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Bir kentin sahip olduğu kültürel değerlerin
gördüğü itibar hiç kuşkusuz o kentin,
kültür potansiyelinin ve kültüre yönelik
yaklaşımlarının da açık bir göstergesidir.
İstanbul’umuzda mevcut olan yaratıcı kültür potansiyeli öncelikle güçlü ve istikrarlı
bir devlet hükümet politikası ve bunu
destekleyen yerel ve uluslararası kültür
kurumlarının katılımıyla gerçekleşecek
ve yükselecektir. 21. Yüzyılda Yaratıcı
Endüstriler ve Şehirler Sempozyumunun
ana hedefi de budur; İstanbul’da Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü
ile ortaklık kurarak kentimiz adına yaratıcı
kültür endüstrileri oluşturmanın yol ve
yöntemini belirlemektir. İstanbul Avrupa
Birliği’ne aday bir ülkenin kenti olarak

The culture degree of respect shown
to the cultural values and resources a
city possesses is unquestionably an
indication of that city’s culture potential
and attitudes toward culture. Istanbul’s
existing creative culture potential will be
actualised and expanded on the basis of
a consistent, clearly defined and applied
government policy and the participation
of both local and international cultural
organisations supporting this. Achieving this is the primary objective of the
“Creative Industries and Cities in the
21st Century Symposium”, where we are
working in partnership with the United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) to determine the ways
5
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2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti sıfatını kazandı. Bu sıfatla beraber kentimizi
yeniden taçlandırma görevine soyunan
bizler elde edilen bu fırsatı yeni bir kentsel kalkınma stratejisi ile geliştirmek ve
dünyanın önde gelen şehirleri arasında
İstanbul’un hak ettiği yere ulaşmasına
katkı sağlamak olarak gördük.
Bildiğiniz üzere Sanayi Devrimi dönemi
koşulları, yerini sanayi sonrası bilgi toplumu koşullarına bırakalı çok oldu. Şehirler
artık fabrika bacaları ile değil, işçi nüfusu
ile değil ürettiği yaratıcı kültürle ölçülüyor.
Bu, küresel anlamda rekabet kültür endüstrileri yoluyla yeniden tanımlanması
de-mektir. Dünyada binlerce şehir, sahip
oldukları değerlerin farkında olmadan,
üretmeksizin sadece tüketerek bir yerde
tükenmektedir. İstanbul’un kaderi bu
değildir. İstanbul, tüketilemez bir kent
olarak sonsuza kadar var olacak ve dün
ya da tanındıkça zenginleşecek, sahip
olundukça güçlenecek, en ilham veren
şehir olarak farkına varılacak bir kent.
Bugüne kadar İstanbul’un tarihsel gelişimi
ve dünya mirası açısından sahip oldukları
ile yetindik. Ama artık yaşadığımız İstanbul, başka bir İstanbul’dur. Burası; bankacılıktan modaya, hizmet sektöründen
bilişim alanına kadar bir çok alanda öncü
bir kenttir. Üstelik bu öncülük, sadece
ülke çapı ile sınırlı da değildir. Nüfusu ile
bir megapol üretimi ile de üst sıralarda
6

and methods to develop creative city. As
a city in a country that is a candidate industries in our for membership in the European Union, Istanbul earned the title of
European Capital of Culture in 2010. With
the bestowing of this title upon Istanbul, it
became our mission to make our city truly
exemplary both as a European city and
a Capital of Culture, and this opportunity
gave us the chance to develop a new
urban development strategy and to help
Istanbul attain its rightful position among
the world’s leading cities.
As everyone knows, the conditions and
requirements of the Industrial Age long
ago gave way to the requirements of
post-industrial information society. Cities
are now measured not by the number of
their factory smokestacks or their workers
but rather by their creative culture output.
This means that global competition is
being redefined in terms of cultural industries. Thousands of cities around the
world are unaware of the cultural resources and values they possess and, instead
of producing, simply consume, eventually
exhausting their resources. But this will
not be the fate of Istanbul. Istanbul, as an
inexhaustible city, a city of endless depth
and variety, will endure eternally, being
further enriched as the world discovers it,
strengthened as we take pride in our possession, a city that will be universally rec
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olmayı hak eden, sonsuz yaratıcılıkları
barındıran benzersiz bir kent. İstanbul,
pekala küresel ekonomik rekabet konusunda da daha üst sıralarda olabilir.
Bunun için de İstanbul’un en iyi bilinen
tarihî, coğrafî, kültürel ve ekonomik zenginliklerinin bir marka değerine taşımamız
elbette ki gereklidir.
Tarihî yapılarımızı teknolojinin yardımı
ile yıllarca koruyabiliriz. Ancak kültürel
değerleri korumak ve onları evrensel
boyuta taşıyarak görünür kılmak için
özgün fikirler oluşturarak yaratıcılığı
kucaklamaya, ortak miras bilincimizi
geliştirmemin yanı sıra iyi bir pazarlama
stratejisi ile kültürel değerleri doğal bir
ihtiyaç olarak sunabilmeye ve de tüm bu
değerlerin günlük hayatın içinde karşılık
bulmasını sağlamaya ihtiyaç vardır. Sahip
olduklarımızı dünya ekonomi piyasasında
değerli kılabilmek için özgün fikirler,
düşünceler, tasarılar üretmek yeterli
değildir. Bunların bir de ekonomik karşılığını sağlamak gerekiyor. İşte ancak o
zaman bu güzel temennilerimiz ve umutlarımız kalıcılık kazanacaktır. Hükümet
olarak hedefimiz, İstanbul’u güçlü bir kültürel endüstrileşme ile kuşatarak dünya
kentleri arasında yeniden konumlandırmaktır. İstanbul’da gerçekleştirilmek istenen yaratıcı kültür çalışmalarını bundan
böyle daha plânlı, ince, doğru stratejilerle global tasarıma uygun bir şekilde

ognised as the world’s most inspiring city.
Until today, we have been satisfied with
Istanbul’s historic development and rich
heritage. But the Istanbul in which we live
today is another Istanbul… This Istanbul
is a city that is a leader in everything from
banking to fashion and from the service
industries to information technology. And
this leadership stretches far beyond the
borders of Turkey. Its population makes
it a megalopolis, and its output entitles it
to a place among the first rank of cities,
while its limitless creativity makes it a
city without parallel. Istanbul, in terms
of global economic competition, most
definitely has the potential to rank even
higher than it does at present. In order
to achieve this, it is clearly necessary to
transform Istanbul’s best-known historical, geographical, cultural and economic
treasures and icons into recognisable
brand value.
Technology makes it possible to preserve
our historic buildings almost indefinitely.
However, in order to preserve cultural
values and to bring them to a universal level and ensure their visibility, it is
necessary to develop original ideas and
embrace creativity, and, in addition to
developing our shared heritage with an
effective marketing strategy, to present
cultural values as a natural need and to
ensure that all of these values are ac
7
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tanımlamak gereğini duyuyoruz. Tarihin
ve tabiatın nakış nakış işlediği göz
kamaştırıcı bir sanat eseri olan İstanbul
hiç kuşkusuz sadece Türkiye’nin
değil Avrupa’nın ve hatta dünyanın
gözbebeğidir. Büyük dünya metropolünü
kıtaları birleştirdiği gibi farklı renkleri,
farklı kültürleri, farklı dinleri de birleştiren
İstanbul’u hak ettiği konuma hep birlikte
yükseltmeliyiz. Bunun içinde el birliği
ederek hep birlikte durmadan çalışmalıyız. Bu konuda hükümet olarak her türlü
desteği verdiğimizi ve vereceğimizin
bilinmesini açık bir şekilde ifade etmek
istiyorum. Bu sempozyum, hiç kuşkusuz,
Birleşmiş Milletler ile yerel ve uluslararası
kültür aktörlerinin İstanbul’da yaratıcı
şehirler ve endüstrileri enstitüsü kurulması yolunda güçlü işbirliği bağları kurulmasına da katkı sağlamıştır. Bir kez daha
başarı dileklerimle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
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cepted and adopted as a part of daily life.
In today’s global economy, in order to
add value to what we posses it is not sufficient simply to produce original ideas,
concepts or designs. It is necessary to
see that these command their economic
worth. It is at that time and only at that
time that our wishes and desires become
tangible realities. Our government’s objective is to reposition Istanbul among the
top global cities by promoting the development of a strong cultural industry. We
firmly believe that is its necessary that
creative culture projects to be undertaken
in Istanbul from this time forward be designed in keeping with global best practice in the light of more planned, precise
and accurate strategies.
A dazzling work of art embroidered
stitch-by-stitch by the hands of history
and nature, Istanbul is among the most
remarkable cities not only in Turkey
but also in Europe and even the world.
Just as this great world metropolis links
continents, it also brings together many
different colours, many different cultures
and many different creeds, and it is our
duty to elevate this city of Istanbul to its
rightful place of international prominence.
We must join forces and work together
ceaselessly to achieve that. I would like
to make it clear that our government offers every support and will continue to
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offer every support to these endeavours.
This symposium will undoubtedly help to
foster the strong ties that will contribute to
the establishment of a creative cities and
industries institute by the United Nations
and Turkish and international culture actors. I wish you every success and once
again present my deepest respects.
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Yılmaz Kurt

İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı Genel Sekreteri
General Secretary
Istanbul 2010 European Capital
of Culture Agency

Değerli İstanbullular,

Dear Istanbul Residents,

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı olarak bugüne kadar kendini
ifade etme fırsatı bulamamış çok sayıda
sanatçıya, kültür aktörüne ve yaratıcı fikir
sahibine önemli fırsatlar sunmaya çalıştık
ve bunu belli ölçüde başardığımızı
düşünüyoruz. “21. Yüzyıl Yaratıcı Şehirler
ve Endüstriler Sempozyumu” projesi de
bu paralelde hayata geçirdiğimiz önemli
bir çalışmadır.

The Istanbul 2010 European Capital of
Culture Agency sought to give a voice to
numerous artists who had been unable
to express themselves and to provide opportunities for cultural actors and people
with creative ideas, and we believe that
we succeeded in that mission to a very
real extent. The “Creative Industries and
Cities in the 21st Century Symposium”
was an important project undertaken with
that objective in mind.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan
İstanbul’un, gerek coğrafî konumu gerekse binlerce yıllık kültürel mirası ile
diğer dünya metropolleri arasında

Istanbul is one of the most beautiful cities
in the world and stands out from other
world metropolises as a result of both its
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ayrı bir yeri var. İstanbul, zengin kültürel
mirasının yanı sıra özellikle son yıllarda
ivme kazanan kültür, sanat ve ekonomik
faaliyetleri ile dinamizmi sayesinde dünyada haklı bir ilgi odağı konumuna geldi.
Elbette, tüm bu olumlu özelliklerin güçlü
bir toplama dönüştürülerek İstanbul’un
yaratıcı dünya şehirleri sıralamasında
başlarda yer alabilmesi, kültürel mirasını
sermayeye dönüştürebilmesi için atılma
sı gereken önemli adımlar var
Ajansımızın desteği ile Yıldız Teknik
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, İstanbul’da ve dünyada yaratıcı
endüstrileri ve şehir girişimlerini yönlendirici Uluslararası Yaratıcı Endüstriler
ve Şehirler Enstitüsü kurma girişimini
hedefleyen sempozyum da bu adımlardan biri kuşkusuz. İnanıyoruz ki,
İstanbul’un Avrupa Kültür Başkentliliği
sürecinden edindiği deneyimden faydalanarak özellikle ivme kazandırdığı kültür
sanat sektörünün, yaratıcı endüstriler ile
bir arada yeni kentsel kalkınma stratejileri geliştirmesi, gerçekleştirdiğimiz çalışmanın başarıya ulaştığının bir göstergesi
olacak ve İstanbul, dünyanın önde gelen
yaratıcı şehirleri arasında üst sıralara
çıkacak ve bir marka şehir olarak
uluslararası platformda adından söz ettirecek.
Sempozyum metinlerinden oluşan bu
yayın, yaratıcı endüstriler ve şehirler
12

geographical location and its rich cultural
heritage dating back thousands of years.
In recent years, in addition to its cultural
heritage, Istanbul has begun to attract
the world’s attention as a dynamic centre
of cultural, artistic and economic production. Naturally, there are important steps
that need to be taken in order to convert
our cultural heritage into cultural capital
and thus make it possible for all of these
positive developments to add up to a
meaningful whole that will allow Istanbul
to take its place among the world’s top
creative cities. This symposium, being
hosted by Yıldız Technical University with
support from our Agency, which was designed to begin the process of establishing an International Creative Industries
and Cities Institute that will help to guide
and shape the development of creative
industries and urban initiatives in Istanbul
and worldwide, was undoubtedly one of
those steps.
We are confident that, drawing on the
experience it gained during the European
Capital of Culture process, which helped
the culture and arts sector to gain a new
momentum, Istanbul will be able to develop a new urban development strategy
in conjunction with the creative industries,
allowing Istanbul to take its place among
the world’s leading creative cities and
make a name for itself internationally as a

21. YÜZYILDA YARATICI ŞEHİRLER VE ENDÜSTRİLER SEMPOZYUMU
CREATlVE CITIES AND INDUSTRlES lN THE 21ST CENTURY SYMPOSlUM

alanında dünyanın önde gelen kurumları
ve yerel yönetimlerinden yetkililerin ve
akademisyenlerin, Türkiye’deki iş dünyasından, yerel yönetimlerden, akademiden, sanat ve kültür dünyasından yetkililerin deneyim ve görüşlerini içeriyor. Projenin gerçekleştirilmesinde başta Yıldız
Teknik Üniversitesi, Birleşmiş Milletler’e
bağlı UNCTAD, Ticaret ve Kalkınma
Örgütü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.

city brand.
This publication, which is a compilation
of the proceedings of the symposium,
brings together the thoughts and experience of organisations and local governments from around the world, the world’s
leading academic experts on creative
industries and cities, as well as the views
of representatives of the Turkish business community, local governments, the
academic community and cultural circles.
We would like to thank everyone whose
efforts helped to make this event possible
and especially Yıldız Technical University
and the United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD).
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Dr. Seza Sinanlar Uslu

Sempozyum Koordinatör Yardımcısı
Vice Coordinator of the Symposium

2010 yılı kasım ayında Yıldız Teknik Üniversitesi oditoryumunda İstanbul 2010
AKB Ajansı Kent Kültürü Yönetmenliği
Direktörlüğü etkinlikleri kapsamında
önemli bir buluşma gerçekleşti. Buluşmanın başlığı 21. Yüzyılda Yaratıcı Şehirler
ve Endüstriler Sempozyumu idi. Hepimiz
için başlıktaki kelimeler tek başına bilinse
de bu sözcüklerin yan yana gelerek oluşturdukları yeni anlamları ve kavramsal
içerikleri öğrenmek için sempozyum bizlere sunulmuş bulunmaz bir imkandı. Zira
karşımıza çıkan bu kavramları dünyada
ilk defa ortaya koyan ve son yıllarda bu
alanda çalışan yabancı uzmanlarla yerli
konuşmacılar ilk defa İstanbul’da bir araya gelmişlerdi. Ana konu ise İstanbul’da
gerçekleştirilmesi planlanan Yaratıcı
Şehirler ve Yaratıcı Ekonomi Merkezi’nin
nasıl kurulabileceği, merkezin kurulması
için kimlerin ne şekilde destek olabilecekleri gibi sorular çevresinde gelişti. Peki
kimdi bu konuşmacılar ve neler anlattılar,
neleri tartıştılar?
Sempozyumun çarpıcı isimleri olarak
“Yaratıcı Şehir” tanımını ilk defa 1970’li
yıllarda Glasgow için kullanan, o zamandan bu zamana birçok kentsel organizasyona danışmanlık eden; Charles Landry’i,
“Yaratıcı Şehir” fikrini “Yaratıcı Endüstri”
fikriyle bütünleyerek bu iki kavramdan
“Yaratıcı Ekonomi” tanımına ulaşan;John
Howkins’i, Yaratıcı Şehir modelini İngiltere örneklerinden yola çıkarak Amerika’ya
taşıyan ve orada kurduğu merkezle kentlerin yaratıcılıklarını ölçmek üzerine endeksler geliştiren, Dr. Linda Lees’i, yaratıcılığın ve üretimin olduğu her yerde fikri

A short time ago, an essential meeting
took place at Yildiz Technical University
Auditorium, within the scope of activities
of Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, Urban Culture Directorate.
The title of the meeting was “Creative
Cities and Industries in the 21st Century”.
Although we are used to the words of the
title, alone, learning the new meanings
that these words create together and the
conceptual content of the symposium
was a unique opportunity for us. Thus, 12
foreign experts and 18 native speakers
working in this field and demonstrating
these concepts in recent years came
together for the first time and made presentations centralizing Istanbul. But who
were these speakers and what have they
told, discussed?
Heavy hitters of the symposium were:
Charles Landry, who used the definition
“Creative City” for the first time for Glasgow in the 1970s and consulted many of
the urban organizations since then; John
Howkins, who came up with the “the Creative Economy” concept by complementing “Creative City” idea with “Creative
Industry”; Dr. Linda Lees, who carried the
Creative City Model from examples from
Britain to the US and worked on the indices developed to measure the creativity
of cities; Dimiter Gancthev, the head of
World Intellectual Property Organization,
known as WIPO, who took attention to
intellectual property rights, where there
is creativity and production; Edna Dos
Santos Duisenberg, Director of UNCTAD
(United Nations Trade and Development

17

1

21. YÜZYILDA YARATICI ŞEHİRLER VE ENDÜSTRİLER SEMPOZYUMUNA DAİR
ABOUT THE SYMPOSIUM OF CREATIVE CITIES AND INDUSTRIES IN THE 21ST

mülkiyet haklarının da olduğuna dikkatleri
çeken ve bu konuda kısa adıyla WIPO
olarak bilinen World Intellectual Property
Organization’un başında bulunan; Dimiter Gancthev’i, yine Birleşmiş Milletlere
bağlı UNCTAD, Ticaret ve Kalkınma Örgütü bünyesindeki Yaratıcı Ekonomi ve
Endüstri Program direktörü; Edna Dos
Santos Duisenberg ile Manchester Üniversitesi Kültür Ekonomisi uzmanı İsmail
Ertürk’ü saymamız gerekiyor. Bu kişilerin
yanında son 10 yılda büyük bir ekonomik
dönüşümle yaratıcı şehir bağlamında
çarpıcı bir seyir ortaya koyan Şangay’da
bulunan Yaratıcı Endüstriler Merkezi
Başkan Yardımcısı; Dr. Jin Pan’ı, konuyu
akademik olarak ele alanlar arasında
YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Ruhi Ayangil’i, Loughborough
Üniversitesi’nden Oli Mould’u, Hong Kong
Çin Üniversitesinden; Desmond Hui’yi,
Boston Auburn Birliğinden; Beth Siegel ile
Beate Becker’ı, Manchester Sisha’dan;
Alnoor Mitha’yı, Tesev’den; Fikret
Toksöz’ü, 2010 Ajansı Danışma Kurulu
Başkanı; Hüsamettin Kavi’yi, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı; C.
Tanıl Küçük ile aynı odanın yönetim kurulu üyelerinden; H. Uran Tiryakioğlu’nu ve
Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur’u,
konuyu İstanbul merkezinde değerlendiren ve kentin özgünlüğünü vurgulayan
gazeteci yazar Gündüz Vassaf’ı, geliştirilebilecek politikalar açısından meseleye
yaklaşan 2010 Ajansı Dış İlişkiler Direktörü Esra Nilgün Mirze’yi, ajansın Kent
Kültürü Yönetmenliği Direktörü; Yeşim
Yalman’ı bizzat kendi projeleriyle yaratıcı
18

Organization) Creative Economy and
Industry Program; İsmail Ertürk, who is
a Cultural Economics specialist at the
University of Manchester. Besides these
people, we need to regard Dr. Pan Jin,
Vice President of the Creative Industries
Centre in Shanghai; Ruhi Ayangil, the
Dean of YTU, Faculty of Art and Design;
Oli Mould from Loughborough University;
Desmond Hui from Chinese University
of Hong Kong; Beate Becker and Beth
Siegel from the Auburn Union, Boston;
Alnoor Mitha from Manchester Sisha;
Fikret Toksöz from TESEV; Hüsamettin
Kavi who is the Advisory Board Chairman
of 2010 ICoC Agency; C. Tanıl Küçük
the Chairman Istanbul Chamber of Commerce (ICC) and H. Uran Tiryakioğlu,
the member of ICC; Agâh Uğur who is
the CEO of Borusan Holding; Gündüz
Vassaf who is a journalist, writer who
emphasizes the originality of the subject
and the city to evaluate the center of Istanbul; Esra Nilgun Mirze, 2010 Agency
Foreign Affairs Director; Yeşim Yalman,
the agency’s Director of Urban Culture;
Dr. Asım Güzelbey, Mayor of Gaziantep
Metropolitan, who developed his own
projects for the city; Aziz Yeniay, Mayor of
Kucukcekmece Metropolitan Municipality;
Nevzat Bayhan, Director of Culture Inc.;
Asli Kıyak İngin, architect and design manager who demonstrated how the creative economy may become very successful for smaller productions; Arhan Kayar,
the founder and coordinator of Design
Factory and coordinator of Istanbul Design Week; Yiğit Şardan, the Head
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şehir uygulamalarına örnek teşkil eden
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı;
Dr. Asım Güzelbey’i, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Müdürü; Nevzat Bayhan’la Küçükçekmece Belediye
Başkanı; Aziz Yeniay’ı ve de küçük üretimlerin nasıl yaratıcı ekonomiye dönüşebileceğini oldukça başarılı projeleriyle
ortaya koyan yüksek mimar, tasarım yöneticisi; Aslı Kıyak İngin’i, Dream Design
Factory’nin kurucusu ve İstanbul Design
Week Koordinatörü; Arhan Kayar’ı, son
olarak da geçtiğimiz haftalarda yine bu
konulara yakın içerikte gerçekleştirilen
çalıştayı düzenleyen Reklamcılar Derneği
Başkanı; Yiğit Şardan’ı saymamız gerekiyor.
Oturumlarda neler konuşuldu, neler tartışıldı?
Sempozyum hazırlıkları sırasında iki
günlük bir programı takip etme zorunluluğunun da etkisiyle 7 oturum yapılmasına
karar verilmişti. Son oturumun ise diğerlerinden farklı olarak özellikle İstanbul’un
yaratıcı şehir kimliğini karşılayıp karşılamadığı, sahip olduğu değerler ve
gelecekte dünya kentleri arasında nasıl
bir konumda yer alabileceği konularının
tartışılacağı bir Yuvarlak Masa toplantısı
yapılması kesinlik kazandı. Bu sayede
sempozyum sonrasında kurulması hedeflenen merkezin kurulmasına yönelik
izlenecek yol haritasının tayin edilmesi
amaçlandı.
Elinizdeki bu kitap ise sempozyumda gerçekleşen sunumları, özet metinleriyle ta-

of the Association of Advertising Agencies
which organized the workshop concerning to these issues in recent weeks.
What was talked and discussed in the
sessions?
During the preparations of the symposium, it was decided to hold 7 sessions,
with the requirement to follow a two-day
program. The last session, differing from
the others, was decided to be a Round
Table meeting in order to the discuss
issues about Istanbul’s qualification for
meeting the identity of the creative city,
its values and the position it can take between the world cities in the future. In this
way, it was aimed to determine the roadmap of the centerwhich was going to be
established after the symposium.
This book aims to introduce the symposium presentations with summaries, while
containing the opinions and assessments
of professionals on International Centre
on Creative Cities and Economy (ICCCE)
which will be established soon.
As shown in this publication, Creative
Cities and Industries in the 21st Century
Symposium have successfully lead the
way for establishing a global center in
Istanbul and has managed to put issues
of creativity of the cities in the world and
the development of creative economies,
on the agenda both in Istanbul and world
wide. After this point, the establishment
and the operation of the center is
foreseen.
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nıtmayı amaçlarken, yakın bir tarihte kurulacak olan Uluslararası Yaratıcı Şehirler
ve Ekonomi Merkezi’ne (International
Centre on Creative Cities and EconomyICCCE) giden yolda, konu hakkında söz
sahibi kişilerin görüş ve değerlendirmelerini içeriyor.
Bu yayında görüleceği gibi 21. Yüzyılda
Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu, İstanbul’da, dünya ölçeğinde etkili
olabilecek bir merkezi ortaya çıkarma
amacını başarıyla taşımış, konu hakkında
yaratılan kamuoyu ile de gerek İstanbul
özelinde gerekse dünya genelinde kentlerin yaratıcılıkları, yaratıcı ekonomilerin
gelişimi gibi konuları gündeme oturtmayı
başarmıştır. Bundan sonra beklenen söz
konusu merkezin ayağa kaldırılması ve
işler hale getirilmesidir.

20
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Prof. Dr. İsmail Yüksek

YTÜ Rektör
Rector Yıldız Technical University

21. yüzyılda, bütün önde gelen dünya
şehirlerinde kültür ve yaratıcı endüstriler,
şehirlerin ekonomik kalkınma ve büyümesine önemli katkıda bulunmaktadır. Göz
bebeğimiz İstanbul ise, şehre büyük bir
dinamizm kazandıran kültür ve yaratıcı
etkinliklerin yeşerdiği, 2010 Avrupa Kültür
Başkenti seçilen bir dünya şehri konumundadır. Doğu ve batıyı sadece coğrafi
olarak değil ruhuyla da birleştiren İstanbul, üç bin yıllık kentsel tarihi, bin altı yüz
yıllık başkentlik geçmişi, sunduğu sayısız
ve eşsiz zenginliği ve dünyanın çok özel
bir noktasında bulunması ile herkesin zihninde ve kalbinde ayrı bir anlam taşımaktadır. Günümüzde yüksek katma değer
üretmenin önemli bir bileşeni haline gelen
ve üretim faktörü olarak değerlendirilen
yaratıcılık, küresel rekabette bölgesel ve
toplumsal gelişmenin motorunu da oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyada sürekli
yeni cazibe merkezleri oluşmakta ve birçok şehir, yaratıcı bir iklim oluşturmak için
programlar ve projeler geliştirmektedir.
Bu konuya ilişkin duyarlılığının artırılması
ve aktif politikaların uygulanması konusunda akademi dünyasının katkıları çok
önemlidir. Yenilikleri tartışmak ve sorunlara çözüm aramak amacıyla bilim dünyası
ve sektör çalışanlarını bir araya getiren
ve Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen “21. Yüzyılda Yaratıcı Şehirler
ve Endüstriler Sempozyumu” yeni bakış
açıları kazandırma sürecine katkıda bulunacaktır.

Cultural and creative industries have
significant contribution to the economic
growth of world cities in the 21st Century.
Our precious Istanbul, European Capital
of Culture in 2010, is a global city which
has great dynamism and creative activities flourish within culture. Combining
East and West not only geographically
but also spiritually, Istanbul has different
meanings for everyone with its three thousand years of urban history, a thousand
and six-hundred-years of history as a
capital and the prosperity of the opportunities. Creativity, which has become an
important component of generating high
value manufacture and a production factor is also the engine of regional and social development for global competition.
For this reason, new attraction centers
are flourished and many cities around the
world consist of permanent programs and
projects to create a creative climate. Academic contributions are vital for the implementation of active policies to increase
the sensitivity of this issue. The conclusions drawn in the “CreativeCities and Industries in the 21st Century Symposium”,
that brings together the science world
and employees, which is hosted by our
University will contribute to giving new
perspectives and policy-making processes on the creative industries concept.
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İstanbul, binlerce yıllık yerleşim geçmişine sahip olması, dünya imparatorluklar
na yüzlerce yıl başkentlik yapmış bulunması, farklı kültür ve inançlara sahip toplumları barış ve hoşgörü içinde bir arada
yaşatması, dünyanın sayılı “ilham veren”
kentlerinden biri olmasına yaraşır bir biçimde 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti
unvanıyla taçlandırılmıştır.

Şekib Avdagiç

İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı
Yürütme Kurulu Başkanı
İstanbul 2010
European Capital of Culture Agency
Executive Chairman
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İstanbul’u, Avrupa Kültür Başkenti unvanına hazırlamak üzere kurulmuş bulunan
Ajansımızın çalışma programında yer
alan projelerden biri olan “21. Yüzyılda
Yaratıcı Endüstrileri ve Şehirler Sempozyumu”, “Avrupa Kültür Başkenti” ruhunun tam anlamıyla ifadesini bulduğu
örnek etkinliklerden biridir. Proje, kalıcı
ve sürdürülebilir bir hedef içermektedir.
İstanbul’un, dünyanın yaratıcı şehirleri
haritasında yer almasına vesile olacak
ve şehrimizin uluslararası marka değerinin yükseltilmesine yönelik önemli katkı
sağlayacak bir projedir. Sempozyumun
sonrasında, Birleşmiş Milletler (UNCTAD)
destekli, yaratıcı endüstrileri ve girişimlerini yönlendirici bir ‘Uluslararası Yaratıcı
Endüstrileri ve Şehirler Enstitüsü’nün
kurulmasına yönelik atılacak adımlar,
İstanbul’un geleceği açısından çok
önemli bir kazanım olacaktır. Tarihi miras
zenginliklerinin yanı sıra; son yıllarda,
entellektüel sermayeye dayalı ekonomik
faaliyetler, sanat ve kültür çalışmaları açısından gösterdiği canlılık ile dünyada ilgi
çeken İstanbul; bütün bu olumlu özelliklerini bir potada birleştirerek, Yaratıcı Dünya Şehirleri sıralamalarında başlarda yer

Istanbul, is crowned the title of European
Capital of Culture in 2010, in accordance
with having a profound historical background, having been the capital of world
empires for hundreds of years, bringing
together the societies with different cultures and beliefs in peace and tolerance,
being one of the cities of “inspiration” in
the world. Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency was established
to prepare Istanbul for the title of the
European Capital of Culture. “Creative
Cities and Industries in the 21st Century
Symposium”, which is in the agenda of
our agency, is one of the events that
“Cultural Capital of Europe” spirit finds
full expression. The project includes a
permanent and sustainable goal. This
project will enable Istanbul to take place
as one of the world’s creative cities and
provide a significant contribution towards
improving the international brand equity
of our city. After the symposium, the attempts for the establishment of the “International Institute for Creative Industries
and Cities” in Istanbul Institute with the
supports of United Nations [UNCTAD) will
be a major gain for the future. Among the
Creative World Cities Istanbul should be
ranking high due to the economic activities based on intellectual capital, in terms
of art and cultural studies that takes interest of the world in recent years as well
as its rich cultural heritagecontributions to
the metropolitan economic development
and growth. With this new understanding,
Istanbul should be prepared for the competition of 21st cen tury, with the urban
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alabilmelidir. Artık önde gelen dünya şehirlerinde var olan yaratıcı endüstrileri,
bu endüstrileri, girişimlerini yönlendirici
bir ‘Uluslararası Yaratıcı Endüstrileri ve
Şehirler Enstitüsü’nün kurulmasına yönelik atılacak adımlar, İstanbul’un geleceği
açısından çok önemli bir kazanım olacak
tır. Tarihi miras zenginliklerinin yanı sıra;
son yıllarda, entellektüel sermayeye dayalı ekonomik faaliyetler, sanat ve kültür
çalışmaları açısından gösterdiği canlılık
ile dünyada ilgi çeken İstanbul; bütün bu
olumlu özelliklerini bir potada birleştirerek, Yaratıcı Dünya Şehirleri sıralamalarında başlarda yer alabilmelidir. Artık
önde gelen dünya şehirlerinde var olan
yaratıcı endüstrileri, bu metropollerin ekonomik kalkınma ve büyümesine önemli
katkılarda bulunmaktadır. İstanbul da, bu
yeni anlayışla, yaratıcı endüstriler temelinde geliştirilecek kent kalkınması stratejisi ile 21. yüzyıl rekabetine hazırlanmalıdır. İşte, Avrupa Birliği ve dünyanın önde
gelen yaratıcı şehirlerinin deneyimleri ile
özgün yaratıcı endüstrilerin nasıl geliştirileceğinin ele alınacağı “21. Yüzyılda
Yaratıcı Endüstrileri ve ŞehirlerSempozyumu” bu anlamda yol gösterici olacaktır.
Sempozyumun gerçekleştirilmesinde,
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Ruhi Ayangil
ve mesai arkadaşları, projenin fikir sahibi
İsmail Ertürk, dünyada ilk kez ‘yaratıcı
şehirler’ kavramını ortaya koyan Charles Landry olmak üzere, T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, UNCTAD ve projenin
diğer tüm ortakları kurumlara, Ajansımız
adına şükranlarımı sunarım.

development strategy which will be extended on the basis of creative industries.
“Creative Cities and Industries in the 21st
Century Symposium” which will handle
the development criteria for original creative industries with the experiences of
the world’s leading creative cities and the
European Union, will be helpful in this
regard.
On behalf of the agency, I would like to
express my of the agency, I would like
to express my gratitude to Prof. Ruhi
Ayangil, the Dean of Yildiz Technical
University Faculty of Art and Design and
his colleagues for the realization of the
symposium, Ismail Ertürk the owner of
the idea of the project, Charles Landry
the originator of ‘creative cities’ concept.
Republic of Turkey, ministry of Culture
and Tourism UNCTAD and other partners
of the project.
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Dr. Supachi Panitchpakdi
Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri
Secretary General of UNCTAD
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On yıl içerisinde, yaratıcı ekonomi dünyanın birçok bölgesinde gelişmiş ve sosyoekonomik büyüme, istihdam, yenilikçilik,
ticaret ve sosyal uyum açısından önemli
bir rol üstlenir hale gelmiştir. “Yaratıcı
Kent” kavramını benimsemiş kentlerin sayısı hızla artarken, yaratıcı şehirler, sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttırarak
özellikle gençler için iş yaratma olanakları
sağlamıştır. Mevcut sanayi sonrası dönemde, kültürel, teknolojik, ekonomik ve
sosyal yönleri kucaklayan çoklu disiplin
açısından bir yaklaşımla köklü kentsel
stratejilerin oluşturulması şehirler için
birçok yeni gelişim fırsatları sunmaktadır.
İstanbul şehri zengin bir kültürel miras,
yaratıcı yetenekler bolluğuna ve Avrupa
ile Asya arasında bir köprü olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. İstanbul’un 2010
yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak
seçilmiş olması, kamu politikalarına yeni
gerçekler eklemek üzere bir yoğunlaşma
olarak görülmelidir. Bu nedenle UNCTAD,
yaratıcı ekonominin yararlarının anlaşılmasının ve geliştirilmesinin desteklenmesi için Türk Hükümetine yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Throughout this decade, the creative
economy has been flourishing in many
parts of the world, and has become an
important contributor socio-economic
growth, employment, innovation, trade
and social cohesion. A growing number
of cities have adopted the “Creative Cities” concept and have successfully used
their creative industries to promote urban
renewal, creating jobs - particularly for
young people - while improving the quality of social and cultural life.In the current
post-industrial era, the formulation of
urban strategies rooted in a multidisciplinary approach embracing economic,
cultural, technological and social aspects
provides many new development opportunities for cities. The city of Istanbul has
a rich cultural heritage, an abundance of
creative talents and a privileged position
as a bridge between Europe and Asia.
The selection of Istanbul as the Cultural
Capital of Europe in 2010 should be seen
as a motivation to adapt public policies to
new realities. UNCTAD is therefore pleased to assist the Turkish Government in
their efforts to harness the benefits of its
creative economy for development.
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Prof. Ruhi Ayangil

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekanı
Dean of YTU Art and DESIGN
Faculty

İstanbul, binlerce yıllık tarihi boyunca
orada yaşamış insanların aklı, emeği ve
özeni sayesinde emsalsiz bir tarih, kültür,
sanat ve barış diyarı unvanını elde etmiş
tir. Medeniyetler buluşmasının simge
şehri, imparatorluklar başkenti İstanbul’un
21. Yüzyılda, bu kadîm özelliklerine “Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler” kavramı
çerçevesinde yeni bir özellik, modern bir
kimlik daha ilâve etme aşamasına eriştiğini görmekten dolayı kıvançlıyız.

Istanbul is crowned to be a unique town
of history, culture, art and peace by the
virtue, mind, labor and care of people
who lived there for thousands of years.
We are proud to see that in the 21st century, Istanbul has gained a new feature,
a modern identity within the framework of
“Creative Cities and Industries” in addition to its antique reputation of being an
icon for gathering the civilizations and the
capital of empires.

“Çağdaş Sanat ve Tasarım eğitimi ve
araştırmasında öncü bir fakülte olmak”
vizyonu ile kurulduğu 1997 yılından bu
yana çağdaş, bilimsel ve interdisipliner
bir sanat eğitim ve öğretimini gerçekleştiren YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi,
sanat ve tasarım alanındaki üretimleriyle
toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine
katkıda bulunmak. Sanat ve tasarım alanındaki bilgi, deneyim ve uygulamaların
ulusal ve uluslararası boyutta tartışılması
ve pratiğe dönüştürülmesi için ortak çalışma zemini ve katılımcı dinamiklerin oluşmasını sağlamak misyonu çerçevesinde,
İstanbul’un bu yeni kimliği elde etmesi
için başat bir öncülük görevini üstlenmekten onur duymaktadır.

“Since its establishment in 1997, YTU
Art and Design Faculty provides an interdisciplinary, contemporary and scientific
education within the vision of “becoming
a pioneer in contemporary art and design
research”. Our faculty is proud to take the
dominant lead for Is tanbul to obtain its
new identity with the mission of “contributing to the cultural and artistic of development of society with the productions in
the field of art and design. We are pleased to gather the experts who contribute
to “International Symposium on Creative
Cities and Industries” which has the ultimate goal of establishing the “Istanbul
Inter national Creative Cities and Industries Institute.

Nihâî hedefi “İstanbul Uluslararsı Yaratıcı
Şehirler ve Endüstriler Enstitüsü”nün kurulmasında hazırlayıcı etkin rol oynamak
olan “Uluslararası Yaratıcı Şehirler ve
Endüstriler Sempozyumu”na katkı sağlayan alanlarının uzman isimlerini üniversitemiz çatısı altında buluşturmak mutluluk
kaynağımızdır.

I want to express my appreciation and
thanks to Mr. Charles Landry who is the
founder of the concept of “Creative Cities
and Industries” and the precious of the
academia, Mr. Ismail Ertürk who owns
the project idea of this symposium with
the proposal of establishing an “Inter
Technical University Rector, Prof. Dr. İsmail Yüksek for his constructive attitudes
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“Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler” kavramını uluslararası literatüre kazandıran
sayın Charles Landry ile bu kavramdan
yola çıkarak “Uluslararası Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Enstitüsü”nün kurulması amacı ile bu sempozyum projesini
İstanbul’a taşıyan değerli akademisyen
sayın İsmail Ertürk’ün entelektüel çabaları ve fakültemizle gerçekleştirdiği işbirliği her türlü takdir hissinin üzerindedir.
Sempozyum önermesini “İstanbul 2010
Kültür Başkenti” projeleri kapsamına
alarak en önemli desteği veren “İstanbul
Avrupa 2010 Ajansının Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Şekib Avdagiç ile sempozyumun ev sahipliğini üstlenen Yıldız
Teknik Üniversitesi sayın Rektörü Prof.
Dr. İsmail Yüksek’in yapıcı, yönlendirici
tutumları övgü ile anılmaya değerdir.
Sempozyumun planlama aşamasından
gerçekleştirilme aşamasına değin sergiledikleri dikkatli, içtenlikli, özenli çaba ve
çalışmaları dolayısı ile başta sayın Yeşim
Yalman olmak üzere “İstanbul Avrupa
2010 Ajansının ilgili tüm birim çalışanlarına, özellikle de yoğun akademik görevleri
yanında insanüstü çaba ve örnek çalışma
disiplinleri ile göz dolduran Proje Koordinatör Yardımcısı Dr. Seza Sinanlar Uslu
ve yönetimindeki ekip çalışanları Arş.
Gör. Dr. Gülçin Özkişi, Arş. Gör. Pınar
Üner Yılmaz ve Arş. Gör. Esra Berkman
ile sempozyum logo, poster ve dokümanını tasarlayan Arş. Gör. Çağatay Bilsel
ve internet sitesi tasarımını gerçeletiren
Arş. Gör. Umut Burcu Tasa’ya kişisel ve
kurumsal takdir ve teşekkürlerimi sunmak
zevkli bir ödevdir.
26

and supports. It is my duty to send my
personal and institutional thanks to Yeşim
national Creative Cities and Industries
Institute”.
I also want to thank Mr. Şekib Avdagiç,
the chairman of the board of Istanbul
2010 European Capital of Culture Agency
for supporting this project and Yildiz Yalman and all the co-workers of Istanbul
2010 European Capital of Culture Agency
for their careful, sincere, thoughtful effort,
Vice Coordinator Dr. Seza Sinanlar Uslu
and her co-workers Res. Ass. Dr. Gulcin
Özkişi, Res. Ass. Pınar Üner Yılmaz.
Res. Ass. Esra Berkman for their prodigious efforts and discipline and Res. Ass.
Çağatay Bilsel for the design of posters
and other documents and Res. Ass.
Umut Burcu Tasa for the web design. I
sincerely welcome all the participants of
“International Creative Cities and Industries Symposium” and wish this symposium
to reach its targeted results.
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Sempozyuma destek veren tüm katılımcıları hoşgeldiniz dileklerimle ve içtenlikle
selamlıyor, “Uluslararası Yaratıcı Şehirler
ve Endüstriler Sempozyumu”nun hedeflenen sonuçlara ulaşmasını diliyorum.
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İsmail Ertürk

Kültür Ekonomisi Uzmanı
Manchester Üniversitesi
Senior Lecturer in Banking
Manchester University
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21. Yüzyılda kentler, ülke ekonomilerinde
çok önemli bir rol oynayacak. Ekonomik
açıdan, küresel kentlerin rekabeti ülkelerin rekabetinden daha belirleyici olmaya
başladı bile. Kültürse, bu rekabetin en
kritik unsurlarından biri. Maddi sermaye
kadar kültür sermayesi de ekonomik kalkınma ve büyümeye katkıda bulunuyor
artık. Bu alanda 1990’lı yıllarda başlayıp
çığ gibi gelişen ülke politikaları, uluslararası girişimler, “yaratıcı şehirler” ve “yaratıcı endüstriler” gibi, “kültür endüstrileri”
tanımından çok daha kapsamlı bir oluşumu gündeme getirdi. Festivaller ve kültür
etkinliklerine ek olarak, mimarlık, tasarım,
dijital medya, reklamcılık gibi alanları da
içeren “yaratıcı endüstriler”, İstanbul gibi
küresel metropollerin ekonomik kalkınmasında gittikçe daha başat bir rol oynuyor.
Bu sempozyumun amacı, İstanbul’un, “ilham verici” özelliğine, “öncülük” özelliğini
de katmasının ilk adımını atmak. Yaratıcı
şehir ve endüstriler alanında uluslararası
ve Türkiye’den uzmanları ve kurumları
bir araya getiren bu sempozyum, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti girişiminin
bir mirası olarak, yaratıcı şehirler ve
endüstriler alanında istanbul’da öncü bir
uluslararası merkez kurmanın temelini atmayı hedefliyor. İstanbul’un Avrupa Kültür
Başkenti’nden uluslararası düzeyde öncü
bir yaratıcı şehir olmasının koşullarının
tartışılacağı sempozyum, amaçlandığı
üzere, aynı zamanda İstanbul’un doğal
olarak sahip olduğu geniş ölçek ve çeşitlilikteki yaratıcı endüstrilerini eşgüdümlü
bir biçimde geliştirmesi için uluslararası
örneklerden yararlanmasını sağlayacaktır.

Cities are expected to play a crucial
role in the economies of countries in the
21. century. It is already a fact that the
competition of global cities has become
even more decisive than the competition
of countries. Culture, is one of the most
critical elements of this competition. For
global competition, cities need to have a
strong cultural infrastructure besides their
physical infrastructure.
Cultural capital contributes to economic
development and growth as well as the
money capital. The developments in this
area, developing country policies starting
from the 1990s, has raised the formation
of a much more comprehensive initiatives
than “cultural industries” such as “creative cities” and “creative industries”. “Creative industries”, such as festivals and cultural activities, in addition to architecture,
design, digital media, advertising, play an
important role in the economic development of global metropolises as Istanbul.
The aim of this symposium is to take
thefirst step to add to the “leading” property to Istanbul’s, “inspiring” assets. This
symposium, that brings together the international and national experts and institutions in the field of Creative cities and
industries, aims to lay the foundations for
establishing a pioneering international
in Istanbul for the creative industries in
cities as heritage of Istanbul as the European Capital of Culture initiative.
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Charles Landry
Comedia
Comedia

Son 25 yılda dünya şehirleri önemli ölçüde değişmiş ve her kıtada, her büyüklükte, her şehir kendine bu yeni yapılandırmada rolü ve amacının ne olduğunu
sorgulama durumunda kalmıştır. Ekonomiler, toplumlar ve kültürler yeni ihtiyaçlar
ortaya koydukça, şehirler de potansiyel
ve kaynaklarını yeniden değerlendirmek
zorunda kalmıştır. Öncelikle kalitenin
önemsendiği ardından tasarımın değerinin katıldığı ve inovasyon ile yaratıcılığın
ihtiyaç duyulduğu bir dönem ortaya çıkmıştır. Her bir kuruluş, şehir ve bölge ne
kadar başarılı olabileceklerine odaklanır.
Birlikte yeni bir sağduyu oluştururlar. Bunlar yeni rekabet araçlarıdır.
‘Yenilik ekonomisi’ ya da ‘yaratıcılık odaklı ekonomi’ gibi ifade edilen tanımlar,
refah yaratma, rekabetin temelleri olan
sosyal ve kültürel öncelikler gibi başarı
ve kaybın ölçümü gibi kavramları anlamak üzere bir ortam oluşturur. Esnek bir
biçimde beyni kullanabilme yeteneği yaratıcılık kadar yeniden değerlendirilebilir
olmuştur. Ekonomik refah yaratmadaki
değişimler yeni bir sosyal düzen, yeni bir
paradigma, yeni öğrenme biçimleri, öğrenecek yeni şeyler ve yeni altyapı istekleri
oluşturuyor. Bu da farklı kültürel yetenekler gerektirir. Örneğin ezbere öğrenme
üzerine kurulu eğitim sistemleri insanların
nasıl daha yaratıcı hale gelebileceğine
dair doğru adres olamaz. Aynı zamanda
yerel farklılık ve karakter dolu olma arzusuyla birlikte, küresel ilişkiler kültürel
kaynakların rolü ve ekonomik sürücüler,
kimlik ve imaj yaratıcıları olarak yaratıcı
endüstrilerin büyük ölçüde artan önemini

The world of cities has changed dramatically over the last 25 years and every city
of every size in every continent has had
to ask itself ‘what is my role and purpose
in this new configuration?’ They have had
to reassess their resources and potential
since as economies, societies and cultures evolve new necessities emerge.
There was a time when the quality imperative was highlighted, then the added
value of design, followed by the need
for innovation and now creativity. Each
shows the shifting focus in highlighting
how organizations, cities and regions can
become successful. Together they form
part of a new common sense. They are
the new competitive tools. Each metaphor such as the ‘the innovation economy’
or ‘the creativity driven economy’ provides a helpful lens from which to understand and gauge the shift in the primary
means of wealth creation, the basis of
competition, the social and cultural priorities and the measurement of success or
failure. Even though creativity, the ability
to use the brain in a flexible way, always
existed its importance has been reassessed. Every shift in the means of economic wealth creation creates a new social
order, a new organizational paradigm,
new ways of learning and things to learn
and new settings in which learning takes
places and the demand for new kinds of
facilities. It requires different cultural ca
pabilities.
For example educational systems built on
rote learning cannot address properly of
29
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bize hatırlatmaktadır. Sempozyum bu
karmaşık konuları ele alacaktır.

30

character as well as globally connected
reminds us of the role of cultural resources and the vastly increased importance
of the creative industries as economic
drivers, reinforcers of identity and image
creators. The Symposium will address
these complex issues.

2
SEMPOZYUMDA NELER KONUŞULDU?
WHAT WAS TALKED IN THE SYMPOSIUM?
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OTURUM 1 / SESSION 1

YARATICI ŞEHİRLER VE ENDÜSTRİLER: VİZYON VE MESELELER

Bu oturumda, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nden (UNCTAD) Edna
Dos Santos, yaratıcı şehir kavramının bulucusu; Charles LANDRY ve Manchester
Üniversitesi’nden Kültürel Ekonomi ve Finans konularında uzman; İsmail ERTÜRK,
“yaratıcı şehir” ve “yaratıcı endüstri” kavramlarını açıklayarak dünyadan çeşitli örneklerle şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında yaratıcı ekonomi modelinin ne şekilde geliştiği üzerine tespitlerini sundular.
CREATIVE CITIES AND INDUSTRIES: VISION AND CHALLENGE

In this session, Edna dos Santos, the chairman of Creative Industries department
of United Nations Conference on Trade and Development Organization (UNCTAD)
and Charles LANDRY, founder of the concept of creative cities and Ismail ERTURK,
Cultural Economy and Finance specialist at the Manchester University, explained the
concepts of “creative city” and “creative industries”, by giving examples from the world
and presented their findings of the development of creative economy model for the
progress of the cities and countries.
Oturum Başkanı / Chairperson
Prof. Ruhi Ayangil

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Dean, Arts and DESIGN Faculty, YTU

Konuşmacılar / Speakers
Edna Dos Santos Duisenberg

UNCTAD Yaratıcı Ekonomiler ve Endüstriler Programı Başkanı
Chief, UNCTAD Creative Economy and Industries Programme

İsmail Ertürk

Manchester Üniversitesi Kültür Ekonomisi Uzmanı
Manhester University, Senior Lecturer in Banking

Charles Landry
Comedia, Londra
Comedia, London
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Yaratıcı Ekonomi, entelektüel sermaye
için katma değer getiren teknoloji veya
teknikleri birleştiren yaratıcı yeteneği yoğunlukla kullanan bilgiye dayalı faaliyetler
bütünüdür. Bu, sosyal katılım ve insani
kalkınmayı teşvik eden, dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaret, iş ve ihracat
üreten gelirlerin en dinamik sektörlerden
biridir. Yaratıcı ekonomi hâlihazırda dünyanın birçok yerinde iş, ticaret ve yeniliğin
başını çekmektedir.
Edna Dos Santos
Duisenberg

UNCTAD
Yaratıcı Ekonomi Başkanı
UNCTAD Chief
Creative Economy Programme

Türkiye’de yaratıcı ürünler arasında çok
güçlü bir şekilde öne çıkan iki sektör
var: Halı ve dokuma üzerine kurulu eski
ürünler ile tasarımcıların da dâhil olduğu,
moda, takı ve iç mekân tasarım ve ürünleri. Bunlara mobilya ve iç dekorasyon
ürünlerini de eklemek doğru olur. Bu
alanlar Türkiye için gerçekten önemli gördüğümüz alanlar. 2002 ile 2008 yıllarını
karşılaştıracak olursak,Türkiye ihracatının
%50’den fazlasını Avrupa’ya yapmaktadır. Ne var ki, artık Asya da Türkiye için
önemli bir pazar haline gelmiştir. Yakın
zamanda sunacağımız çalışma, gelişmekte olan ülkelerin pazarlarında önemli
bir gelişme olduğunu ortaya koymaktadır.
Özellikle Türkiye elbette stratejik açıdan
önemli bir noktada olması ve gelecek için
daha iyi hedef olabilecek bir pazar olan
Orta Doğu’da çok önemli ülkelerle bağlantıları açısından bunu düşünmelidir.
Yaratıcı ekonomi için stratejik politikalar

Creative Economy is a set of knowledgebased activities that make intensive use
of creative talent incorporating techniques or tecnologies that bring added value
to intellectual capital.
It is one of the most dynamic sectors of
the world economy and international trade generating revenues, jobs and export
earnings while promoting social inclusion and human development. Creative
economy already leading employment,
trade and innovation in many parts of the
world.
Among the creative goods there are
two sectors that comes come out very
strongly in the case of Turkey; The carpets and old works based on yarn creations. Then we have the designer products
in which we have fashion, jewellery and
in particular interior designer objects.
Here I should say that we also include
furniture and interior decoration products.
And these are ally has quite important.
If you consider the level of 2002 as
compared to 2008; İn terms of the major
markets for Turkey, we could see that nowadays the major markets are European
countries. Exports are more than 50% to
Europe but all the Asia is very important
market for Turkey. And the study that will
be releasing soon one of the findings of
the study is that there is very growing potential in markets in developing countries.
33
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açısından düşünürsek, devletin rolünü
burada, özel sektörün ilgisini bu alana
çekmek, akademi ile çalışmak için kolaylaştırıcı, yardımcı, imkan sağlayıcı olarak
görmek durumundayız.
Dolayısıyla, yaratıcı ekonomi hakkında ne
düşünüyoruz, yaratıcı ekonomi deyince
aklımıza ne geliyor? Daha önceden buna
yaratıcı yeteneği etkin biçimde kullanan,
bilgiye dayalı faaliyetler demiştik. Bu, fikirleri, yaratıcı içeriği olan, kültürel ve ekonomik hedefe ve pazar değerine sahip
yaratıcı ürün ve hizmetlere dönüştürmek
anlamına gelmektedir. Yani biz bundan
bahsediyoruz. Ve yaratıcı endüstrileri,
yaratıcı ekonominin kalbinde, bir üretim tüketim döngüsü, makro ve mikro düzeyde tüm ekonomi ile bağları olan ürünlerin

34

And I think Turkey should be thinking
about. Particularly because you are in a
very strategical position yes, geopolitically position. You have very important
countries in the Middle East countries.
And I think the fact that you.. There are
markets that can be really better target in
terms of future products.
If you think in terms of strategic policies
for the creative economy we see the
role of the government as the facilitator,
facilitator to really bring together all the
different actors to bring the creative community to attract the private sector, to
work with academia to build the creative
economy.
So what we think in terms of creative economy, what we have in mind when

2

GELİŞİMİ TEŞVİK EDEN YARATICI EKONOMİ
THE CREATIVE ECONOMY FOSTERING DEVELOPMENT

yaratılması olarak görüyoruz. Dolayısıyla, bu durumun, bu ürünlerin yaratılmasının ötesinde, sosyal katılım, çeşitlilik ve
daha insan merkezli ilerlemeyi tetikleyecek, kazanç, istihdam, ihracat, gelişme
boyutu olan önemli bir alan olarak var
sayıyoruz.

we say creative economy? We have in
mind the set of what we call knowledge
based activities that make intensive use
of creative talent. And when we say that
is to transform this ideas using techniques or technologies that bring value added
to intellectual capital. And this means to
transform this ideas in creative products
and services that have creative content,
that have cultural and economic objectives and also has market value. So this is
what we’re talking about. And we see at
the heart of the creative economy we see
the creative industries that is really the
cycle of a production consumption and
the creation of those products thathas
this linkages with the whole economy at
macro and micro level and therefore we
consider that this helps to have development dimension that goes beyond the

Turkey Creative Industry Trade Performance 2002 - 2008
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creation of these products but also has a
very important component that can foster
jobs, can create revenues, export earning through trade but at the same time
it’s also a sector that can promote social
inclusion, cultural diversity and what we
heard this morning a more human center
development.

36
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Charles Landry
Comedia
Comedia

Sanırım hepimiz ekonominin Türkiye
gibi bir yerde nasıl geliştiğini açıkça
bilmekteyiz. Bu nedenle açık bir biçimde
endüstriyel fakat aynı zamanda bilgi
ekonomisi yaratıcı ekonomi, yaratıcı
şehir gibi kavramlara değinmek mecburiyetindeyiz. Bu şehrin neye benzediğini
ve ne hissettirdiğini de etkiliyor ve bu
değişimlerin en önemli nedenlerinden
biri şehirlerin kendi aralarında yarışmaları
oluyor. Bunların arasında bir de küreselleşme yarışı yer alıyor. Son 15 yılda
İstanbul dünyada merkez olarak çok farklı
bir konumda yer almakta ve bu şehirde
yaratıcı ekonomi üzerine bir enstitü
kurulması da bu nedenle isabetli. Gerçek
şu ki şehirleşme tarihine baktığımızda, bir
şehrin dinamiklerinin ne olduğu, sosyal
düzeni üzerine bir felsefe geliştirmek
mümkün fakat esas önemli olan bir şehrin
neye benzediği ve ne hissettiğidir. Resimde venedik Bienali’nden bir kafe görülmekte. Bütün kafeler buna benzemek
zorundadır demiyorum ama diğer bir çok
mekân arasında gerçekten bu farklı
hissettiriyor. İnsanlar her zaman sürekli
hareketlilik halindeler ve mekan problemini bu bağlamda tartışıyorlar. Bir yerde
olduğumuzu gerçekten nasıl bilebiliriz?
Yaratıcı mekan karşılıklı zengin deneyim
imkanı sağlar, ticari olan ve olmayanı karşılaştırma olanağı verir, tekdüze olan ile
sıradışı olanı karıştırır.

I think we all know the way the economy
has developed obviously in a place like
Turkey. It’s also industrial but we’re also
obviously now talking about the knowledge economy, the creative economy, the
creative city etc. That effects obviously
what the city looks and feels like and one
of the main drivers of these changes is
obviously intense competition between
places including cities. Within that it’s
over the years been discussed there is
the globalization process and I think we
all know that over the last fifteen twenty
years Istanbul has reached a completely
different position in the world as a real
central point which is why so good that
you’re thinking of having this institute
here. And so really when we think of every urban era, the industrial era of cities
it has a sort of different philosophy about
what its city is what its dynamics are, the
social order but importantly what it looks
and feels like. This is the café from the
Venice Bienal which is on the golden lion.
I’m not saying every café needs to look
like this but you can imagine that this
feels very different from many of the other
places. Because people are always asking the question given sort of mass mobility and so on. How can I really know I
am in a place? What is a creative place?
Generates a rich immersive enabling
cross fertilizing experience & blending the
non-commercial & commercial & mixing
the ordinary & occasional extraordinary.
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Her kentsel dönem kendi felsefesine,
dinamizmine, sosyal düzenine ve görünüşüne sahiptir. En basit mesaj, gelecek 50
yıl için bir şehir yaratırken gelecek nesli
hayal kırıklılığına uğratmamaktır. Bu nedenle bence dünün yenisi, bugünün klasiği olduğundan, tarih ve yaratıcılık birbirinin parçası ve tamamlayıcısıdır. Örneğin
Eiffel Kulesi, geçmişte pek çok mühendislik tekniği gerektirmiş ve günümüzde
de hala kullanılmaktadır. Bu anıtsal yapı
şimdi Quai Branly müzesinin bir parçası.
İki zıttın bir arada olması oldukça ilginç.
Tepebaşı’ndaki TRT binası ise aynı etkiyi
yaratmıyor. Tarihi bina ve yeni bina. Peki
38

Every urban era has its philosophy dynamics & social order & so a look & feel
The simple message was do not let the
next generation down in this process of
recreating cities for the next fifty years
and so on. So finally I think it’s true that
history and creativity can be great partners because much of the time today’s
classic was yesterday’s innovation it’s
just quite interesting that those two are
counterparts together. Here, this is Istanbul the TRT building which doesn’t have
quite the same affect actually. So I don’t
want to be negative about Istanbul but
you know what I mean.
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Drivers of the economy over time

siz hangisini tercih edersiniz?
Sonuç olarak soru şu: “İstanbul yaratıcı
bir şehir midir?”. İstanbul’da burada bir
misafir olduğuma göre “Evet yaratıcı şehirdir” diyeceğim elbette, değil mi? Yaratıcı bir şehir olmadığını söylemeyeceğim.
Ama asıl soru şu: “ Eğer öyleyse, nasıl,
nerede ve nelerle yaratıcı ve buna engel
var mı ya da her şey harika ve kolay mı”?
Bu benim için enteresan bir soru. Biliyoruz ki İstanbul gerçek bir geçiş noktası.
Ama her şehir kendinin bir geçiş noktası
olduğunu söylüyor. Helsinki, Berlin Viyana, hepsi birer geçiş noktası. Evet

Anyway I was about to say which do you
prefer? So finally the question is “Is Istanbul a creative city?” Now I’m in Istanbul,
I’m your guest of course I’m going to say
it’s a creative city yes? I’m not going to
say it’s not a creative city. But the question is if so; how and where and what are,
where is it creative, how is it creative and
are there any obstacles anywhere or is it
all wonderful and easy.
That’s for me the interesting question. So
we know it’s one of the true gateways,
every says I’m a gateway. Helsinki says
it’s a gateway, Berlin says it’s a gateway,
Vienna says it’s a gateway etc. We’re all
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hepimiz bir geçiş noktasıyız. Ama burası
gerçekten bir geçiş noktası. Burası Asya
değil, Avrupa da… Avrasya olabilir mi?

40

bloody gateways yes. But this is a true
gateway and there clearly is, well this
isn’t Asia, Europe but is there the AsiaEurope thing.?

2
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Edna ve Charles’dan sonra finansal iktisatçı olarak kürsüye gelince “Bu dünyayı
nasıl finanse edeceğiz?” sorusu temel
sorum olacak. Çünkü şu anda Avrupa ile
Amerika ciddi bir ekonomik kriz içinde.
Bu krizin nedeni de finans sektörü. Finans sektörünü yaratıcı şehirleri, yaratıcı
endüstrileri finanse etmeleri konusunda nasıl yönlendirebileceğimiz sanırım
önemli bir soru işareti ve önemli bir çalışma olacak.
İsmail Ertürk

Manchester Üniversitesi
Kültür Ekonomisi Uzmanı
Senior Lecturer in Banking
Manchester University

Yaratıcı ekonomi bir ekonomik faaliyetten
kimin, ne kadar para kazandığı konusunda iki noktanın ayrıldığı bir etkinliktir. Bu çalışma, benim Manchester’da
CASK adındaki Araştırma Merkezindeki
arkadaşlarımın yaptığı bir araştırma.
Bu araştırmada Fransa, Almanya ve
İngiltere’deki imalat sürecinde çalışanları
incelediler. 70’li yıllardan beri artık imalat sektöründe daha az insan çalışıyor.
Yani bu yaratıcı ekonominin temelinde
Avrupa’da ve Amerika’da imalat alanında
çalışan insan sayısının düşüşü dikkat
çekici. Almanya’ya baktığımız zaman orada çok sayıda üretici görüyoruz. Çünkü
Almanya’da halen ciddi bir şekilde sanayi
üretiliyor. Mesela Çin’de ayakkabı üreten
bir fabrika. Almanya’dan makine satın
alıyor. Bu yüzden Almanya’da makine
üreten orta ve küçük ölçekli şirketlerin sayısı fazla ama İngiltere’nin durumu pekiyi
değil. Fransa’da ve İngiltere’de imalat

As a financial person, Speaking after
Edna and Charles. the basic subject of
my speech will be how we are going to
finance all of this. We are in the midst
of most serious economic crisis in US
specifically, in the world of finance. How
is this sector going to be financed is the
essential idea that we have to deal with
of course.
Creative economy is an activity that needs to be split up in pointing out who is
making what and who is taking what kind
of a profit out of it. In my research there
is a research center that is called CASK
in Manchester. They carried out such a
research in production industries ever
since the 1970s. They analyzed and they
found out that there less of these people
working in these sectors specifically both
in Germany and in the Us. Now in Germany there are more people involved in
the production sector because there are
more production carried out
in Germany in the sense that the producers in China who make these shoes
actually buy machinery from Germany to
produce these shoes. So it is still involved. However England is not so strong.
In France and England production sector,
the number of people working there are
increasing but what they do is toinvest in
China. They create factories in China and
this is a different development now, this is
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sektöründe çalışan işçilerin sayısı
azalmasına rağmen bu ülkelerdeki şirketler çıkış yolu olarak Çin’de ya da
Endonezya’da fabrika sahibi olmayı seçiyorlar. İşte bu önemli ve yeni birşey gelişmekte olan ülkeler bu konuda bir balon
yarattılar. Amerika da 2000’li yıllarda ve
2007 yılında bir emlak balonu oluştu.
CASK ile yaptığımız araştırmaya dayanarak bu konuda temkinli olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Veriler Amerika’da
yoksul ya da az gelirli bir vatandaşın aldığı kredinin finans sistemi içinde ne kadar
çok faaliyete yol açtığını gösteriyor. Bunu
incelediğimizde krizin nasıl geldiğini görmek mümkün. Finans sektöründe, gelecekte böylesi kötü durumlarla karşılaşmamak için yenilikçi olmalıyız. Dolayısıyla
finansçılar her yönüyle yenilikçi farklı
yollar üretmeli ve kendilerini açıklayarak,
gerçek ekonomi içinde yer almalılar.
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something new. The developing countries have created a balloon for situation.
And then the situation in the US, after the
year 2000 and now 2007 in the field of
housing constructions for example have
created a balloon. So what we need to
be cautious about is based on a research
we carried out at CASK. We have to be
very cautious now. We felt the need to be
very scientific and there is a model designed by experts in their field, by very well
known mathematicians and man of science who will put forth this model to meet
the mortgage issue.
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YARATICI ŞEHİRLERE KÜRESEL BAKIŞ

Bu oturumda dünyada yaratıcı şehir stratejileri geliştirmiş, uygulamaya sokmuş şehirlerin “yaratıcı şehir’den ne anladıkları, niçin bu stratejiyi benimsedikleri, şehrin bu
stratejiden neler kazandığı konuları işlenmiş ve dünya şehirlerinin kalkınması ve rekabeti açısından yaratıcı şehir kavramına olan farklı yaklaşımlar tartışılmıştır.
GLOBAL PERSPECTIVE ON CREATIVE CITIES

In this session, the cities which have developed and practiced the Creative city strategies had been examined by the questions; what they understand from the concept
of “creative city”, why they adopt this strategy, what the cities gained from this strategy. UNESCO has constituted a “creative cities” network in the world, some cities
like Istanbul, has competed and still competes to be the “cultural capital”, some world
cities aim to be a global design capital, etc. Here, the development and competitiveness of global cities in terms of the concept of creative cities had been discussed.
Oturum Başkanı / Chairperson:
Dr. Seza Sinanlar Uslu

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğr. Gör.
Lecturer, Arts and DESIGN Faculty, YTU

Konuşmacılar / Speakers:
Dr. Asım Güzelbey

Gaziantep Büyükşehir Beyediye Başkanı
Mayor of Gaziantep Municipality

Max Van Engen

Amsterdam Belediyesi Sanat ve Kültür Dairesi Başkanı
Head of the Department for Arts ard Culture of the City of Amsterdam

Dr. Jin Pan

Şangay Yaratıcı Endüstriler Merkezi Başkan Yardımcısı
Deputy Secretary General Shangai. Creative Industry Center
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YARATICI ŞEHİRLERE BİR ÖRNEK: GAZİANTEP
AN EXAMPLE OF CREATIVE CITIES: GAZIANTEP

Ben, sizlere kendi şehrim ile ilgili birkaç
örnek vererek bir konuya değinmek yaratıcı şehirler çerçevesinde bir şehirdeki
dönüşümü anlatmak istiyorum. Bugün şu
gerçeği kabul etmek zorundayız ki artık
dünyada ülkeler değil kentler yarışıyor.
Dünyanın bir ucundan bir şehir çıkıyor
ve bir konuda kendinden söz ettiriyor. O
konuda önemli işler başarıyor. Dedik ki
sizler, Gaziantep’i hep kebap, lahmacun
ve baklava şehri olarak tanırsınız ama
acaba biz, bir kültür şehri olabilir miyiz?
Dr. Asım Güzelbey

Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı
Mayor of Gaziantep Municipality
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Şöyle bir geçmişine baktığımız zaman
dünyanın çok önemli kültürel varlıklarının
Gaziantep’te olduğunu biliyoruz. Mesela
bunlardan Kargamış Antik Kenti, geç Hitit
döneminin bütün bilinmeyen sırlarının
yattığı, dünyanın ilk yazılı anlaşmasının
Kadeş Anlaşmasının yapıldığı bir yer. Diğeri dünya çapında üne sahip olan
Zeugma. Bütün bunlar, bizim şehrimizde
var olan tarihi ve kültürel değerler. Peki,
bütün bunlar varken biz nasıl bir kebap
şehri olarak anılırız?
Gaziantep bugün 1.350.000 nüfusuyla
Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan
büyük bir şehir. Ve artık turizm pastasından daha fazla pay alıyor. Çünkü bir
çok müze kurduk. Cumhuriyet tarihînin
en büyük Mozaik Müzesi Gaziantep’te
açıldı. Ülkemizdeki ilk Mutfak Müzesini
Gaziantep’e yaptık ve yine bir Şehir Mü-

I am going to give a few examples on the
subject of creative cities. I am going to
talk to you about the transformation that
took place in my city. We have to accept
the truth that it is a fact that today, throughout the world; it is the cities that are
the major focus of development. There
are new ideas springing up and people
are doing very creative things all over the
world. Also they become famous for it so
we set our vision along these lines. We
have decided that Gaziantep should no
longer be famous for its kebab and
baklava but we have decided that our
cultural heritage should be put the foreground and we should get a grasp of a bit
of the pie that is reserved for the development of two regions of our country.
We knew that there were many archeological sites of the Hittites in Kargamış
for example. The first document that was
signed by two nations was written here
as a matter of fact before even the discovery of writing in Kadeş. So at the same
time the city is well known for its open air
museum as well. Zeugma is well known
throughout the world. These are historic
values and we were worried that the city
was known only for its kebab and baklava. So we decided that we need to be
proud of these things but we should not
remain limited to famous cooking of this
town.
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Rum kale
zesi kurduk. Cam Eserler Müzesi kuruldu.
Gaziantep’te bütün bu müzelerin yapılmış olması insanların daha fazla ilgisini
çekmeye başladı. Bir taraftan tarihi eser
restorasyonları, tarihi dokuyu sahiplenme
ve bunları yaparken de özellikle Avrupa
Birliğinin kültürel mirasla ilgili fonlarından istifade edilmek sureti ile şehirde
bir değişiklik olması, müzelerin yapılmış
olması ve modern şehirciliğin gerektirdiği birçok unsurun barındırılmış olması
Gaziantep’in önemini daha da arttırdı,
diyebiliriz. Nitekim, 21 Aralık 2009 tarihli

Indeed, in Wall Street Journal, published
on 21 December 2009, Gaziantep was
shown among the world’s fastest-growing
10 cities. The first three of these are
guangzhou Shenzhen and Nanjing: three
Chinese cities. 4th is Dubai. It is not a
surprise, but to tell the truth, we were
quite surprised to be in the top ten.
Actually we have applied a different
model as a municipality in Gaziantep.
We have used the European Union funds
allocated for cultural heritage in a very effective way for the prestigious projects as
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Wall Street Journal Gazetesinde yayınlanan, dünyada en hızlı büyüyen 10 şehir
arasında Gaziantep de gösterildi. Bunlardan ilk üçü tabi ki sürpriz değil; GuancoŞencen - Nanjink. Üç tane Çin şehri. Hepimiz biliyoruz ki Çin, bu konuda dünyada
en büyük, en hızlı ilerleyen ülke.
4. Dubai. O da sürpriz değil ama ilk on
arasına Gaziantep’in girmiş olması doğrusunu isterseniz bizi de oldukça şaşırttı.
Biz belediye olarak Gaziantep’te aslında
farklı bir model uyguladık. Tarihi eserlerin
restorasyonundan, çeşitli kültürel projelerimize kadar önemli prestij işlerimizde
Avrupa Birliği’nin kültürel mirasla ilgili
ayırdığı fonları çok iyi değerlendirdik. Belediyemiz içinde çok iyi çalışan bir Avrupa
Birliği masası kurduk.
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Öte yandan gerçek bir ticari hareketlilik
sağlamak amacıyla da kenti yeni bir gözle ele aldık. Mesela Gaziantep’te çok eski
bir Bakırcılar Çarşısı bulunuyordu. 300
dükkandan oluşan bu çarşıda çalışan
esnafla bir anket yaptık. Gördük ki, esnaftan kimse çocuğunun bakırcı ustası olmasını istemiyordu. Sonra burayı yenileme
çalışmalarına başladık. Türkiye-Suriye
ortak işbirliği projesi çerçevesinde Devlet
Plânlama Teşkilatından buraya önemli bir
para aktarılarak çarşıda bakırcı ustası yetiştirmek için kurslar açıldı. Şimdi bakırcı
ustası olmak yeniden bir meslek oldu.

the restoration of historical monuments
and a variety of cultural projects.
We have established a European Union
board which is working very well in our
Municipality.
On the other hand, in order to provide a
real business mobility, we have reconsi
dered the city with a new point of view.
For example, there was a very old coppersmith bazaar in Gaziantep. We have
made a survey with the traders working
in the 300 shops in this bazaar. We have
seen that, nobody wanted their children
to be a coppersmith master. Then wehave begun for a renewal here. Within a cooperative project of Turkey and Syria, an
important amount of fund is transferred
from the State Planning Organization for
the opening of courses for training coppersmith masters in the bazaar. Now, being a coppersmith has become a profession again. A cultural value that belongs
to our city has gained an economic value
by this way.
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Kentimizde olan kültürel bir değerin ekonomik olarak da değer bulmasını sağlamış olduk.
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YARATICI ŞEHİR HAYATI DAHA İYİ KILAR
CREATIVE CITY MAKES BETTER LIFE

UNCTAD Genel Sekreterinin de belirttiği
gibi, daha iyi bir şehir daha iyi bir yaşamı
mümkün kılar ve hepimiz Genel Sekretere sonuna kadar katılıyoruz.

Dr. Jin Pan

Şangay Yaratıcı Endüstiler Merkezi
Başkan Yardımcısı
Deputy Secretary General Shanghai
Creative Industry Center
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Bu nedenle tasarım kenti Şangay’dan
önemli örneklerle genel bir görünüm
sunacağım. 19 milyon kişi ile Çin’in en
büyük kenti ve yüksek eğitim düzeyine
sahip Şangay, tarihte bir üretim merkezi
olarak hizmet etmiş ve şimdi de ekonomi
kenti olarak değişim gösteriyor.Teknoloji
ve yeniliklerle ilgili olarak daha önceki
konuşmacıların da söyledikleri gibi artık
enerji tasarrufu, çevreye duyarlı ürün,
öncü teknoloji ve yaratıcılık gözetilerek
değişiyor. Dolayısıyla Çin’i bütün dünyadaki en büyük üretici olarak yeni, farklı bir
tasarım üreticisine dönüştürmemiz gerekiryor. Şangay, hem batıyı hem doğuyu
içeren bir şehir olarak farklılıklar içeren
bir kültüre sahip ve birçok kişi farklı yerler
den gelip burada iş buluyor. Dolayısıyla
buradaki temel soru, sosyal sabitliği ve
endüstriyel ve kültürel mirası nasıl koruyacağımızdır.
Biz UNCTAD’dan gelen yardımla, yaratıcı
endüstri veya yaratıcı ekonomiyi geliştir
me konusunda pek çok şey öğrendik. Belediyenin de desteğiyle birçok kilometre
taşımız oldu. Özellikle 2005 yılı bu açıdan önemlidir. 2005’te Şangay Uluslararası Yaratıcı Endüstri Haftası çok büyük

As the General Secretary of UNCTAD
stated that the better city made better life,
we totaly agree with him.
Here am going to I give you overview of
the Shanghai, the city of design with very
important events. Shanghai being the
largest city of China with 19 million people and with high education level, used
to be a manufacture center in the history
and is now changing to beaservice land
economy city.
The technology and the innovation as
many speakers said in the morning that
new technology such as energy saving,
green product, something new pioneer
technology and creativity we would like to
change China as the major manufacturer
of the whole world to design. Shanghai is
an international city with western eastern
culture and it is quite open diverse culture, so it attracts more and more people to
have a job in the city. In this case the question is how to keep the social stability
and how to protect industry and cultural
heritage.
With a lot of support from UNCTAD we
learn a lot how to develop creative industry or economy. This high recognition and the strong support from the city
government, we have many milestones.
Especially in the year 2005. And at the
end of 2005 we have had the first event
Shanghai International Creative Industry
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katılıma ev sahipliği yaptı. Aynı yıl World
Expo’ya katıldık. Şehir yönetimiminin
yüksek destek ve yardımıyla Aralık 2004,
“Şangay Yaratıcı Endüstrileri Geliştirme
Forumu” gerçekleştirildi. Nisan 2005,
Yaratıcı Endüstrileri desteklemek üzere
Şangay Yaratıcı Endüstri Merkezi kuruldu. Ağustos 2005, Şangay Ekonomi Komisyonu, Yaratıcı Endüstriler üzerine “5
Yıllık (2006 – 2010)” stratejisini sundu.
Ekim 2005, Uluslararası Şangay Yaratıcı
Endüstri haftası düzenlendi. Şubat 2010,
Şangay UNESCO’nun Yaratıcı Şehir Ağına “Tasarım Şehri ” olarak, uluslararası
değişimi desteklemek üzere katıldı.
Şimdi artık, yapı değer zincirini destekleme politikalarını ve yaratıcılıkları nasıl

week to arouse the public attention. That
year we have the international World
Expo. With high recognitions and strong
supports of city government in December
2004, “ Shanghai Creative Industries
Development forum” was held. April
2005, Shanghai Creative Industry Center
was set up as the one of major organization to integrate various resource to
promote the development of CI. August
2005, Shanghai Economic Commission
drafted the 11th “Five Year (2006-2010)”
strategy for the CI,the first one in China, November 2005 the first session of
Shanghai International Creative ındustry
Week (SICIW) is held to arouse public
attention, February 2010 , Shanghai join
the Creative City Networks of UNESCO
49
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ticarileştireceğimizi ve yaratıcılığı bir sanayi yapmayı ve yaratıcı endüstri oluşturmayı biliyoruz.
Bu faaliyetlerin yanı sıra yaratıcılık konusunda kamu bilincini de artırmak istiyoruz. Uluslararası değişim Şangay için
çok önemli olduğundan, eğer İstanbul bu
Uluslararası Yaratıcı Şehirler ve Ekonomiler Merkezi’ne sahip olabilirse, birlikte
yürümekten, UNCTAD desteği ile de,
yaratıcı bir şehir olarak şehri ve şehrin
ekonomisini doğrulamaktan çok mutlu
olacağımızı belirtmek isterim.
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as “City of Design ” to promote international exchanges. We now know the policies to support construction value chain
and how to commercialize our creativities, and how to make creativity to be
a business, how to construct a creative
industry.
Besides these activities we also want to
raise awareness of public of the creativities. As the international exchange is
also very important for Shanghai, we are
very happy that if Istanbul could have this
International Centre on Creative Cities
and Economy we would be very happy to
walk together. We will be very happy with
the support of UNCTAD to prove the city
as creative city and prove the economy of
the city.
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Favori şehrim olan İstanbul’da sizlerle olmaktan çok mutluyum. Dün akşam arkadaşlarla konuşurken gerçekten
İstanbul’un benim en sevdiğim şehirlerden birisi olduğunu belirtmiştim ama bugün burada size İstanbul’dan değil diğer
bir favori şehrim olan Amsterdam’dan
bahsetmek için geldim.

Max Van Engen

Amsterdam Belediyesi Sanat ve
Kültür Dairesi Başkanı
Municipality of Amsterdam
Head of the Department of Arts and
Culture

Size 15 dakika içerisinde hükümetin görevinden bahsetmek istiyorum, arkadaşlar yöneticilerin bu görevde kolaylaştırıcı
işlev yüklenerek yer alması gerektiğini
söyleyince çok mutlu oldum. Belki de ko-

I did tell everybody that Istanbul is my
favorite city. There are two other guests
who can tell because I told them yesterday evening that it last night that it really
is. So but I’m here to tell you about my
other favorite city and that’s Amsterdam.
I would like to tell you in fifteen minutes
about the role of the government and I
was happy when Mrs. Edna Dos Santos
showed us the role of the government as
a facilitator to stimulate the creative sector and I thought maybe today I can talk
on that. Amsterdam is a city with 750,000
inhabitants and the Municipality of Ams-

nuşmamı bunlar üzerinden götürebilirim.
Amsterdam 750,000 nüfuslu bir şehir ve
bir belediye başkanımız, 7 senato üyemiz
ve 7 Şehir bölgesi için 45 komite üyemiz
var. Şehrin Kültürel Profili: 7000 tarihi
yapı ve 19 tiyatro sahnesinde, 8000 gösteri, 5 tiyatroda ise 1000 gösteri yapılıyor;
3 senfoni orkestrası, 7 müzik topluluğu ve

terdam has 1 Mayor, 7 Aldermen, 45
members of city council for 7 City Districts. The cultural profile of the city:
7,000 monuments, 19 main theatre stages; 8,000 performances, 5 theat companies: 1,000 performances, 3 symphony
orchestras, 7 musicensembles, 50 Mu
seums: 5.9 million visitors each year, 20
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50 müze var. Müzelerin yıllık 5.9 milyon
ziyaretçisi var. 3.1 milyon ziyaretçisi olan
20 sinema mevcut. Tiyatro ve konser
salonlarına da 3.1 milyon ziyaretçi gidiyor. Buraya Türk Hava Yolları ile gelirken
Skylife dergisi içerisinde Amsterdam ile
ilgili çok hoş bir yazı vardı. İlk satırda şöyle diyordu: “Amsterdam, müzeleri, mimarisi ve toplum hayatı ile iliklerinize kadar
sizi Avrupa’da hissettirecek bir şehir.” Bu
yazının bizim güzel şehrimizin en önemli
karakteristik özelliklerinden bir tanesi olan
müzelerle başlaması çok hoşuma gitti.
Belki bilirsiniz 2009 senesinde biz, St.
Petersburg’daki The Hermitage ile ortaklaşa bir Hermitage Amsterdam sergisi
açma gururunu yaşadık. Ve bu müze, ilk
yılın sonunda 1,000,000 ziyaretçi ağırladı. Genelde Hollandalı ziyaretçilerin
çok olması bizi şaşırttı. Ayrıca bir yılda
şehirdeki ziyaretçilerin müze içinde 57
milyon Euro harcadığını öğrendiğimizde
de şaşırdık.
Bugün sadece Amsterdam’da değil
Hollanda’nın genelinde “Sanat Planı”
dediğimiz büyük bir projemiz var ve buna
bir kültür şehri manifestosu ile başladık.
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Bu manifestoda “ sanat ve kültür, yemek,
içmek kadar gerekli temel bir ihtiyacımız
dır ” diyoruz. Bütçemiz yıllık olarak 135
milyon Euro ve bunun en büyük kısmı

Cinemas: 3.1 million visitors each year,
Theatre & concert halls: 3.1 million visitors each year.
I was also happy to fly to Istanbul yesterday by Turk Havayolları Turkish Airlines
and as we people from Amsterdam we’re
known as not being very strict with rules, legislation and so on. So everybody
knows you can not take the magazines
from the aircraft but I did for a specialreason because what was really nice that
there was an article about Amsterdam,
Just right here. And first line is “ with its
museums, its architecture and its social
life Amsterdam is a city where you’ll feel
you are in Europe to the marrow of your
bones.” So of course I was very happy
that it started with mentioning the museums as a very strong characteristic of our
beautiful city.
In 2009 we were very happy and lucky to
open the Hermitage Amsterdam which is
a cooperation with Hermitage and Saint
Petersburg. And they were able to get 1
million visitors, that in the first year after
opening. Mainly Dutch visitors, we were
very surprised to hear this. And when we
see how much people spent when they
are in the city. These one million visitors
brought, 57 million Euros just one year.
In Amsterdam but also in the Nether

2

AMSTERDAM KÜLTÜREL POLİTİKASINA GENEL BİR BAKIŞ
GENERAL lNTRODUCTlON AMSTERDAM CULTURAL POLlCY

sanat plânı için kullanılan 86 milyon Euro.
Peki, nasıl çalışıyor? Bu 4 yıllık bir plân
ve kurumlar 4 yıllık yardım için müracaat
edebiliyorlar. Böylece uzun vadeli çalışmalar yapabiliyor ve her yıl tekrar müracaat etmeleri gerekmiyor.
Amsterdam Sanat Konseyi bir kurumun
para alıp alamayacağına karar veriyor.
2009-2012 döneminde, 140 kültür sanat
kurumunu destekledik.
Şimdiden 2013 – 2016 “Sanat Planı”nı
hazırlıyoruz. Şu anda sanat konseyi
Amsterdam’ın kültürel altyapısı için bir

lands, we have a plan for the arts as we
call it and it starts with the cultural city
manifesto. In this manifesto we’re saying
that art and culture are basic need like
food and beverage.
The annual budget for art and culture is
135 million euros a year and the biggest
part of that is for the arts which is 86 million euros a year. How does it work? It’s a
plan for four year period and the cultural
institutions can apply for four year subsidies to work on a more longer term basis
so that they don’t have to apply for subsidies every year again.
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çalışma yapıyor. İki uluslararası sanat
danışmanımız var. Biri İstanbul’dan,
Sayın Görgün Taner, İstanbul Kültür
ve Sanat Vakfı’nın müdürü. Biz, ondan
Amsterdam’a uluslararası bir gözle bakmasını rica ettik. Çünkü biz, en yaratıcı
Avrupa şehirlerinden biri olmak istiyoruz.
Hatta dünyanın en iyisi olmak istiyoruz.
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Amsterdam Arts Council makes the plan
for the arts and in this period 2009-2012
period we subsidise 140 cultural institutions.
We’re already planning the 2013-2016
plan for the arts. So at the moment the
arts council makes an inquiry of our cultural infrastructure, and the sector what
we have in Amsterdam. We do have two
international arts advisors. One is from
Istanbul, Mr. Görgün Taner, director of the
Istanbul Foundation for Art and Culture.
We asked him to look at Amsterdam in an
international perspective okey. To be one
of the top cultural creative cities at least
in Europe but of course we would like to
be that in the world.
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OTURUM 3 / SESSION 3

ULUSAL VE KENTSEL EKONOMİK BÜYÜME MODELİ OLARAK YARATICI
ENDÜSTRİLER-1

Yaratıcı endüstriler şehir kalkınması, istihdam yaratma ve küresel kentler arası ekonomik rekabet için önemli bir politika aracı durumuna gelmiştir. Yaratıcı endüstriler bağlamında dünyanın önde gelen ülkeleri ve yerel yönetimleri önemli girişimler başlatmakta
ve yürütmektedir. Üçüncü ve dördüncü oturumlarda ABD’den, Asya’dan, Avrupa’dan
ve Türkiye’den örneklerle, bu ülkelerden gelen uzmanlarca şehir kalkınmasında yaratıcı endüstrilerin nasıl kullanıldığı konu edilmiştir.
CREATIVE INDUSTRIES AS NATIONAL AND URBAN ECONOMIC GROWTH MODEL-1

Creative industries became an important political instrument in city development, job
creation and global competition between cities. Leading countries and local governments are making serious attempts in the context of creative industries. In these two
sessions, experts from USA, Asia, Europe and Turkey, will explain the role of creative
industries in city development through real cases.
Oturum Başkanı / Chairperson
Doç. Dr. Sedat Aybar

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ass. Prof. Dr. Sedat Aybar, Kadir Has University

Konuşmacılar / Speakers:
Prof. Desmond Hui

Hong Kong Çin Üniversitesi Kültür ve Gelişim Merkezi Direktörü
Director of Centre for Culture and Development, The Chinese Universty of Hong Kong

Beth Siegel

ABD Mt Auburn Birliği Başkanı
President, Mt Auburn Associates, USA

Aziz Yeniay

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Mayor of Istanbul Küçükçekmece Municipality
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Bu benim İstanbul’a üçüncü gelişim. En
son üç yıl önce, 2007’de gelmiştim.
Şimdi bugün, sempozyum çerçevesinde,
ulusal ve kentsel büyüme modeline ilişkin
çalışmalarımdan söz etmek istiyorum.
Size, bu genel bağlamda, daha detaylandırılmış biçimde, örnek bir model olarak,
yaratıcı endüstrilerin, ulusal ve kentsel
düzeydeki katılım ve katkılarından bahsetmek istiyorum. Buna örnek olarak da,
oradaki deneyimimin çok kapsamlı olması nedeniyle Hong Kong’u sunacağım.
Prof. Demond Hui

Hong Kong Çin Üniversitesi
Kültür ve Gelişim Merkez Direktörü
Director of Centre for Culture and
Development the Chinese
University of Hong Kong

56

Son on yılda, Doğu Asya bölgesinde
özellikle İngiliz hükümetinin yaratıcı sanayiyi desteklemesi sonucu büyük ölçüde
etkilenen yerlerden biri de Hong Kong
olmuştur. Hong Kong’da, 2002 yılından
bu yana yaratıcı sanayiler alanında, genellikle hükümetin desteği ve politikaları
göze çarpmaktadır. 2009 yılında 6 önemli
sanayiyi geleceğe odaklı olarak planladık:
Eğitim hizmetleri, tıbbî hizmetler, sınav
ve sertifikasyon hizmetleri, çevresel sanayiler, inovasyon ve teknoloji, kültürel ve
yaratıcı endüstriler. Bunun için Taiwan
örneğini veriyorum. Burada da bu 6 sana
yi dalının geleceğe yönelik olarak vurgulandığını söyleyebilirim. İki ülke karşılaştırıldığında iki hatta üç alanın birbiri ile
kesiştiğini görebiliriz; tıbbî alan, yeşil ve
kültürel yaratıcı sanayi.
Yaratıcı sanayiye yönelik olarak 2002

This is my third visit to Istanbul. Last visit
was actually three years year ago 2007.
Now what I’m going to talk about today
according to the structure of the symposium is creative industries as national and
urban economic growth model. And in
fact I’ve given myself another sub-topic
of that big topic which is on creative economy as an example, a model of how
creative industries contribute to national
and urban economic growth in the recent
decades. And I’ll be using examples from
Hong-Kong, many of which actually I
have personal experience involved in to
explain the concept.
Now in the last decade in fact the countries and cities in the East Asia in particular
were inspired probably after the UK government in terms of promoting creative
industries. And then there has been a
lot of emphasis in the policy address for
example in Hong Kong, ever since 2002
every year we have this item of creative
industries within our policy.
Now even for the last year ( 2009 ) in the
policy address of the chief executive we
outlined six important industries for the
future: Education service, Medical service, Testing and Certification services,
Environmental industries, Innovation and
Technology and then the Culture and
Creative Industries. I use the example
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yılında Hong Kong üzerine bir harita oluşturuldu. Ondan bu yana bir takım verileri
ben güncelledim. 2002’den itibaren neler
gelişti? 2003’den 2008’e kadar ne oldu?
Şimdi size tek tek sektörleri göstermek
istiyorum. Bunun için 5 sektör seçtim.
Reklâmcılık sektörü, 1997 – 2007 yıllarında gelişmeye az çok aynı düzeyde devam ettiğini tespit ettiğimiz sektörlerden.
Tasarım, film endüstrisi, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar sektörlerini
ise yaratıcı ekonominin önemini desteklemek için örneklemekteyiz. Yaratıcı ekonomiye 4 model üzerinden bakılmaktadır.
İlki ekonominin kalkınması için refahın
arttırılması amacıyla kültüre bakış açımızı
değiştirmemiz gerektiğinden bahseden
klasik model. İkinci model ise yaratıcı
endüstriye diğer sektörler gibi bakmamız
gerektiğini öne süren rekabetçi model.
Bu modele örnek olarak, tıbbi ameliyat ve
hatta madencilik güvenliği konusunda uygulamaları olan oyun endüstrisi gösterilebilir. Yenilenirken gelişme modeli olarak
yaratıcı endüstriler bir ekonomi sistemi
değil yalnızca birer sosyal ağ olarak işlev
görmektedir. Şangay örneğinde gördüğünüz üzere yaratıcı ekonomi, yaratmak için
olduğu kadar kent pazarlaması için de
çok derin fırsatlara sahiptir. Gördüğünüz
üzere buna insanlar bilimsel yaklaşıyor
ve ağın modellemesini yapıyorlar. Böylelikle bili yoruz ki dünyanın bir çok yerinde
yaratıcı ekonomiye örnek var. Şimdi biraz

of Taiwan. They also stress six industries last year as their future emphasis on
economy. If you match the two in fact the
three areas overlap which are the medical, the green and the culture and creative industries.
I had it actually back in 2002, the first
mapping study for Hong-Kong that with a
report on the creative industries in 2003.
Since then I have updated the figures
because we only capture the data for the
five years before 2002, right? So what
happens since you know 2003 to 2008.
We have four models of looking at the
creative economy you look at this first
model which is traditional view of how we
look at culture which should be subsidized and not to know develop according to
economic gains. The second model is the
competitive model, and this is the model
that most of us actually now in looking
at the creative industries as sectors like
every other industry. The games industry
which now applying in surgery and also in
mining safety. And then finally as an inno
In the example of Shanghai, you can see
immense opportunities for developing
the creative economy but the also many
important strategies for the city marketing. You see people looking at this idea
scientifically, and trying modeling of the
network. Now I would like to talk what
happened in Hong-Kong.
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Hong Kong’da ne olduğundan bahsetmek
istiyorum.
Son üç yılda Hong Kong’ta devlet,
yeni bir yapılanmaya gitti ve kalkınma
ofsi olarak adlandırdığı bir büro kurdu.
Böylece, ofis, yaratıcı sanayiyi özellikle
destekleyen bir kurum olarak hizmet vermeye başladı. Bir depo alanı bir sanat
merkezi haline dönüştürüldü. Burada aslında ihale yoluyla bu tür dönüştürmelerin
desteklendiği projeler üretildi. Buradaki
kullanım süreci içerisinde ise bu binaların
kendilerini finanse edebilecek şekilde yapılandırılmaları amaçlanmıştı. Bir karakol
bir butik otele dönüştürüldü ve eski bir
Çin kültürel mirası binası turizm ve kültür
merkezi haline geldi. Askeri bir hastane
bir kültürel miras merkezine dönüştürüldü. Küçük bir dükkân bir sağlık merkezi
haline getirildi. Eski bir süpermarket kültürel ve yaratıcı nedenlerle kullanılmaya
başlandı, burası bir jokey kulübü haline
geldi. Bu yaklaşımın şu anda başarılı
olduğuna dair bir kanıtım yok ama iki ya
da üç yıl içerisinde bir değişim olup olmadığını göreceğimizi söylemem mümkün.
Ancak böylece, ne kadar ekonomi üretecekleri ve ne kadar para biriktirebile
ceklerini göstermek mümkün olacaktır.
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It only happened in the last two or three
years the government restructured itself
to form a new bureau called the develop
ment bureau. And then the bureau that
used to push the creative and culture
industries. We turned one factory into
art center. Now the bureau contributed
in the last two years through this idea of
revitalization of historic buildings. They
need to prove that they have the ability
to sustain the activities of the building for
their uses and most of the uses of these
buildings are the culture and creative
uses.
A police station is being turned into boutique hotel and this one of a old Chinese
heritage building turned into a tourism
and culture center. This military hospital
again became a cultural heritage center. A little shop house in to the Chinese
medicin and health center. The central
market also being turned into some kind
of culture and creative uses, police station which involve the fundings of a jokey
club. I don’t have the proof that this approach is successful because time could
only tell us. Maybe within the next two or
three years when we see some of these
changes coming into being. Then we will
be able to assess you know their success
in terms of how much economy they could generate, how much you know socio
capital they could accumulate.
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Beth Siegel

ABD Mt Auburn Birliği Başkanı
President. Mt Auburn Associates
USA

Türkiye’ye gelmek ve bu güzel konferansa katılmak gerçekten de çok hoş bir
tecrübe. Amerika’da bu güzellikleri çoğu
zaman yaşayamıyoruz. Yaratıcı endüstriler adına İstanbul’da çok ilginç örnekler
gördüğümü itiraf etmeliyim. Amerika’da
olduğundan daha fazla yaratıcı enstrümanın İstanbul’da olduğuna ikna oldum.
Burası benim için çok sıra dışı bir şehir.
Ben, size bugün Amerika’da bu işe nasıl
bakıldığına dair bir genel bakış sağlamak
istiyorum. Çünkü birçok açıdan çok farklı
olacağına eminim. Size iki şehirden örnek
ler sunacağım: Bunlardan biri Washington, diğeri en çok çalışmış olduğum
Milwaukee, Wisconsin. Bu alanda çalışırken yaşadıklarımı, öğrendiklerimi sizinle
paylaşmak istiyorum. Yaratıcı endüstrilerden bahsederken, kültürel politikaların
çeşitlemelerinden, ekonomik ve toplum
gelişim politikaları ve iş gücü geliştirme
politikalarından bahsediyoruz çünkü bu
çalışma gerçekten bu üç faktör bir araya
gelmesiyle bir değişime neden olması
gerekiyor.
Amerika’ya gelince benim bahsedeceğim
iki şehir aşağı yukarı Amsterdam büyüklüğünde ve hiçbir şekilde İstanbul ya da
Şangay kadar büyük değiller. Bir de özellikle özel ve kamu sektörlerinin etkilerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle kültür
politikaları özelinde Amerika’da ulusal bir
politika yok. Çoğu eyalet veya şehir

It’s been an incredible experience both visiting Turkey and being at this conference
to get the international perspective that
we in the United States often lack unfortunately. And I have to say that I’ve seen
extraordinary examples of the creative
industries in Istanbul. I’m convinced there
are more musical instruments doors in
Istanbul than in the entire United States
so I like to test that out. But to me it’s an
extraordinary creative city.
What I’d like to do today is really provide you an overview of how this work is
looked at in the United States. Because
I think it is very different in many ways. I
want to give you some examples of two
cities; Washington, DC and Milwaukee,
Wisconsin that I’ve most recently worked
in. I want to tell about some of the learning that I have from working in this area
and in these cities. When we talk about
the creative industries, you would hope
we are talking about the versions of cultural policy, economic development and
community development policy and work
force development policy because really
this work should be at that conversions of
where those three areas and disciplines
come together.
To put a perspective, the two cities that
I’m going to talk about are both about
the size of Amsterdam, not Istanbul or
Shanghai. I’m going to talk about at the
federal level and also to think aboult
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düzeyinde kültür politikaları üreten üç
kişi olduğundan söz etmek mümkün.
Amerika’nın bütün gelişimi için toplam
bütçe 300.000.000 $’dır. Bütün Amerika’da hem federal düzeyde hem de
eyalet düzeyinde özellikle özel sektörde
bunu bir iş gücü eğitim aktivitesi olarak
gören çok az örnek var. Edna’nın hazırladığı sunumda da örneklendiği üzere
Amerika’daki bu konunun tarihi on yıl
önce başladı. Yaratıcı topluluklar New
England’da 2000 yılında dahil edilmeye başlandı. O zamanlarda Richard
Florida’nın bu konuda çok çalıştığını,
sanat ve yenileştirme alanında pek çok iş
yapıldığını biliyoruz. Florida, Amerika’nın
tüm metropolitan bölgeleri üzerine çalışarak, sanat ve kültürün yaşam kalitesine
katkı sağlama mekanizması olarak görülmesi, sanata mekân sağlama, yaratıcı
çalışma alanları ve yaratıcı dönüşüm, yaratıcılık ve yenileştirme stratejileri konularına odaklandı. Washington’da, yoksulluk
içerisinde yaşayan özellikle siyah vatan60

the role of the public sector. So first in
cultural policy the major, there really is
no national cultural policy in the United
States. Now we can say there are three
people in the United States at the federal
level looking at creative industries perspective. Most of the work is really at the
State and local level in the cultural policy
but this work is really focused on funding.
The total budget of the US economic development administration is 300 million
$. That’s the entire United States and
that’s the primary economic development
agency. So again most of the work is at
the state and local level with their focuses
on incentives and attraction. There’s a lot
of regional public, private partnerships.
And local governments which tend to focus on land using incentives.
Levels around the same time ten years
ago, the first effort in the United States
really look like creative industries, creative clusters was the work in New England
which were involved in 2000. And of
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daşların yaşadığı, eğitim sisteminin son
derece zayıf olduğu yerler vardır. Bunu
yaratıcı endüstriyi burada denemek ve
yerleştirmek etmek için bir fırsat olarak
algıladık. Burada ekonomiyi geliştirme
ve kalkınma ofisi kurmak yerine, özellikle
Stratejik Planlama Ofisi kuruldu. Bence
en önemlisi, özellikle müzelerde, medya
ile iletişim sektöründe çok sayıda istihdam olanağının olması. Ancak medya
endüstrisi çok belirleyici bir konumdadır.
Örneğin, National Geographic gibi bir
dergi burada konumlanmış durumda.
Çok fazla kablolu televizyon istasyonu,
radyo kanalı, uluslararası haberlerin
yayınlandığı kanallar da burada. Tabi ki
Washington’un imajı bir hükümet merkezi olarak gerçek durumundan daha
farklı. Bununla da Washington’un çok
büyük mücadele vermesi gerekmektedir.
Amsterdam gibi burada da neredeyse
600,000 kişi yaşıyor. 2.000.000 kadar
da tüm bölgede tüm eyalette yaşayan
insan var. Chicago’nun iki saat kuzeyine
düşen bir kent. En çok tanındığı tarafı,
Şanghay’ın bir tasarım şehri olarak tanındığı gibi, Harley Davidson’un doğduğu
şehir olmasıdır.
Fakat konuşmaktan eyleme geçmek
ve insanları eyleme geçirmek hiç kolay
değildir. Washington DC Yaratıcı Eylem
Gündemini oluştururken, bir takım ödüller
sunmaya karar verdik. Biz, burada Bele-

I would have to say I’m not seeing one
example very few examples that any in
the United States where the creative industries are creative occupations have
been targeted as part of a work force training activity. So similar to the history that
Edna provided this morning the history in
the United States really started at three
course as we know the Richard Florida
work was at the very similar time and
there was also a lot of work around art
and regenerations strategy. Richard Florida spoke probably every metropo litan
area of the United States and the focus
became arts and culture as a contributor
to quality of life, arts district, arts housing,
creative work spaces and the conversions of creative, creativity and innovation
strategy.
The fact that Washington DC has an incredibly large, very poor African- American
community which was the dominant community in the city, incredibly neighborhoods and incredibly poor school system is
not the image that we often see, but it is
those which drove some interest in looking at creative industries as a new approach to address some of these urban
challenges. Who sponsored the work in
Washington DC, it was the planning office
of the city. So it wasn’t the economic development office, it wasn’t the community
development office. It was the planning
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diye Başkanından büyük ölçüde destek
aldık; fakat kendisi son seçimleri kaybedince yeni Belediye Başkanı bu konuya
ne kadar ilgi gösterecek, emin değiliz.
Washington’da bile, pek çok müze olmasına rağmen müze yönetimlerine sorduğumuz zaman kalifiye eleman aradıklarını
belirtiyorlar. Böylece, belki bu alana daha
fazla odaklanılabileceğini tespit ettik. Yaratıcı endüstrileri, yenileştirme ve dönüştürme stratejilerinden ayırmak için önümüzde aşmamız gereken daha pek çok
zorluk var. Dolayısıyla, yaratıcı ve kültürel
içeriği merkezde tutmaya çalışıyoruz ve
birçok yönden bu işimizi zorlaştırıyor.
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office. I think the two most amazing
things was the level of employment in
museums and heritage. the media industry in Washington is significant. We
have National Geographic, it has many
cable TV stations, it is the center of satellite radio. But the image of Washington
DC as a government center is very different from the reality. And this is one of the
things Washington needs to struggle with.
I think almost identical to Amsterdam.
600.000 people in the city about, 2 million in the entire region to give you some
perspective, it’s about two hours north of
Chicago. It’s probably best known and
probably if you know at all it’s the home
of Harley Davidson. And as we found because it is the home of Harley Davidson,
it has like some Shanghai an incredibly
strong industrial product and design sector.
But it’s very difficult to go from talk to
action, and to actually mobilize people
to get things done. So while the creative
DC action agenda which was the report
that was published received a lot of very
positive awards. The mayor of Washington DC had some interest in it, but he just
lost the election few months ago. There’s
a new mayor which means there might
be an entirely new agenda without an
interest in the creative industries.
So even though in Washington DC we
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Media and
Communications
42%

Building Arts
10%

Culinary Arts
24%

Performing Arts Visual Arts
3%
7%

Museums and
Heritage
14%

DESIGN
46%

Culture
Heritage
Visual Arts
2%
Crafts
11%

Performing Arts
12%

were able to demonstrate that there were
thousands of jobs in museums and interviews with the museum said they were
looking for skilled workers to work in
the museums. We were unable to make
the case to those who work in the work
force industry that this was an industry
that they should focus on. A lot of challenges remain differentiating the creative
industries from innovation strategies and
entrepreneurship so in some ways we’re
trying to keep the creative and cultural
content in this work central to it and that
has been very difficult.

Media Film
29%
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Küçükçekmece’miz yaklaşık 700,000
nüfusu olan, Amsterdam kadar, bir ilçe.
Küçükçekmece, İstanbul’un 39 ilçesinden
bir tanesi. Özellikle son 50 yıl içerisinde
yapılaşmış, Sanayi Devrimi ile ve sanayileşme ile birlikte şehirlerin yoğun göç aldığı dönemlerde fazlasıyla nasibini almış
ve mesela %80’inden fazlası da niteliksiz
yapılarla dolmuş olan bir ilçe.

Aziz Yeniay

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Mayor of Küçükçekmece
Municipality
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2004 yılında Belediye Başkanı olur olmaz
kentle ilgili ciddi bir envanter çalışmasına
başladık. Dolayısıyla yapmış olduğumuz
bu çalışmanın neticesinde şunu gördük.
Bir defa ciddi manada yoksunluk olan bir
ilçe. Sosyal altyapıları yetersiz. Eğitim,
sağlık, kültür ve diğer alanlarda ciddi manada yoksunluklar var. Bununla birlikte
aidiyet duygusu da gelişmemiş. Zira kentteki ortalama konaklama yaşam süresinin
yaklaşık 16 yıl olduğunu gördük.
Biz 20 yıllık bir plânlama yaptık. Bu 20
yıllık planlamanın 1.5 yılını geçen yıl,
yani 2004-2009 döneminde tamamladık.
Şimdi 2009-2014 dönemini icra ediyoruz.
Hedefimiz 2023 yılına kadar bu dört tane
beş yıllık plânın programını gerçekleştirmek yınlandığı gibi son yüzyılın en büyük
20 arkeolojik kazısından birisi olan Batonea, Küçükçekmece’nin hemen yanı başında. Küçükçekmece Gölü havzasında
kalmakta. Batonya dediğimiz kent, Doğu
Roma dönemindeki bir batık kentini

There are 700 hundred thousand living
here. Of course it is only of one of the
sub-provinces of the 39 in Istanbul. It has
developed in the last 50 years. There
is a lot of industry here, a lot of people
have moved to this area in recent times
and unfortunately more than 80% are
living in housing facilities that are beneath what should be permitted. This is an
overall image of the situation at this subprovince. In 2004 I became Mayor to this
sub-province and immediately we started
to work on housing development with
my team and we realized that the area
was struck with poverty, there was poor
education, very little activity and a lot was
amiss as a matter of fact. We also realized that people had no sense of belonging to this area. They were just housing
there and we realized that only, most of
the people had settled there only for the
last 16 years.
We are planning for 5 years each and we
are now in the period of 2009 and we are
planning in 5 year terms until 2023 and
we are focusing specifically on health and
on sports and on culture. This is the direction we are working at. When we look
at the historical background, we realize
that there is a lot of cultural heritage we
can refer to. It is a part of the city where
there are a lot of excavations carried out
in this Batonea is one of the locations
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kapsamakta. Yaklaşık olarak 2000-2500
yıl önce inşa edilmiş ve bugün kayıp olan
ama yaklaşık 1 yıl önce arkeolojik kazılar neticesinde gün ışığına çıkartılmaya
başlanmış olan, bununla birlikte pek çok
tarihî değere sahip. Tabi bu arada şunu
da görüyoruz ki 2000 yıl önce Küçükçekmece, bu coğrafyada yaşayan soylularında malikânelerinin bulunduğu bir yer.
Gölüyle, deniziyle, plajlarıyla, ormanları
ile aslında son derece güzel bir bölge.
Ancak ifade ettiğim gibi plânsız yapılaşma neticesinde ciddi manada kimliksiz bir
bölge haline gelmeye başlanmış.
İşte bu manada kenti nasıl inşa
edeceğimizi, zaten hedefimizin ortak pay-

ted here historically in the past about
2000 years ago this city was founded. It
was lost until only a few years ago in the
course of some digging progression that
took place here. We excavated and found
that there was a settlement here 2000
years ago. This is a location where a lot
of rich people have settled in the past
and in terms of nature, is a beautiful part
of the city but, it was losing the background was forgotten. We are trying to the
foreground against the importance as
well as the historic background of the city
as we are also trying to create a notion of
citizenship amongst the people who are
living here.
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da olarak buradaki güçlü yanlarımızdan
yola çıkarak söyleyeceklerimizi üç aşağı
beş yukarı biliyoruz. Ancak o kentliği inşa
etme noktasındaki sihirli formülün bilim
olduğunu, bilgi olduğunu, kültür, sanat
ve spor olduğunu hepimiz yine biliyoruz.
İşte biz, bu araçları çok güçlü bir şekilde
kullanmanın gayreti içerisinde olduk.
Şunları da ifade etmem gerekiyor. 6 yıl
önce tiyatro salonumuz yoktu. Bir sinema
salonumuz dahi yoktu. Yeşil alanlar ile
ilgili diğer eğitim, sağlık buralarda çok
ciddi sıkıntılar vardı. Buralardan ciddi manada bir plânlama ile farklı bir noktaya
geldik. Bugün kültür, sanat merkezlerimiz
yaklaşık olarak 3 yıldır hizmet vermektedir. Düne kadar bir kültür, sanat merkezi
olmayan, faaliyeti olmayan Küçükçekmece şu anda Türkiye’nin 3 tane büyük
“en”lerini oluşturan, en modern iki kültür
merkezi ile iki tiyatro salonuna sahiptir.
Başka bir şey daha ifade edeyim. İşte
birkaç yıl öncesine kadar kültürel faaliyetler noktasında neredeyse yok diyeceğimiz bir ilçe şu anda aylık olarak 100’ün
üzerinde kültür, sanat faaliyeti icra edilliyor. Yıllık olarak bizim şu anda sadece
tiyatro izleyicisi sayımız 80,000.
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Sadece kültür merkezlerimizdeki öğrenci sayımız yaklaşık olarak 32,000. Bu,
32,000 öğrenci ile ne yapmaktayız? Burada; baleden, piyanoya, kemandan, gitara
her türlü sanat, müzik, çalgı eğitimi ve-

We almost know how we are going to
build the city and our aim emanating from
our stronger parts as a common nominator. Thus, we know the way to construct
this urbanity passes through science,
knowledge, art and sports. Therefore we
are trying to use these tools in an effective way.
I must also add that only 6 years ago we
didn’t even have a theater, we didn’t have
a cinema here and there was very poor
investments in the field of hospita lization
and medication etc. So we have reached
a completely different situation. You can
see these cultural centers are serviced
in 3 years only and we have housed a
lot of events in these buildings. It is one
of the most modern theaters and cultural
centers of Turkey and is actually located
in our sub-province. We are at present
organizing more than 100 events in terms
of culture and art. 80 thousand theater
spectators are living in this province. The
number of students that visit them are
about 30 thousand are. They can learn
anything; ballet, playing instruments, etc.
Specifically those families that have a lot
of children that they do not need to send
their children out in to the streets, they
can send these children to these centers
and we teach them to do a lot of things.
We hope that we will increase the number of students who visit these centers to
55 thousand in the near future.

2

YARATICI ŞEHİRLERE YEREL BİR ÖRNEK: KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
A LOCAL EXAMPLE OF CREATIVE CITIES: KÜÇÜKÇEKMECE MUNICIPALITY

rilmekte. Bilgi ile ilgili gerekli donanımlar
yüklenmekte. Özellikle dar gelirli ailelerin
kalabalık çocuklara sahip ailelerin, çocukla ilgilenemeyen ailelerin çocuklarını sokaktan alma noktasında bir gayretimiz var
ve bu kapsamda şu anda altyapımızda
32,000 öğrencimiz var. Önümüzdeki 1,5
yıl içerisinde hedefimiz bu sayıyı 55,000
seviyesine çıkartmak ki yatırımlarımız bu
manada hızla devam etmektedir.
2004 yılında yapmış olduğumuz bir anket
çalışmasında. “Kendinizi ne kadar Küçük
çekmeceli görüyorsunuz ya da Küçükçekmece’de yaşamayı arzu ediyor musunuz?” sorusunun karşılığında %36 “Evet
ben, Küçükçekmece’de yaşamayı

In the year 2004 we made a public pool
and we found out that 36% of the people
of Istanbul were eager to live in Küçükçekmece, but today it increased 85 % as
a matter of fact because of all these activities on cultural basis.
We now have 2 universities here that
means 20 thousand students of these
universities are coming to Küçükçekmece. I believe that number of students in 2
years will be doubled at least because we
have accorded with two other uni versities to build their department at Küçükçekmece. I believe that education is something we have to internalize and we need
to use this specifically to create new
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düşünüyorum.” cevabını almıştık. Bugün
geldiğimiz nokta itibari ile bu rakam %85
çıkmış durumda.

job opportunities in our sub-province. So
we are doing what is in our hands to expand in these fields.

Küçükçekmece’de birkaç yıl öncesine
kadar üniversite yoktu. Şu an 2 vakıf üniversitemiz var. Yaklaşık 18,000-20,000
civarında öğrencisi var bu iki üniversitenin. Hedefimiz, 3 yıl içerisinde ilçemize 3
üniversitemiz daha getirmek ki şu anda
ikisi kesinleşti. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 2 üniversitemiz daha gelecek. Yani
2 yıl sonra öğrenci sayısı üniversitelerin
yaklaşık olarak 50,000’i aşmış olacak.

Lastly, looking at the 180,000 estimated
work forces of 700,000 inhabitants, we
aim to employ these 180,000 in our district without depending on another district.
We are aiming to be a district to compete
with other world cities by means of economic model and a sub structure.

Son olarak Küçükçekmece’deki
700,000 insan bununda ortalama olarak
180,000’ini çalışan olduğunu dikkate aldığımızda bu 180,000 insanımızın da kendi
ilçemizde iş üretebilecek, iş bulabilecek
bir altyapıya göre ilçemizi plânladık. Ve
insanımızı bir başka ilçeye, bir başka
bölgeye bağımlı olmaksızın kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve sürdürülebilir bir
altyapıya, sürdürülebilir bir ekonomik modele sahip dünya ile entegre olmuş dünya
ile rekabet edebilecek bir kent parçasında
hale getirmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum.
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OTURUM 4 / SESSION 4

ULUSAL VE KENTSEL EKONOMİK BÜYÜME MODELİ OLARAK YARATICI
ENDÜSTRİLER -2

Yaratıcı endüstriler şehir kalkınması, istihdam yaratma ve küresel kentler arası ekonomik rekabet için önemli bir politika aracı durumuna gelmiştir. Yaratıcı endüstriler bağlamında dünyanın önde gelen ülkeleri ve yerel yönetimleri önemli girişimler başlatmakta
ve yürütmektedir. Üçüncü ve dördüncü oturumlarda ABD’den, Asya’dan, Avrupa’dan
ve Türkiye’den örneklerle, bu ülkelerden gelen uzmanlar şehir kalkınmasında yaratıcı
endüstrilerin nasıl kullanıldığı konu edilmiştir.
CREATIVE INDUSTRIES AS NATIONAL AND URBAN ECONOMIC GROWTH MODEL -2

Creative industries became an important political instrument in city development, job
creation and global competition between cities. Leading countries and local governments are making serious attempts in the context of creative industries. In these two
sessions, experts from USA, Asia, Europe and Turkey, will explain the role of creative
industries in city development through real cases
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Ben, yaratıcılık ve büyüme arasındaki
ilişki hakkında bir şeyler söylemek
istiyorum. Walt Disney’in sözleriyle
başlayacağım bu sunuma. Dün akşam
şunu fark ettim. İrlanda ve Almanya
melezi bir annesi ile Kanada ve Amerika
melezi bir babası varmış Walt Disney’in.
Kendisi Holywood stüdyolarını yaratan kişi. Amerika’da doğduğu için
kendini Amerikalı sayıyordu. Demişti
ki, “Gelecek bizim kafalarımızda,
aklımızda, zihnimizde, ruhumuzda
gerçekleşen bir şeydir. Yani gelecek,
gidip de dışarıda başkasının yarattığı,
yazdığı ve oluşturduğu bir şey değildir
ve biz bunları seçmiyoruz. Yani sadece
düşüncelerimizle değil, yaptıklarımızla,
hareketlerimizle oluşturuyoruz bu
geleceği.”

We were asked to address this topic
and I want to talk about the relationship
between creativity and growth. I’m going
to express this in the words of a man
called Walt Disney. Here I discovered
last night had an Irish - German mother
and a Canadian - American father. And
he was I think the only American to found
the Hollywood Studios and he said in this
quote that the future is something that
starts within our minds, in our brains, in
our spirit. It’s not something that we get
out and look for to somebody else has
already created and written about and
given us the option to choose between,
it’s something that we areate long. Not
only in what we think about it but what we
do, what we act upon to implement those
thoughts.

Peki, büyüme nedir? Büyümeden bahsederken ekonomik büyümeden bahsedebiliriz, katma değerin büyümesinden bahsederiz ya da gayrisafi yurtiçi
hasılanın büyümesinden bahsederiz ve
batıda, bildiğiniz gibi bunlar ciddi sorunlar ve herkes bunlar üzerinde kafa yorar.
Charles Landry dün bahsetti, aynı benim
gibi şunu söyledi. İyi yapıldığı zaman da
bile bazen bu işler yaratıcı olmayabiliyor.
Şimdi bu yaratıcılık konusunu genelleyerek konuşmak istiyorum, üçe bölüyorum.
İlki herkes yaratıcı olarak doğmuştur.
Yaratıcı olmazsan öğrenemezsin,

What is growth? When we talk about
growth we normally mean economic
growth. We talk about growth in value
added or growth in GDP. I, in talking
about creative ecologies talk more about
increases in the scale of the numbers of
people doing something, the numbers of
people making, sharing, enjoying, experiencing. And scope which is the range of
activities that we now say has an element
of creativity and innovation within them.
Charles Landry yesterday said that the
safety system there had a high degree of
creativity and that is true. It is not very
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öğrenemezsen gelişemezsin, gelişemezsen büyüyemezsin ve gerçekten bir talep,
bir ihtiyaç, bir kabiliyet olması gerekli. Bu
histen bahsederken şunu kast ediyorum,
serbest konuşma, serbest ifade, daha
aktif ve açık bir tür hürriyettir. Çünkü bir
düşüncenizi bir fikre dönüştürmeniz gerekiyor. Bu da bireysel bir yaratıcılık. Yani
bir konu hakkında heyecan duymanız
gerekiyor ve aynı zamanda bunu gerçekleştirmek için hür olmanız gerekiyor.
Walt Disney

Yaratıcı ekonomi konusunda da piyasalara giriyor olmamız gerekir. Açık, hakkaniyetli ve verimli piyasalar olması gerekir
ve bu konuda yapılan politikalar, yaratılan
politikalar bunu temin etmeye çalışıyorlar.
Yaratıcı sanayi için uygun bir piyasanın
olması ve buna bir giriş yapılabileceğini
temin etmesi gerekir ki bu hizmetleri
müşterilerinize aktarabilesiniz.
Çocukların yaratıcı olarak doğduğu
konusunda farkındalık da tabii gerekir,
bu farkındalığın eğitimle desteklendiğini,
yani bu çocuğun tabii ki eğitim aldığını
varsayıyoruz ve işe girdiğini varsayıyoruz.
Oradaki göreviyle de yaratıcılığını ve
kabiliyetini üreterek ortaya koyduğunu
varsayıyoruz. Ama ben çeşitlilikten
bahsediyorum, ses çeşitliliği, cinsiyet
çeşitliliğinden bahsediyorum. Florida’nın
çok güzel bir cümlesi, ifadesi var. Ona
sormuşlar: “Yaratıcı bir ortam yaratmak

hard to find something if it is done well,
that is not creative. We When we talk
about growth which is the subject of the
session we have to think about what is
the relationship between the individual’s
ability to think of new ideas which was
start by being very personal, very private and possibly inarticulate, and what
countries want which is economic growth.
So I reduced these, I’m trying to generalize these principles into three, which I’m
calling the tree stages of creative ecologies. The first principle is that everybody
is born creative.
Everybody when is born creative, you’re
not creative you don’t learn, if you don’t
learn you don’t develop, if you don’t develop you don’t grow up.
The child is incredibly determined to learn
when they fall down, they don’t give up,
they don’t say I tried walking it doesn’t
work. Very hard work, very determined.
I don’t mean talented. I mean creative.
That’s an internal thing. That’s to do with
a life, the private, personal, very private,
very personal. It needs freedom to be expressed, we enjoy expressing it, and we
enjoy hearing other people’s expressions.
We need that freedom.
Then in order to have creative economy,
we need to have access to markets and
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için ne lazım?” Florida da demiş ki “Bizim
binaya değil, yaratıcı tuhaf insanlara
ihtiyacımız var.” Florida bir de hoşgörüden bahsediyor, bu tuhaf insanlara
karşı hoşgörülü olmaktan söz ediyor.
Bazı toplumlar hızla değişmezler. Oysa
değişime açık olmalı ve bunu desteklememiz lazım ve farklı tarzlardan zevk
alıyor olmamız lazım. Bazı üsluplar, bazı
tarzlar hiç değişmiyor ve bazen bireysel
farklı stiller de olabiliyor. Gerçekten yaratıcı olan kişiler sürekli öğrenen kişilerdir
ve hiç ama hiç durmaz, öğrenmeye ara
vermezler. Çünkü öğrenmeyi durdururlarsa artık yaratıcı da olamazlar.
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Tayland’da Tayland hükümeti için bir konu
üzerine çalışıyorum. Büyük tartışmalar
yaşıyoruz iki temel noktada. Bir tanesi
kültür. “Birleşik Krallık” tanımı çok
mükemmel olmasa bile bir başlangıçtır.
Teknolojiden bahsetmiyor, kültürden
bahsetmiyor, ekonomiden bahsetmiyor.
Kültürden başlıyor ve teknolojiyi kültürün
üzerine yapıştırıyor. Ama Britanyalılar,
kültürü tanımlarken farklı bir yol izliyorlar
ve birkaç kelime söylemek için farklı bir
yol izliyorlar. Taylan’ da kültür geleneksel
kültür olarak tanımlanıyor ve bunun, rekabette onlara avantaj sağladığını söylüyorlar. “Bir kültür var ve kültürümüzü daha
iyi yapmak istiyoruz ve bunun sayesinde
rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz.”
diyorlar. İstanbul için benzer sorular,

those markets need to be fair, open and
efficient. And a lot of the policy making
around creative economies is to try to
ensure that the market for the creative
industries is fair, that access is easy, that
they are efficient, that you can get your
product and services to the customer.
Richard Florida had a great phrase when
he was asked what we need for a creative place.He said that we don’t need
buildings, we need weird people. Florida
talks also about tolerance a lot, the tolerance of weird behavior.
Some societies don’t really change very
fast. And you can have individual pockets
of creativity, but you can’t get a creative
economy. Learning is I think a fundamental and possibly the most important
element of creative ecology.
I’ve noticed that the truly crazy people
are the people that are truly learning all
the time. And they never stop learning.
If they were to stop learning, they would
just stop being creative and in a sense
they would diminish.
Now I’m digging all the work in Thailand
at the moment, I’m writing a report on the
creative economy for the Thai government. And we’re having big discussions
on two issues and I want to address thatthose issues now. The first one is culture.
The UK definition of creative industry
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sorunlar or tada. Sesinizi nasıl duyuracaksınız, nasıl ifade edeceksiniz, kendi
kişisel, bireysel düşüncelerinizi nasıl
kamuya açık, genel bir ifadeye dönüştüre
bilirsiniz? Yaratıcılık, sadece bir iş, ama
aynı zamanda da değil. Ve bu iş çoğu
zaman çok iyi yürümeyebiliyor. Zor bir
iş. Bazı kişiler, bazı insanlar bunun
kolay olacağını düşünüyorlar ama değil.
Yaratıcı ekonomi gerçekten başarılması
çok daha zor bir iş. Bizim yapmamız gereken ve hükümetlerin de destek olması
gereken konu, bireysel seslere, bireylere
yardımcı olmak ve grup gücü içinde birey
olmak, bireysellik sergilemenin çok zor
olduğunu biliyoruz.
Yaratıcılık gerçekten bir süreçtir. Birey,
bir fikir bulur ve sonra bu fikir grup kaynağına para yoluyla olsun, teknolojiyle
olsun ya da başka fikirlerden beslenerek
olsun ortaya çıkar.

(which not perfect, but it’s some extent of
first one that made an impact ), does not
mention arts, does not mention culture,
and does not mention technology either.
A lot of definitions start with culture and
then apply technology to culture and they
think in some way they’ve got a creative
industry. But it’s interesting that the British don’t mention arts, culture or technology. And I guess that if you were to
produce and American definition doesn’t
really exist, it would also not use the word
culture. If you talk about the entertainment industries where I used to work for
most of my life they don’t use the word
culture. In Thailand they say it’s a typical
of this kind of country that kind of sizes of
country that stage of development. Their
traditional culture is their competitive advantage. It is saying we have culture and
we just want to do our culture better, and
that will give us a competitive advantage.
Now the policies for Istanbul (I think)
are these: How to encourage individual
voice? That sense of expression, of turning one’s private, personal thoughts into
a public expression that has an impact
on society or the economy. Creativity is
and lonely business. And it’s a business
where most of us fail most of the time. It’s
a difficult business; some people think it’s
easier than manufacturing or traditional
service. It’s tougher, harder, and much
more competitive. The balance between
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individual voice and group power is I
think probably the most crucial facing
policy makers of the men. Creativity is
really a process where the individual has
an idea then uses group resources of
money, technology or some other ideas.
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Dimiter Gantchev

WIPO Yaratıcı Endüstriler Birimi
Başkanı
Creative Industries in the WIPO

Burada, seçkin dinleyicilere hitap etmek
ve İstanbul’da olmak büyük mutluluk.
John gibi ben de ilk kez buradayım ve
bundan sonra daha fazla İstanbul’a gel
meye çalışacağım. Ben bu oturumda ve
bu sunumda bir konuya odaklanacağım
sadece, bütün bu geniş resmin bir parça
sı olarak: Entelektüel fikri mülkiyet konusuna. Çünkü bunlar gerçekten yaratıcı
sanayinin oluşmasının temelidir. Herkes
bu konuyla ilgili; akademisyenler, politikacılar… Ve herkes bu “yaratıcı endüstri ”
kelimesini kullanıyor. Bunun nedeni belki
şu olabilir, John’un dediği gibi, herkes
yaratıcı, her ülke yaratıcıdır ve bu bir kaynaktır. Herkesin elinde olan bir kaynak bu
ve hükümetler, genelde şu soruyu soruyorlar: “Daha fazla yaratıcılık, daha fazla
ekonomik büyümeye mi neden oluyor?
Bunu ekonomik büyümeye katmak gerekir mi?”. Bilgi ekonomisinden bahsettiği
miz zaman, bu bilgi ekonomisini nasıl
genişletebiliriz ve yakınlaştırabiliriz, anlatabiliriz herkese? Yaratıcılığın rolünü nasıl
tanımlıyoruz bilgi toplumu içinde? Tabii
ki cevapları bulmak zor. Bu kadar farklı
terim ortada dolaşırken bir cevap bulmak
zor. Terminolojiye ve tanımlara girmeye
zamanımız olmayacak. Ama yaratıcılık
ve entelektüel mülkiyet dediğimiz zaman
şunu vurgulamak istiyorum, bunlar sadece yaratıcılığın bir iki özelliği.Yaratıcılık
çok popüler bir terim olsa da bu onu kolay tanımlayabiliriz

It’s a pleasure to be able to address this
selected quality audience at this early
hour in Istanbul. Like John I’m honored to
be here also for the first time and I look
forward to more experiences in Istanbul.
It’s difficult to follow in John’s foot steps;
he just said that such a conceptual frame
work for this talk and for this session. I
will focus on only one aspect of the broad
picture namely what is the relationship
between creativity and intellectual property rights and how do intellectual rights
and copyright protection actually help the
creative industries to perform. Creative
industries has indeed become a base
word, everybody is interested. Policy
makers, academics, the civil society, every were we go we hear about this word.
One of the reasons is probably that just
like John said everybody is creative and
every nation is creative. So governments
which are our partners are normally trying
to answer the well does more creativity
lead to more economic growth? Does
it necessarily translating to economic
growth?
If we talk so much about the knowledge
economy how can we quantify this knowledge economy to make it easily understandable? And how do we link actually
the creativity, how do we identify the role
of creativity in the knowledge society?
If creativity is very popular term, it doesn’t
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anlamına gelmez. Nasıl tanımlanır
yaratıcılık? Evet herkes yaratıcı, kimin
daha yaratıcı olduğunu değerlendirmek
de zor, çünkü bu sübjektif bir şey. (Copyright konsepti) bunları korumak yani
yaratıcılığı korumak ve desteklemek
için ortaya konmuştur. Fikri, mülkiyet
hakları, ilk başta yaratıcılığı korumak ve
bu bir yaratıcılık eseridir. Bu yaratıcılığın
endüstriyel kısmı, yani copyright ile
korunan kısmı kolayca tanımlanıp belirlenebilen kısımıdır.
Şehirlerden bahsettiğimiz bu konferansta
şimdi şuraya gelmek istiyorum. Şehirlerin
en büyük sorunu nedir? Tabii ki trafik.
Kırmızı nokta ile işaretli olan, polis memuru, trafiği idare etmeye çalışıyor. Ne
kadar başarılı olabileceğini görüyoruz bu
resimde. Şimdi soru: copyright bize nasıl
yardımcı olabilir bu konuda, trafiğin daha
akıcı olması konusunda? Kurallara uyulduğu zaman copyrightta bundan daha
kolay ve pratik bir çözüm bulunacağından
eminiz. Peki WIPO bunu nasıl yönlendiriyor? Detaylara girmeden önce şunu
söyleyebilmem lazım, bizim bu konudaki
önceliğimiz metodoloji geliştirmek. Uluslararası kıyas lazım.
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Nitekim aynı metodolojiyi kullanarak her
ülkede tanımlama yapmak mümkün. Yaklaşık olarak belirleyebiliyoruz yaratıcı sektörlerin ne olduğunu ve buna yaratıcı

mean that it is very easy to define creativity and that is a major issue how to define
creativity. And everybody s creative and
probably it is not very easy to decide who
is more creative than somebody else, it’s
a subjective issue however the concept of
copyright and the concept of intellectual
property protection was born in order to
protect and promote creativity that is why
it came about. So copyright in the first
place exist in order to protect and promote creativity, and we can assume that
what is protected by copyright is creative
and hence we can define it. In this way
we can at least be certain that this part of
the creative industries which is protected
by copyright is easily identifiable and that
is very important for the measurement
processes. We know exactly what copyright is, it is a very well defined concept.
Since we’re on a conference talking
about cities, think about one of the major
problems of cities. And this is of course
traffic jams. And here you see on this
picture around about where you have a
classical traffic jam and the little red dot is
the policeman who’s trying to regulate the
traffic. The little red dot is the policeman
who’s trying to regulate the traffic. Well
you see how successful he can be and
we want copyright to help us to make us
this traffic more fluid and we would like
something which is a little bit better than
this. So it sets a number of rules and if
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“DNA” diyoruz hiçbir ülke bir birinin
aynı değil. Yaratıcı endüstriler sadece
ekonomik gelişme için önemli değil,
aynı zamanda bütünsel olarak toplumun
yapılaşması, toplumun kültürel bazda
daha fazla gelişme gösterebil
mesi için son derece önemli. Telif hakları
ve fikri mülkiyetlerin mutlaka sosyal
düzeyde de insanlar üstünde önemli etkileri var ve farklı endikatörler analizler
yapılarak ekonomik düzeyde bunların
değerlendirilmesi gerekiyor.
Şimdi sözlerime son verirken sizinle
paylaşmak istediğim. 3 mesaj var.
Yaratıcı endüstrilerin toplumlarda çok

you follow those rules hopefully trade
with copyright goods and services will be
easier.
Now we have established some methodology to try to measure the creative
industries and for us than the creative
industries would be mostly those industries which fall under copyright protection.
I just want to say that the major principle
that we were trying to develop in this measurement methodology was the principle
of comparability. We need international
comparisons between the creative industries and the rest of the economy.
Having used the same methodology,
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etkili bir yeri vardır. Bu konseptin içinde
fikri mülkiyetler son derece önemli
bir rol oynuyor. Bunun aynı zamanda
yaratıcı endüstrinin ana unsuru olduğunu
düşünüyorum. İkinci mesaj , ekonomik
olarak belgelenmesi gerektiğidir. Çünkü
nesneler nitelendirildikleri zaman ancak
insanlar için elle tutulur hale geliyorlar.
Şu ana kadar Türkiye’de bu doğrultuda
bir inceleme yapılmadı ve sanırım bizim
deneyimlerimizden yararlanabileceklerdir.
ekonomik düzeyde ispatlar getirilmesi
gerekir getirisi olduğuna dair.
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Üçüncü olarak da bu konunun bize
sunduğu fırsatları görmeliyiz. Bu fırsatlar

we can identify in each country what is
the relative share of the various creative
sectors and that’s what you can call the
creative DNA of each nation.
Creative industries have a much big ger
role in societies, it’s not only economic
growth factor, they contribute to the social
and to the cultural life of each nation.
And if you want to do just this to them,
we have to approach the issue comprehensively and introduce impact analysis
which would go along the three line: the
economic, the social and the cultural
aspects. Clearly if we want to assesswhether intellectual property has a posi
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ve beraberindeki sorunları sadece
yasal, sadece teknolojik, sadece ticari yaklaşımla çözemeyiz. Cevap için
içinde imtiyaz sahipleriyle kullanıcılar
arasında ve devletle birlikte çalışarak bir
ortak değer ortaya çıkarmamız mümkün
olacaktır.

tive economic, social or cultural impact
we will have to apply in parallel three different analytical frameworks.
So if I have to finish I would like to finish
with three points or three messages that
I would like to take from this discussion.
Creative industries is a very powerful
concept, no doubt about that. And in this
concept intellectual property plays a key
role and the major role of intellectual
property is the role of an enabler for the
creative industries. That is my first conclusion. My second message is that it is
very important to produce economic evidence as in perfect as it may be people
relate better when they can quantify
things.
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Oturumun başlığı “Ekonomik Büyüme
Modeli Olarak Yaratıcı Endüstriler”
olunca, bunu toplumun refahıyla ilgili,
bağlantılı düşündüm. Tabii toplumun
gelişimi, milli gelirin artışı gibi konulara
bağladım. Yaratıcı Endüstrilerin kapsamı,
UNCTAD tarafından tarif edilmiş durumda. Burada yaratıcı eşyalar var, yani
ürünler, hizmetler ve telif hakları var ve
üçüncü bölüm, buraya yazmadım, kolay
ölçülemeyen, dolaylı alanlar.
H. Uran Tiryakioğlu

İstanbul Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Üyesi
Member of Istanbul Chamber of
Industry
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Ancak toplum ihtiyaçları denilince, ekonomi de toplumsal faaliyet olduğundan,
refah, yaşam kalitesi, güvenlik ve emniyet
gibi konular devreye giriyor. Şimdi bu
açıdan baktığımız zaman da politikacılar
yerel yönetimler ve şehir planlamacıları
bu resmin tariflerini yapan gruplar haline geliyor. Yani üretim de olsa, yaratıcı
endüstriler de olsa, patent haklarının
koruması da olsa, kurallar, kanunlar da
olsa, belirleyiciler bunlar. Dolayısıyla
bizim toplumsal refahı ve yaşam kalitesini sağlayacak ekonomik gelişmemizi,
bu kurallarla belirli insanların belirleyip
önünü açması ve geliştirmesi gerekiyor.
Şimdi Türkiye’ye bakalım. Türkiye
dünyanın 16. büyük ekonomisi, 22. büyük
pazarı. İstanbul’a bakarsak, İstanbul
göreceli olarak pahalı gelir yaratamayan
bir şehir. Türkiye ve İstanbul sürekli açık
veriyor. Şu sıralarda 45 milyar dolar

As the topic has immediate relation, to
the prosperity of a country, so my approach will move a bit way from the
creative perspective and rather move in
the direction of the prosperity aspect of
the same.
UNCTAD has defined the meaning of
creative industries and what specific
products are meant with it. Here, we are
talking about creative products, services,
intellectual property rights. However the
needs of a society at the large then the
aspects are a bit different. We’re then
speaking of prosperity, quality of life,
security and the like. So the decision
makers, law makers, city planners etc.
are the groups that create the images
that are based on these values. So these
people are the ones, who make the rules
and regulate the laws regardless of the
type of the product. Therefore, for society’s prosperity and the economic development of society, we rely on the fact that
the decision and law makers pave the
path for us.
Now, let’s concentrate on Turkey. We see
that the Turkey is the 16th largest economy in the world and it is the 22nd largest
market in the world as well. Istanbul on
the other hand is a relatively expensive
city but in terms of prosperity, it does not
generate income. Actually, when we look
at Turkey’s economic position, the situation is general for all. Turkey and Istanbul
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civarında ve biz bu cari açığı borç alarak
veya varlıklarımızı satarak sürdürüyoruz.
Şimdi bu resmin içinde bir de refah artışı
gerekli, refah artışı için de katma değerli
işler yapmamız lazım ve en hayati olanı
da içsel işler yerine dışadönük işler.
Diyelim ki bu odada 50 kişiyiz, hepimizin
cebinde 100’er lira var, onun bu odada
değişimi değil bizim yapmamız gereken
iş, bu bizim refahımızı arttırmıyor. Mesela ben bir şey yaratıp sizden 10’ar
lira alırsam, benim refahım artar ama
sizler azalırsınız. Yani bu odanın toplamı
değişmez, önemli olan bu odanın
dışından buraya bir kaynak getirmek,
işte o zaman refahımız artmış olur. Yani
esas önemli olan yaratıcı endüstrilerin
veya yaratılan şeylerin dışarıdan kaynak
getirmesi.
Başka bir örnek: Ben apartman balkonun

is depending on current deficits and on

loans about 45 Billion USD. To pay our
debts, we create this income by trading
our goods or getting in more debt.
Coming to prosperity, for this reason, it’s
important that we need to create income
and this income should be generated
on an external manner meaning that we
need to create input that comes from
outside. For instance, let’s say we’re 50
persons and we each have 100 Liras and
we need to raise the prosperity inside this
room. If we trade with each other we only
raise our prosperity personally but the
total income does not change. The importance is that we need to get this income
from outside this room. Creative industries within this frame work or that which
is created should have its resource from
without the city, from without the country.
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da domates yetiştiriyorum. İlk bakışta
bu faydalı olarak görünüyor, ama kime
faydalı acaba? Evet ben bir değer
yaratıyorum, bir mevsimde aşağı yukarı
2-3 kilo domates alıyoruz balkonda.
Kendim tatmin oluyorum; onları suluyorum “Aa, kızardı.” diyorum, sabah
kahvaltısında yiyorum. Fakat Türkiye açısından bakınca, ülke açısından
bakınca hiçbir dış gelir getirmiyor, anlamı
yok. Ekonomik boyut desek; yok zaten.
Fizibilite; o da yok. Topraklar, saksılar,
bir sürü uğraş Hâlbuki Antalya’da domatesi 12 ay benim ürettiğimden çok
daha ucuza ve çok daha kaliteli üretiyorlar. Aslında Tür kiye açısından bakarsak, ben zararlı bir şey yapıyorum ama
benim açımdan iyi. Şimdi rakamlarla bu
duruma bakarsak, Türkiye’nin dış gelirlerine baktığımızda, Türkiye’nin ihracat
gelirlerini burada görüyorsunuz, turizm
gelirlerini aşağıda görüyorsunuz. Şu alttaki mavili kısımlar da Yaratıcı Endüstriler
sınıflandırmasına göre gelirlerimiz. Biliyorsunuz dünya bir yarış içinde, herkes
refahını arttırmak için başkasına bir
şey satıyor veya bir hizmet sağlıyor. Bu
yarışın içinde Türkiye hangi ata oynayacak? Bunu düşünmek lazım. Ondan
sonra bu gelişme içinde de İstanbul’un
%55’lik gibi çok büyük bir payı var.
Dolayısıyla ülkenin durumu ve kullanılan
şeyler, şu anda kullanılan ekonomik
enstrümanlar ve yönetim modellerimize,

Here for example, I am raising tomatoes
on my balcony. At first, this looks like I
am creating a value but for whom?Maybe
I will even raise enough like 2-3kg on my
balcony per season and I am satisfied
with this that I can eat at breakfast when
I’m alone. On the other hand, looking at
it from the Turkey’s point of view, for the
country’s input in that context, there’s no
input achieved through this.
The economic value is definitely very
limited.
There’s no feasibility, research. Earth,
pots, a lot of effort is in it. Whereas in
Antalya, for 12 months, throughout the
year people plant these vegetables for
a much cheaper price and provide only
beneficial for the individual in this something for the country that way. It’s sense,
at these dimensions.
When you look at these in terms of numbers, you can see the export situation
here. Below there’s the income achieved
through tourism in Turkey. At the very
bottom, the blue ones are the creative
industries.
You know, in the world everyone is trying
to achieve prosperity by selling to others.
So which horse is Turkey going to bet on,
in this context? That is the question for us
now. Within the overall framework of this
development Istanbul has a share of 55%
which is quite a large percentage indeed.
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Turizm

Sanayi İhracatı

ekonomi model-lerimize baktığımız zaman birtakım yanlışlar ortaya çıkıyor.
Nedir bunlar? Türkiye tam gelişmiş
bir ülke değil, yani Sanayi Devrimi’ni
tam tamamlamış bir refah ülkesi değil.
Türkiye’nin, Çin gibi, Kore gibi bizden
önce sanayileşmiş ülkelerin modeliyle
üretip, ihraç edip bun dan gelir sağlaması
lazım, kaynak satarak yaşamaması gerekiyor ve bunda da istihdam sağlaması
lazım. Yani ülkede yaşayan herkese bir
iş vermemiz gerekiyor. Bunu da üretimle
sağlayabiliriz. Nitekim Türkiye’nin yıllık
ihracatı 110 milyar dolar civarında.
Bu ihracatın %83’ü üretimden, sanayi mallarından geliyor. Bunun içinde
aşağı yukarı 2 milyar dolar da yaratıcı
endüstrilerin ürünleri var. Hizmetler ve
servisler değil.

Looking at the economic instruments that
are in use and the policy models that are
implemented at present we see certain
mistakes that are being carried out. What
are these?
Turkey is not a developed, fully developed country as yet it’s not an industrially
developed country. We should be producing and exporting by taking the countries like China and Koreawhich are that
are previously devel oped. We should
not be selling our sources. So what we
need to do is to create more employment potential here. So production is very
important, as a matter of fact hundred
ten million dollar per year are exported in
Turkey and 83% of these are industrial
products whereas two million come from
creative industries products. Products;
not the services and facilities.
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Türkiye’nin oluşturacağı modelin kendine
özgü olması gerekiyor. Bizim politikalar
belirlememiz ve bir strateji yapmamız
gerekiyor, bu stratejiyi yaparken de
-tabii ben yapmayacağım ama- birtakım
soruları göz önünde bulundurmamız icap
ediyor. Yaratıcılığın sanayide kullanımı
son derece yüksek gelir getirici.
5 liralık cezvede pişirilen kahveyi, elektronik sistemlerle ve güzel bir endüstriyel
tasarımla birleştirdiğimiz zaman bunun
geliri son derece yüksek oluyor. Benzer şekilde diş fırçasındaki yaratıcı bir
tasarım fiyatı %10 arttırıyor, satışı %10
arttırıyor. Bizim odaklanmamız gereken
alan, endüstride yaratıcılıktır. Mesela
Bursa şehrimiz zaten yılda 15-20 milyar

However turkey’s model should be specific to its own conditions. We need to
make policies and strategies. And while
planning these strategies – of course I
will not be making this strategy - we need
to consider certain questions. The use
of creativity in the industrial sector has a
considerable high income.
When you cook coffee in a very cheap
way and implement a technology creatively to it, you can have a considerable
high income. Nowadays, it is a creative
design with toothbrushes for example,
the prices of course are pushed up by
10% that the sales at the same time. So
what we need to concentrate on is the
creativity in industrial sectors. As we
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dolar araba ihracatı yapıyor ama oturup örneğin hibrit araba için bir şeyler
tasarlamamız lazım. Bu çerçeveden
bakınca yenileşmenin desteklenmesi ve
teşviki gerekiyor. İstanbul Sanayi Odası
bunu kendi çapında yapıyor. Bu dönemde
biz üründe yenileşme ve şirketlerde
sistematik yaratıcılığın teşvikine yönelik bir model oluşturduk, bunu teşvik
ediyoruz. Yani doğurgan bir yaratıcılık
sistematiğini tüm Türkiye çapında
teşvik ediyoruz. Bunun da ekonomiye
yansımasına bakarsak, ihracatın üzerine
bindirildiğinde, yaratıcılığımızı ürünlere
yansıttığımız takdirde, ihracatımızda
senede 5.4 milyar dolarla, 7.2 milyar
dolar arasında bir artışı sağlıyoruz.

mentioned Bursa, it is already exporting
large number of cars but what they need
to do now maybe is to be innovative and
creative to make hybrid cars to sell to
foreign countries. So at the same time we
need subsidization by the government
at the stage our institution the chamber
of industry is concentrating on creative
ideas, creative products and on the
development of these type of products
and on innovative commercialization of
such products. We see that the reflection
of this development based on the values
of exports achieved this way; we see that
we have increase in 5.4 to 7.2 billion dollars so far have been achieved in terms
of exports.
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OTURUM 5 / SESSION 5

YARATICI ENDÜSTRİLER VE GİRİŞİMCİLER-ALAN ÖRNEKLERİ

Kalkınma modelleri yaratıcı sanayiye ağırlık verdikçe, yaratıcı sanayi işletmeleri kuran
ve yöneten girişimcileri yetiştirmek ve desteklemek özellikle önem kazanmıştır. Facebook, Apple gibi şirketler yaratıcı sanayi içinde yer alır. Bu şirketleri kuran, geliştiren
girişimcilerin becerileri ve niteliklerinin geliştirilmesi, bu tür girişimcilerin sayısının
artması, öbür sanayi kolları ile sinerjik ilişkilere girilmesi önemli bir ekonomi politikası
olmaktadır. Bu oturumda, değişik ülkelerden başarılı yaratıcı sanayi girişimcileri
başarılı olma koşullarını konu ettiler.
CREATIVE INDUSTRIES AND ENTREPRENEURS - CASE STUDİES

The function of entrepreneurs has always been taken seriously for economic development and growth. In the 21th century, as the city development models became highly
dependant on creative industries, educating and supporting the entrepreneurs, who
establishes and manages the creative industries turned out to be vital. Facebook and
Apple are companies which operate in creative industries. It is becoming an economic
policy that enhancing the skills and qualifications of entrepreneurs who establish
creative industries and increasing the number of entrepreneurs, creating synergy
with other industries. In this session, success stories from entrepreneurs who accomplished in various industry branches in different countries in creative industries was
past tense.
Oturum Başkanı / Chairperson:
Yeşim Yalman

İstanbul 2010 AKB Ajansı Kent Kültürü Yönetmeni
Director of Urban Culture Dep. Istanbul 2010 ECOC Agency

Konuşmacılar / Speakers:
Alnoor Mitha

Shisha Manchester Yöneticisi
Director of Shisha

Aslı Kıyak İngin

Mimar, Tasarım Yöneticisi
Architect, DESIGN Director

Beate Becker

ABD Mt Auburn Temsilcisi
Envory of Auburn Associates, Somerville, USA

Arhan Kayar

Dream DESIGN Factory Yöneticisi
Director of Dream DESIGN Factory
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Burada İstanbul’da olmaktan dolayı çok
mutluyum. Ben, Shisha’nın müdürüyüm.
Son 10-20 yıldan beri biz, görsel sanatlar
için gerçekten çok hoş bir model oluşturduk kültürel politikalarla birlikte ve ATM
dediğimiz programı oluşturduk. Bu sunum
Shisha’nın çalışmalarını özetleyecektir ve
küçük bir ajansın ne kadar büyük bir fark
yaratabileceğini anlatacaktır. Shisha’nın
Manchester’da müze, galeri ve farklı aktörleri bir araya nasıl getirdiğini göstereceğiz.
Alnoor Mitha

Shisha Direktörü
Director of Shisha

Shisha, 2001 yılında Manchester’da kurulmuş küçük bir ajans. Kültürel ve sanat
içerikli uygulama ve proje odaklı çalışır.
Tabiiki eleştirel tartışmalara ve güncel,
modern sanat ve siyasi tartışmalara da
yer veriyoruz. Son 9 yılın tecrübesiyle
Shisha, Asya’dan İngiltere’ye birçok proje
taşıdı ve ilk günlerinden beri Shisha,
Asya sanatları ile Manchester’la bir
işbirliği içinde olmak için elinden geleni
yaptı. Shisha, yerel insanları, yani orada,
o bölgede yaşayanları, uluslararası aktörlerle karşılaştırmak istedi. Manchester dijital dünyanın, Londra dışındaki en büyük
merkezidir. Asya’nın tabii ki her zaman
İngiltere ile olan ilişkisi çok özel olmuştur,
Manchester’la da öyle olmuştur. Asya ve
Manchester’ın ilişkilerinin daha da artmış
olması, ziyaretçi sayısını da arttırmıştır
ve son 30 yılda ekonomi, eğitim, kültür ve
moda alanında önemli katkılar sağlamış-

I’m extremely delighted and honored
to be here in Istanbul. I’m the founding
director of Shisha. For the past two decades I’ve been working and transforming visual arts and cultural program in
the north of England promoting a viable
artistic model on the cultural politics of diversity through the [Unintelligible] triangle
program or the ATM for short. This presentation will summarize Shisha’s work
and how a small arts agency can make a
real difference, presenting ground breaking ideas to a broad range of partner
museums and galleries in Manchester.
Connecting cultures, and artists to collaborate on international projects with an
and dynamic visual cultures from Aisa to
the UK.
Shisha wanted to connect local people
with international artists. But most importantly generate new ideas and turn them
into reality. Manchester is an important
city with a strong entrepreneur past and
forward looking creative attitude, a city
that is by the nature of its people.
Manchester has the largest creative and
digital economy in the UK outside London. Trade and cultural links between
Manchester and Asia have enriched the
respective participants. And Asian immigration over the last thirty years has
made significant contributions to the
economy, business, education, social
frameworks, culture and fashion. So
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tır. Peki insanları bu yaratıcı şehir ve yara
tıcı sanayinin bir parçası olmaları için
nasıl etkileyebiliriz? Neticede; insanlar
fikirleri ve bakış açılarını paylaşmak zorunda ve yüksek kalitede sanat sergilemek zorunda. Sisha’ da ilk projemizde
önce iş ortaklarımızı seçtik proje uluslararası sanatçıları bir araya getirdi. Burası
Machester’ in güneyinde restoranların

how do we bring people and partners
together, inspiring them to be part of our
creative cities and cultural industries in
the 21st century. I believe that we’ll bring
people and partners together through
sharing ideas, supporting the vision,
sharing resources and presenting high
quality art.

çok olduğu bir yer. Nüfus olarak Güney
Asyalılar, Orta doğulular, Afrika ve AfroKaraib kökenli insanlar hayli, kültürel ve
canlı bir ortamda yaşıyorlar. Biz Rashid
Rana’yı davet ettik, Manchester Metropolitan Üniversite’de bir süre kaldı. Rashid
araştırmalar yaptı ve işlerini geliştirdi ve
merkezle birlikte çalıştı, teknikler
geliştirdi.

We connected our partners and audiences through the first ATM Project. In
south Manchester with a high percentage of Asian businesses, particularly
restaurants, the multitude of multicultural
community including south-asian, middleeastern, African and afro-carabbian
people are leaving in this cultural and
vibrant neighborhood.
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Sonuçta Rashid Rana çeşitli dijital
görüntülerden oluşan mozaikler oluşturdu. Yazılım programlarıyla birleştirilen bu
görseller, iş arama kurumu binasının pencerelerine yerleştirildi. Ki bu bina da kentin en yoğun otobüs trafiğinin geçtiği bir
yer. Günde 62 bin yolcunun ve haftada
çeyrek milyon insanın yaya olarak geçtiği
bu caddede binlerce insan bu eserleri
görme fırsatı buldu.
Sanatçı, Hint Mutfağı’ndan koku ve seslere gönderme yaparak, paslanmaz çelik
mutfak eşyaları kullandı. Bu çalışma, iş
merkezinden biraz uzaktaydı. Sanat galerisinin dışında 50.000’den fazla ziyaret
çi geldi.
ATM, Manchester’a taze, kaliteli bir sanat
getirdi ve güncel Asya sanatınına dair bir
bakış açısı oluşturdu. Festivalin önemli
bir yanı da, sanatçılara Manchester’da
vakit geçirme fırsatı tanıması, İngiltere’li
sanatçı ve küratörle tanışma fırsatı
yaratmasıydı.
Çok geniş bir program kapsamında çeşitli
sergiler düzenlendi ve görsel ve işitsel
eğitim aktiviteleri desteklenmiş. Sonuç
olarak, 2008 yılında, açılış konuşması
esnasında denildiği gibi “Uluslararası
değişim yaratıcılığın damardır “ ATM
şehirdeki önemli sanatçı ve sanat merkezleri için Asya sanatı sergilemeye

We invited the internationally renowned
artist Rashid Rana Rashid researched
and developed his work in partnership
with the local job center using his characteristic techniques. Rana’s work is dominated by digital prints in which dozens of
photos are arranged like tiles in a mosaic
of specialized software to make up large
images. Rashid Rana’s work was placed
on the windows of the job center plus
building. This building faced the busiest
bus route in the city, estimated hundred
buses per hour, 62.000 bus passengers
passing both locations in each rush hour.
Evoke the site sounds and smells of an
Indian kitchen. This work was exhibited
in the grounds outside the art gallery, a
short walk from the job center plus location. Over fifty thousand visitors came
to the gallery to see the The aim of the
ATM was to increase awareness of Asian
visual arts and crafts and create spectacular site specific works that engage with
the urban architectural vernacular.
ATM brought fresh high quality art to
Manchester and challenged very typical
view points of contemporary Asian art
and artistic practice. An important part of
the festival was to enable all of the artists to spend time in Manchester, meeting UK artists and curators working with
local communities and producing art in
response to Manchester. ATM await city
wide exhibition program was accompa
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adanmış önemli bir proje olmuştur. Bu
sene, 30 Eylül 2011’de başlayacak 1 ve
27 Ekim 2011 tarihleri arasında yer alacak olan ATM’de, yine kentsel düzeyde
ve kentin ötesinde, insanların bir araya
geleceği bir sergileme fırsatı olacağı
haberini vermekten gurur duyuyorum.
Hepiniz Manchester’a davetlisiniz.
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nied by an extensive education community program. Just to conclude actually, in
2008 the secre tary of state in his opening speech to Manchester city art gallery
said international exchange is the life
blood of creativity, this is a real celebration of contemporary Asian art and the
power of cultural partnerships exchange.
The ATM await was a very powerful
statement of the cities key artists, arts institutions, commitment to exhibiting Asian
art with the local public in mind. I’m proud
to announce that we have already our
next ATM. This will launch on the 30th
September 2011 and will run from 1st of
October to 27th of November at venues
and sites across the city and beyond.
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Aslı Kıyak İngin

Mimar, Tasarım Yöneticisi
Architect, DESIGN Director

Öncelikle herkese merhaba, ben sizlere
Made in Şişhane Projesi’nden bahsedeceğim. Bu proje kentsel ölçekte yaratıcı
aktörler ve küçük üreticilerin ilişkisine
odaklanan bir proje. Burada birbirini
var eden, güçlendiren bir sistem nasıl
oluşturulabilir, bunu tartışacağım sizlerle.
Öncelikle proje ne tür bir bağlamda ortaya çıktı? Çünkü birçoğunuz İstanbul’u ya
da son gelişmeleri bilmiyor olabilir, kentsel anlamda buna çok kısa değineceğim.

First of all I would like to welcome everybody. I’m going to talk to you about the
Şişhane project. It is a subject that covers
urban transformation of small manufacturers who are settled in this neighborhood of Şişhane and what type of a systematic could be created to further these.
I would like to talk about the context first
of all, because a lot of us in Istanbul
know of the economic and developments
and the developments regarding designs.

İstanbul yaratıcı endüstriler için çok
uygun bir ortam ve fırsat sunuyor. Bunlardan biri de kent içinde yer alan küçük
üretim bölgeleri. İstanbul büyük sanayi
dışında aslında küçük üretim bölgelerine
de sahip bir kent. Bu tür bölgeler birçok büyük firmanın da evrilerek ortaya
çıkmasını sağlamış olmakla beraber
aynı zamanda küçük üretimin de hala
sürmesini sağlayan mekânlar, olarak
karşımıza çıkıyor.

Istanbul provides a convenient environment for creative industries. One of them
is the small production areas. Apart from
the major industries, there are a lot of
neighborhoods in Istanbul where people
have small artisan shops and smaller
manufacturers. These regions support
the small production as well as transforming these productions into valuable big
companies.

Uzakdoğu’nun ucuz ve seri üretim anlamında dünya lideri olması hem
Türkiye’deki hem de İstanbul’daki birçok üretim sektörünü sekteye uğrattı.
Bunların içinde Şişhane gibi bölgeler
de yer alıyor. Nitekim 1990’ların sonu
ve 2000’lerin başında yaşanan krizler
neticesinde Galata’da birçok firma, atölye
kapandı, ya da Uzak Doğu - Çin malları
satmaya başladı. Kent merkezinin her

That Far East is a cheap and mass production area, has inflicted many manufacturing industry in Istanbul and Turkey.
These include areas such as Şişhane.
Indeed, as a result of crises in the late
1990s and early 2000s, many companies
and the workshops in Galata, is closed,
or began to sell goods of the Far East China. There is an increasing value of
the city center; land value, building value,
property value and it is very difficult to

91

2

‘ MADE IN ŞİŞHANE ’ PROJESİ
THE ‘ MADE IN SISHANE ’ PROJECT

gün artan bir değeri var, arsa değeri,
bina değeri, emlak değeri; bununla başa
çıkmak iş yeri sahipleri açısından hayli
zor oluyor. Bir de kriz eklendi mi, iş yeri
kapatmalar yaygınlaşıyor. Küçük üretim
mirası, aynı zamanda somut olmayan
kültürel mirasın da bir konusu, bu çok
gündeme getirilmiyor ama. Kuşaktan
kuşağa iletilen bir üretme bilgisi var, yani
bu tür bölgeleri ortadan kaldırdığınızda
bu bilgi de yok olmuş oluyor.
19. yüzyılda baktığınızda finans ve banka sektörünün Galata ve Şişhane’de
konumlandığını görüyorsunuz. Bu semti
içine alan Beyoğlu ise İstanbul’da kurulan
ilk belediye (1857). Adı 6. Daire olarak
biliniyor ve ilk sokak aydınlatmaları bu
semtte kullanılıyor. Belki de bu durumun
bir yansıması olarak Şişhane’deki aydınlatma üretim ağının çok yaygın olduğunu
görüyorsunuz. Bölge kente nüfuz etmiş
büyük bir fabrika gibi. Ürünün son kullanıcı da burada, ara üretim yapan firmaların, atölyelerin elemanları da burada.
Buradaki üretici atölyeler aile ölçeğinde.
Her birinin kendi aralarında ekonomik
olduğu kadar sosyal ilişkileri de var.
Ortaklaşa bir üretim söz konusu. Atölyenin sahibi aynı zamanda ustası oluyor,
yani oranın “master” dediğimiz kişisi
oluyor.
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Bu görünümün yanı sıra bölgeye baktığı-

deal with it for the business owners. Also
with the crisis the business closures are
becoming widespread. The small manufacturing heritage is also a subject of the
intangible cultural heritage, but this is not
emphasized enough. There is information
in terms of production, transmitted from
generation to generation, so abrogating
these areas will axe this information.
When we look at 19th century, the
finance and the banking facilities are
located in this area. It became also the
first official district, called the 6th district
in 1857 and the first street lightning is
used here. There is a lot of production
carried out here related to lightning is
being produced here. A lot of production
related to lightning is being produced
in this neighborhood as well. You could
regard the entire neighborhood as type of
plant, production plant as a matter of fact
of smaller producers and manufacturers.
Also the consumer comes here to buy. It
is a small scale business, a family business. There is a social interaction as well
as the economic exchange. The owner of
the shop is also the master.
Looking at the neighborhood, the creative
actors are also near this district. Architectural offices, design offices and fashion
designers… It is striking that the İstanbul
Culture and Art Foundation, various artists, artist initiatives are located here.
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nızda yaratıcı aktörlerin buraya çok
yakın olduğunu görüyoruz. Mimari
ofisler, tasarım ofisleri, modacılar...
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın bu
bölgede merkezini açmış olması, çeşitli
sanatçıların, sanat inisiyatiflerinin bu
bölgede yerleşmiş olması dikkatleri çekiyor. Ama Şişhane’nin imajı nede
niyle hiçbir tasarımcı adının Şişhane’yle
anılmasını istemiyor, çünkü burada kop
yalama da hayli yaygın. Peki biz ne
yaptık? Bölgeye dair incelemelerimizi ve
raporlarımızı burada detaylandırmıyorum.
Doğrudan proje hakkında örneklemeye
geçiyorum.

However, because of the bad reputation
and the imitation is quite widespread here
in Şişhane, the designers prefer not to
recall their names with this district. So,
what have we done? I am detailing the
reports and examination on the district
and passing directly to project now.
We invited Dutch designers with a project
called “Made in Şişhane” and we asked
them to design products specifically to
be produced in this neighborhood. So
we introduced the neighborhood and the
people who are working in this neighborhood. They spent about 3 to 4 days
in this neighborhood to understand the
system as it works in this neighborhood

Made in Şişhane adı altında Hollandalı
tasarımcıları bölgeye davet ettik ve
onların bir hafta içinde bu bölgeyi
tanımasını ve ürün tasarlamasını istedik.
Kendilerine bölgeyi tanıttık, oradaki atölyelerle tanıştırdık. Onlar da 3-4 gün gibi
kısa süre içinde buradaki sistemi anlayarak ürünlerini geliştirdiler ve atölye

and they developed their own designs
to be produced here. And within a week
all these products were produced and
completed and were exhibited there.
We have exhibited it under “Galata Visibility Project” and then at the Chapel
in the Dutch Consulate. The visit to the
workshops and the exhibition by the
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ustaları da bu tasarımları hemen bir hafta
içerisinde gerçekleştirdiler ve hemen
sergiledik. Öncelikle “Galata Görünürlük
Projesi” kapsamında bölgede sergiledik
daha sonra Beyoğlu’nda Hollanda
Konsolosluğu’nun içindeki şapelde, belki
de ilk defa bir kilisede böyle bir tasarım
sergisi oldu. Burada önemli olan Hollanda
Dış Ticaret Bakanı Frank Heemskerk’in
şu an değişti tabii yönetim ama- bölgedeki atölyeleri ve dükkânları ziyaret ermesi
ve sergisinin açılışını yapmasıydı.

ministerof foreign trade of the Netherlands Mr. Frank Heemskerk , who made
the opening speech, was a unique thing
for Turkey. We have supported other
activities in this neighborhood as well.
For instance, we have worked with the
graduate students of İstanbul Technical
University on this region. There academies like Rietveld Academy, Einhowen
Academy used this region as a laboratory. In August, Urban Mashup from India
came here and we have made collobora
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Bu çok önemliydi, çünkü Türkiye’de bu
anlamda, bu seviyede bir protokol grubu
bölgeye ilk defa ziyarette bulunuyordu.
Projenin devamında bölgede başka
önemli aktiviteleri de destekledik. Örneğin
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2 dönem,
yüksek lisans öğrencileriyle bu bölge
üzerine çalıştık. Rietveld Akademi, Einhowen Akademi gibi çeşitli akademiler böl
geye geldi ve burayı bir laboratuar olarak
kullandı. Son olarak ağustos ayında da
Hindistan kökenli bir grup uluslararası
katılımla, Şişhane ve çevresinde buradaki
karma kullanım üzerinde durduk.

tive projects for Şişhane.
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Evet, çok mutluyum burada olabildiğim
için. İlk kez 3 sene önce İstanbul’a
gelmiştim tekrar gelmek gerçekten harika
ve şehirde yapılan değişiklikleri görmek
de çok ilginç. Bu konferans da zaten
tüm bu tür değişikliklerİ görmek ve bilgi
edinmek açısından çok enterasan geçiyor. Ben, daha ziyade Massachusetts
Design grubuyla çalıştım bunu anlatmak
istiyorum. Bu çalışma Massachusetts’te
Amerikalı tasarımcıları bir araya getirdi.
Konuşmamda 3 farklı tasarım grubundan bahsedeceğim. Örnekler üzerinden
yaratıcı endustrinin temelde nasıl bir şey
olduğunu görmeye çalışacağız.
Belki bilirsiniz Massachusetts küçük bir
eyalet. Yeni İngiltere diye tabir edilen
bölgelerden bir eyalet. 6.6 milyon insanyaşıyor burada. Boston, en büyük
şehirlerden bir tanesi. İstanbul’a kıyasla,
Şangay ya da Hong Kong’a kıyasla
gerçekten minicik bir yer. 600.000 kişi
yaşıyor ama çevresiyle birlikte 4 milyon
olabiliyor. Küçük bir şehir ama standartları çok yüksek. En eski şehirlerden bir
tanesi olma özelliğini taşıyor. Kısa da
olsa bir tarihimiz var, kültürümüz var ve
bazı kilit üretimlerimiz var. Teknoloji, özellikle finans, sağlık önemli sektörlerden
bazıları. Eğitim’ de çok önemlidir. Nitekim
bir çok kişinin ya kızı, ya oğlu ya da kendisi bir şekilde Massachusetts’te eğitim
almıştır. Harvard ve MIT’yi herkes bilir
ama burada hem özel hem de devlete

I am delighted to be here. I was first in
Istanbul three years ago at the predecessor conference to this one and it’s
been terrific to come back and see the
changes in the city over the course of the
three years and also in this conference to
hear the changes thinking in the evolution
and growth of the debate around creative
industries and creative cities. For the last
three years I’ve been primarily working
on group that I form called the design
industry group of Massachusetts which
I’ll be talking about more in the course
of the presentation that brought together
designers throughout the state of Massachusetts. And so I’m going to be doing
case studies talking about there different design firms as case and profiles of
how the creative industries look like on
the level. Massachusetts is a small state,
one of the fifty in the United States and
one of the six within the New England in
the North East corner of the US with the
population of 6.6 million statewide. Boston is the capital of Massachusetts, it’s
the largest city. It falls definitely within the
village comparison compared to Istanbul
or Shanghai or Hong-Kong with a population of only 600.000 and a greater metropolitan area of closer to 4 million. However by American standards a significant
city in large part because it’s one of the
oldest cities so we have history, culture
and a number of key industries many
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bağlı 122 kolej ve üniversite bulunuyor.
Bu denli güçlü bir eğitim ortamı da
Yaratıcı ekonominin gelişimini etkiliyor.
Yaklaşık 10 yıl önce, yaratıcı ekonomi
insiyatifi ile yaratıcı ekonomi üzerinde
çalışmaya başladım ve bu insiyatife
başkanlık ettiğim dönemde
Massachusetts’in ekonomideki payını
inceleyen bir araştırma yaptık.
İlk yaptığımız, sanayinin nasıl yürüdüğünü ve ne kadar büyük olduğunu
görmek için bazı verileri, sayıları ortaya
çıkarmaktı. Bu çok karışık bir iş ve çok da
detayına inmeyeceğim. En alt çizgide,

which are technology based. Technology
finance, health cares are very important
in Massachusetts. And then that’s been
confirmed to me in almost every conversation I’ve had since I have been here
is the importance of education in Massachusetts. Everybody I speak to has
daughter or has done some graduate
work in Massachusetts. It seems to be
the biggest link globally to Massachusetts
and to Boston is the education establishment. Everybody knows Harvard maybe
MIT but there are 122 colleges and
universities in the greater Boston area
both private and public and com munity
college. So very strong in that work of
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43.000 kişinin, yani çalışanların büyük
kısmının tasarımcılardan ve tasarım
şirketlerinden olduğunu gösteriyor.
Kırmızı gördüğünüz her şey, kırmızı
halkalar içinde olan, tasarımcıları temsil
ediyor. Yani dizayn sektörünün kendisinin yarısı bunu teşkil ediyor. Mesela
çalıştığımız bir tasarım şirketi, Reebok
için çalışmıştı ve belli paralar ödendi ama
yaptıkları neydi? Uzman oldukları alanı,
yani medikal sektörde geliştirdikleri tansiyon aletini, ayakkabının içine koydular
ve “Reebook Pump Shoes” adıyla milyar
dolarlık bir proje yaptılar. Şimdi burada
sorgulanacak olan projede kaç kişinin istihdam edildiği mi yoksa projenin milyarlık
proje mi olduğudur?
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education that plays very strongly into the
whole creative economy there.
About ten years ago we began doing
work on the creative economy through
the creative economy initiative I was
directing that and again we went to do a
cluster analysis of the creative economy
within the Massachusetts’ greater economy.
community college. So very strong in that
work of education that plays very strongly
into the whole creative economy there.
About ten years ago we began doing
work on the creative economy through
the creative economy initiative I was directing that and again we went to do a
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hepsinin ya

Massachusetts’te eğitim veren 50 büyük,
önemli okul var ve bu okullar birçok mezun veriyor. Bunlardan en büyüğü Harvard ve Mimarlık Fakültesi de çok güçlü
bir okuldur. Örnek vermek için ben üç
şirket seçtim. Bunların hepsi orta dereceli
şirketler çalışanları, 35-45 yaş arasındalar. Bu şirketler 10-15 yıllık şirketler. Bunlardan bir tanesi grafik tasarım, endüstriyel tasarım ve bir de mimarlık şirketi
Studio Luz bir başkası Korn Design,
Denise Korn & Javier Cortés kurucuları.
Boston balesi gibi kar amacı gütmeyen
organizasyonlarla işbirliği yapıyorlar.
Londra’daki Black Stone Group Hotel
gibi oteller için çalışıyorlar ve birçok ödül
almışlar.
Çalışan insanları incelediğim zaman

cluster analysis of the creative economy
within the Massachusetts’ greater economy.
One of the first things that we did was
producing some numbers just to understand how the industry structure, how
large it is. And this is actually quite a
complex graph which I won’t go into too
much. The bottom line is the design employees about 43000 people in Massachusetts. It’s about 1% of the work force
but a quarter of the creative economy
and what this graph does show that designers are employed both within the design industry itself and architecture firms
and graphic design firms. Everything in
red here indicates designers, with the red
sphere. So the designers work within the
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göçmen ya da göçmen çocuğu olduğunu
fark ettim bu da taze kan demek. Tipik
Amerikalı değiller. Bu grup gerçekten
Amerika’ya yeni gelenlerden oluşan hepsi
çok iyi eğitim almış kişiler. Şirketlerle ilgili
olarak, kendilerini nasıl finanse ettiklerini
sorduğumda, hepsinin kendi finanse ettiklerini gördük. Bunu ya ailelerin parası,
ya da kendi kazandıkları paralarla,
yapıyorlar. Masada bir yer bulabilmek için
çalışmaları gerektiğini belirtiyorlar.
Özellikle Denise’in söylediği, Latin biriyle
evli olan bir kadın olarak gerçekten çok
çalışmak gerektiğiydi. Şimdi İstanbul’la
ilgili olarak şunu söylemek istiyorum
yaratıcı girişimciler bu şirketleri kurarken
bir birleştirici oluyorlar. Hükümet programlarından bahsetmek gerekirse zaman
kaybını minimuma düşürmek için bu tür
bürokrasileri mümkün olduğunca başvurmuyorlar.
Sonuç olarak üniversiteler ve yüksekokulların, kolejlerin ne kadar büyük bir
önem arz ettiğini tekrar etmek istiyorum.
Herkese teşekkür ederim. Özelliklede bizi
misafir eden Yıldız Teknik Üniversitesi’ne
teşekkür etmek istiyorum. Bütün organizasyon komitesi ve çalışanlarına bu güzel
organizasyon için teşekkür ederim.
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design industry itself about 50% of them.
For example we work with one design
firm which was an industrial design firm
that worked before Reebok, the footwear maker, put the blood pressure cup
into footwear and it became the Reebok
pump shoe the Sneaker that became a
billion dollar product. So it’s the value of
how many people are employees or is it
the billion dollar that are brought to the
economy by designing top product for
Reebok.
That there are fifty schools those 2000
degrees last year in 2008. A quarter of
those degrees were graduated of architecture from ten different schools. The
largest one is Harvard. So architecture
is very strong. Now to the case studies, I
took three firms, they were all sort of mid
career firms, firms where their principles
are between the ages of 35 and 45 years
old. The firms are ten to fifteen years old
and there’s one in designer’s graphic
communications design, and industrial
design firm and Studio Luz is an architectural firm. Korn Design Denise Korn &
Javier Cortés are the founders.
When I ask about how they finance themselves, they are all self financed. It is
either through family money, through just
earnings, from their businesses. TheyWhen I ask about how they finance them
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selves, they are all self financed. It is
either through family money, through just
earnings, from their businesses. They
said that they all had to work to earn a
seat at the table. Particularly Denise was
saying that as a woman with a Latino
male partner to serve breaking to traditional high-end work she just had, it was
a lot work and was a lot of reputation.
And then when it comes to government programs and policies are real to
minimizing the administration and sort
of the hassle barriers to get any help.
And finally particularly in the setting here
how and what the important role the colleges and universities have to supporting
design businesses and design entrepreneurs. Finally I want to thank everybody
who help me with my presentation but I
also would very much like to thank I host
here today at Yıldız Technical University
and the whole organizing team.
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Dream DESIGN Factory Kurucusu
İstanbul
Director of Dream DESIGN Factory
Istanbul
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Merhabalar, ben mimar olarak hayata
başladım, 1992 yılına kadar da bağımsız
tasarımcı, underground sanatçı, proje
yöneticisi, serbest proje yapan kişi olarak
İstanbul’da yaşadım ve projelerimin çoğu
İstanbul merkezliydi ve doğrudan kentle
ilişkili projelerdi. Yaratıcılığı çok önemsiyoruz ama bundan 20 yıl öncesine baktığımız zaman yaratıcı sözcüğü bile bir
reklam ajansının bölümü gibi geliyordu
aklımıza. Nereden çıktı bu diye soruyorlardı. Hatta yaratıcı ekip, siz uçuk insanlarsınız, ayaklarınızı yere bastıralım diyen
müşteri temsilcileri, yöneticiler stratejistler
vardı.
İstanbul çok enteresan bir yer; insanlar.
Pek çok yeniliğe, pek çok projeye açık.
Size ne kadar açık olduğumuzu göstermek istiyorum. Slaytta bir alışveriş merkezi için kullandığımız kampanya fotoğrafını görüyorsunuz. Baktığınız zaman
film artisti gibi duruyorlar. Bu alışveriş
merkezi inşaatı trafiği tıkıyordu. Burada
ne olacağını anlatıcı bir projeye ihtiyaçları
vardı ve işçilerle bir proje yapmaya çalıştık ve işçiler orada üretilecek, satılacak,
sunulacak ürünleri giyip bir sunum yaptılar. 12 tane işçiyle yaptığımız, dev
boyutta baskılar yaptık. Yaratıcı endüstri,
artık gündelik hayatımızın içinde hatta
geleceğimizi belirleyecek bir boyutta ilerliyor ve hayatımızı hem değiştiriyor hem
de daha farklı, renkli bir boyuta sokuyor.

I have started as an architect and I have
worked as an independent designer,
freelance project manager in Istanbul
for quite a while. I have always focused
specifically on Istanbul and with designs
that are focusing on the city itself. Maybe
looking back to the times 20 years ago,
when we spoke of creativity it was only
the name of an office of a department
of commercial agency department. And
when we spoke of creativity today the
creativity as we now it today this is my
personal view is this it is something that
has to be part of all production today and
it needs to be in all design. Creativity is
a very interesting aspect for Istanbul and
I think a lot people are involved in such
projects as we brought about. We have
a worker here who was working in such
a project and. We have worked with the
workes who contrulited of the construction of a shopping mall. They wore the
clothes of the firms that be in the shopping mall. This drew too much attention.
Creative industries has become more
and more part of our every day life and all
this development took place in Istanbul
within the last 20 years only.
We all believe in the imagination.
Imagination is essential for anything that
happens in our lives. I will give you an
example for this, the project that Istanbul
to become capital of culture when it
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Tüm bunlar son 20 yılda oldu. Biz bütün
projelerimizde hayal gücüne inanırız,
hayal kurmak çok önemlidir. Size bir
örnek daha vereceğim, İstanbul’un
Avrupa Kültür Başkenti olması bir hayal
ürünüydü başta. Bir hayali kurmak lazım;
onu projelendirmek, tasarlayıp hayata
geçirmek ve sonra da gerçekleştirmek
lazım. O zaman gerçek yaratıcı proje
ortaya çıkabiliyor.
Şimdi size gerçekleştirdiğimiz başka
projeleri tanıtmak istiyorum. Bir tanesi
Design Talks, kent kültürü ve iletişim
üzerine yaptığımız toplantılar. Buraya
pek çok konuşmacı geldi İstanbul’u konu
olarak aldık. Bir de sergi yaptık alt katta,
Design Spirit İstanbul, İstanbul’dan

was brought up in 1999, we decided to
gettogether with several people to initiate an NGO activity to promote this idea
and It was an idea that was born out of a
dream, it was dream that sprung up from
our imagination but it was put to reality
and they have these ideas have to be
born first in the imagination and that is
why I’m speaking of the Dream Design
Factory the establishment that I have
founded.
Our factory building has become a center
for exhibitions and meetinsg in the field
of arts. We had a project that went on, it
was called Design Talks. It is one of the
projects that we initiated and we organized on the development of design at
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esinlenmiş, 40 yaş altı, 40 tasarımcının
ürünleri sergilendi. İçerde bir tasarım
kütüphanemiz var, Milano’daki Design
Library’le iş birliği içinde açtığımız bir
tasarım kütüphanesi, burada da zaman
zaman etkinlikler yapıyoruz ve tasarım
kültürü, yaşam kültürünün yaratıcı endüstriye katkısı olması açısından bize çok
yararlı oluyor.
Yaptığımız işlerden bir tanesi de
Türkiye’nin turizm tanıtımında kullandığı
logo.
Bir başka projemiz İstanbul Fashion
Week. İstanbul’un ne kadar farklı ve ne
kadar dinamik olduğu anlatılıyor burada.
Fashion Week’in organizasyonunda da
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large throughout the world and a lot of
international speakers were invited to
share their views and experiences. Then
we also made an exhibition inspired by
Istanbul where 40 designers exhibited
their work. One of the young creators is
present here. So all these designs are
planned to be taken to other creative
cities to be exhibited as well. We also
have a design library in cooperation with
people from Milan. We are also organizing events here as a contribution to the
creative industries in our city. One of
thedesigns we have created is the slogan
and logo of Turkey that is used at an
international level. This is a design for
Istanbul fashion week that we made.
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prodüktör olarak yer aldık. Bunlardan
başka daha pek çok yaratıcı projenin
içinde yer aldık. Son işlerimizden biri Dice
Kayek markasının yaptığı bir sergiydi
İstanbul Modern’de. İstanbul Modern’deki
Hüseyin Çağlayan sergisinde iletişim
boyutunda yer aldık. Formula1’in ilk
döneminde İstanbul’un merkezinde,
Sultanahmet’te bir tanıtım gerçekleştirdik.
Hem Atmeydanı’nda Roma dönemine
giden atlı araba yarışlarını tanıttık hem de
Formula 1’i. Davetliler arasında Alanso
da vardı. 50 bin kişi izledi bu projeyi.

It shows how different the values before and after our actually were visible
on those two pictures. We have also
acted as producers from many projects
involving design. This is for DiceKayek
for example as a brand name trying to
introduce her brand name, it is also our
involvement in terms of design at that
stage. From Çağlayan exhibition was to
be seen. During the Formula 1 races, this
image was taken at Sultan ahmet at the
Blue Mosque Neighborhood to introduce
the Formula 1 at the same time as having
the winners and champions of that race
present there.
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OTURUM 6 / SESSION 6

YARATICI ENDÜSTRİLERİN KÜRESEL ŞEHİRLER SIRALAMASINDAKİ ROLÜ

Küresel kentlerin yatırım ve turist çekmek için birbiriyle rekabetinde, kültür alanını da
içeren yaratıcı etkinlikler ve yaratıcı endüstri büyüklüğü önemli bir rol oynamaktadır.
Bunun sonucu, küresel şehirleri rekabetçi biçimde derecelendiren, sıralayan listelere olan talep artmıştır. Bu oturumda bu tür derecelendirme ve sıralama endeksleri
geliştirmiş üç uluslararası kurum -Comedia, Creative Cities Organisation ve World Cities Centre-bu endekslerde kullanılan değişkenleri anlatıp tartışacaklardır. İstanbul’un,
bu tür endeks lerdeki yeri karşılaştırılmalı olarak ele alınacaktır.
THE ROLE OF CREATIVE INDUSTRIES IN RANKING GLOBAL CITIES

The size of creative industries and creative activity is playing an important role for the
competition for global cities to attract investment and tourists. As a result, the demand
for lists which rank global cities in a competitive manner has increased. In this session
three international institutions which have developed this type of rating and ranking
index -Comedia, Creative Cities Organisation and the World Cities Centre - will be
argued by describing the variables used in this index. Also the rank of Istanbul in such
comparative indices will be discussed.
Oturum Başkanı / Chairperson:
Zeynep Göğüş
Gazeteci
Journalist

Konuşmacılar / Speakers:
Dr. Linda Lees

Creative Cities International Yöneticisi, ABD
Director of Creative Cities International, USA

Oli Mould

Loughborough Üniversitesi
University of Loughborough

Charles Landry
Comedia, İngiltere
Comedia, UK

Fikret Toksöz

İstanbul 2010 AKB Ajansı Eğitim Projesi Yönetmeni
Adviser of Istanbul 2010 ECOC Agency
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Dr. Linda Lees

Creative Cities İnternational, LLC
Yöneticisi
Director of Creative Cities International

2006 yılı sonunda, New York Belediye
Başkanı Bloomberg, başarılarını göstermek ve şehrin geleceği için bir plan
ortaya koyan bir konuşma vermek için
1964 Dünya Fuarı’na gitti. Adam Gopnik,
New Yorker dergisinin bir yazarı, bu
küçük olay hakkında yorum yazdı ve bu
yorum bugün konuşmak istediğim konunun merkezinde duruyor. Yorumunda,
Gopnik, şehri, New York’ u en büyük
yaratıcılık alanı olan sokak düzeyinde ele
alır. Yakın zamana kadar kent, küresel
baskılar karşısında kendi sivrilik, teklik ve
farklılıklarını korumayı başarmıştı. Ama
iyi niyetli olsun veya olmasın, şehir plancıları ve siyasetçiler, kentin geleceğini,
yukarıdan aşağıya kentsel planlama ve
büyük para getiriciler ile baştan çıkarıcı
güçleri eline bırakmıştır.
Kentsel planlama ve ekonomik kalkınma
adı altında mahalleler yok edilerek gündelik hayatın dokusu büyük planda bozulduğunda daha ciddi düşünmek gerekir.
Bunlar şehir için küçük yaralar değil
aksine uzun vadeli sonuçları ile büyük
travmalardır. Burada sorgulamak istenen
yukarıdan aşağıya uygulanan politikalar

At the end of 2006, New York’s Mayor
Bloomberg traveled to the site of the
1964 World’s Fair to give a speech touting his accomplishments and laying out a
plan for the city’s future. Adam Gopnik,
a writer for the New Yorker magazine,
wrote a commentary on this little event
that gets to the heart of what I’d like to
talk about today. In his commentary, Mr.
Gopnik paints his picture of the city at
street level where New York’s greatest
creativity has always been. Until recently
the city was able to maintain its edginess
and uniqueness in the face of the pressures of global glitz. But whether wellmeaning or not, the city’s planners and
politicians have yielded the future of the
city to the seductive powers of top-down
urban planning and big money developers.
We need to consider more seriously what
happens in cities when this sense of the
texture of everyday life is disrupted on
a large scale, when neighborhoods are
destroyed and communities uprooted for
building projects undertaken in the name
of forward looking urbanplanning and
economic development. These are not
minor wounds inflicted on the city but
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ve kurumsal yatırımlardır.Yakın zamanda,
New York Magazine böylesi bir yazı
yayınladı. Etkinlikten daha ziyade
çoğunlukla gözden kaçan çarpıcı bir
şeyi; “Bronx’ta yaşayan çakalların
tertipsizliği”ni konu aldı. Yazar, Robert
Sullivan, New York’ta en az gidilebilir noktalara yönelerek, buraların göründüğü
gibi çöplük alanları olmadığını aksine
gelişen habitatlar olduğunu ileri sürdü.
“Doğa, New York’ta kırsal ilçe ve şehirlerden daha çok bu yerlerdedir ve birçok
yönden daha “ekolojik noktadır.” Kuzey
bölgelerin çayırları ve yumuşak tepeleri
resimsel açıdan mükemmel olabilir ama
onlar da “oldukça kısır”dır.
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Çirkin bir köprü ya da kirli bir nehir gibi
şehirde umut vermeyen, kirli, çirkin yerleri
dikkate almayışımızın doğa için oldukça
iyi bir şey olduğu ortaya çıktı. Onu izlemezken, doğanın en imkansız koşullara
uyum sağlamasına ön ayak olduk. Kendi
haline bıraktık, hayat ortaya çıktı. Mvayıs
2002 yılından bu yana, Uluslararası
Yaratıcı Şehirler (CCI) çevremizdekileri
nasıl kucaklayacağımız sorunu ile boğuşmaktadır. Bizim araştırmamızdan ortaya,
yaşam için bir şehrin insan gücüne onun
karmaşıklığına saygı duyan, bir Canlılık
Endeksi kavramı çıkmıştır. Bu endeks,
canlı şehir merkezleri ve mahalleleri, nüfusu, eğitim imkanını, ekonomik fırsat ve
sürdürülebilirliği, ulaşımı, nüfus çeşit-

major traumas with long-term consequences. Here, I am questioning the
assumptions of those who practice a topdown policy towards planning that implies
a relaxed attitude to the will of developers
and corporate investment at the cost of
the cultural identity and well-being of the
city and its citizens.
Recently, New York Magazine published
an expose of sorts. Rather than nefarious activity, though, it uncovered the
stunning and mostly overlooked multitude
of ways in which nature thrives in the
midst of unknowing New Yorkers, including a “whole mess of coyotes living in the
Bronx.” The author Robert Sullivan, who
takes us on a trip through some of the
least welcoming spots in New York finds
that they are not the abandoned dumping
grounds they appear to be, but thriving
habitats: “Nature is in many ways more
plentiful in New York City than it is in the
surrounding suburbs and rural counties
and calls the city “an ecological hot spot.”
The meadows and gently rolling hills of
northern counties may be picture-perfect,
but they are also “relatively barren.”
(Sullivan, n.p.)
Our disregard for the dirty, ugly, unpromising bits in the city like a looming bridge
or a polluted river has turned out to be
quite a good thing for nature. While we
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liliğini, fırsatlarını ve onun tarihi ve kültürü
kucaklayan yurttaşlık değerini ölçmektedir.
Canlılık Endeksi uluslararası “öğrenilen
dersler”in karşılaştırmalı analizi için bir
temel oluşturur ve müşteriler ve vatandaşlar ile projeler yapılacak, paydaşlar
arasında farklılıkları uzlaştırmaya
yardımcı olacak hayati bilgiler verir. Bu
Bilgiler tamamen aktif olarak, üç seviyeye
ayrılmıştır:
•Demografi, eğilimler ve şehirlerin
sıralanması için tipik ve yaratıcı altyapı
maliyetleri gibi demografik verilerin
toplanması,
•İnsanların alışkanlıkları, hayatları,
kaygıları ve beklentilerini inceleyen
anketler ve odak grupları. Bu bize, ek
analiz, rafine tavsiyeler, riskler, fırsatlar
ve insanların ne istediklerine dair temel
göstergeler sağlar,
•Kültürel bir bakış açısından üst düzey
titiz analiz.
Sonuçlar mutlak değildir ve insanların
bakış açısı değiştikçe ya da hedeflerini
değiştirmek veya birleştirmek istedikçe
her şey değişebilir.
Canlılık Endeksi hareketli fikirler ve
vizyonların politikanın kamusal alanına
bir ikna aracı olarak hizmet etmesini
sağlayacak ölçüm ve analiz sağlamak
niyetindedir ve karar verme aşamasında

weren’t watching we allowed nature to
adapt even in the unlikeliest of circumstances. Left to its own devices, life has
thrived.
Since May 2002, Creative Cities International (CCI) has been grappling with
the challenge of how to embrace what is
around us. What emerged from our research was the notion of a Vitality Index
which could bring to life a city’s human
strengths as it respects its complexities. It values a vibrant downtown and
neighborhoods, an engaged population,
educational opportunity, economic opportunity and sustainability, good transport,
diversity of population and opportunity,
and a citizenry that embraces its history
and culture.
The VI provides the basis for a comparative analysis of “lessons learned” internationally, and yields vital information
that helps to reconcile differences among
stakeholders that can help keep projects
on track and in touch with both clients
and the citizenry. Fully activated, it is
divided into three levels:

·Gathering of demographic data such as
demographics, trends, costs and measures of typical and creative infra structure modeled to produce a ranking that
benchmarks the city against competitor
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önemlidir çünkü çoğu analizde eksik olan
çok önemli bir şey vardır: topluluğun
eğilim ve değerleri.
İstanbul şimdi herkesin en sevdiği yer gibi
görünüyor. İstanbul adını andığımda
yüzünde bir ışıma olmayan kimseyle
tanışmadırm. Geleceği de geçmişi gibi
şaşırtıcı ve heyecan verici görünüyor.
Kültür, markalaşma ve pazar olmasının
yanı sıra finansmanın büyük alıcısı.
Üzerine inşa edilecek pek çok kaynak ve
tehlikede olan çok şey ile İstanbul diğer
küresel şehirlerin başarı ve hatalarından
gelişme açısından daha iyi bir model olmak için ne öğrenebilir?
İnsanlara zevk veren şeyler - yaşamın
“akış deneyimleri” – günlük hayatın içine
derinden katıştırılmıştır ve ciddiye alınmalıdır. Bunlar, güçlü eylemler ve yaratıcılık kaynağıdır. Eğer biz bu yazıdan bir
şey öğreneceksek bu da şehrin kolayca
gözden kaçan küçük şeylere saygı duyması gereğidir.
Canlılık Endeksi şu anda hem nitel hem
de nicel veriler temelinde ABD’de 34
kentte sıralama yapmaktadır. Amaç her
şehir için bir temel profil üretmektir.
Sıralama bittiğinde, kentte yaşayan
insanların işine yarayan aktivite
ve politikaları devam ettirecek ve
yaramayanları durdurmaya yetecek veri
110

cities; Surveys and focus groups with
residents and other stakeholders that examine people’s habits, how they actually
live their lives, where they go, what they
do, their concerns, and their aspirations.
This provides additional analysis, refined
recommendations, risks and opportunities, and essential indicators of what
people want and care about;
· High-level rigorous analysis from a cultural point of view.
The conclusions are not absolute nor prescriptive and as people’s outlook changes or desired goals change or merge, it
can respond. The Vitality Index intends
to provide measurements and analysis that can also serve as a persuasive
means of moving ideas and vision into
the public realm of politics and responsible decision-making because what is
missing in most analyses is crucial: the
intentions and values of the community.
Istanbul now seems to be everyone’s favorite place. I have yet to meet a person
who has visited whose face does not light
up at the mention of its name. Its future
looks to be as exciting as its amazing
past. Culture is a major recipient of funding interest as a vehicle for branding and
marketing the funder as well as the city.
With so many resources to build upon
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toplayacağımızı umuyoruz. CE’nin gerçek
değeri, şehirde yaşayanların istek ve düşleri ile sürekli ilişki kurmaya yarayan işe
yararlılığında yatmaktadır.

and so much at stake, can Istanbul learn
from the successes and the failures of
other global cities to become a better
model of development?

Biz, “bir kentin ruhuna tutunan küçük
şeyler”i korumaya çalışan, şehir hayatını
geliştirmek için daha iyi bir planlama ve
projeler üretmeye ön ayak olan CE’nin
uluslararası erişimini arttırmaya niyet
etmekteyiz.

The Vitality Index is currently ranking
34 cities in the U.S. on the basis of both
qualitative and quantitative data. Its purpose is to produce a baseline profile for
each city less for the purpose of ranking
per se than to gather information about
what is or is not working in the cities
surveyed.
We intend to expand the reach of the VI
globally as a kind of clearinghouse for
lessons learned, what works and what
doesn’t, to share that information in order
to enhance city life, produce better planning and projects, and possibly to help
preserve those “small things that the
city’s soul clings to.”
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Oli Mould

Küreselleşme ve Dünya Kentleri
Merkezi Üyesi Loughborough
Üniversitesi
Member of Globalization and World
cities Centre, Loughborough
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Günün ruhuna uymak istiyorum, yaratıcılık konusuna girmek istiyorum ben de ve
yaratıcılığı irdelerken de zamana bağlı
kalmaya çalışacağım ve öz konuşmaya
çalışacağım. Ben, Globalization and
World Cities kuruluşunun bir üyesiyim.
GAWC kısaltmasıyla bilinen bir kuruluş
bu. GAWC, gerçekten de sınıflandırma
alanına bakıyor globalleşen dünyadaki
kentsel konumları ve bu nedenle de ben,
GAWC’un burada, ne şekilde bu sınıflandırmayı gerçekleştirdiğini aktarmayaçalışacağım. Yaratıcı sanayinin de burada ne şekilde ve anlamda yer bulduğunu
açmaya çalışacağım ve bize ne gibi katkısı olduğunu, bu sınıflandırma çabaları
içinde olduğunu aktarmaya çalışacağım.
GAWC 2000 yılından bu yana şehirleri
sistematik olarak derecelendiriyor. Şehirler sıralamasında, küreselleşme içinde
kentlerin göreceli önemini değerlendirmek
üzere çok uluslu firmalar kullanılmaktadır.
Hangi firmaların kullandığına örnek vermek gerekirse, Gelişmiş Üretici Hizmet
Firmaları (APS) gibi dünya ekonomisine
hizmet eden firmalar kullanılmaktadır.
Onlar uluslararası mobiliteye sahip, iş
odaklı, Saskia Sassen’e göre, “ kurum
kararlarında çok önemli girdiler yapmakta
olan “ (2001: 11) firmalardır. Dünya kent
ağını oluşturken, büyük ve en küresel
‘etkisi’ olanları seçmekteyiz. Bu hizmet
sektörleri, hukuk, reklam, yönetim danış-

In the spirit of the day and other themes
of creativity, I’m going to try and be innovative and creative and try to stick the
time. My name is Oli, I am a member of
the globalization in world cities research
group the GAWC. It’s called GAWC for
short. We based a geography department
at [Unintelligible] university. GAWC is
involved in the ranking of cities in globalization. Today I’m going to talk about the
way in which GAWC goes about ranking
cities. I’ll talk about the methods that we
use and then I’ll outline how the creative
industries fit into this and how ‘creativity’
can, if at all, be used as an indicator to
rank cities.
GAWC has been ranking cities systematically since 2000. The purpose is to
rank cities in globalization and as such,
we use multinational firms to assess to
relative importance of cities. In terms of
what firms are used, Advanced Producer
Service firms (APS) are those firms which
service the world economy. They are the
internationally mobile, they are businessfocused and according to Saskia Sassen,
they “crucial inputs in corporate decision
making” (2001: 11). We select the largest and those with most global ‘influence’
in creating the world city network. These
service industries, the ones we use are
law, advertising, management consultancy and insurance firms. BANKING
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manlığı ve sigorta şirketleridir. 1998
yılında, sadece 100 şehirden veri toplama yöntemleri kullanılmış ve 2000,
2004 ve 2008 yıllarındaki değerlere göre
sıralamalar yapılmıştır.
Bütün bu istatistiksel modelleme üzerinden gitmek için zamanımız yok, GAWC
yöntemi şöyledir. APS firmasının dünyadaki konumları ile ilgili bilgiler web siteleri,
yıllık raporlar ve ticaret dizinlerinden elde
edilmiştir. Sonra, bir şehir / firma matrisi
her şehir arasında bir bağlantı puanı vermek amacıyla inşa edilir. Her şehrin diğer
şehirle bağlantı skoru toplanarak bir final
skoru elde edilir. Şehirler sonra Alpha +
+, Alpha +, Alpha, Alpha-, Beta + + ve
benzeri şekilde sınıflandırıldı.
Bu haritalar 2000’deki Alpha kentlerini
gösteriyor. 2004’te, birkaç Avrupa şehri
dışında, temelde küçük bir fark vardır.
2008’de, en son veriler, İstanbul’un bir
Alpha şehrine yükselişini görüyoruz.
Belki de yaratıcı endüstri olarak var
sayılabilecek olan reklam endüstrisinin en
yüksek endüstri olması dikkat çekicidir.
Ancak, GAWC de biz istihdam metodolojisinin sınırlamalarının farkındayız.
Özellikle benim açımdan, yaratıcı ve kültürel ekonominin tanınma eksikliği önemli
bir kısıtlamadır. Kratke ve Taylor küresel
medya şehirler sıralaması ve benzer bir
egzersiz yapan Watson ve Hoyler ile

After an initial foray into ranking in 1998
which used attributional data collection
methods of only 100 cities there have
been 3 major rounds, 2000, 2004 and
2008, the latest round using 315 cities.
Information on APS firms and their locations around the world was gathered
from websites, annual reports and trade
directories. Then, a city/firm matrix is
constructed to give a linkage score between every city in the matrix. The score
of each city’s connectivity to every other
city is summed, and a final connectivity
score is produced. The cities are then
classified into Alpha++, Alpha+, Alpha,
Alpha-, Beta++ etc.
These maps show the Alpha cities of
2000. The usual suspects rise to the top
given the nature of the data being used.
In 2004, there is a little difference except
for a few more European cities. 2008, our
latest data is where we see the rise of
Istanbul to an Alpha city. It is interesting
that advertising was the highest industry
as it is perhaps the only that could be
classified as a creative industry. However,
at GaWC we are aware of the limitations
of the methodology that we employ. Specifically from my point of view, the lack of
creative or cultural economic recognition
is a major limitation. There have been attempts to rank cities in the modern world
system with regard to more cultural and
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yakın zamanda kültürel ve yaratıcı
çıktıların daha fazla göz önünde
bulundurulması açısından modern
dünya sisteminde şehirlerin sıralanması
çalışmaları vardır. Ben dünyanın en iyi
500 yaratıcı sanayi firmalarını, yaratıcı
endüstri tanımları ile benzeşen bir
seçim yöntemi kullanılarak listeledim
ve web sitemde yayınladım. Bu olağan
şüphelilerin New York, LA, Londra gibi
şehirler olması hiç de şaşırtıcı değil.
Yaratıcı ‘sıralamalarda’ diğer önemli
girişim Richard Florida ve onun yaratıcı
sınıf hareketidir. Tezini burada tekrar
etmeye gerek yok ama üç temel veri
(teknoloji, tolerans ve yetenek) üzerinde

creative outputs – with Kratke and Taylor
ranking global media cities, and Watson and Hoyler more recently doing a
similar exercise. I myself have produced
some league tables which I published on
my website that ranked what I thought
closely resembled the top 500 creative
industry companies in the world, using a
selection method that closely aligns with
standard creative industry definitions. It is
no surprise that the usual suspects occur
at the top – New York, LA, London etc.
More famous attempts at creative ‘rankings’ include of course Richard Florida
and his creative class movement.
His thesis is well known and there is no
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durur ve şehrin nasıl‘yaratıcı’olduğunu
ölçen endeksleri kapsar. Onun politikaları
ve fikirlerinin çoğu dünya genelinde şehir
yetkilileri tarafından kabul edilir. Michael
Stokes, 1999 yılında İstanbul’un müzik
sahnesi hakkında yazmış ve bunun çok
kültürlülük ve şehirde çeşitlilik ile geliştirildiği üzerinde durmuştur. Diğerleri
Avrupa’da bazı şehirlerin ‘kes-yapıştır’
kalkınma politikalarının İstanbul gibi bir
kentte geçerli olmayacağını savundular.
Kültürlerin ve insanların şehir içinde
çeşitli duyarlılığa sahip olmaları
açısından bu projelerin ve politikaların
iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu, elbette
kolay değil ve danışma görüşme,

need to revisit it here, but he stresses the
three (Technology, Tolerance and Talent)
and has created a variety of indexes that
measure these to indicate how ‘creative’
a city is. Many of his policies and ideas
have been taken up by city officials
across the globe.
Michael Stokes wrote in 1999 about
Istanbul’s music scene and how it was
developed through its multi-culturalism
and the diversity in the city. Others have
argued that the ‘cut-and-paste’ development policies of some cities in Europe
– i.e. those which take a proven megaproject or policy in one city and try to
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iyileştirme uzun bir süreç gerektirir, ama
homojenlikten uzak durmak yaratıcı
şehirlerde çok önemli bir özelliktir.
Yaratıcı endüstriler kapitalizmin devri
minde küresel durgunluğun kurtarılmasını
başlatmak için gerekli önemli bir
bileşenidir. Ve dolayısıyla, biz bu etkinliklere ev sahipliği yapacak olan kentleri
bilmek ve böylece aktif bir şekilde
desteklemek durumundayız. Bu destek
sürecinin de derecelendirilmesi oldukça
yararlıdır.
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replicate it in another – are not applicable
in a city like Istanbul. There needs to be
a reflexive uptake of these projects and
policies – a sensitivity to the variety of
cultures and peoples in the city. This is of
course not easy, and requires a lengthy
process of consultation and due process,
but making sure that cities are not homogenous is a crucial tenant in inspiring
creative cities.
The creative industries are a crucial
component to the revolution in capitalism
that is needed to stimulate the recovery
of the global recession. And hence, it is
important to know which cities will play
host to these activities so we can support
them pro-actively. And it is the process of
support that it is useful to rank.
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Comedia, Londra
Comedia, Lordon

Yaklaşık 18 ay önce Billbao tarafından,
daha geniş bir ölçekte şehirde yaratıcılığın ölcülebilirliğini göstermem istendi.
Yaratıcı kent açısından bunu yapmanın
gerçekten dört şeye bağlı olduğunun sonucuna vardım. Buna, elde edilmesi
oldukça kolay olan bazı bağlamsal veriler
ile başlanır. Ardından gerekli iki şey gelir.
Şehirdeki insanların kendi değerlendirmelerini yapmaları ve bunun bizim
değerlendirmemizle karşılaştırılması.
Böylece yaratıcılığı birlikte mümkün
olduğunca objektif ve sübjektifi bağlantılandırıyoruz. Ayrıca, birkaç bin kişi ile
röportaj yapabileceğimiz daha büyük
gruplar analiz etmek için bazı yazılımlar
geliştirdik.
Baktığımız on tanım kümesi vardır.
İlki siyasal ve kamusal çerçevedir.
Odaklandığımız alanlar, sorumluluk,
şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde
girişimci olmak için bir kamu varlığının
kapasitesi olan sivil yaratıcılık düzeyidir.
İkincisi stratejik olarak prensip sahibi
olma yeteneğidir. Eğilim olarak nereye
gittiği konusunda çok net olsalar da
eğilim olarak gidişatta esnekler. Ama
temelde bunlar bürokratiktir ve gerçekten hukuk ilkeleri ve kurallarından esnek
hareket eden dünyada bir kaç ülke vardır.
İkinci kriter, açıklık, çeşitlilik, canlılık ve
ifade ile ilişkilidir. Her bir tanımın içinde
bir gerginlik olduğunu fark ediyorsunuz-

About 18 months ago I was asked by
Billbao in the broader region to see if one
could measure creativity in the city. I concluded that the best way to do it in terms
of creative city it really has four things.
You start off with some co-facts, some
contextual data which are quite easy to
get and they’re available everywhere.
Then you do, two other things essentially,
one is an internal self assessment of the
city but people internally in the city make
of themselves and what we then did is we
mirrored that with an external evaluation
of people who knew various fields. So
you’re trying the link subjective and the
objective together as far as is possible.
Separately we’ve also developed some
software to analyze much far greater
groups of people so you can interview
several thousand people.
There are ten domains which we look at.
The first is the political and public framework. The sort of issues we’re looking
at there is the level of civic creativity,
which is the capacity of a public entity to
be entrepreneurial within accountability
and transparency and equality principles.
Secondly its ability to be strategically
principle they’re very clear about where
it’s going as an intention but very tactically flexible in getting there. But basically
bureaucracies and there are a number of
cities around the world that are doing
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dur.Bir yer farklı olabilir ama tamamen
canlı olamaz. Bu kimlik meseleleri ile
ilgilidir.
Dördüncü tanım, girişimcilik, araştırma
ve yenilikçilik kapasitesidir. Burada
girişimcilik açısından sosyal girişimcilikten
söz ediyoruz. Sonraki etki stratejik çeviklik ve liderliktir.
Altıncı gösterge, yeterince önem ve
rilmeyen manzara, peyzajdır. Sadece
geleneksel üniversite kurumları değil aynı
zamanda gayri resmi öğrenme yerleri
de buna dahildir. Öğrenmenin üniversite
kurumları ile mutlak bir ilgisi yoktur.
Bir sonraki gösterge iletişim, bağlantı ve
ağdır. Özellikle çapraz sektör bağlantıları
önemli. Bilim ve sanat arasında, farklı
disiplinler bağlantı kuruyorlar. Tamamen
farklı yollarla, farklı ilişkileniyorlar.
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Sekizinci veri ise bir yerin ne kadar
bağlantılı olduğudur ve bu gerçekten ilginçtir. Amaç stratejik bir konuşma
üretmektir ve daha sonra bu stratejik
görüşme hakkında bir şeyler yapılır: bu
mekandır ve mekan üretmektir. Oldukça
sıklıkla şehirlerde çok güzel yerler olduğunu iddia ederler. Bunu anlamanın yolu
kent içindeki iletişime bakmaktır. Bu bir
yeri nasıl bağlantılandıracağınız ve orada
nasıl iletişim kurdurabileceğinizi düşün-

which are moving from law and rules
this to principles are the ones that are
really flexible. The second criteria it’s to
do with distinctiveness, diversity, vitality
and expression. And you’re really noticing
that each of these domains has tension
in them. And that’s some purpose, I want
the tension. Because a place can be distinctive but completely not very vital. It’s
about identity issues.
The fourth domain is entrepreneurship
exploration and innovative capacity. Entrepreneurship in terms of social entrepreneurship.
The sixth indicator is an example also
where they didn’t make enough is the
landscape. Not only the traditional university institutions but the informal learning
setting. So here we looking at two things
together, the learning landscape. This
is just around the corner as we’re going
to lunch. So its obviously we want the
Yıldız to be good in all of that. And here is
university that spilling out into the city and
so on. Its that but also the informal sector
that we’re looking at, because much of
the learning has nothing to do necessarily
with university institutions.
The next one is communication connectivity and networking. Which is why
we’ve always liked your stuff, because
it’s aboutthat networking capacity. That’s
physical of course, physical mobility and
so on. Socially and so on you get it. But
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mekten geçer.
Son iki tanım kümesi yapabileceğiniz
ucuz şeyler hakkında. Time Square ‘de
insanların oturabilmesi için beş dolarlık
sandalyeler satın alındı. Bir kaç yüz sandalye ile bir şehir değişti ve bu çok ucuz
bir müdahale. Amsterdam örneğinde ise
iş merkezlerinin olduğu alanı bir sanatçı
grubu ile küreselleştirmeyi denediler.
Son olarak nihai gösterge ve ölçü profesyonelliktir. Yaratıcılık ile ilgili tartışmalarda
sorunlardan biri, her zaman temel meselenin fikirler olduğunu düşünürüz. Ama
asıl iş fikirleri gerçeğe dönüştürmektir.
Gerçekte var olan gerçek bir fikirdir. Bu
nedenle son kriter vaatleri yerine getirmekle ilgilidir; profesyonellik. Hepsi bu
kadar.

particu larly cross sector links and this
is when most of the interesting sorry the
interesting cities have links. Their link
science and art, they link different disciplines. They link different connections
across their city in completely different
ways.The eighth domain is how connected is the place and it is an interesting
one, because the aim is to generate a
strategic conversation and then you do
something about that strategic conversation. Final two domains is about cheap
stuff you can do. You remember that New
York and Time Square bought five dollar
chairs. They just bought these chairs and
allowed people to sit on them. Which is
a very cheap intervention of changing a
city through a few hundred chairs. Here
is an example from Amsterdam which
they wanted to globalize that business
quarter then they get an artist group. And
finally the final indicator and measure is
professionalism. One of the problems
about discussions about creativity is we
always think it’s all bout ideas, it’s also
about making the idea happen. It’s only a
real idea if it exists in reality. And therefore that’s why the final one is all about
measures of how people walk the talk
and actually deliver on promises. How
the trust is there as I use the word before
predictability to make something actually
happen. That’s it, that’s all I’m going to
say.
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Merhaba, ben tabii daha çok İstanbul
üzerinde duracağım, İstanbul için ne
yapmamız lazım, ne gerekiyor? Bu
sempozyum bu konularda yapılan ilk
toplantı değildir. Daha önce İstanbul
Ticaret Üniversitesi’nde toplantı yapıldı.
Geçen sene London School of Economics öncülüğünde Urban Age toplantısı
yapıldı.. Daha önce yine 2010’da Avrupa
Birliği ile birlikte birtakım toplantılar
yapıldı.
Fikret Toksöz

İstanbul 2010 AKB Ajansı Eğitim
Projesi Yönetmeni ve Tesev İyi
Yönetişim Programı Direktörü
Adviser of Istanbul 2010 ECOC
Agency TESEV Good Governance
Program
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Sözlerime Saskia Sassen’den bir alıntı
yaparak başlamak istiyorum. Saskia Sassen US Forein Policy Dergisi’nin Eylül
sayısında yaptığı bir mülakatta şöyle
diyor. “Günümüzün global şehirlerinin pek
çoğu kendilerini yeniden keşfediyorlar,
bunlar da eski dünya kentleridir, Londra
ve İstanbul gibi.” diyor. Gerçekten biz de
kendimizi yeniden keşfetmeye başlıyoruz.
Biraz geçmişe bakalım; İstanbul nasıl
dünya kenti oldu, onu hangi özellikleri
dünyada yaratıcı kentler arasında sayılmasına yola açtı. İstanbul, Roma, Bizans
ve Osmanlı İmparatorluklarının başkenti
olarak o dönemlerin sanat, kültür ve bilim
alanlarında dünyanın en önemli kentlerinden birisiydi. İstanbul’un fethi ile birlikte
başta Fatih olmak üzere tüm sultanlar
İstanbul’un bu niteliklerini sürdürmesi
yolunda çaba göstermişler ve gerekli
önlemleri almışlardır. Fatih, İstanbul’daki
azınlıkların kültür, gelenekleriyle yaşam-

I am going to concentrate more on Istanbul. What do we need to do for Istanbul?
This symposium is not the first meeting
on these issues. A meeting was held
before in Istanbul Commerce University.
Last year the Urban Age meeting was
held by London School of Economics.
Several meetings were held in conjunction with the European Union in 2010.
I want to begin my speech by quoting
Saskia Sassen. In an interview of U.S.
Policy Foreign’s September issue, Saskia
Sassen says that “Many of today’s global
cities are re-discovering themselves;
these are old-world cities, such as London and Istanbul.” Indeed, we are also
starting to rediscover ourselves. Let’s
look at history; how has Istanbul been
the world city, which features opened the
road to be counted among the creative
cities in the world. Istanbul, as the capital
of the Roman and Byzantine Empire, was
one of the most important cities in the
world as of art, culture and science. With
the conquest of Istanbul, all the sultans,
especially Fatih Sultan Mehmed, have
taken the necessary measures to maintain Istanbul these features.
Fatih, made the legal regulations to ensure minorities to pursue their lives with
their culture and traditions in Istanbul. In
addition, the leading artists and scientists
of the Islamic World have been invited to
Istanbul. Fatih has provided certain
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larını sürdürmesini istemiş ve bunu sağlayacak yasal düzenlemeler yapmıştır.
Ayrıca, İslam Dünyasının önde gelen
sanatçıları, bilim adamları İstanbul’a
davet edilmişlerdir. Fatih ticaretin canlandırılması ve geliştirilmesi için yabancılara
bazı ayrıcalıklar sağlamıştır.
Bu dönemlerde gerek Amerika’nın keşfi
gerekse Ümit Burnu’ ndan dolaşan
gemiler dolayısıyla İpek Yolu ticareti
Batı’ya kayınca Osmanlı Sultanları
İstanbul’un dünya üzerindeki yerini
koruması amacıyla Fatih döneminde
başlayan ayrıcalıkları genişletmiş ve
kapütülasyonları tanımışlardır. İstanbul’un
Fethinden sonra İstanbul’u canlı tutmak
için baş vurulan başka bir önlem de çok
sayıda Yahudi’nin İstanbul’a yerleştirilmesidir. İspanya’da engizisyondan kaçan
Yahudi’lerin İstanbul’a kabulleri bu göçün
en kapsamlılarından birisidir. Yahudi’lerin
yanında İslam ve Arap Dünyasından
da pek çok yetenekli ve öncü kişiler
İstanbul’a akın etmişlerdir. Bunun en güzel örneklerinden birisi, ileride Türk Kahvesi olarak bir dünya markası olmasına
yol açan iki Yemenli Arabın İstanbul’da
kahvehane açmalarıdır.
Tüm Osmanlı Tarihi boyunca ırk ve
dinine bakılmaksızın yetenekli insanlar
İstanbul’da kabul görmüş, bu kişilere
paşalık gibi unvanlar verilerek İstanbul’da

privileges to foreigners for revitalization of
trade and development.
With the discoveries of this period, the
Silk Road trade has shifted to the West
and in order to make Istanbul keep its
economic position in the world, the Ottoman Sultans expanded the privileges
which started with Fatih.
Another action to keep Istanbul vibrant,
after the conquest of Istanbul, was the
placement of a large number of Jews
in Istanbul. Migration of Spain Jewish
avoiding from the Inquisition was one of
the most important of these. In addition to
Jews, many talented people from the Islam and the Arab World have gathered to
Istanbul. One of the best examples of this
is a coffee shop opened by two Yemeni
Arabs in Istanbul which is to be acknowledged a world leading brand as Turkish
coffee in the future.
Throughout the Ottoman history, regardless of race and religion all the talented
people were accepted to Istanbul and
allowed to stay in Istanbul by giving titles
such as Pasha.
There is no doubt that Istanbul was
a world city until the First World War.
Indeed Istanbul was the world’s fourth
largest harbor in 1914. Then you see
there were some recessions in the history
of Istanbul. The primary cause of this is
the October Revolution in 1917. Russia
decreased and cut the imports. Sec
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Hiç kuşku yok Birinci Dünya Harbi’ne
kadar İstanbul bir dünya kentiydi ; nitekim
1914’te İstanbul dünyadaki dördüncü
büyük limandı. Sonra İstanbul’un tarihinde birtakım duraklamalar yaşandığını
görüyoruz. Bunun birinci nedeni 1917’de
Ekim Devrimi’dir. Rusya ithalatını kesmiştir, azaltmıştır. İkinci olarak da bizim iç
politikamızdır; Ankara başkent olmuş,
İstanbul’un önemi azalmıştır. Ama bu
Türkiye için çok da hayırlı olmuştur.
Çünkü Ankara başkent olmasaydı, bugün
İstanbul 35-40 milyon nüfuslu bir şehir
olacaktı.
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Bizim global şehir kavramını keşfetmemize bakalım. Berlin Duvarı yıkılınca
Türkiye ve İstanbul kendisini birden
bire bölgenin merkezinde buldu. Hiçbir
hazırlığımız yoktu, ne anlama geldiğini
de bilmiyorduk. Bunu el yordamıyla
öğrenmeye başladık. 1992’de soldan
gelen bir aydın Çağlar Keyder İstanbul
Dergisi’nde bir yazı yazdı, başlığı
“İstanbul’u Satmak”tı. Herkes ayağa
kalktı, çok büyük tartışmalara yol açtı.
Söylediği şuydu: İstanbul’u “Global City’
yapmak için İstanbul’u hangi yönleriyle
Küresel eğitimlerle buluşturabiliriz. 2001
yılında o dönemin hükümeti, İstanbul’un
yönetilemediğine kanaat getirdiği için
“İstanbul Nasıl Yönetilmeli” diye bir
araştırma yapılmasını istedi, ben o
araştırmanın koordinatörüydüm.

ondly, because of our domestic policy,
Ankara has been the capital and Istanbul
has become less important. However, it
was good for Turkey because if Ankara
had not been the capital, then Istanbul
would be a city with a population of 35-40
million today.
Let us look at our exploration of the
concept of global city. With the collapse
of the Berlin Wall, Turkey and Istanbul
has found itself suddenly in the center
of the region. There was no preperation,
also we did not know what it meant. We
started to learn manually. One of the
leftist intellectuals Çağlar Keyder, wrote
an article entitled as “ Selling Istanbul” in
1992 in Istanbul Magazine. Everyone reacted to this and the article led to a huge
controversy. What he said was that which
aspects of Istanbul will be met to the
global trends in order to make Istanbul a
“Global City”.
In 2001, the government of that period
was not satisfied with the management
of Istanbul and wanted to conduct a
research called “ How Should Istanbul
Be Managed”. I was the coordinator of
this research. We made a research on
how to manage İstanbul with a group of
scientists. At that time, together with all
the universities and all the organizations
in Istanbul, we talked about 1000 people
and have tried to create a model for
Istanbul. It was our hope that Istanbul
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Bir grup bilim adamıyla birlikte, “İstanbul
nasıl yönetilmeli” diye bir araştırma yaptık. O dönemde bütün İstanbul üniversiteleri ve bütün kuruluşlarla beraber, 1000
kadar kişiyle konuştuk ve İstanbul için bir
model oluşturmaya çalıştık. Umudumuz
oydu ki 2010 yılında İstanbul dünyada
önemli bir şehir haline gelecek ve ön
sıralarda yer alacak..
Dün dostumuz Charles Landry çok güzel
bir şey söyledi, bize yaratıcı bürokrasi
lazım. Yaratıcı bir şehir olmak için yaratıcı
bir belediye lazım, yaratıcı bir üniversite
lazım. Ben bu konferans için İstanbul’daki
2 büyük üniversite, biri Yıldız Teknik
Üniversitesi, diğeri İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin stratejik planlarına
baktım. Yaptıkları araştırmalara baktım,
23 yılda 583 araştırma yapılmış üniversitede, bu araştırmaların bir kısmı tabii
bilimsel katkı amacıyla yapılmış ama
İstanbul’la pek de ilişkisi yok yani
İstanbul’un bir yaratıcı kent olmasıyla ilgili
bir araştırma gözükmüyor. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde de yaratıcı şehirle ilgili
hiçbir laf yok, öyle bir şeyden hiç bahsedilmiyor.İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne baktığımızda orada da
stratejik planlamada bununla ilgili hiçbirlaf yok. Onlar da işe sadece kültür ve
turizm diye bakıyorlar. Yalnızca İstanbul
Kalkınma Ajansının stratejik planında
yaratıcı kentten söz açılyor.

will become an important city in the world
and will be at the forefront in 2010...
Yesterday, our friend Charles Landry said
something very beautiful; that we need
creative bureaucracy. In order to be a
creative city, we need a creative muni
cipality, a creative university. I have
looked at the strategic plans of 2 large
universities in Istanbul for this conference. One of them is Yildiz Technical
University and the other one is Istanbul
Technical University. I have looked at
their research. Out of 583 researches
done in 23 years at theses universities,
of course, most of them are for scientific
contributions, none of them are related
to Istanbul being a creative city. There is
no word on the creative city in the researches of Istanbul Technical University,
no mention of such a thing.
Looking at the Istanbul Metropolitan
Municipality, there is no word about it or
no strategic planning. They are also approaching to this as culture and
tourism. Only Istanbul Development
Agency’s strategic plan is mentioning the
creative city.
What is Central Government doing? The
Central Government has found a very
nice word: “We will make a Finance
Center,” they said. Yesterday Mr. Ismail
Ertürk explained that Financial Center
seems not to work very well. We have
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Merkezi Hükümet ne yapıyor? Merkezi
Hükümet çok güzel bir laf buldu: “Finans
Merkezi yapacağız” dedi. Dün İsmail
Ertürk Bey de anlattı, Finans Merkezi’nin
de çok işe yaramadığı gözüküyor. Biz
araştırmamız sırasında yabancılarla
İstanbul’u konuştuk. Mesela çok önemli
uluslar arası bir bankanın Genel Müdürü
şunu söyledi “ İstanbul’u çok seviyorum
ama, kalamam.” “Neden?” dedim, “Çünkü
çocuklarım var, gidecekleri okul yok,
uluslararası üniversite yok.” dedi. Hep
eksiklere bakmayalım, İstanbul’da olumlu
şeyler de var. Yaşam biçimi olarak
İstanbul son zamanlarda önemli adımlar
attı. Enteresan bir çelişki, hani Milliyetçilik
ve Muhafazakar Dincilik yanında İstanbul
bir eğlence şehri olarak öne çıkmaya
başladı. Bu çok önemli bir gelişmedir.
İstanbul, sağlık alanında da önemli bir
merkez olmaya başladı. Hastanelere çok
sayıda yabancı hasta gelmeye başladı ve
yaşam biçimi olarak son zamanlarda pek
çok yabancının İstanbul’a gelip oturmaya
başladığını görüyoruz. Bu İstanbul’u
tekrar yeniden kozmopolit yapısına doğru
götürmektir.
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Öte yandan hükümet şu anda İstanbul’
da öğrenim gören 4 bin yabancı öğrenciye burs veriyor, 110 ülkeden 4 bin öğren
ci İstanbul üniversitelerinde okuyor. Bu
çok hoş, özellikle Afrika ve Asya’dan, en
fakir ülkelerden çocuklar İstanbul’da

discussed Istanbul with foreigners during
our investigation. For instance, a major
international bank’s General Manager
said “I love Istanbul, but I cannot stay. “
“ Why? “ I said, “ Because I have kids,
there is no school, no international university that they can attend. “he said.
We should not be always focusing on
the negative aspects; there are positive
things in Istanbul. Istanbul has made
great strides lately. An interesting
paradox, Istanbul has began to come
forward as the city of entertainment
besides the nationalism and religious
conservative. This is a very important
development. Istanbul has become an
important center in the field of health too.
Large numbers of foreign patients are
coming to hospitals and settling in Istanbul. This is taking Istanbul to its cosmopolitan nature.
On the other hand the government
provides scholarships to 4 thousand
foreign students currently studying in Istanbul. Four thousand students from 110
countries are studying in Istanbul universities. This is a very nice, especially from
Africa and Asia, children of the poorest
countries can get education in Istanbul.
Like this, the Republic of Turkey, gave
scholarships to 10 thousand students
from the Turkish Republics after the installation of Kazakhstan, Croatia, Tajikistan. These are very important steps.

2

İSTANBUL İÇİN NE YAPILABİLİR?
WHAT CAN BE DONE FOR ISTANBUL?

Türk Cumhuriyetleri kurulduktan sonra 10
bin; Kazakistan, Hırvatistan, Tacikistan,
gibi ülkelerden de 10 bin öğrenciye burs
verdi, bunlar atılan çok önemli adımlar.
Bugün İstanbul pek çok uluslararası
toplantıya ev sahipliği yapmaktadır.
1996’da yapılan Habitat Toplantısı’ndan
sonra Türkiye’deki sivil toplum
meşrulaşmış ve 2010 Avrupa Kültür
Başkenti olma yolundaki girişim de
belediyenin veya hükümetin bir girişimi
olmadan İstanbul’daki bir avuç sivil
toplum önderinin çabaları sonucunda
gerçekleşmiştir. Şu son yıllarda ise biz
bütün enerjimizi bütün entellektüel gücümüzü Avrupa Birliği’ne gireceğiz diye
buraya harcadık. Ama İstanbul’a yeni
bir konum bulunmalı diye düşünüyorum.
Paris- Londra ile karşılaştırmak yerine
başka bir rota tayin edilmeli. Burada temel soru şudur: İstanbul, Doğunun Batısı
mı, Batının Doğusu mu olacak?
İstanbul’un yolu açık 2050’de hiç merak
etmeyin İstanbul dünyada ilk 10 şehir
içindedir. Biz, hükümetler istemese de bu
yola doğru gidiyoruz. Teşekkür ederim.

Today Istanbul is hosting many international meetings. After the Habitat meeting in 1996 civil society is legitimized and
Istanbul becoming the 2010 European
Capital of Culture, was a result of the efforts of a handful of civil society
initiative leaders without interference of
the government.
In recent years, we have spent all our
intellectual energy, strength for entering
the European Union. But I think we must
find a new location for Istanbul. Instead of
comparing Istanbul to the Paris-London,
we must assign another route. The key
question here is this: Will Istanbul be the
West of the East or the East of West?
Do not worry Istanbul will be in the top
10cities in the world in 2050. We are
going the right way even the governments do not want that. Thank you.
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Yuvarlak masada, İstanbul’un ekonomik geleceğine “yaratıcı şehir” ve “yaratıcı
endüstrilerin yapabileceği katkı teması farklı açılardan ele alınacak, “Avrupa Kültür
Başkenti” unvanından sonra, İstanbul’un küresel “yaratıcı şehirler” sıralamalarında
baş yerlere tırmanması için neler yapması gerektiği tartışılacaktır. Yuvarlak masada,
ayrıca, İstanbul’da UNCTAD’la işbirliği ile “Uluslararası Yaratıcı Şehir ve Endüstriler
Araştırma Enstitüsü” kurma konusunda düşünce ve öneriler geliştirilecektir.
During the Round Table, the contribution of “creative city” and “creative industries” to
Istanbul’s economic growth will be taken in a wide range of aspects. Also the needs
for taking Istanbul to a higher place in this ranking after the title “European Culture
Capital” will be discussed. During the round table, the ideas and suggestions for
founding an “International Creative Cities and Industries Research Institute” will be
developed.

Moderatörler / Moderators
İsmail Ertürk

İstanbul 2010 Akb Ajansı Danışma Kurulu Üyesi
Istanbul 2010 ECOC Agency Advisory Board

Charles Landry

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Istanbul Chamvber of Industry

Konuşmacılar / Speakers:

İstanbul 2010 AKB Ajansı Dış İlişkiler Direktörü
Istanbul 2010 ECOC Agency Foreing Relation Directory

Manchester Üniversitesi Kültür Ekonomisi Uzmanı
Senior Lecturer in Banking, Manchester University
Comedia, İngiltere
Comedia, UK

Prof. Ruhi Ayangil

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Dean, Arts and DESIGN Faculty, YTU

Nevzat Bayhan

İstanbul Kültür A.Ş. Genel Müdürü
General Manager of Kültür AŞ. of Istanbul Municipality
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Hüsamettin Kavi
C.Tanıl Küçük

Esra Nilgün Mirze
Yiğit Şardan

Reklamcılar Dernegi Başkanı
Chairman of Advertising Agencies

Agah Uğur

Borusan Holding CEO
CEO, Borusan Holding

Gündüz Vassaf
Psikolog ve yazar
Psychologist, Author
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Yuvarlak Masa oturumunda temel olarak
ele alınan sorular
1. İstanbul’un son zamanlarda, Avrupa
Kültür Başkenti ünvanın da sağladığı
olanaklarla uluslararası görünürlüğünün
artmasında sanat ve kültür alanındaki
yaratıcılığının özel işlevi nedir? Varolan
kültür altyapısındaki güçlü yanları nedir,
eksik yanları nedir?
2. İstanbul’daki, yaratıcı ekonomi ve kültür alanındaki fiziki yatırımlar (üretim ve
hizmet sektörü yatırımları, müzeler, festivaller, vs.) ile içerik yatırımı (tasarıma,
araştırma geliştirmeye, araştırma merkezlerine, sanatçı stüdyolarına yapılan
yatırımlar; dünyada alanlarında en iyi
olan şirket, kurum ve kişilerin ilgisini
İstanbul’a çekmek ve onları burada tutabilmek vs.) arasındaki uygun bir denge
var mı? Nasıl iyileştirilebilir?
3. Yaratıcı ekonomi ve kültür örgütlerinin
yaşaması ve büyümesi için süreklilik
özelliğine sahip ne tür finansman
mekanizmaları geliştirilebilir? Kamu ile
özel sektör koordinasyonu ve dengesi
nasıl sağlanabilir? İstanbul’da kurulması
planlanan “Uluslararası Yaratıcı Ekonomi
ve Şehirler Merkezi” bu konuya nasıl
katkıda bulunabilir?

Basic questions for Round Table Session
1. What is the function of creativity of
Istanbul with the possibilities provided by
the European Capital of Culture title for
increasing the international visibility of
arts and culture? What are the strengths
of the existing cultural infrastructure, what
are the deficient parts?
2. Is there a balance between the physi
investments in the creative economy and
culture (investments in manufacturing
and service sector, museums, festivals,
etc..) and content investments (design,
research development, research centers,
artist studios, the investments made to
the best companies in their areas in the
world, attract the attention of the people
to Istanbul, and keep them here, etc.) in
Istanbul? How can this be improved?
3. What kind of funding mechanisms can
be improved for the continuity for the
growth of creative economy and culture?
How can the public and private sector
co-ordination and balance be provided?
How can “the International Center for the
Creative Cities and Economy” in Istanbul,
contribute to this issue?
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Agah Uğur

Borusan Holding Yönetim Kurulu
Başkanı
Borusan Holding CEO

İstanbul’da doğdum ve tutkulu bir
İstanbulluyum. 1. ve 2. soruya cevap
vermeye çalışacağım. İstanbul hakikaten
iyiye gidiyor, Türkiye’nin politik ve ekonomik olarak gücünün artması İstanbul’u
olumlu etkiliyor. Ben şehirlerin, lider şehir
yaratıcı şehir, farklı şehir, öncü şehir
olabilmesi için sadece ziyaret edilen
şehirler olmaması gerektiğini düşünü
yorum. Yaşanan şehirler olması lazım.
Yani yabancıların bir ortamda hem kültürel çeşitlilik sergileyen hem de hürriyetlerin rahatça yaşanabildiği ortamlarda
İstanbul’lu olmak, İstanbul’da olmak bir
anlam ifade edecektir. Finans demek
genç, akıllı insanların Türkiye’de sayısı
nın çoğalması demek. İstanbul için, doğu
ülkeleri ile Avrupa’yı buluşturan bir çok
üniversite ile özel sektörün desteklediği
ve beraber çalıştığı tekonoloji merkezlerinin olmasını çok çok önemsiyorum.
Kültür ve sanata gelince kültür ve sanat
hakikaten işin kreması, tuzu biberi, rengi,
yani bu olmadıkça kentin yaratıcı yönü
eksik kalır. Şehrin sunacağı bir geçmişi
olmalı. Kültür ve sanatı tamamlayıcı,
birleştirici ve fark yaratıcı bir şey olarak
görmemiz lazım. Biz Borusan olarak
özellikle müzik ve plastik sanatlar ile çok
iç içeyiz. Yaratıcılık ve içerik konusunda
Türk Sanatçısı herkesle rekabet edebilecek güce geldi.
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I’m here as a representative of a
company investing in art. I was born and
I’m passionate about Istanbul. I want to
answer the questions number one and
two. Istanbul is really becoming better
in terms of development. The political
and economic power of Turkey, affects
Istanbul in a positive way. I believe that in
order to be a leader, creative,
different, pioneering city cities need be
more than being visited. Beijing’s largest museums. For Istanbul living in a
cosmopolitan atmosphere where there
is cultural freedom will have a meaning.
Finance means an increase in the number of both foreign and native people who
are young smart. It is important for me
that in Istanbul, the universities and the
private sector, technology centers which
unite Eastern countries and Europe work
together.Culture and art are really the
cream of the pie, without that, the city
would be colorless. The city needs a
history to offer. We need to consider art
and culture as a tool which complements,
unites and makes a difference. We are
as Borusan especially close to music and
plastic arts. Turkish artists has the power
to compete with anyone in the world in
terms of creativity and content. A prominent gallery from Turkey took 100 works
to Shanghai Art Fair and 27 works by 17
artists from Turkey is bought by one of
Beijing’s largest museums.
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C. Tanıl Küçük

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı
Chairman of the İstanbul Chamber of
Industry

Değerli konuklar 21. Yaratıcı Şehirler ve
Endüstriler Sempozyumu’nda öncelikle
İstanbul Sanayi Odası adına sizleri sevgi
ile selamlıyorum. Bu sempozyumda 21.
yüzyılın yaratıcı kentlerini konuşuyoruz
ve görüyoruz ki 21. yüzyıl işi kendi
akışına bırakmak istemiyor.

Distinguished guests, I greet you with
love in the name of Istanbul Chamber of
Industry, in Cities and Industries in the
21st Century Symposium. In this sym
posium, we are talking about 21st century
and the cities of 21st century then we can
see that 21st century is heading its way.

İstanbul tarih boyunca dünyanın en
önemli siyasal, kültürel ve ticari merkezlerinden biri olmuştur. Yaratıcılıkta
da parlak bir karnesi vardır. Her şeyden
önce çağının çok çok ilerisinde çığır açacak mimari tasarım ve yaratıcılık harikası
olan Ayasofya, İstanbul’dadır, ve bir
başka harika Sinan’ın büyük ve sakin
Süleymaniye’si ona eşlik etmektedir.
İstanbul ekonomik olarak da Türkiye’nin
kalbi konumundadır. Toplam ihracatımızın
yaklaşık %55’i, toplam ithalatımızın yine
%55’i İstanbul gümrüklerin den yapılmak
ta, Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının
%38’i İstanbul’da yer almaktadır. Biz
İstanbul için hem sanayi şehri kimliğimizi
sürdürmenin hem de diğer konulardaki
yaratıcılığımızı arttırmanın mümkün
olduğunu düşünüyoruz. İkisi arasında
bir tercih yapmamız gerekmiyor. Bugün
Ortadoğu ve balkan ülkelerinde de Türk
televizyon dizi ve filmlerine karşı büyük
bir ilgi söz konusu. Eminiz ki bu ilgi
ve yakınlık, orta ve uzun vadede Türk
mallarına, Türk ürünlerine duyulan ilgiyi
ve güveni arttırıcı bir etki yaratacaktır.

Throughout history, Istanbul has been the
most important political, cultural and
commercial center of the world. It has
also a brilliant pass in creativity. First of
all, the architectural design and creativity
wonder, the Hagia Sophia is in Istanbul.
And another wonder, Sinan’s big and
quiet Süleymaniye accompany Hagia
Sophia. Istanbul is also the core of
economy in Turkey. Approximately 55%
of total exports, 55% of the total imports
is done in the customs of Istanbul and
38% of industrial companies of Turkey
are in Istanbul.We think that it is possible
to increase creativity while maintaining
our identity as an industrial city.We do
not need to make a choice between the
two. Today in the Middle East and Balkan
countries there is such a great interest
in the Turkish television series and films.
We are sure that the interest and
sympathy will increase the interest in the
Turkish property, Turkish products in the
long term.

129

2

YUVARLAK MASA İSTANBUL: KÜLTÜR BAŞKENTİNDEN KÜRESEL YARATICI ŞEHRE
ROUND TABLE FOR ISTANBUL: FROM CAPITAL OF CULTURE TO GLOBAL CREATIVE CITY

Öte yandan yenileşme ve yenileştirme
kültürü ile yaratıcı şehir, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı ekonomi kavramları arasında bir paralellik kurabiliriz diye düşünüyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak yenileşme kapasitemizi nasıl geliştirebileceğimizi
yaptığımız çalışmalarda yenileşme için
“Fikrim var ama hayata geçirecek sermayem yok.” diyecek insanlara finansal desteğin sağlanmasının çok önemli olduğunu
görmekteyiz.
Şunu da unutmamak gerekir yeniliğe ve
yaratıcılığa giden yol, insandan, insan
zekası ve birikiminden geçmektedir.
Kısaca belirleyici olan entellektüel sermayedir. Uygun iklim olmaksızın yaratıcı
düşünce ortaya çıkamaz, gelişemez.
İnsana mutlaka ama mutlaka daha fazla
yatırım yapmalıyız.
Bu nedenle öncelikle eğitim sistemimizde, ailede, işyerlerinde, şirketlerimizde
kısaca tüm kurumlarımızda yaratıcı
düşünceye uygun iklimleri oluşturmak
zorundayız. Kentlerimizi özgürleştirirken
özgür ortamın getireceği yaratıcılığı
kucaklamalıyız. Ne mutlu ki İstanbul bu
anlamda tarihsel mirasını geliştirerek
farklılıklara var olma şansı veren, onları
bir arada tutabilen küresel bir merkez
olma yönünde hızla ilerliyor.
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On the other hand, we think that we can
link the concepts of innovation and culture of innovation to creative city, creative
industries and creative economy. As
Istanbul Chamber of Industry, in our studies we have seen how we can improve
our innovation capacity by supporting
people who have ideas but no money.
We also need to remember that the
road to innovation and creativity passes
through human, human intelligence and
knowledge. Briefly, the decisive is the
intellectual capital. Creative thinking cannot occur or develop without the appropriate climate. We always have to invest
more in people. Therefore, we have
to create climates suitable to creative
thinking in our education system, in our
companies, in the family, businesses in
all institutions. We need to embrace the
creativity that the free environment will
bring in the cities. Fortunately, in this
sense, Istanbul is improving in being a
global center by improving its historical
heritage, and cultural diversity.
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Nevzat Bayhan

İstanbul Kültür Aş. Genel Müdürü
General manager of Kültür A.Ş of
İstanbul Municipality

Sürekli gündem bombardımanı ile sarsılan bir Türkiye ve o gündemin aslında
olması gerekeni gündem yapmaya çalışan bir girişim bu. Küreselden aslında
biraz evrensele, evrenselden de biraz
ulusala, bekli de biraz sonra yere gelmemiz gerekiyor. Şimdi biz küresel dayatmanın etkisinde olan bir dünyada yaşıyoruz.
Tek dünya, tek kültür, tek üretici sınıfı
ve diğerleri tüketici. Küreselleşme bir
noktadan sonra aynılaşmayı getirecek.
Aynılaşma, sıradanlaşmayla sonuçlanacak. Küresel sermayenin istediği de
bireyselleşmeye götürmek, çünkü bireyselin yönetilmesi daha kolaydır. Bir tarafta
küreseli ıskalamayacağız küresel bir dünyada yaşadığımızı unutmayacağız ama
diğer tarafta da evrensel olmak zorunda
olduğumuzu bilmek zorundayız. Evrensellikte ne var? Küresellikte, adı üzerinde globaliteden gelen bir küresellikten
bahsediliyor ama biraz şiirsel. Sürekli
aşındırılarak artık yuvarlak hale getirilen
bir yapı. Yani size ait köşelerin size ait
renklerin giderek tek renk haline getirilmeye çalışıldığı bir yapı arz eder küresellik. Halbuki bizim özellikle insanlarımız
renkli bir dünya isterler. Dünya insanında
farklılık arar. Aynı markaları her yerde
görmek isteyen yapı, bir müddet sonra
yeknesaklığı hoş görmeyen bir noktaya
gelir. Bu yönden baktığımızda evrenseli
kesinlikle bir tarafa bırakamayız. Çünkü
evrensel değerlerimiz vardır. Sadece

Mr. Chairman, distinguished guests, I
first want to thank 2010 agencyand those
who worked hard for this symposium to
be realized. These are important topics
which the agenda in Turkey. In fact we
need to focus on universal from global,
and then to national and the the local.
Dear friends, we live in a world of
influence of global imposition. One world,
one culture,one manufacturer and others
are consumers. Globalization will make
everyone alike after a point. Becoming
alike will end up with being ordinary. The
global capital wants to lead the individual
into individualization because it is easier
to manage. We need to live in a global
world without forgetting that we are universal. What’s about universalism? When
we talk about universalism, we are
implying a universality coming from
globalism but in a more poetic way. A
construct which has become round by
abrasion. In other words, globalization
is turning the depth of your colors into a
senseless monochrome. But we, especially our people, want a world of colors;
look for differences in the people of the
world. Seeing the same brands everywhere becomes monotonous.
Looking this way, we cannot leave the
universal because we have universal
values. Not only Istanbul, or Anatolia, or
Turkey, or Turks, but all the people of the
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İstanbul’un değil, sadece Anadolu’nun
veya Türkiye’nin, Türkün değil, dünya
insanının evrensel değerleri vardır. Bu
değerlerin küreselliğe feda edilmemesi
konusunda özellikle durmak istiyorum.
Biraz önce konuşmacılarımızdan Tanıl
Bey özgürlükten bahsetti. Siz özgür
düşünceyi, özgür yaşamayı, gerek inancını, gerek kültürünü, gerek sanatını
özgürce yaşamazsanız yaratıcı bir fikir
ortaya koyamazsınız. İşte buradan yola
çıkarak diyebiliriz ki biz evrenselliğe
önem vermek zorundayız. Sanatçının da
evrensel olması gerekir yaratıcı olabil
mesi için. Bu konuda stratejiler oluştururken bir kültür politikamızın, kültür stratejimizin oluşturulabilmesi için, bir bilimsel
veri kaynağımızın olması lazım. Şu anda
İstanbul’umuzun gerek masaya yatırıldığı
kültürel sanat envanteri ile gerekse de
talebe göre nerede ne türlü etkinliğe ihtiyaç var, nerede ne türlü mekana ihtiyaç
var, onu iyi analiz edecek saha verilerine
ihtiyaç var. Bir de şehircilik bilincinin geliş
mesi lazım.Evrensel değerlerin insan
ortak paydalarının daha fazla konuşulduğ
yaratıcılığın ama bu yaratıcılığın da insanın yararına olabilecek şekilde ortaya
konulduğu günler içerisinde yaşadığımızı
söylüyor, geleceğinizin gönlünüzce olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum
efendim.
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world have universal values. I would like
to particularly dwell on the sacrifice of
these values for globalization.
A little before, one of the speakers, Mr.
Tanıl, talked about freedom. You
cannot be creative unless you have a
free thinking, free living, belief, culture
and art. Depending on this, we can say
that we need attach importance to universalism. To be a creative, artist must
also be universal.
We need scientific data to create strategies, creating a cultural policy, cultural
strategy. We need the data to analyze the
demand for the event and venue.
There’s also need to develop awareness
of town planning.
Telling that we live in a universal world
where the creativity is fostered I send you
my best wishes and greetings.
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Beni bu sempozyuma sanıyorum Reklamcılar Derneği ile olan ilişkimden dolayı
davet ettiler ama ben aslında o kimliğimle
değil de yeni oluşturmakta olduğumuz,
son bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir
başka sivil toplum girişimi ile ilgili burada
bulunmayı tercih ederdim. Bu girişimin
ismini “Yaratıcı Endüstriler Girişimi”
olarak belirledik. Bu girişimi oluşturanlar
Türkiye’nin grafik ve endüstriyel tasarımcıları, iletişim danışmanları, modacıları,
fotoğrafçıları ve filmcileri.
Yiğit Şardan

Reklamcılar Derneği Başkanı
Chairman of Advertising Agencies

1998 yılında İngiltere’de başlayan “Creative İndustries” kavramını biz ancak 2010
yılında gerçek anlamda en azından siviltoplum kuruluşları olarak gündeme getirmeye veya ciddi şekilde ele almaya başladık. Ama oradan farklı olarak biz burada
aşağıdan yukarı doğru bir girişim başlattığımızı düşünüyorum. Orada ise bu girişim yukarıdan aşağıya gelmiş. Önce
bununla ilgili kurumlar ve bakanlıklar
oturtulmuş ve daha sonra da bu endüstrilerin gelişmesi için gerekli ortam yaratılmış. Peki bu girişimi neden başlattık?
Çin’den bir örnek vereyim size. Bir şirket
var hepimizin evinde muhtemelen birer
tane bulunan iPod’ları üretiyor. Ne yazık
ki sıfır kar marjı ile üretiyor ve bizim
bu şirketle rekabet etmemiz gerekiyor.
Çin’de ne oluyor? Şangay gibi bir şehir
yaratıcı merkeze dönüşmeye çalışıyor.

I think I have been invited to this
symposium because of my relationship with the Association of Advertising
Agencies however, I would like to be
associated with another identity, a new
non-governmental initiative that we have
established over the past year. We have
named this initiative as “Creative Industries Initiative”. The creators of this initiative are graphic and industrial designers,
, communication consultants, fashion
designers, photographers and film makers of Turkey.
“Creative industries” concept which has
started in England in 1998, is seriously
addressed and raised attention to only
in 2010 in Turkey in a non-governmental
organization scale. However, unlike England, I think we have started an initiative
from bottom to top. This initiative came in
there from top to bottom. First, they have
founded the related agencies and ministries, and then created the
necessary environment for the development of these industries. So why are
engaged in this initiative?
Let me give you an example from China.
There’s a company which produces
IPods. Unfortunately, they produce with
zero profit margin and we have to
compete with that company. What’s going
on in China? A center like Shang hai
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Bu ne demek? Hepimizin yakından
bildiği “made in china”, “design in china”
kavramına dönüştürülüyor bir bakıma.
Yani Çin sadece artık çok ucuza üretim
yapmıyor tasarıma da önem veriyor. Eğer
bu saptamayı yapabiliyorsak biz ne yapabiliriz? Demin Fikret Toksöz Bey güzel bir
noktaya değindi “Biz Batı’nın doğusunda
mıyız, yoksa Doğu’nun batısındamıyız?”
diye. Bence Doğu’nun batısında olmak
ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekenbir şey. Çünkü son birkaç ay da İran’dan
Azerbaycan’dan, bizim doğumuzdaki
ülkelerden, insanlar gelip bize başvuruyorlar. Bizim ajansımız olun, bizimle
çalışın, burada yaratıcılığınızı bize
aktarın. Neden? Çünkü o ülkelerde yeterince yeşermiş konular değil bunlar. Şimdi
bizim de bu yönümüzü mutlak suretle
ortaya çıkartmamız lazım.
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Yakın vadede yapılması gereken en te
mel şey, fikri her şeyin özünde olan, yani
tasarımın da, yenileşmeninde markalaşmanın da özünde olan, o kilit kelime
“fikrin” geliştirilmesini temin etmek. Peki
fikir nasıl bir ülkede gelişebilir? Fikri yakın
vadede geliştirmek için en temel konu,
fikrin korunma altına alınmasıdır. Çünkü
korunma altına alınan her şey, ister istemez değer kazanıyor. Yani bir tür sit alanı
olarak düşünebilirsiniz. Fikri koruma
altına aldığınız zaman bu bir pozitif
korumacılıktır. Fikir ve Sanat Eserleri

is trying to evolve into a city of creative
freedom. What does this mean? “Made
in china” concept that we are all familiar
with is being converted into “design in
china”. So China is not only concentrating
on a cheaper production but also pays
attention to the design now.
If we can determine this briefly, what can
we do?
Recently Mr. Fikret Toksöz reached a
good point, that “ Are we the East of the
West or the West of the East?”. To I think
being the west of the East, is something
that needs to be considered seriously.
Because over the last few months, the
countries on our East side like Iran and
Azerbaijan have come to us and resorted
for our knowledge on these issues. Why?
Because these are the issues that are not
bloomed enough in those countries. Now
that we have to do is emphasize on this
side.
The most basic thing to be done in the
near term, is to ensure development of
“the idea” that is in essence of everything, in design, innovation and branding. So how an idea can develop in a
country? In order to improve the idea,
you need to protect it. Because when
you take something under protection, it
comes into value inevitably. So think of it
as a kind of protected area. When you
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Kanunu çerçevesinde bir yasal düzenleme ile fikri değerli hale getirirseniz, bu
ülkenin en iyi beyinleri fikir üretmeye yönlenirler. Çünkü emeğin karşılığını başka
endüstrilerde aldıklarından daha yüksek
biçimle geriye alırlar.
Türkiye’de Yaratıcı Endüstriler Kurumu
da kurulabilir. Biz bugün kendi oluşumumuzun ismini muhtemelen Yaratıcı
Endüstriler Konseyi ya da Kurulu olarak
kurmayı ve o şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Ama bizimki sadece bir kurul, bunun kurum olması demek, bu işe daha
farklı bir ciddiyet gelmesi ve işin içine
devletin ve demin bahsettim yerel yönetimlerin girmesi ile ancak mümkün
olacaktır. Son olarak çocuklarımıza karşı
yaratıcılığı besleyen bir eğitim sistemini
oturtabilirsek bu ülkede, o zaman yaratıcılığın daha da fazla yeşermesi ve bu
ülkenin zenginleşmesine önemli katkı
sağlamış oluruz diye düşünüyorum.

protect the Intellectual property, this is a
positive protection. With a legal arrangement made under The Law on Intellectual
and Artistic Works, you make intellectual
property precious and Turkey’s best
brains may be guided to generate ideas.
Therefore, they get compensated in
return for their intellectual work than they
get in other industries.
Creative Industries Institution can be
established in Turkey. We are thinking to
name our initiative as Creative
Industries Council or the Board progress
in that way. But ours is just a board. Being an institution means a different kind
of seriousness in this business and this
is possible with the involvement of state
and local governments into business.
Finally, if we can establish an educational
system that feeds creativity for children
in this country, then I think creativity will
nourish more and we can contribute to
the enrichment of this country.
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Esra Nilgün Mirze

İstanbul 2010 AKB Ajansı Dış İlişkiler
Direktörü
İstanbul 2010 ECOC Agency Foreign
Relation Directory
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Efendim ben tekrar sorulara biraz geri
dönmek istiyorum. Şimdi İstanbul’a Avrupa Kültür Başkentliği’nin neler getirdiği,
nelere yol açtığı yer alıyor birinci soruda.
Acaba var olan kültür yapısının güçlü
yapısı ne? Eksik yanları ne? Bunlara
biraz değinmemiz gerekiyor galiba.
Düşündük ki 2010 bir süreçtir, belli
kavramların tartışıldığı, belli kavramların
masaya yatırıldığı, belli kavramlar üzerinde emek ve enerji harcandığı bir
dönemin, bir birlikte çalışma, birlikte
üretme, bir sinerji yaratma döneminin
başlangıcıdır. Ve umuyoruz ki 2010 yılı
sonrasında da bu dinamikler kendilerini
daha da geliştirerek sürdürülebilir olacaklar.Biz İstanbul’da dünya kültür
mirasına sahibiz. Bunlarla da övünmekte çok haklıyız ama aynı zamanda
bir Çin atasözü var ben çok seviyorum
onu. Der ki “Geçmişi ile övünen insanlar
patateslere benzerler. En değerli yerleri
toprağın altında kalmıştır.” Bizim şimdi
sanıyorum ki 2010 yılı ile ve yaratıcı bir
kent arzu ediyorsak o en değerli yerimizden o köklerimizden yeni filizleri geliştirecek mekanizmaları geliştirecek alt
yapıyı kavramsal çerçeveyi de 2010 yılın
bir fırsat bilerek geliştirmek olacak.
Şimdi güçlü yanlarımız neler diye baktığımız zaman güçlü yanlarımızın en
önemli kısmı bence sahip olduğumuz
genç dinamik ve yaratıcı nüfus. Zayıf

Ladies and gentlemen, I want to go back
to the questions again. In the first
question it is asked what is caused by
and brought to Istanbul by the European
Capital of Culture. I wonder what the
powerful structure of the existing cultural
structure is. What are the missing
aspects? I think we need to mention
these a little. We thought that 2010 is
a process, a beginning of the period of
discussion of certain concepts, investigation of certain concepts, working together,
producing together, and creating a
synergy. And we always hope that after
the year 2010 the further development
of these dynamics will be sustainable.
We have the world’s cultural heritage in
Istanbul we have right to be proud of that
however there is a Chinese proverb that
I really like that says, “ people that are
boasted of their past are like potatoes, a
big part of them are remained under
the soil.” If we are dreaming of a creative
city with 2010, we need to develop new
mechanisms to improve the infrastructure
of the opportunity to develop a conceptual framework of the year 2010 emanating from our roots.
When we look at our stronger links; I
think the most important strengths are the
young dynamic and creative population
of ours. Furthermore, the weakest link is
also directly related to this. I wonder, to
what extent this young population find
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yanlarımız da yine doğrudan bununla
ilintili. Bu genç yaratıcı ve dinamik nüfus
acaba ne kadar kendini ifade etme ortamı
bulabiliyor mevcut kültür politikaları
çerçevesinde? Hangi boyutta uluslararası alana açılabiliyor? Gereken ilişkiler
kurulabiliyor mu? Veya gereken ilişkilerin
kurulabileceği mekanizmalar harekete
geçirilebiliyor mu?
Avrupa Birliği üyesi olmadığı için herhangi bir Avrupa Birliği Fonu’na erişimi olmayan bir kent olarak İstanbul için son derece iddialı bir bütçenin ayrılmış olması
ve kültüre sanata ayrılmış olması bence
sade İstanbul adına değil Türkiye adına
bir milat. Çünkü bildiğiniz gibi en ufak bir
ekonomik krizde ilk kesilen kaynak kültür
ve sanattan oluyor. Başka bir soru;
İstanbul’un yaratıcı gücü dünyayı buraya
çekmeye yeterli mi? Evet bu kent tarih
boyunca pek çok sanatçıya ilham kaynağı
olmuş bir kent dolayısı ile belli özellikleri var bu özellikleri bu birlikte yaşama
kültürünün getirdiği kültürel çeşitliliğin
getirdiği zenginlik sanıyorum yaratıcılığı
da tetikleyen bir olgu ve bu nedenle de
tarihin her döneminde yaratıcı düşünceyi
yaratıcı yaklaşımı tetiklemiş olan bir kent.
Son olarak sorgulamamız gereken önemli
bir konu. Sanatçının bağımsız gelişimini
sağlayacak özgürlükçü ortamı kurmak.

self-expression as a creative and dynamic environment within the framework of
existing cultural policies. To what extent
they can reach international scale? Can
necessary relationships be established?
Are mechanisms to establish relationships generated?
A considerable budget which has no
access to European Union Funds, for
the 2010 is a milestone for Istanbul and
Turkey.
Because, as you know, the first cut is
from the source of culture and art in a
small economic crisis.
Another question; is the creative power
of Istanbul enough to pull the world here?
Yes, this city has inspired artists throughout history and it has certain properties, thus these features have triggered
creative thinking and creative approach
in every period of history. Finally, there is
an important subject to question because
the mechanisms for the development of
independent artists are only possible with
allowing them create freely.
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Hüsamettin Kavi

İstanbul 2010 AKB Ajansı Danışma
Kurulu Üyesi
İstanbul 2010 ECOC Agenc Advisory
Board
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Bu sürecin en başındaki insanlardan
birisiyim. O yüzden bir görevi yerine getirmeme izin verin. İsmail Ertürk ile bir
dostum beni bir tarihte tanıştırdı kendisi
bana bu yaratıcı şehirler ve kültür endüstrilerini anlattı. Dedi ki acaba İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti olabilir mi?
İlerleyen yıllar içinde böyle bir tartışma
ortamı bir sempozyum gerçekleştirebilir
miyiz? O ilk görüşmelerden sonra burada
Ajans bünyesinde yönetimler değişti
yürütme kurulu üyeleri değişti ama İsmail
Ertürk projesini takip etti ve de Yıldız
Teknik Üniversitemizin Sanat ve Tasarım
Fakültesinin de desteğiyle bugün buradayız. Bugün Kasımın 12’si, demek ki 49
gün sonra 2010 bitecek. Ondan sonra
2011 başlıyor. Şimdi bu 2010 Avrupa Kültür başkenti sürecini 2011 de ne bekliyor?
Yani 2011 bitti 31 Aralık’tan sonraki süreç
neler getiriyor. Bana göre bu sempozyumun özündeki en temel gerçek bu.
Gelecekte bu şehrin beklentileri var bu
ülkenin beklentileri var bu ülkenin genç
insanları işte bu yaratıcı şehir ve kültür
endüstrileri sürecinde nerede olmak istiyorlar? Kanaatimce cevabını aradığımız
en önemli konu bu.
Birinci soru Kültür Başkentliği İstanbul’a
ne sağladı? Bir defa İstanbul ve hepimiz
bir şeyi gördük ki, bu kültür ve sanat
dediğimiz olay çok önemli bir olay. Ve de
Türkiye’nin geleceğinde İstanbul gelece-

I am one of the people who started this
process. So let me accomplish a
mission. I was introduced to Ismail Erturk
by a friend of mine and then we have
contacted. It was the first the year that
the agency was established. He explained me the cultural industries and
creative cities and then he asked me if
it was possible with the Istanbul 2010
European Capital of Culture. Could we
perform such a symposium in the f
ollowing years? After the first contact, the
executive board members in the agency
have changed here, but the project was
followed by Ismail Erturk and with we
arehere today.
Today is November 12. Then, after 49
days, 2010 will be over. Then, 2011 will
start. Now this is what is waiting for the
2010 European Capital of Culture
process in 2011? So on December 31 in
2011, what will the next process bring?
For me, this is the most basic truth of
the essence of this symposium. What
has Istanbul gained by being the capital
of culture? This city, this country, young
people of this country have expectations
for the future. Where do they want to be
in the process of creative cities and cultural industries? In my opinion this is the
most important issue that we are looking
for the answer. Firstly, in Istanbul, we
have all seen that culture and arts
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ğinde çok önemli bir görevi görece üstlenebilir. New York, Londra kaç yılda geldi
bugünkü duruma? Nasıl geldi? Nasıl bir
kurumsal yapı ile geldi? Bunu görebilmek
lazım bugün İstanbul uluslararası anlamda bu şehirde yaşayan, gelen, ziyaret
eden insanların arayıp da bulamayacağı
hiçbir ihtiyaç yok. Her şeyi arayıp da
bulurlar bu şehirde. Yaşam kalitesinden
ekonomik ihtiyaçlarına kadar, uluslararası
ilişkilerine kadar, geliştirmeye talip olduğumuz kültür sanat faaliyetlerine kadar,
sağlık hizmetlerine kadar. Uluslararası
bütün normlarda bu şehirde gerideki
bizim devraldığımız işte o kültür ve sanatsal değerlerimizin de yanında bütün
ihtiyaçlarını görebilirler. Bu şehir kendini
giderek geliştiriyor, geliştirmek zorunda
zaten. Bu şehirde görev yapan insanlar
kimler kamu otoritesi, merkezi otorite,
sivil toplum kurumlar özel sektör, hepimiz
gelişmek zorundayız.
Bizim kültür ve sanatla geleceğe doğru
bakarken İstanbul’un Avrupa Kültür
Başkent’ inden yaratıcı bir şehre dönüştürürken ihtiyacımız olan süreçler ve
atmamız gereken adımlar var. İstanbul’da
kendiliğinden yaratıcı ama tarih boyunca
da karşı karşıya olduğumuz sıkıntıları
var, bunları zaman içinde hep kendi
ürettiğimiz çözümlerle aşmışız.
Ama bundan sonraki süreçte kanaatimce

are very important. And has a relatively
important mission in the future of Istanbul, Turkey.
How many years did it take New York,
London to reach their today’s situation?
How? What kind of a corporate structure?
You have got to see this. In the city of
Istanbul today, in an international context,
all needs of the visitors can be fulfilled.
They can find everything that they are
looking for such as the economic needs
of the quality of life, international
relations, culture and arts activities that
we aspire to develop, and health care.
This city is gradually developing itself,
and has to improve anyway. The people
who serve this city; the public authority,
the central authorities, civil society organizations, private sector, need to thrive.
There is a process, for converting
Istanbul from the European capital of
culture to the creative city with art and
culture. Throughout our history we have
solved the problems with an incredibly
creative ways. But in my opinion, in the
future we’ll have to have some discipline
and convert it to a corporate structure.
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bunu biraz disipline etmemiz gerekecek.
Çabalarımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek gerekecek ve biz, yeni bir iş
modeli ile ilgili tüm taraflarla ortak proje
almasını sağlayabilmeliyiz. İnanıyorum ki
çok istiyorsak biz bunu başarabiliriz.
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Çok kısa bir giriş yapacağım. Artılar ve
eksilere bakacağız, sonra da İstanbul ne
yapabilir bunu biraz açmak istiyorum.

Gündüz Vassaf
Psikolog, Yazar
Psychologist, Author

Hiçbir şehri küçümsemiyorum ama
İstanbul İstanbul’dur. İstanbul’u marka
diye telaffuz etmeyelim. Mc Donald’sbir marka, İstanbul değil. Bakın markalaştırmaya çalışırken Kız Kulesi mi İstanbul’un simgesi olsun, Sultan Ahmet Camisi
mi İstanbul’un simgesi olsun, Boğaz mı
olsun şu mu olsun bu mu olsun karar
veremiyoruz. Çünkü İstanbul çok şey.
İstanbul’un Eiffel Kulesi ya da bir saat
kulesine ihtiyacı yok.
Özveri İnanç, enerji, dünyanın en yaşlı
şehirlerinden dünyanın en genç nüfusuna
sahip belki. Bu çok garip bir birleşme ve
güzel bir birleşme. Eksik yanları tabii ki
var. Trafik de şunu bilelim ki dünyanın
hiçbir şehri daha çok yol yaparak daha
çok köprü yaparak trafik sorununu halletmedi. Geleceğin şehri yürünen bir şehir.
İstanbul yürünecek bir şehir olmazsa
İstanbul’a kim gelirse gelsin şuradan
şuraya gidemediğiniz müddetçe bu iş
olmaz. Yaratıcı bir kültür olamaz, insan
olamaz bu şehirde.
Bir koordinasyon lazım. O kadar çok başlı
bir şehir ki burası bir eş güdüm olmazsa
hiçbir yere varılamaz. Bir bakıyoruz
şehrimize üçüncü boğaz köprüsü yapı-

I will make a brief introduction. We will
look at the pros and cons, I want to explain what Istanbul can do.
I do not underestimate any city, however
Istanbul is Istanbul. Let’s not pronounce
Istanbul as a brand. McDonald’s is a
brand, not Istanbul. While we are trying to
make Istanbul a brand name we cannot
decide whether Maiden Tower, Sultan
Ahmet Mosque or the Bosphorus will be
the symbol of Istanbul because Istanbul
is a lot of things. Istanbul does not need
Eiffel Tower or a clock tower.
Faith, energy, dedication. Perhaps it has
the youngest population in the world as
one of the world’s oldest cities. This is a
very strange and beautiful combination. It
has also negative aspects of course. No
city in the world has solved their traffic
problem by doing more roads or bridges.
The city of the future is a city where
people pace. Istanbul must be a place
where people walk around the city. There
will not be a creative culture, people cannot live this town.
There is a need for a co-ordination. The
city has a multi-control and without a
co-ordination it cannot reach anywhere.
The actions are happening suddenly in
this city. Who decides where the hotels
will be built, the statues will be put and
whether the third bridge will be constructed? How to organize city traffic and how
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lacak. Şaşarak bakıyoruz, uyanıyoruz bir
sabah bir şeyler oluyor bu şehirde. Otellerin nerede yapılacağına, hangi heykellerin nereye dikileceğine, kim karar veriyor? Şehir trafiği nasıl düzenlenmeli daha
doğrusu otomobil lerden nasıl kurtulmalı?
1000 yıllık eski şehrin yıkılmasına Çingenelerin mahallelerinden atılmasına,
deprem bölgelerine dayanıksız inşaat
yapılmasına kim karar veriyor? Neyin
aydınlatılıp neyin karanlıkta kalacağına
kim karar veriyor?
Neyse ki dertlerimizi biliyoruz. Aslı şimdi
ben yarına değinmek istiyorum. Neler
yapabileceğimize, neler olabileceğine...
İstanbul’un kendi karakterine özgü insan
ve mekanlarına özgü kültür endüstrilerinin parçası olması için ne yapılabilir?
Amerikan anayasasında çok hoşuma
giden bir laf var: “Herkesin mutluluğu
elde etme hakkı var” İstanbul da mutlu bir
şehir olmalı, sadece yaşanabilir olması
yetmez. İstanbu’da yaşamaktan mutlu
olabilmeliyiz.
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do we get rid of the cars? Who decides
the collapse of the old city of 1000 years,
disposing of the Gypsies, to construct on
earthquake zones? Who decides what is
to be enlightened and what would remain
in the dark? Anyway, we are aware of
these problems. Now I want to mention
tomorrow. What we can do, what could
be the... What can be done to make
cultural industries for Istanbul’s own
specific character, specific people and
places?
There is a word in the American consti
tution that I really like: “pursuit of Happiness”. Istanbul should be a happy city.
It is not enough to be only livable. We
should be happy for living in Istanbul.
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Prof. Ruhi Ayangil

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekanı
Dean, Arts and Design Faculty, YTU

Şimdi konu İstanbul. Kısa başlıklarla
değineceğim. İstanbul Türkiye nüfusunun
%20’sini barındırıyor. Bu, çok korkunç bir
nüfus yoğunluğu. Bu nüfus yoğunluğuna
karşı altyapı hizmetleri kim neresinden ne
kadar memnun olur bilemeyiz ama sağlık
eğitim ulaşım alanında sorunlar olduğunu
gösteriyor. Konuşmacıların zaman zaman
övdüğü, zaman zaman yerdiği İstanbul’a
sahip çıkamama, bir takım uygulamaların
hesabını soramadığımızı konuştuk. Bu
doğru bir değerlendirme. Çünkü
İstanbul’da biz şehirlilik bilincini kaybettik.
“İstanbullu” diye bir kavram bundan tahmi
nen 45-50 yıl önce daha net olarak görünüyordu. Ama bugün İstanbullu kimdir
diye sorulduğunda böyle bir sorunun
yanıtını net olarak alabilmek mümkün
değil. Sunumlarda da geçti; bir şehri
hissetmek denildi. Mesele bu: İstanbul’u
hissetmek. Ben bir müzisyenim ve bu
şehirde yaşayan çeşitli kademelerde
ve konumlarda insanlar var. İstanbul’u
hepimiz farklı yönleriyle ve bize verdikleri
ilhamla algılıyoruz.
Artık İstanbul için yeni bir oluşumdan
bahsetmek lazım. Ama unutmamalı ki iç
göçle yaşanan büyük talan sonunda
şehirde bir rant düzenini kurdu. Mesela
bir süredir İstanbul’a yapılan camiler son
derece kötü mimari örnekleri. Bu kötü
mimarinin hesabını hiçbir mimari kuruluş
ya da mimar sormadı birkaç namuslu

Now the subject is Istanbul. I will mention it with brief titles. Istanbul is hosting
20% of the population of Turkey. This
population is horrifying. We cannot assume whether the infrastructure services
for this population are satisfying or not
however, there are problems in the field
of health, education and transportation.
Some of the speakers have praised
where some have criticized Istanbul and
we have talked about not calling the authorities to account for a number of applications. This is an accurate assessment
because in Istanbul we have lost the
consciousness of being an urban dweller.
There was a concept of being a citizen of
“Istanbul” approximately 45-50 years ago.
But today this concept is obscure., Feeling a city was mentioned in the presentations. This is the essence of the issue:
feeling Istanbul. I am a musician and
there are people in various positions and
locations living in this city. We all perceive
different aspects of Istanbul.
We need to talk about a new formation
for now Istanbul. But remember that an
annuity was set with the great immigration to cities that ended with a plunder.
For example, the mosques of Istanbul
that are recently built have been extremely bad examples of architecture. No
architect or architectural organization has
called anybody to account for these ruins

143

2

YUVARLAK MASA İSTANBUL: KÜLTÜR BAŞKENTİNDEN KÜRESEL YARATICI ŞEHRE
ROUND TABLE FOR ISTANBUL: FROM CAPITAL OF CULTURE TO GLOBAL CREATIVE CITY

örnek dışında- Oysa biz Mimar Sinan’ın
şehrindeyiz.
İstanbul’da yönetimlerin kültür sanatı
geniş halk kitlelerine ulaştırma yaklaşımı
popülist yaklaşımlara dönüştü. Bu, kültür
seviyesinin aşağı çekilmesi, sanatsal
algıların aşağı çekilmesi demek oldu.
Bunlar sorgulanmadığı gibi entelektüeller
de olması gereken sesi çıkarmadılar,
çıkarmıyorlar da. Bu manada şehirdeki
yüksek gelir grupları gerçek burjuva
değerleri üretmek ve bu değerleri şehirliler ile paylaşmak yerine bu yaklaşımdan
uzakta, giderek yabancılaşmaya başladılar. İstanbul yüzlerce yıldır çok kültürlü
bir kent. Çokkültürlülük imparatorluk
kültürünün bir parçasıdır. O dönemin
İstanbul’unda dini ayrı, giyimi ayrı,
ibadethaneleri ayrı nüfus vardı. Ama bu
durum bir harmoniyi simgeliyordu. Bugün
ise bir kaos var, kuralsızlıktan doğan
bir karmaşa var. Yüksek gelir grupları
ise kendilerine özel, rezerve alanlar
oluşturuyorlar.
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Ben sermaye gruplarına vergi indirimleri
veya vergi muafiyetleri tanınması gerektiğine inanıyorum. Sanat ve tasarım
alanında hatırı sayılır ödüllendirmeler,
yarışmalar ve fırsat eşitliği sağlanması
gerekiyor. Fikri mülkiyet ve telif haklarında etkili yasal ve örgütsel düzen
lemelerle korunması gerekiyor.

except a few honorable examples whereas are in the city of architect Sinan.
and copyright protection should be established with effective legal and organizational arrangements.
Finally, let me propose something concrete. This is my dream. There is a
former Greek Orphanage at the top of
Büyükada. For this kind of institute, that
building can be renovated as a cultural re-acquisition with the support of
UNCTAD and the communities in Istanbul.
In Istanbul, the approach of authorities
of transporting the culture and arts to
the masses has turned into a populist
approach. Lowering the cultural level
has ended up with lowering the artistic
perceptions. The intellectuals have not
responded well enough to the retrog
ression. In this sense, the higher income
groups rather than to produce and
sharing real bourgeois values they faded
away from this approach by gradually
beginning to alienate themselves.
Istanbul has been a cosmopolitan city for
hundreds of years. Cosmopolitanism is
a part of the culture of the empire. In the
Istanbul of that time, there was a population with diverse religious groups,
wearing different clothes, in various
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Son olarak somut bir önermede daha
bulunayım, bu benim bir rüyam. Büyükada’nın tepesinde eski bir Rum
Yetimhanesi var. Mesela böyle bir enstitü
için Birleşmiş Milletlerin UNCTAD‘ ın ve
İstanbul’daki cemaatlerin de desteği ile o
bina alınıp renove edilip hem bir kültürel
yeniden kazanım olarak hem böyle bir
enstitünün ana binası haline getirilebilir.

prayer houses. This symbolized the harmony. Today, there is a chaos, a confusion arising from disorder. They make
high-income groups of their own, constitute reserved areas.
I believe that, tax reductions or tax
exemptions should be made for capital
groups. Considerable rewarding and
competitions should be fostered in the
field of art and design to ensure equality
of opportunity. Intellectual property rights
and copyright protection should be established with effective legal and organization arrangemens.
Finally, let me propose something
concrete. This is my dream. There is a
fomer Greek Orphanage at the top of
Büyükada. For this kind of institute, that
bulilding can be renovated as a cultural
re-acquisition jith the support of UNCTAD
and the communities in Istanbul.
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MODERATÖRLERİN GÖZÜNDEN
LOOKİNG OF MODERATÖR

Bir çok şehirde, içerikle kapsayıcılar
arasında bir ikilem olduğu kanısındayım.
Ama genellikle kentler için binalar yani
kapsayıcılar inşa etmek daha kolay. Ve
sorun genellikle içeriğe yatırım dengesi
kurmaktadır. Bir kaçınız daha fazla
altyapıya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ama
aynı zamanda yumuşak bir altyapı
gerekir.

Charles Landry
Comedia
Comedia

Konuşan sekiz kişinin söylediklerini özetlemem gerekirse; şunu anlıyorum ki;
İstanbul hem iyi ve aynı zamanda kötüye
gitmekte. Bizim hem Türkiye’de hem de
dünyaya karşı büyük sorumluluklarımız
var.
Ve belki de 2010 bir birleştirici, bir tetikleyici oldu. İnsanları bir araya getirme
gücü olumluydu ancak sizin kültürünüz
içinde bunun gerçekten devamı gerekir.
Bazı yönlerden son derece modern ve
ileriye dönük ama aynı zamanda çok
eski moda olduğunuzu söylediniz. Eğer
fırsatları yakalamak istiyorsanız, hükümet
yapıları ve benzeri yapılar ile anlaşma
yolları açısından duyarlı olmalıyız. Aksi
takdirde istediğiniz şeyi elde etmek mümkün olmayacaktır.
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I think in general most cities have this dilemma about contents versus containers.
But usually its easier for cities to build
containers, buildings. And the problem
usually is the balance of investment in
contents. Its basically not a right balance.
Clearly I mean a couple of you said that
we need more infrastructure. But we also
need the soft infrastructure.
In terms of summary of what these eight
people said. What I heard basically,
Istanbul is getting better and worse at the
same time.
Then we always have responsibilities
both to ourselves to Turkey and the
bigger world.
And I heard perhaps to that 2010 was a
trigger, it was a catalyst. The momentum
that it raised to try to bring people together was positive but it needs continuing
that really within your culture.
I think you also were saying we’re in
some ways very modern and forward
looking but also very old fashioned at the
same time. And if we want to grasp the
opportunities, we need to be more in a
sense up to date in terms of our the way
we deal with structures, the government
structures and so on. Otherwise you
won’t be able to achieve what you want
to.
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İsmail Ertürk

Manchester Üniversitesi
Kültür Ekonomisi Uzmanı
Senior Lecturer in Banking Manchester
University

Her zaman dışarıdan bakan birinin fikrini
almak çok iyi, çünkü bazen kendi fikirlerimizle tartıştığımız zaman bu geniş bakış
açısını kaybedebiliyoruz. Çok uzun bir
kapanış konuşması olmayacak, hatta çok
kısa olacak çünkü bu yuvarlak masa pek
çok konuyu bir araya getirdi ama benim
açımdan önemli olan şu; değişik kesimlerden kişileri bir araya toplamak fırsatı
bulduk. Yani burada hem iş dünyası, hem
üniversite dünyası, hem yaratıcı insanlar,
reklamcılık dünyası, hem de gazeteciler,
sanatçılar ve yazarlar vardı. Farklı kesimlerden farklı kişiler sempozyumun konuları üzerine güzel fikirler sundular. Tabii
benim umudum kamusal desteklerle bu
kişileri yeniden bir araya getirmek. Bu
şekilde, geleceğe doğru hareket etmek,
zaten bu sempozyumun amacı da sadece konuşmak, tartışmak değildi. Bu sempozyumun amacı; İstanbul’da uluslararası
nitelikte yaratıcı ekonomi, yaratıcı şehirler
üzerine bir merkez kurmaktı. O yüzden
UNCTAD’ın desteği çok önemliydi. Özellikle Edna Dos Santos’un ve Sayın Genel
Sekreterin desteği çok önemliydi. 2010
Kültür Başkenti Ajansı’nın da bu sempozyumu desteklemesi ve sempozyumdan sonra bir merkezin kurulmasını
desteklemesi de önemliydi.
Sanıyorum ki bu sempozyum geriye bir
şeyler bırakacak bir sempozyum oldu.

It is always very helpful to get a pers
pective from someone outside because
sometimes we lose the wider perspective
when we debate with our own ideas.
The closing speech will not be too long,
or even be too short because this round
table brought together a number of issues, but for me it was a rare
opportunity to gather people of different
backgrounds. So here we had people
from all sectors of the business world;
university community, creative people in
the advertising world, creative people and
journalists, as well as the authors here,
and there were also people interested in
culture directly, a lot of different people
have presented issues in this sym
posium. Of course I hope to bring these
people together again.
In this way, it was already the aim of
this symposium to move into the future,
not just to talk or argue. The aim of this
symposium was to establish a center for
creative economy and creative cities in
Istanbul. Therefore, UNCTAD’s support
was very important. Edna Dos Santos
and the Mr. General Secretary’s support
was especially important. 2010Capital of
Culture Agency’s support for this
symposium was also important to support
the establishment of a center. I believe
that this symposium will leave something
behind.
147
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ULUSLARARASI YARATICI ŞEHİRLER VE EKONOMİ MERKEZİ
INTERNATlONAL CENTRE ON CREATlVE ClTlES AND ECONOMY

Dr. Seza Sinanlar Uslu

Sempozyum Koordinatör Yardımcısı
Vice Coordinator of the Symposium

Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu projelendirildiği ilk günden itibaren
gerçekleştirilecek buluşma sonunda bu
alanda model olarak gösterilecek bir
merkezin kurulması fikrini taşımaktaydı.
Sempozyuma davet edilen katılımcıların
merkez fikrinden haberdar edilmesi ve
İstanbul’da bu etkinliğin gerçekleştirilmesi
konusunda destek veren başta Devlet
Bakanı Hayati Yazıcı olmak üzere,
İstanbul 2010 AKB Ajansı Yürütme Kurulu
Başkanı Şekib Avdagiç, projenin fikri
müellifi İsmail Ertürk, projeyi gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesinin Dekanı Prof. Ruhi
Ayangil, projenin bağlı olduğu İstanbul
2010 AKB Ajansı Danışma Kurulu üyelerinden Hüsamettin Kavi ve Ataman Onar,
Ajans Kent Kültürü Yönetmenliği Direktörü Yeşim Yalman Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nden ilgili program direktörü Edna Dos Santos Duisenberg yoğun bir çalışma faaliyetiyle merkeze yönelik girişimleri geliştirmek üzere
büyük bir işbirliği gösterdiler.
Söz konusu “International Centre on
Creative Cities and Economy” kısa adıyla
ICCCE İstanbul’da bu alanda projeler
geliştirecek sadece İstanbul ölçeğinde
kalması düşünülen bir merkez değil
elbette. Hedeflen, Asya ve Avrupa’nın
buluşma noktasında tüm dünyaya yönelik
yaratıcı ekonomilerin gelişimine

From the beginning of the project, Creative Cities and Industries Symposium
aimed the establishment of an international centre. With Mr. Hayati Yazıcı, the
State Minister who supported this event
to take place in Istanbul and inform the
participants about the center with the
President of the Executive Board of Istanbul 2010 ECOC Agency Şekib Avdagiç,
the inciter of the idea of the project Ismail
Erturk, Dean of the Art and Design Faculty, Yildiz Technical University, Prof.
Ruhi Ayangil, the Advisory Board of Istanbul 2010 ECOC Agency Hüsamettin Kavi
and Ataman Onar, Urban Culture Director
of the Agency Yesim Yalman and Edna
dos Santos Duisenberg from UNCTAD
collaborated for the establishment of the
center.
International Centre on Creative Cities
and Economy, ICCE in short, is a center
which will develop projects in this area,
will not remain only in the scale of Istanbul. It is aimed to establish a center in the
meeting point of Asia and Europe, for the
facilities in the development of creative
economy in the whole world, with a leading role in the production of common policies with researchers in this area, local
administrators on the basis of the cities,
non-governmental organizations, entrepreneurs in the field of culture, art and
design and uniting international
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yön verebilecek donanıma sahip, bu
alanda araştırma yapan kişileri, kentler
temelinde yerel yöneticileri, sivil toplum
örgütlerini, kültür, sanat ve tasarım
dünyasından girişimcileri ve de meselenin her aşamasında yer alan uluslararası
meslektaşları buluşturan, ortak politikalar
üretilmesinde öncü rol üstlenecek bir
merkez kurulması. Nitekim Unctad’ın bu
projeye destek sözü vermesi ve bu sözünü gerek İstanbul’daki buluşmada gerekse uluslararası çeşitli toplantılarda Genel
Sekreterlik düzeyinde dile getirmiş olması
ICCCE’nin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi yolunda hepimize umut ışığı tutmaktadır.
Birleşmiş Milletler nezdinde bize güç katan bu desteğin yanı sıra sempozyum
sırasında ve sonrasında konuya katkı
sağlayacak bir çok kişi ve kuruluşla
başlatılan işbirliği ise yakın bir zamanda
merkezin kapılarını açabileceğinin
işaretlerini veriyor. İş bu kitapla da bizimle birlikte benzer heyecanı duyanlarla
birlikte bir buluşma ortamı oluşturabilmek
bu yolla gerçek bir iletişim zemini inşası
gündeme geliyor.
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Biliyoruz ki yakın bir zamanda İstanbul’a
dair söylenegelen “doğunun batısı” ya da
“imparatorluklar başkenti”, “tarihsel kültürel değerlerimiz” gibi yıllardır saplandığımız ve artık klişe haline geldiği için

colleagues at every stage of the subject.
Indeed, UNCTAD promising to support this project, both in Istanbul and in
international meetings holds a glimmer of
hope to implement ICCE in an effective
way.
As well as the support from the United
Nations which empowers us, the collaboration of a lot of people and organizations which is established during and
after the symposium, gives the signs that
the doors of the center will be opened
in the near future. With this book, there
is a chance to construct a communication floor with the people who share our
excitement
We know that the notions about Istanbul,
such as “West of East “ or “the capital of
empires”, “the historical-cultural values”
which has become the cliché and not
offering a new vision for many years will
be swept away with this center by
emphasizing on the singularity of Istanbul by establishing relationships with the
world, to be a center of a creative city
which generates ideas, work and production to the whole world.
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yaratıcılığımıza yeni bir görüş sunamayan
bu tür tanımlar etrafında düğümlenmiş
düşüncelerle değil, İstanbul’un tekilliği
ve hiçbir şeye benzemezliği üzerinden,
sadece İstanbul’u ortaya çıkaracak,
kendimize, kentimize dahası dünyaya bu
gözle bakabilecek bir merkez faaliyete
geçecek ve yaratıcı şehir, yaratıcı ekonomi konularında sözü olan, dünyayla ilişki
kuran ve dünyaya buradan fikir sunabilecek bir buluşma, tartışma, çalışma,
üretim merkezi olarak hizmet verecektir.
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Sempozyum, İstanbul’da yaratıcı etkinlikler düzenleyen, bu konuda politikalar hazırlayan kamusal ve özel mercilerden ilham verici katılımcılardan oluşan bir yuvarlak masa toplantısı ile sona ermiştir.
Yaratıcı şehirler ve ekonomiler üzerinde
yoğun ve kapsamlı oturumların yer aldığı
iki gün sonunda, yuvarlak masa yalnızca
sempozyumun ana temaları ve tartışmaların sonucunu yansıtan bir sonuç oturumu değil, aynı zamanda İstanbul’da
UNCTAD ile işbirliği içinde yaratıcı şehirler ve ekonomiler üzerine uluslararası
bir merkez kurma sürecini başlatmak
için önemli bir ilk adım oldu. Bu nedenle
yuvarlak masa, Devlet Bakanı Sayın
Hayati Yazıcı ve UNCTAD Genel
Sekreteri Dr. Supachai Panitchpakdi’nin
açılış konuşmalarında yaratıcı ekonomi
konusunda uluslararası bir merkez
kurulması yönünde ifade ettikleri resmi
görüşlerini pekiştirdi.

The real work for the organisers of this
symposium will start now. The
symposium has been successful, in the
context of the celebrations of Istanbul’s
European Capital of Culture in 2010, in
raising awareness in Turkey about the
concepts and practices of creative
cities and economy. In the run up to the
symposium colleagues from the Istanbul
European Capital of Culture Agency and
Yıldız Technical University and I had
successfully engaged with the leading Turkish journalists explaining and
discussing the evolution of cultural
industries into creative economy in the
21st century. As a result we had a wide
coverage of the aims of the symposium in
Turkish media. Also, I had personally
made presentations to the boards of
Istanbul Chamber of Commerce and
Istanbul Chamber of Industry explaining
why creative economy and cities are
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Sempozyumunun organizatörleri için
asıl iş şimdi başlıyor. Sempozyum,
2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti
kutlamaları çerçevesinde, yaratıcı
şehirler ve ekonomiler kavram ve
uygulamaları hakkında Türkiye’de bir
bilinç oluşturma konusunda başarılı
olmuştur. Bu süreçte, İstanbul Avrupa
Kültür Başkenti Ajansı ve Yıldız Teknik
Üniversitesi’nden sempozyum meslektaşlarım ile birlikte, önde gelen Türk gazetecilere, 21. yüzyılda kültürel endüstrilerin
yaratıcı ekonomiye evrimi konusunda
başarılı açıklamalarda bulunduk. Sonuç
olarak, Türk medyasında, sempozyumun

important in the 21st century for policy
makers and businesses and Istanbul
2010 European Capital of Culture is a
big opportunity to put Istanbul on the
international map of creative cities and
economy. The responses from the media
and the leading business institutions
have been very positive. During the symposium we had the opportunity to engage
with other sectors and groups in Istanbul
that are stakeholders in creative
economy. Designers, artists, representatives from the advertising sector, universities, local authorities outside Istanbul all
took part and contributed to the sympo-
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amacı geniş bir yer kapladı. Ayrıca, ben
şahsen İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul
Sanayi Odası yönetim kurullarında, 21.
yüzyılda yaratıcı şehirler ve ekonomilerin,
politika üreticileri ve işletmeler açısından
neden önemli olduğunu açıklayan ve
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin,
İstanbul’un yaratıcı şehirler ve ekonomiler
haritasında uluslararası bir yere koyulabilmesi için önemli bir fırsat olduğunu
vurgulayan sunumlar yaptım. Medya ve
önde gelen iş kuruluşlarından tepkiler
çok olumlu oldu. Sempozyum boyunca
İstanbul’da yaratıcı ekonomi konusunda
önemli yerlere sahip diğer sektörler ve
grup paydaşları ile paylaşım fırsatı bulduk. Tasarımcılar, sanatçılar, reklam
sektörü temsilcileri, üniversiteler, İstanbul
dışından yerel yönetimler, burada yer aldı
ve sempozyuma katkıda bulundu. Bundan sonra organizasyon komitesi merkezin oluşturulmasına katkıda bulunulması
için bu paydaşlarla ilişkileri geliştirecektir.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı, finansal ve yönetim desteği ile
İstanbul’da yaratıcı ekonomiler üzerine
uluslararası bir merkez kurulmasının
gerçekleştirilebilirliğini destekler biçimde,
Türkiye’deki kamu ve özel kuruluşlardan
ve UNCTAD’dan destek almada çok
önemli inandırıcı bir rol oynadı.
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UNCTAD’ın bizim hedef ve inançlarımıza

sium. The organising committee will develop the relationships with these stakeholders to have them contribute to the
creation of the centre.
The financial and management support of
the Istanbul European Capital of Culture
Agency played a very important role in
convincing public and private institutions
in Turkey and UNCTAD to support the
establishment of an international centre on creative economy in Istanbul.
UNCTAD’s belief in our objectives and
high level support to co-operate with
us in establishing a creative economy
centre in Istanbul were equally crucial in
convincing the stakeholders in Turkey
that we have a viable project. My aim in
designing and leading this symposium
had always been to pave the way for
thefoundations of an international centre
on creative cities and economy in Istanbul, a city that has always been in crossroads of civilizations, cultures and trade
in history. Istanbul’s title as the European
Capital of Culture in 2010, now, also provides an opportunity, in the 21st century,
for Istanbul to become a major crossroad
in culture and creative activities between
East and West and South and North.
The cultural and economic vibrancy of
Istanbul, in spite of the historical financial
and economic crisis that grips the Western economies since 2007, is increas
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yüksek düzeyde desteği ve İstanbul’da
bir yaratıcı ekonomi merkezi kurmak
için seferberliğimize ortak olması da
Türkiye’deki paydaşları ikna etmede çok
önemli idi. Bu sempozyumu tasarlama ve
yönetmemdeki en önemli amaç, kültürlerin, medeniyetlerin ve ticaretin kesişme
noktası olan İstanbul’da, yaratıcı şehirler
ve ekonomiler üzerine uluslararası bir
merkez kurmanın temellerini atmaktı.
2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür
Başkenti unvanı, şimdi de 21. Yüzyılda,
İstanbul’un, Doğu ve Batı, Güney ve
Kuzey arasındaki kültürel ve yaratıcı faliyetler için önemli bir kavşak olması için

ingly attracting the attention of the international media and community. Istanbul’s
unique historical, cultural and geographical position; the current economic and
cultural dynamism and the quality of its
human resources infrastructure are valuable assets in hosting an internationally
recognised centre of excellence in creative economy that allows circulation of
ideas, best practices and policies; meeting regularly of leading individuals and
institutions; encouraging leading edge
debate on creative economy.
Istanbul now has the opportunity to add
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bir fırsat sunuyor. 2007 yılından bu yana
devam eden Batı ekonomilerin deki mali
ve ekonomik krize rağmen, İstanbul’un
kültürel ve ekonomik canlılığı, giderek
uluslararası medya ve toplumun ilgisini
çekmekte. İstanbul’un eşsiz tarihi, kültürel
ve coğrafi konumu; fikir alış verişi yapmaya, en iyi uygulamaların ve politikaların
sirkülasyonu sağlamaya ön ayak olan,
yaratıcı ekonomide uluslararası mükemmeliyet merkezi olarak kabul gören
mevcut ekonomik ve kültürel dinamizmi
ile kaliteli insan kaynakları altyapısı,
önde gelen kişi ve kurumların düzenli
toplantıları, yaratıcı ekonomiyi teşvik
eden önemli unsurlardır.
İstanbul artık tarihsel ve kültürel niteliğine
yeni bir nitelik, bir entelektüel nitelik,
ekleme fırsatına sahiptir. İstanbul’a
bu nitelik, önde gelen uygulayıcılar,
politika üreticileri, düşünürler ve
araştırmacılarının İstanbul’da toplanarak yaratıcı şehirler ve ekonomilerin
geleceğini planlayacak, Uluslararası
Yaratıcı Şehirler ve Ekonomiler Merkezi
kurması ile eklenecektir. İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti mirası da, 21.
yüzyılda İstanbul’u, kentsel gelişme ve
ekonomik büyümeye olanak tanıyan
önemli bir iktisadi büyüme kavşağı haline
getirecektir. Sempozyum, başarılı bir
şekilde bu hedefin yolunu açmıştır.
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to its historical and cultural assets a new
asset, an intellectual asset, International
Centre on Creative Cities and Economy,
that would allow leading practitioners,
policy makers, thinkers and researchers
in the world to shape the future of creative cities and economy from Istanbul.
This legacy institution for Istanbul 2010
European Capital of Culture will also
make Istanbul crossroads in the 21st
century in an increasingly importanteconomic activity that spurs urban development and economic growth. This
symposium has successfully paved the
way towards this goal.
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Hayati Yazıcı
Devlet Bakanı
State Minister

Tarihin ve tabiatın nakış nakış işlediği
göz kamaştırıcı bir sanat eseri olan
İstanbul hiç kuşkusuz sadece Türkiye’nin
değil Avrupa’nın ve hatta dünyanın
gözbebeğidir. Büyük dünya metropolünü
kıtaları birleştirdiği gibi farklı renkleri,
farklı kültürleri, farklı dinleri de birleştiren
İstanbul’u hak ettiği konuma hep birlikte
yükseltmeliyiz. Bunun içinde el birliği
ederek hep birlikte durmadan çalışmalıyız. Bu konuda hükümet olarak her türlü
desteği verdiğimizi ve vereceğimizin bilinmesini açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biliyorum ki bu buluşma, Birleşmiş
Milletler ve siz sevgili dostlarımın destekleri ile İstanbul’da dünya yaratıcı şehirler
ve endüstrileri, enstitüsü kurulması yolunda güçlü işbirliği bağları kurulmasına da
katkı sağlayacaktır.

Istanbul is undoubtedly a dazzling work
of art diligently created by history and
nature, not only for Turkey but also for
Europe and even for the world. We need
to raise Istanbul to its deserved position
as it combines the large continents of the
world metropolis, like combining different
colors, different cultures, and different
religions. We need to work altogether for
this very aim. In this regard, we would
like to express clearly that as a
government we’ll be giving all the support. I know that with this meeting, with
the support of the United Nations and
our dear friends, strong cooperative ties
will be established for the founding of the
institute for creative cities and industries
in Istanbul.

159

3

MERKEZ HAKKINDA / OPINIONS ABOUT THE CENTRE

Dr. Supachai Panitchpakdi
Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri
Secretary-General of UNCTAD
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Gelişen ülkelerin rekabet konusunda aynı
konuları konuşuyor olmaları gerekir ve
birçok ülke günümüzde yaratıcı endüstriler ve yaratıcı ekonomiler konularına
eğilmişlerdir. Biz unctad olarak
İstanbul’da görüyoruz ki, üniversiteler,
yerel kamu kuruluşları ve politikacılar bu
konuyla ilgileniyorlar. Gerçekleştirilen
çalışmaları çok takdir ediyoruz. Umuyoruz ki İstanbul’da bu konularda büyük
ilerlemeler olacak.
Bizce bu ilerlemelerin desteklenmesi çok
önemlidir. Ben ve Edna Dos Santos
“Duisenberg bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Benzer faaliyetleri dünyanın
her yerinde yapıyoruz. İnanıyoruz ki tüm
bu çabalar yeni bir anlayışın gelişmesine
neden olacaktır. Nasıl Unctad’ın bazı
projelerine üniversiteler, sanayiciler, iş
dünyasından kişiler ve kamu girişimleri
destek veriyorlarsa biz de onları destekliyoruz. Bu konuda kanunların da süreci
koruması gerekir. Şundan eminiz ki
İstanbul, çok güzel bir büyüme ve ilerleme kaydedecektir, yaratıcı endüstri ve
ekonomi her yerde olduğu gibi Türkiye’de
de etkili olacaktır. Bu sempozyumun
hazırlanması sürecinde sergilenen ortak
çabaların bir parçası olarak Unctad, şuna
dikkat çekmek istiyor: Yaratıcı ekonomiler, her türlü gelişime katalizör olabilirler ve de bilgi alışverişi içerisinde farklı
görüşleri paylaşmak amacıyla güçlü bir
iletişim ağı da İstanbul’un yolunu açar.

Developing countries must be talking
about the same issues by means of
competition and many countries have
focused on the creative industries and
creative economies issues today. As
UNCTAD, we see that universities, local
government agencies and politicians are
interested in this subject in Istanbul. We
appreciate the work carried out too. We
hope that there will be great progress on
these issues in Istanbul.
We think that supporting theimprovements is very important. Edna
dos Santos Duisenberg, and I follow
these closely. We are making the similar
activities all over the world. We believe
that all these efforts will lead to the development of a new understanding. We
support the universities, industrialists,
business people and public initiatives in
the same way they support UNCTAD’s
projects. The process must be in protection by the laws on this subject. We are
sure that Istanbul will have a really good
growth and progress, creative industry
and the economy will be effective in Turkey like everywhere else. As a part of the
preparation of this symposium, UNCTAD,
wants to draw attention to something:
Creative economies, can be a catalyst to
development and a strong communications network for the exchange of information in all kinds of different opinions,
paves the way for Istanbul.
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Edna Dos
Santos-Duisenberg

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma
Örgütü Yaratıcı Ekonomi ve Endüstriler
Programı Şefi
Chief, UNCTAD Creative Economy and
Industries Programme

21. Yüzyılda Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye’de
11-12 Kasım 2011’de İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti kutlamalarının
bir parçası olarak gerçekleşti. Bu sempozyum, modern dünyada pek çok canlı
tartışma için bir platform oluşturan bir
forum olmanın yanısıra Uluslararası
Yaratıcı Şehirler ve Ekonomiler Merkezi
kurma fikrini de tetikleyecek bir etkinlik
oldu. Türk Hükümeti İstanbul’da böylesi
bir merkez kurma fikrini yeniden onaylarken, UNCTAD’ın Genel Sekreteri de bu
girişimde UNCTAD’ın Yaratıcı Ekonomi
Programı’ndan gelecek desteği belirtti.
ICCCE bu yaratıcı alanda farklı fikirleri ve
inisiyatifleri desteklemeyi öngörmektedir.
Küreselleşen dünyada yaratıcı ekonominin rolü göz önünde bulundurulduğunda
bu merkez, UNCTAD ve diğer Birleşmiş
Milletler ajanslarıyla işbirliği içinde üye
şehir ve ülkelerdeki yaratıcı ekonomileri
geliştirmek üzere politikalar yapmak ve
eylemler gerçekleştirmek üzere çalışacaktır. Merkez, gelişmekte olan ülkelerde
akademik araştırmaları destekleyen,
deneyimlerini paylaşan, dünya ekonomisindeki en dinamik sektörlerden biri
olan bu sektördeki potansiyeli yükselterek, uluslararası projeler aracılığı ile
pek çok ortakla, esnek bir organizasyon
yapısına sahip olmayı hedeflemektedir.
Uluslararası Yaratıcı Şehirler ve Ekonomi

The Creative Cities and Industries in the
21st Century Symposium held in Istanbul,
Turkey from 11-12 November 2010, in the
context of the Istanbul 2010 European
Capital of Culture not only provided a forum for lively debates on the growing role
of the creative economy in modern
society, but also endorsed the idea of
setting-up an International Centre on
Creative Cities and Economy. The
Government of Turkey re-affirmed its
intention to host the future Centre in the
city of Istanbul, and the Secretary-General of UNCTAD reiterated the willingness
of the UNCTAD Creative Economy Prog
ramme to provide institutional support
and technical advice on this endeavour.
The ICCCE is envisioned to support new
thinking and initiatives in this innovative area. Given the growing role of the
creative economy in the globalized world,
the Centre will work in collaboration with
UNCTAD and other UN agencies with
a view to assist its member cities and
countries in putting in place appropriate policies and actions for enhancing
their creative economies for development gains. The Centre aspires to have
a flexible organizational structure and be
open to multiple stakeholders through a
programme of activities organized around
the concepts of ownership and partnerships, particularly oriented to assist de
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Merkezi’nin yönetimi ve işleyişi için talimatlar detaylandırılmaktadır.
UNCTAD’a göre, yaratıcı ekonomi, bu on
yıl içinde politika çağrısında bulunan hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler
de uluslararası ekonomik ve kalkınma
gündeminin bir konusu haline geldi. Bu
nedenle, Merkez, yaratıcı ekonomi ve
yaratıcı şehirler ile ilgili konularda diyalog,
işbirliği, büyüme stratejileri ve yenilikler
için yeni ufuklar sağlayan bir platform
olmak üzere tasarlanmalıdır. Bu merkez,
yaratıcı endüstriler uygulayıcıları ile kamu
ve özel sektör, akademi ve sivil toplum
arasında işbirliğini, fikir ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için bir katalizör olacaktır.
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veloping countries in academic research
as well as in sharing best practices to
increase their potential to leapfrog in one
of the most dynamic sectors of the world
economy. Guidelines for the functioning and governance of the future International Centre on Creative Cities and
Economy are being elaborated.
According to UNCTAD, the creative
economy became a topical issue of the
international economic and development agenda during this decade calling
for informed policy responses in both
developed and developing countries.
Therefore, the Centre should be designed to become a platform for dialogue
and cooperation on issues related to the
creative economy and creative cities, providing new frontiers for growth strategies
and innovation. It will be a catalyst for
sharing knowledge, ideas and information
by facilitating networking and cooperation
amongst creative industries practitioners,
public and private sector, academia and
civil society.

3

MERKEZ HAKKINDA / OPINIONS ABOUT THE CENTRE

Charles Landry
Comedia
Comedia

“Yıllardır küreselleşme süreci tartışılmaktadır ve hepimiz son 15 - 20 yıl içinde
İstanbul’un dünyada bir merkez olarak
bambaşka bir konuma ulaştığını biliyoruz.
Bu nedenle burada enstitünün kurulması
düşüncesinin çok iyi bir fikir olduğunu
düşünüyorum.”

“Within that it’s over the years been discussed there is the globalization process
and I think we all know that over the last
fifteen twenty years Istanbul has reached
a completely different position in the
world as a real central point which is why
so good that you’re thinking of having this
institute here.”
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John Howkins

Howkins&Associates Yöneticisi
Head of Howkins&Associates

Şaşırtıcı yeni binaları, kalabalıkları, küme
leri ve kültürel çeşitliliği, hayaller ve başlangıçlar sunan fırsatları, başarıları ve
zenginlikleri, delilikleri, yüksek maliyetleri
ve tüm bunların dışında, onların belirsizlik
hâlleri ve yenilikleri ile şehirler yaratıcı
ekonominin simgeleridir.

Cities are icons of the creative economy:
their startling new buildings, their crowds,
clusters and cultural diversity, their opportunities for dreaming and for starting
work, their successes and riches, their
craziness, their high costs, and, out of all
this, their volatility and novelty.

Yaratıcı insanlar, diğer insanlardan
öğrenebilecekleri, hayal güçlerini
genişletebilecekleri, fikirlerini satabilecekleri ve eğlenebilecekleri yerlerde ortaya
çıkarlar. Sonuç olarak, dünyada küresel
yaratıcı ekonominin geleceğini şekillendiren bir şehir ağı ortaya çıkmaktadır.
Bu merkezlerden bazıları tanınmış güç
merkezleri bazıları da yeni ya da kendilerini yeniden keşfetme aşamasında olan
merkezlerdir.

Creative people flourish where they can
learn from other people, stretch their
imaginations, sell their ideas, and have
fun. As a result, a network of cities is
emerging around the world which is
shaping the future of the global creative
economy. Some of these are well-known
centres of power while others are new or
rediscovering themselves.

İstanbul’daki Uluslararası Yaratıcı
Şehirler ve Ekonomiler Merkezi’ni heyecanla bekliyorum. Bu merkez, fikirler,
araştırma ve tartışma için bir buluşma
noktası olarak dünyanın önde gelen
merkezi olma ihtiyacını karşılayacak.
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İstanbul böyle bir merkez için mükemmel
bir yerdir. Büyük bir yaratıcı kenti olarak
hızla gelişiyor. Tarihi bir kültür, olağanüstü
yetenekler ve başarılı girişimcilere sahip.
Asya ve Avrupa arasında stratejik bir
noktada yer alıyor. ICCCE ile çalışmak
için sabırsızlanıyoruz.

I welcome the new International Centre on Creative Cities and Economy in
Istanbul. It will meet a need for a leading
global centre and will become a meeting
point for ideas, research and discussion.
Istanbul is the perfect place for such a
centre. It is developing fast as a major
creative city. It has an historic culture,
extraordinary talents and successful entrepreneurs. It is strategically positioned
between Europe and Asia. I look forward
to working with the ICCCE.
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• “İstanbul’da çok fazla yaratıcılık potan-

siyeli var. Bundan daha da mühimi burada yaratıcı şehir ve endüstrilerin önemini
anlayan destekçilerin olması büyük bir
avantaj sağlıyor.” Beate Becker

• “İstanbul çok kültürlü bir şehir, burada

herkes temsil ediliyor. Katılımcılar bu
merkezin kurulmasıyla ilgilenmiş görünüyorlar. Bu merkez İstanbul algısını değiştirecektir. Böyle bir merkeze ev sahipliği
konusunda İstanbul diğer Avrupa şehirlerinden daha şanslı, konumu itibariyle
merkez hem Avrupa’nın hem de Asya’nın
ilgisini çekebilir”
Dimiter Gantchev

• “Merkez kurulması konusunda politik
istek var, İstanbul üstelik Asya ve
Avrupa’yı birleştiren özgün bir şehir.”
Desmond Hui

• “İstanbul böyle bir modele (modelin

alt yapısına) zaten sahip. Fakat sahip
olduğu bu model henüz tanımlı ve altı
çizili değil. İstanbul’un yaratıcı kent olmasını sağlayan özgün yapısı ve mekanizmaları mevcut vizyon eksiklikleri ve
uygulamalarla yok edilmeden akıllı bir
yönetimle acilen desteklenmeli. Bu kentin
sahipleneceği modelinin kendi birikim ve
mevcut alt yapısından kaynaklanmasına
izin verilmesi gerekiyor. Bu noktada
mevcut üretim sistemini dışlayan değil

• “There are so many creative assets in

the city but, perhaps most importantly,
there is a critical mass of willing partners
who seem to understand and appreciate
the importance of developing creative
industries and a creative city.”
Beate Becker

• “Istanbul is a multicultural city where

everyone is represented there and the
stakeholders seem interested, and it will
change the perception of Istanbul.
• Istanbul has stronger chances than
other European cities and may attract
interest from both Europe and Asia”
Dimiter Gantchev

• “There is political will. Uniqueness of
the city combining Europe and Asia”
Desmond Hui

• “Istanbul already has that kind of mod-

el; at least the sub structure of this model. However , this model is not implied
enough. Istanbul has a unique structure
and mechanisms for being a creative city.
Before these are vanished, it must be
supported by vise policies urgently. This
model must be formed according to the
existing experience and its own structure.
At this point, the development of a model
with the existing production system is not
exclusive and does not counter the city’s
accumulation and moves Istanbul to a
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birlikte bir model geliştirilmesi hem kendi
birikimlerine ters düşmez hem de onu
diğer yaratıcı kentler içinde farklı bir noktaya taşıyabilir.” Aslı Kıyak İngin
• “Şehir gerçekten de geçmişten nelerin
değerli ne olduğu ve kendisini gelecekte
nasıl hayal etmek istediğini kararlaştırmak adına çok önemli bir dönüm noktasında. Bugün etkileri olmasa da gelecekte ne olacağını belirler. Bunlar her şehrin
ancak yaratıcı bir şehrin farklı bir biçimde
sormak zorunda olduğu sorular. Şehrin
vatandaşları ile siyasi liderlerin ortak
istekleri ile bu mümkün olacaktır. Akademik ve özel sektörden yeterli destek
kesinlikle var. Tüm tarafların bir araya
gelmesi gerekir.” Dr. Linda Lees
• “İstanbul olağanüstü bir geçmişe sahip
Asya ve Avrupa’nın ortasında konumlanıyor. Güncel kültür ve geçmişin birleştiği
kültürel varış noktaları olarak şehirlerin
güçlü yanlarına bakmalıyız.”
Alnoor Mitha
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• “Kısa bir süre içinde İstanbul’u
dolaşmayı başardım, sanırım ‘kentsel
altbölümler” dediğimiz, özellikle sokak
sanatı açısından İstanbul’un geniş bir potansiyele sahip olduğu düşüncesindeyim.
Duvarlar, kaldırımlar veya diğer kentsel
eserlerin tarafında bulunan pek çok
yaratıcılık örneğine rastladım. Bu benim

different spot among other creative
cities.” Aslı Kıyak İngin
• “The city is indeed at a crossroads in
many ways with many important
decisions to make about how to hold onto
what is valuable from the past and how
it wants to imagine itself in the future.
What it does today influences if not determines what that future will be. These are
the questions that every city has to make
but that a creative city needs to make
differently.. May be possible if there is
enough will on the part of
political leadership matched by consultation with the city’s citizens. There is
certainly enough support from academic
and business quarters.
All parties need to come together around
the effort.” Dr. Linda Lees
• “Istanbul has an extraordinary past.
Istanbul sits between Asia and Europe.
We need to look at the cities strengths as
a cultural destination where two distinctive historical as well as contemporary
cultures merge.” Alnoor Mitha
• In the short time that I managed to walk
around Istanbul, I found it be a city with
a great deal of what I call ‘urban subversions; particularly in terms of street art.
By this I mean I saw lots of instances of
creativity being expressed on the side of
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için, İstanbul’un yaratıcılık açısından
büyük bir potansiyel taşıdığı anlamına
geliyor. İzlenecek politikaların kentin
mevcut özelliklerini bastırmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektir” Oli Mould
• “İstanbul, hızlı ekonomik büyümeye
sahip çok nüfuslu bir metropol. Pek çok
zeki, çalışkan profesyonel ve akademisyenle çevrilmiş kapsayıcı olduğu kadar
zengin kültür ve hayal gücü ile donatılmış
tarihi bir kent.” Dr. Jin Pan
• “İstanbul, canlı bir yaratıcı şehir olmak
için tüm özelliklere sahip. Tarihi ve güncel
kültürel çeşitliliği, daha da ilerletilebilecek
inanılmaz bir özellik. Coğrafi konumu bu
şehri küresel ekonomi için bir merkez
haline getiriyor ve özel bir “geçiş kapısı”
olması için fırsatlar sağlıyor. Kentin
doğal nitelikleri, fiziki özellikleri ve insan
kaynakları, hep birlikte yaratıcı şehir için
ortam sağlıyor. Aynı zamanda kentin
sahip olduğu güçlü yaratıcı ekonomiler,
İstanbul ve tüm Türkiye’de ekonomi lokomotif gücünü üstleniyor.” Beth Siegel
• “İstanbul’da geniş deneyim, ölçek
ekonomisi, gerekli altyapı ve üniversiteler
var.” H. Uran Tiryakioğlu
•“Sempozyumda gördüğümüz gibi
İstanbul sevgiden kaynaklanan olağanüstü bir özveri, enerji kaynağı olan

walls, pavements or other urban artefacts. This means that to me, Istanbul
has a lot of ‘creativity’ bubbling away
under the surface of officialdom which
could be harnessed to great potential.
Policies would need to be carefully considered so as not to stifle this however.”
Oli Mould
• “Istanbul is a metropolis with the quick
economic growth and large population. It
is an inclusive city with many
intelligent and hard working professionals
and academics. It is also very historic city
with rich culture and imaginations.”
Dr. Jin Pan
• “Istanbul has all of the ingredients for
a very vibrant creative city. Its cultural
diversity–both historically and currently is an incredible asset that could be more
fully leveraged. Its location geographically makes the city at the center of the
evolving global economy and creates
enormous opportunities to again become
a significant “gateway”. The city’s natural
assets, physical assets, and human capital assets together provide the essential
ingredients for a creative city. And, its
strong, existing creative industries have
significant potential to become a more
important economic engine for the city,
and for Turkey overall.” Beth Siegel
167
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bir şehir. Yeter ki bu potansiyel şeffaf
ve planlı bir ortamda seferber edilsin,
çoğu kez olduğu gibi rüyalar, bireysel
sürtüşmelere, bürokrasiye heder edil
mesin.” Gündüz Vassaf
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• “There are broad experience, economies of scale, the necessary infrastructure and universities.”
H. Uran Tiryakioğlu
• “As we can clearly see from the
symposium, Istanbul is a city with an
extraordinary devotion, source of energy
emanating from love. I hope this potential is used in a transparent and planned
atmosphere and the dreams are not
wasted for individual strife and bureaucracy as usual.” Gündüz Vassaf
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• “Devlet, uluslararası ajanslar, özel

şirketler, üniversiteler ve yaratıcı topluluklar gibi İstanbul’da canlı bir merkez
oluşturabilecek ortakların önderliğinin
yeterli olması önemli bir gerekçe.”
Beate Becker

• “Merkeze ilişkin olarak belirgin bir istek
var gibi görünüyor. Bunu geliştirebilecek
kaliteli insanlar var.” Dimiter Gantchev

• “Böyle bir merkezin kurulması sürecin-

• “Again, there is sufficient leadership

and a broad range of partners representing the city, government, international
agencies, businesses, academia and
the creative community – all of which are
important to establishing a vibrant Center
in Istanbul.” Beate Becker

• “There seems to be a will… you have
quality people who can develop it”
Dimiter Gantchev

de detek oluşturabilecek Istanbul Modern
ve Santral İstanbul gibi diğer destekçi
kuruluşların olması önemli.”
Desmond Hui

• “There are other supporting institutions

• “Buna ihtiyaç var. Yani, kendi içinde

nism to strengthen the relationships
between its creative dynamics, actors in
it. This center has its supporting institutions which are the university, municipal,
civil society, already existing independent
creative actors. Relations between them
and the network are needed to be
strengthened. In other words, a catalyst is needed to strengthen, to mobilize
them. This center can undertake this
task. This center has an important function both within the boundaries of its
urban environment and also for establishing a relationship between distant countries, carrying the potential for sharing
experience.”
Aslı Kıyak İngin

sahip olduğu yaratıcı dinamikleri, aktörleri ve aralarındaki ilişkileri güçlendirecek
bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu merkezi
destekleyecek üniversite, belediye, sivil
toplum, bağımsız yaratıcı aktörler zaten mevcut. Sadece aralarındaki ağın
ve ilişkilerin güçlendirilmesi gerekiyor.
Yani bunları harekete geçirecek, ilişkileri
güçlendirecek bir birleştiriciye ihtiyaç
var. Açılacak böyle bir merkez bu görevi
üstlenebilir. Bu merkez kendi kent sınırları
içinde önemli bir işlev görebileceği gibi
çevre ve uzak ülkeler arasında da bir
ilişki kurma, deneyim paylaşma potansiyelini ve sorumluluğunu taşıyacaktır.”
Aslı Kıyak İngin

such as Istanbul Modern and Santral
Istanbul” Desmond Hui

• “It is needed. Istanbul needs a mecha-
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• “İstanbul’un küresel konularda yük-

• “Istanbul’s emerging role as a dynamic

• “İstanbul yaratıcı ve kültürel şehir ve de

• “Istanbul is a perfect city as a creative

selen dinamik rolü burada bir merkez
kurulmasında başlıca faktördür.”
Dr. Linda Lees
merkez olarak mükemmel. İstanbul benzer merkezlerin kurulduğu diğer dünya
örneklerinden pek çok şey öğrenebilir. Bu
amaca yönelik olarak başka bir sempozyum gençlerle de düzenlenmeli.” Alnoor
Mitha

force in global issues a significant factor
in establishing a center here.”
Dr. Linda Lees

city and a cultural centre. Istanbul can
learn from other world cities where there
have been new cultural centre developed. Another symposium should be
organized with young people.”
Alnoor Mitha

• “Şehirde pek çok imkân mevcut! Katıldı- • “The facilities in the city are present –
ğımız sempozyum bunu kanıtlanmıştır.
Üniversite, gerçekten yaratıcı bir şehir
merkezinin yararlanacağı bir ortamda
fantastik öğrenciler ve personele sahip.
Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi, şehir,
resmi bir imkân sunulmamasına rağmen
kendilerini ifade etmek isteyen yaratıcı
insanlar ile çalkalanıyor (ya da benim
kısa ziyaretimde öyle görünüyordu).
Bu herhangi bir yaratıcı şehir merkezi
için yapılacak çağrıda, bilgi ve yaratıcı
endüstri örneklerinin bir hayli olacağı
anlamına gelir.” Oli Mould

• “İstanbul bir merkez kurulması için ge-

reken kaynak, kapasite, öngörü, tespit ve
motivasyona sahip.” Dr. Jin Pan

• “Bu ve bundan önceki konferans (2007)
170

boyunca, İstanbul yaratıcı şehirler ve

that was proven by the symposium. The
university had fantastic students and staff
which points toward an atmosphere that
would really benefit a creative cities centre. Also, as mentioned above, the city is
awash with creative people who express
themselves despite that lack of any ‘official’ way of doing so (or so it seemed
in my short visit). This would mean that
there would be a great deal of information
and creative industry examples to call
upon for any creative cities centre.”
Oli Mould
• “The city has capacities, resources,
foresights, motivations and determinations.” Dr. Jin Pan

• “Through its last conference and this

conference, Istanbul has positioned itself
as a leading city in thinking and con-
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endüstriler ile ilgili konular etrafında uluslararası aktörleri toplamada lider bir şehir
olma noktasında kendini iyi konumlandırdı. 2010 Kültür Başkentinin de bir parçası
olarak kurulmuş altyapı sayesinde
İstanbul bu konularda yerel bir liderlik
tabanı geliştirmiş oldu. Yerel üniversiteler
de bu konuda destek sağlayan ve liderlik
yapan bir rol oynamakta.”
Beth Siegel

vening international actors around issues
related to creative cities and creative
industries. Through the infrastructure
built as part of the 2010 City of Culture,
Istanbul has also helped to develop a
local leadership base with knowledge and
interest in these issues. Local universities have also played a role in providing
support for and leadership in these efforts.” Beth Siegel

• “Altyapı, iyi yaşam koşulları, nitelikli ve

• “Infrastructure, better living conditions,

çeşitli işgücü, gelir yaratma potansiyeli,
uluslararası rekabetçi iş yapma maliyeti,
merkezin İstanbul’da kurulmasında avantaj sağlayacaktır.” H. Uran Tiryakioğlu

• “Başka şehirlere göre İstanbul’da böyle

bir merkez kurulması çok daha düşük
maliyete gerçekleşebilir. Bu durumda
İstanbul’da kurulacak bir merkez hem
“Üçüncü Dünya” ülkeleri, hem de Batı
nezdinde kolaylıkla benimsenecektir.
Merkez dünyadaki yeni güç dağılımının
bir ifadesi olarak da görülebilir. İstanbul
Birleşmiş Milletler’in diğer kuruluşlarının
bulunduğu bildik, heyecanını yitirmiş
kentlerin tersine, içtenliğini koruyan insani
değerlerin ışığında çok yönlü yeni bir perspektif sağlayacaktır.” Gündüz Vassaf

a variety of and qualified workforce, the
potential for revenue generation, cost of
doing internationally competitive business
will carry visible adventages to have this
centre in Istanbul.” H.Uran Tiryakioğlu

• “The establishment of such a center in

Istanbul will cost much lower compared
to other cities. In this case, the center
established in Istanbul will be embraced
easily by “Third World” countries as well
as the West. This center can be regarded
as an expression of a new distribution of
power. Istanbul will provide a new perspective with its sincerity by protecting
humanistic values, compared to the cities
where the other organizations of United
Nations exist.” Gündüz Vassaf
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Prof. Ruhî Ayangil: Ayangil Türk Müziği
Orkestra ve Korosu kurucusu, orkestra ve
koro şefi, kanun sanatçısı, makam müziği
bestecisi. Halen, YTÜ Sanat ve Tasarım
Fakültesi Dekanı ve YTÜ Vedat Kosal
Müzik Uygulama ve Araştırmaları Merkezi
kurucu müdürü.
Edna Dos Santos Duısenberg: Yaratıcı
Ekonomi Programı’nın ekonomist şefi
olan Dos Santos, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının - UNCTAD
eski Baş Kabine Genel Sekreteri’dir. 1980
yılında Cenevre’de Birleşmiş Milletler’e
katılmış ve 2004’ten bu yana UNCTAD’ın
politika odaklı araştırma, hükümetler
arası diyalog ve teknik işbirliği projelerinin
uygulanması gibi yenilikçi konularda politika üretme konusunda çalışmaktadır.
İsmail Ertürk: Robert Kolej, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Lisans ve New York
Üniversitesi Yüksek Lisans mezunu
olan İsmail Ertürk, 1987’den bu yana
Manchester Üniversitesi Yüksek Lisans
İşletme Fakültesi’nde (Manchester Business School) bankacılık, uluslararası
finans ve ekonomi kültürü konularında
ders vermekte, araştırma ve danışmanlık
yapmaktadır. 1993-2000 yılları arasında
İşletme Bölümü’nün bankacılık programlarının direktörlüğünü yapmış olan Ertürk,
aynı bölümün Global Finans programının
direktörlüğünü yapmaktadır.

Founder of Ayangil Turkish Music
Orchestra and Chorus, orchestra and
chorus conductor, composer of maqamic
music. He is currently a faculty member
and the Dean of Arts and Design Faculty,
Istanbul Yıldız Technical University and
the founder director of Vedat Kosal Music
Research and Applied Center.
Dos Santos-Duısenberg
is economist Chief of the Creative
Economy Programme, and former Chief
of Cabinet of the Secretary General of
United Nations Conference on Trade and
Development -UNCTAD. Ms. Dos Santos joined the United Nations in Geneva
in the 1980s, and since 2004 guides
UNCTAD’s policy-oriented research,
articulating intergovernmental dialogue
and implementing technical cooperation
projects and providing policy advice on
this innovative topic.
Ertürk, who is a graduate of Robert College, Middle Eastern Technical University
and New York University, has been giving
lectures, doing research and consulting
on banking, international finance and
economy culture since 1987 in University
of Manchester, Manchester Business
School. As a director of Global Finance
Program, Ismail Erturk has coordinated
the Management Program between 1993
and 2000.
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Charles Landry: Yaratıcı Şehir kavramının bulucu su olan Landry, kurduğu
Comedia adlı şirket ile dünyanın birçok
farklı kentinde danışmanlık yaparak, bu
kentlerin potansiyellerine uygun yaratıcı
unsurların ortaya çıkarılması konusunda
çalışmaktadır. Bu konularda bir uzman
olarak çok sayıda kitap yazan Landry,
çeşitli kentlerde projeler geliştirmektedir.
Dr. Seza Sinanlar Uslu: Kent Tarihi
uzmanı olan Sinanlar Uslu, 2001 ‘de
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’ne
bağlı Yüksek Lisans Programını ve
2008’de de İTÜ Sanat Tarihi’nde doktor
tamamladı. 1996-2007 yılları arasında
Galatasaray Lisesi’nde çeşitli görevlerde
bulundu ve 2005-2006 öğretim yılında
Paris’teki EHESS’de (Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales) bir yıl süre
ile serbest araştırmacı olarak görev yaptı.
Halen YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’nda çalışan
Sinanlar Uslu “21. Yüzyılda Yaratıcı
Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu”nun
düzenleme komitesinde koordinatör
yardımcısı sıfatıyla yer almış ve bu
alanda çalışmalarına devam etmektedir.
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Max van Engen: Amsterdam Üniversitesi
Tiyatro ve Drama Çalışmaları mezunu
olan Max van Engen, 1990 ile 2009
yıllarıarasında bir tiyatro eleştirmeni
olarak, Hollanda tiyatrosunda yönetmen,

Landy helps cities reach their potential
by triggering their imagination and thinking as a founder of Comedia. Working
closely with decision makers and local
leaders and acting as a critical friend, he
inspires, facilitates and stimulates so cities can transform for the better. Charles
LANDRY is a frequent speaker, writer
and facilitator; he undertakes customized
research and develops his own projects
in various cities.
Sinanlar Uslu has had her BA in Istanbul University Art History Department,
her MA. in Bosphorus University History
Program in 2001 and PhD. in Istanbul
Technical University Art History Department in 2008. Between 1996 and 2007,
she has worked in various positions in
Galatasaray High School. In the academic year of 2005 - 2006, she has worked
as a researcher for EHESS “Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales”
in Paris. Seza Sinanlar USLU who has
been working as a lecturer in Yildiz
Technical University, Faculty of Art and
Design has worked as the vice coordinator for Creative Cities and Industries in
21st Century Project and now she is still
continuing her researches on that area.
Van Engen has graduated from the
Theatre and Drama Studies at the University of Amsterdam. He worked

4

KATILIMCILARIN ÖZGEÇMİŞİ (OTURUM SIRASIYLA)
CURRICULUM VITAE OF THE PARTICIPANTS (SESSION BY SESSION)

dramaturg, pazarlama ve tur planlama
yöneticisi, mali yönetici ve danışman
olarak çalıştı. Uzun yıllar Hollanda Tiyatro
Şirketi Toneelgroep Amsterdam’da mali
müdürlük yapmış olan Engen, 2009’dan
bu yana Amsterdam Şehri Sanat ve
Kültür Dairesi Başkanı ve Amsterdam
Sanat Okulu Sahne Sanatları Yönetimi
Programı’nda öğretim elemanıdır.
Dr. Jin Pan: Şanghay Yaratıcı Endüstri
Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı ve
Donghua Üniversitesi profesörü olan
Jin Pan, 2005 yılından bu yana yaratıcı
endüstri alanında Şanghay Belediyesi
için; Şanghay Yaratıcı Endüstri Merkezi
kurmak, “Şanghay Uluslararası Yaratıcı
Ekonomi Haftası” başlatmak, uluslararası
değişim programları geliştirmek gibi pek
çok konuda üretim yapmaktadır. Aynı zamanda Şanghay “Yaratıcı Endüstri 20052010 ve 2010-2015 Geliştirme Stratejisi”
hazırlanmasında anahtar kişi rolündedir.
Dr. Asım Güzelbey: 1974 yılında Tıp
Fakültesi’ni bitirdi. 1974-1978 yıllarında
ortopedi ihtisasını yaptı. İsveç’te Karo
linska Hastanesi’nde diz cerrahisi eğitimi
aldı. 1981 yılında Gaziantep SSK
Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı olarak
çalışmaya başladı. 1986’dan sonra
serbest hekimliği tercih etti. 1998-2003
yılları arasında Konukoğlu Hastanesi’ndeki Genel Müdürlük görevinde

as a theatre critic, dramaturg, director,
marketing and tourplanning manager,
financial manager and advisor in Dutch
theater from 1990 until 2009. From 2001
until 2009 he was the financial manager
of Toneelgroep Amsterdam, the main
repertory theatre company in the Netherlands. Since May 2009 he is Head of the
Department for Arts and Culture of the
City of Amsterdam. He is also a lecturer
in finances and cultural management at
the Amsterdam School of the Arts (Production and Stage Management study
programme).
Pan is the Deputy Secretary General
of Shanghai Creative Industry Center
and the Professor of Business School in
Donghua University. Since 2005, she has
been working for the Shanghai Municipal
government in promoting creative
industry in many aspects: to establish
Shanghai Creative Industry Center; to
launch “Shanghai International Creative
Industry Week” to initiate many international exchange programs. She is also
one of key persons in drafting 5-Year
Shanghai Creative Industry Development
Strategy of 2005¬2010 and 2010-2015.
Güzelbey graduated from the Faculty of
Medicine in 1974. He studied orthopedics
in the years 1974-1978. He studied on
knee surgery at Karolinska Hospital in
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bulundu. 2004’te Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı seçildi. 1992’de savaş
sonrası Azerbaycan’da gönüllü doktor
olarak çalıştı. 1999 Marmara Depremi ve
2003 Bingöl Depreminde gönüllü sağlık
ekibinde başkanlık yaptı.
Doç. Dr. Sedat Aybar: Doç. Dr. Sedat
Aybar, Kadir Has Üniversitesi, İktisat
Bölüm Başkanı, Orta-doğu ve Afrika
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü;
Fordham Üniversitesi - Kadir Has Üniversitesi “Executive MBA” Çift Diploma
Programı Direktörü ve Columbia Üniversitesi ile ortak olarak yapılan “Emerging
Markets Global Players Projesi” Türkiye
yöneticisidir. 9 Eylül Üniversitesi, İzmir,
Uluslararası İktisat Bölümü’nden 1982
yılında mezun olan Aybar, Paris, Oxford
ve Londra Üniversitelerinde araştırmalar
yaparak, Londra Üniversitesi, School of
Oriental and African Studies’de (SOAS),
Master ve Doktora dereceleri aldı.
Uzun yıllar Londra’da bankacılık sektöründe ve 1996 - 2006 yılları arasında
Londra Üniversitesi’nde öğretim üyesi
olarak çalıştı. SOAS’da “uzaktan eğitim”
programında Master seviyesinde ders
vermekte olan Aybar, 1998 - 2004 yılları
arasında, The Economist dergisine
bağlı, Economist Intelligence Unit’de
araştırmayazıları yazdı.
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Sweden. In 1981 he started working as
a Orthopaedic Specialist at SSK Hospital
in Gaziantep. After 1986, he worked as
a doctor independently. Between 19982003, he worked as General Manager
in Konukoğlu Hospital. In 2004 he was
elected as Mayor of Gaziantep. In 1992,
he worked as a volunteer doctor in
Azerbaijan after the war. He was the
president of volunteer medical teams
which worked after Marmara (1999) and
Bingol (2003) earthquakes.
Aybar, Assoc. Professor of Economics,
BSc. (Econ), MA (London], PhD (London), is the Head of Economics Department and the Director of Middle-eastern
and African Studies Centre at the Kadir
Has University in Istanbul. He is the
Director of joint Executive MBA Program
of Kadir Has University with Fordham
University of New York. He teaches
distant study courses at graduate level
at University of London’s, Centre for
Finance and International Management
(CeFiMS). He has also worked for the
Economist Intelligence Unit (EIU), in London, England. He is currently the country
team leader (Turkey) for a joint research
project, Emerging Markets Global Player
(EMGP) with the Vale Columbia Centre of
the Columbia University in New York.
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Desmond Hui: Hong Hong Çin Üniversitesinde Kültürel Çalışmalar Bölümü
başkanı, Kültürel ve Dinsel Çalışmalar
Bölümü Geliştirme ve Kültür Merkezi
yöneticisi olan Desmond Hui, Beşerî
Bilimler Araştırma Enstitüsü’de yardımcı
direktör olarak çalışmaktadır. HUI, Hong
Kong Üniversitesi’nde Kültür Politikaları
Araştırma Merkezi’nde yönetici olup, XI.
Uluslararası Venedik Bienali Mimarlık
Sergisi’nin Hong Kong Sergisi baş
küratörü olarak seçilmiştir.

Hui is Professor, Head of Division of
Cultural Studies and Director of the
Centre for Culture and Development
of the Department of Cultural and Religious Studies, Associate Director of the
Research Institute of Humanities at the
Chinese University of Hong Kong. A registered architect in both Hong Kong and
Canada, he was selected as Lead Curator for the 11th International Architecture
Exhibition of Venice Biennale Hong Kong
Exhibition in 2008.

Beth Siegel:Somerville,Massachusetts’
deki bir ekonomik kalkınma danışmanlık
şirketi olan Mt Auburn Associates’in
başkanı olan Siegel, son 20 yılda ABD
genelindeki büyük şehirlerde ve kentsel
bölgelerde, şehir mahalleri için stratejik
ekonomik kalkınma planları yönetmiştir.
New York City, Louisiana, Berkshires
ve Colorado’da yaratıcı ekonomiyle ilgili
önemli çalışmaları yürütmüş olan Siegel
şu anda Milwau kee, Wisconsin için
yaratıcı eylem planı geliştiren bir ekibi
yönetmektedir.

Siegel is the President of Mt. Auburn
Associates, an economic development
consulting firm located in Somerville,
Massachusetts. Over the past 20 years
she has directed strategic economic
development plans for city neighborhoods, larger cities and urban regions
Ms. SIEGEL has focused her work on
the importance of arts and culture to the
economy. She has led major studies of
the creative economy in New York City,
Louisiana, the Berkshires, and Colorado.
Ms. SIEGEL is currently leading a team
which is developing a creative action plan
for Milwaukee, Wisconsin.

Aziz Yeniay: Yıldız Teknik Üniversitesi
(YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde
Lisansını ve aynı kurumda “Yüksek
Yapılar” alanında Yüksek Lisansını
tamamlayan Yeniay, bir süre özel sektör
de Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri
yürüttü. 1992 yılı yerel ara seçimleriyle

Yeniay who holds a B.S. and M.S. from
Yıldız Teknik University, has serviced in
the engineering and constructing sector for a while. He has started his first
political career with the 1992 - 1994 local
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başlayan siyasi hayatında son olarak
2004 yılı Yerel Seçimleri sonucunda
Küçükekmece Belediye Başkanlığına
seçilmiştir.
John Howkins: Howkıns & Associates
Başkanı olan John Howkıns, önde gelen
bir sanat, medya, yaratıcı ekonomi,
yenileşme, telif hakkı ve düzenleyici
politika analistidir. Howkıns & Associates; şirketler, devlet kuruluşları ve kültür
kurumlarına tavsiyelerde bulunarak,
30’un üzerinde ülkede çalışmıştır. Londra
merkezli BOP Danışmanlık’ın başkanı,
HandMade plc ve HotBed Media Ltd Kurulu yöneticisi ve John Adelphi Yaratıcılık,
Yenileşme ve Entellektüel Varlıklar vakfının direktörü ve Londra Entelektüel Varlık
lar Danışma Servisleri’nin kurucusu olan
Howkıns, aynı zamanda, British Council
telif hakları forumlarını organize etmektedir.
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Dimiter Gantchev: Dünyadaki Yaratıcı
Endüstriler Fikri Mülkiyet Örgütü Creative
(WIPO) Cenevre Başkanı ve Yaratıcı
Sanayi Sektörü Genel Müdür Yardımcısıdır. WIPO’daki deneyimi Telif Hakları
ve İlgili Sektörü, Ekonomik Kalkınma Sektörü ve Kalkınma Fikri Mülkiyet Stratejik
Kullanımı alanında Kıdemli Danışmanlığı
içermektedir. Sofya Üniversitesi’nde Ulusal ve Dünya Ekonomisi alanında doktora,
Moskova Uluslararası İlişkiler alanında

interval elections and has been selected
as a Mayor of Küçükçekmece Municipality in 2004.
Howkins who is the Chairman of HOWKINS & Associates, is a leading analyst of
the arts, media, the creative economy,
innovation, copyright and regulatory
policy. He is also Chairman of Londonbased BOP Consulting, a Board Director
of HandMade plc and a Board Director of
HotBed Media Ltd. HOWKINS & Associates have advised numerous companies,
investments, government organisations
and cultural agencies and have worked
in over 30 countries including. John is
the Founder and Director of the Adelphi
Charter on Creativity, Innovation and
Intellectual Property, and devised the
London Intellectual Property Advisory
Service. In 2010 he is co-organising and
chairing British Council copyright forums
in London and Shanghai.
Gantchev is Head of Creative Industries
in the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva, and Deputy
Director in the Culture and Creative
Industries Sector. His experience in
WIPO involves also Senior Counselor in
the Copyright and Related Rights Sector,
the Economic Development Sector and
the Office for Strategic Use of Intellectual
Property for Development. GANTCHEV
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yüksek lisans derecesine sahip olan
Gantchev, Bulgaristan vatandaşıdır.
Gantchev, Bulgar Ulusal Birliği Fikri Mülkiyet Kurucu Üyesidir.
Hüseyin Uran Tiryakioğlu: 1949 yılında
İstanbul’da doğdu. 1972 yılında ODTÜ
Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu.
iş hayatına PTT Araştırma Labaratuvarı’nda başladı. 1974 yılından başlayarak
30 yıl içinde endüstri yönetimi konusunda
uzman olan Tiryakioğlu, 1999 yılında
Elektronikte Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülü
kriterlerini oluşturan ekibe liderlik etti.
2007 yılından başlayarak da İstanbul
Sanayi Odası yenileşme Ödülü’nü tasarlayan ekibe liderlik etti. Halen bazı sivil
toplum kuruluşları ve teknoloji kuruluşları
yönetim kurullarında görev yapmakta
olup, refah artışına yönelik kent ekonomisi, sektörel plan ve stratejiler gibi
konularda çalışmalar yapmaktadır. Aynı
zamanda bir üretim şirketinde Genel
Müdürlük görevini yürüten Tiryakioğlu,
İSO Yönetim Kurulu üyesidir.
Yeşim Yalman: Marmara Üniversitesi
Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden
mezun olan Yalman, daha sonra yüksek
lisansına Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programında devam
etti. 1996 yılından sonra Tarih Vakfı
Darphane-i Amire’de İşletme Müdürü,
İstanbul Müzik Festivali’nde Festival

who holds a PhD in economics from the
Sofia University of National and World
Economy and an MA in international
relations from the Moscow State Institute
of International Relations, is a national
of Bulgaria. He is a Founding Member
of the Bulgarian National Association on
Intellectual Property.
Mr. Tiryakioglu was born in Istanbul,
Turkey in 1949. He graduated from the
Faculty of Engineering of the Middle East
Technical University (METU) in 1972.
He began his professional career at the
PTT Research Laboratories. In 1999, he
lead the team that defined the criteria for
the Innovation and Creativity in Electronics Award. Starting from 2007, he also
lead the team that designed the istanbul
Chamber of Industry [ISO] Innovation
Award. He is currently a board member of
several NGOs and technology institutions
and works on subjects such as the wealth
increase through urban economies,
sector-related plans, and strategies.
Meanwhile, he continues his professional
career as the head of a manufacturing
company and a Board Member of ISO.
Yalman after graduating from Marmara
University, German Language and Literature Department, she continued her
graduate education in Yildiz Technical
University, Museum Studies Program.
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Prodüksiyon Yöneticisi, Açık Radyo’da
idari yöneticilik, Fener’deki Daphnis
Hotel İşletme Ortağı olarak, Tifaş ve
HOBIZ Fuarlarında Satış ve Pazarlama
Yöneticiliği, Rock’n Coke Festivali gibi
çeşitli Sanat ve Kültür etkinliklerinde birçok farklı alanda üst düzey yöneticilik yapan Yalman, 2009 yılından beri İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda
Kent Kültürü Yönetmeni olarak çalışma
hayatına devam etmektedir.
Alnoor Mitha: Anish Kapoor
danışmanlığında Güzel Sanatlar Lisans
derecesini alan Mitha, 1984-1986 döneminde Baroda Hindistan Üniversitesi’nde
Güzel Sanatlar üzerine prestijli bir burs
olan Commonwealth Bursu ile ödüllendirilerek, yüksek lisans derecesini aldı.
1991 -1998 yılarında Huddersfield ve
Oldham sanat galerilerinde şef küratör
olarak Güney Asya sanatını uluslararası
arenada tanıttı. 1998 yılında, Çağdaş
Güney Asya el sanatları ve görsel sanat
için uluslararası bir ajans olan Shisha’nın
kurucu müdürü oldu ve aynı zamanda
Kuzeybatı Sanatları Kurulu’nda görevlendirildi. Mitha, Cubitt Sanatçı Stüdyosu,
Londra, Future Everything kurulu ve The
Shape of Things Şeylerin Şekli Ulusal
El Sanatları programlarında yönetim
kurullarında görev almaktadır.
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Yeşim Yalman has worked as Operations Manager in History Foundation,
Darphane - i Amire, as Festival Production Manager in Istanbul MusicFestival,
Open Radio (Acik Radyo) administrative
management, Fener Daphnis Hotel Business Partner, and HOBIZ TİFAŞ Exhibitions Sales and Marketing Manager,
Rock’n Coke Festival of Arts and Culture
activities. She currently works as Festival Production Manager at the Istanbul
2010 European Capital of Culture Agency
since 2009.
Mitha studied B.A. Fine Arts under
Anish Kapoor. During 1984-86 MITHA
was awarded the prestigious Commonwealth Scholarship to study M.A. Fine
Arts at the University of Baroda, India.
During 1991 -1998 MITHA worked as
leading curator at both Huddersfield
and Oldham art galleries establishing
a unique reputation for touring international South Asian art in the UK. In 1998,
MITHA was seconded at the Northwest
Arts Board is founding Director of Shisha
the international agency for contemporary
South Asia crafts and visual arts. MITHA
is a trustee and on the board of Cubitt
Artists Studio, London, FutureEverything
and on the committee of The Shape of
Things national Crafts programme.
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Aslı Kıyak İngin: MSÜ Mimarlık Bölümü,
İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans
Programı ve Bilgi Üniversitesi Tasarım
Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı’nı
tamamlayarak, Çelik Dizayn Aydınlatma
Firması bünyesinde tasarımcı ve tasarım
yöneticisi olarak çalışan İngin, tasarım,
sanat, kent, mimarlık, küçük üretim gibi
farklı alanlarda çalışmaktadır. 2006
yılında konsept ve koordinatörlüğünü
gerçekleştirdiği, tasarımın bölge
kalkınması yerini gündeme getiren,
“Made in Şişhane” projesini Hollandalı
ortağı Teike Asselbergs ile sürdürmektedir.

Kıyak İngin after graduating from Mimar
Sinan University as an architect, she got
a post¬graduate diploma from Istanbul
Technical University. She attended the
Design Culture and Management Certificate Program in Istanbul Bilgi University.
She is involved in several projects in various fields about city, architecture, design,
art and production. She works as a designer and design manager at her Celik
Dizayn Lighting Company. She has been
co-coodinating the “Made in Şişhane”
Project, which is about an alternative
approach for the city transformation with
Teike Asselbergs.

Beate Becker: Mt Auburn Associates
ile son on iki yıldır çok sayıda projede
işbirliği yapmış olan Beate Becker,
Boston merkezli bir yaratıcı endüstriler
uzmanıdır. Becker, aynı zamanda,
DIGMA (Massachusetts Tasarım Sanayi Grubu) ve New England Yaratıcı
EkonomiGirişimi’nin kurucu müdürüdür.

Becker is a Boston-based creative industries expert who has collaborated with Mt.
Auburn Associates on numerous projects
over the past twelve years. She is also
the founding director of DIGMA (Design
Industry Group of Massachusetts) and
the New England Creative Economy
Initiative.

Arhan Kayar:1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun
oldu, 1986/1992-Film Sektörü Sanat
-Yönetmeni ve Prodüksiyon Tasarımcısı
olarak çalıştı. 1988/1992 arasında
-serbest tasarımcı, sergi ve proje
Pprodüktörü, 1986-2003 arasında ise
Performans Sanatçısı olarak tanındı.
1991’de TÜRSAK Kurucu Üyesi, 1992’de

Arhan Kayar: Graduted in 1988 Mimar
Sinan University Faculty of Architecture,
1986/1992-Film Sector, Art-Director
and Production Designer, 1988/1992Freelance Designer, Freelance Creative
Director, Exhibition, and Project Producer
, 1986/2003-Performance Artist 1991
Founding Member of the TÜRSAK, 1992İSTAV (Istanbul Art Promotion and
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İSTAV (İstanbul Sanat Tanıtım ve
Araştırma Vakfı Kurucu Başkanı, 1993’de
dDf ( dream design factory) Kurucu
Ortağı, 1997’de dda ( the adquarters)
kurucu ortağı, 1999- İstanbul Avrupa
Kültür Başkenti 2010 Girişim Grubu
Kurucu Üyesi, 2005’te IDF (international
Design fairs) kurucu ortağı son olarak da
2005-2010 yılları arasında IDW (İstanbul
Design Week) Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Halen dDf Proje geliştirme
ve Tasarım Bölüm Başkanı.
Zeynep Göğüş: Brüksel Üniversitesi
Gazetecilik ve Sosyal İletişim bölümü
mezunu olan Zeynep Göğüş, Ekonomi
Fakültesi’nde Yatırımların Yönlendirilmesi
konusunda yüksek lisans derecesine sahiptir. Halen Hürriyet Gazetesinde haftalık
yazılarını sürdüren Göğüş, AB haber
ve politika portalı euractiv.com.tr’nin
kurucusu olup, 2002’de ZEGO İletişim
Stratejileri Merkezi’ni kurarak, stratejik
iletişim, araştırma ve Avrupa Birliği
alanlarında çalışmaktadır.
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Dr. Linda Lees: Lees, Şehirler için yeni
çözümler üretmede sanat ve kültürün
rolüne odaklanan, New York ve Londra
merkezli danışma temelli Uluslararası
Yaratıcı Şehirler’in kurucusu ve yöneticisidir. Center for Strategic and International Studies (CCI) ve Georgetown
Üniversitesi’nde School of Foreign Ser

Research Foundation, Founding President, 1993 - dDf (dream design factory),
Founding Partner 1997 - dda (the adquarters) Founding partner, 1999 - Istanbul 2010 European Capital of Culture
Venture Group, Founding Member, 2005
- IDF (international design fairs) Founding partner, 2005 / 2010 - IDW (Istanbul
Design Week) Coordinator.
Göğüş holds a degree in humanities from Universite Libre de Bruxelles
(U.L.B.), a B.A. degree in journalism and
social communication from the same
university and a post-graduate qualification in Industrial Location and Development from the Economics Faculty of Vrije
Universiteit Brussel (V.U.B). She has
been publishing weekly in Hurriyet Newspaper. A prominent figure in strategic
communications, Ms. GOGUS founded
ZEGO Communication Strategies Center
in 2002 and TR Plus Centre For Turkey in
Europe in 2006, euractiv.com.tr.
Lees is the founder and director of
Creative Cities International LLC (CCI),
a consultancy based in New York and
London that focuses on the role of culture
and the arts in implementing new
solutions for cities. Her experience is in
the worlds of academics and the artsincluding positions at NYU, the New
School, the Smithsonian Institution,
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İyi Yönetişim programı direktörü olarak
çalışmaktadır.

is the Program Coordinator of the Good
Governance Program since 2005.

Gündüz Vassaf: 12 Eylül askeri darbesinden sonra öğretim üyeliği yaptığı
Boğaziçi Üniversitesi’nden istifa eden
Vassaf, Almanya’da Kassel, Marburg ve
Bremen Üniversiteleri’nde öğretim üyeliği,
Kanada McGill Üniversitesi’nde konuk
akademsiyen, Amsterdam’da Averroes
Stichting’de klinik psikolog, Viyana’da
Institute für Höhere Studium’da konuk
araştırmacı olarak bulundu. International
Council of Psychologists’in yönetim
kurulunda yer alan Vassaf, Uluslararası
Af Örgütü’nün İstanbul başkanlığını
yaptı. 10 yıldır Radikal gazetesinde
köşe yazarlığı yapmakta olan Gündüz
Vassaf’ın kaleme aldığı çok sayıda kitabı
bulunmaktadır.

Vassaf has resigned from Bosporus
University after the military coup in 1980.
He has worked asa lecturer in Kassel,
Marburg and president of International
Amnesty, Istanbul. His books are; He has
been writing articles in Radikal Newspaper for ten years and has several books.
Bremen University in Germany and
Canada Mc Gil University, as a clinical
phsycologist in Averroes Stichting, Amsterdam and president of International
Amnesty, Istanbul. His books are; He has
been writing articles in Radikal Newspaper for ten years and has several books.
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Prof. Ruhi Ayangil

Dekan / Dean
YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yıldız Technical University,
Arts and Design Faculty
ruhi@ayangil.org

İsmail Ertürk

Sempozyum Koordinatörü
Symposium Coordinator
Manchester Üniversitesi
Manchester University
ismail.erturk@mbs.ac.uk

Dr. Seza Sinanlar Uslu

Koordinatör Yardımcısı
Vice Coordinator
YTÜ, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü
Yıldız Technical University
Arts and Design Faculty, Art Department
sezasinanlar@gmail.com

Yeşim Yalman

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı
Kent Kültürü Yönetmeni
İstanbul 2010 European Capital of Culture Agency Director of
Urban Culture Department
yesimyalman@gmail.com

Organizasyon Ekibi
Organization Team
Esra Berkman
Çağatay Bilsel
Dr. Z. Gülçin Özkişi
Aslı Şüküroğlu
Latife Uluçınar
Umut Burcu Tasa
Pınar Üner Yılmaz

Gönüllüler

Volunteers
Pınar Babutçu
Burcu Böcekler
Burcu Çolakçoban
Balca Dikici
Bahar Özlem Ergel
Harika Halat
Sergin Keyder
Avni Özdemir
Sena Şerifoğlu
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