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Özet
Yen! zamanlar !le b!rl!kte değ!şen koşullar kültür ve yaratıcılık üzer!nden 
kentsel ekonom!ler! ve coğrafyaları dönüştürmekte, kültür bölge ekonom!-
s!ne yaptığı katkıyla öneml! b!r yerel ekonom!k g!rd! teşk!l etmekted!r. Bu 
ezber bozan gel!şmeler dünyayla b!rl!kte kuşkusuz Akden!z havzasında da 
gözlenmekte, bu yönde çeş!tl! örgütlenmeler!n yanı sıra kültür ekonom!s!-
n!n nasıl kümelend!ğ! ölçümlenmeye çalışılmakta, bu sürec! kültür pol!t!-
ka ve stratej!ler!n!n oluşumu !zlemekted!r. Bu çalışmanın amacı, dünya öl-
çeğ!nden başlayarak Akden!z havzası !ç!ndek! kültür ekonom!s!n!n kentler 
ve bölgeler üzer!ndek! yansımalarının tesp!t!nde d!kkat ed!lmes! gereken 
hususları !rdelemek ve İzm!r’de kültür ekonom!s! kapsamındak! gel!şmele-
r! kent!n Akden!z kentler! ağı !çer!s!ndek! konumu !t!bar!yle tartışmaktır. 
Bu kapsamdak! tartışmalar, kültür ekonom!s! açısından Akden!z kentle-
r!ne yönel!k spes!f!k çalışmalar !ç!n b!r başlangıç perspekt!f! oluşturma 
amacı taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Kültür ve yaratıcı endüstr!ler, kültür ekonom!s!, sektö-
rel ve mekânsal kümelenme, Akden!z havzası, İzm!r

Abstract
With the impact of changing circumstances of the new times, the urban 
economies and geographies go under such transformation through culture 
and creativity that culture now is accepted as an important local economic 
input within the overall regional economies. These breakthrough develop-
ments are observed throughout the world, undoubtedly including the 
Mediterranean basin, and in addition to various ways of getting organized, 
there are also cultural compendium studies conducted to measure how cul-
tural economy is clustered and how due policies and strategies of culture 
are formulated. This study intends to scrutinize the points that should be 
taken into consideration while spotting the effects of cultural economy on 
cities and regions in the world and the Mediterranean basin. The discus-
sion then focuses on the recent developments in cultural economy of Izmir 
from the perspective of city’s position within the network of Mediterranean 
cities. The study aims to provide an initial perspective for other specific 
studies that may delve further into deciphering the current state of cultural 
economy in Mediterranean cities.

Keywords: Cultural and creative industries, cultural economy, sectoral and 
spatial clustering, Mediterranean basin, Izmir

Kültür Ekonomisi Açısından
İzmir’in Akdeniz’deki Yeri
Şebnem Gökçen Dündar*

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Kitabı (Aralık 2016): 73-87
© İzmir Akdeniz Akademisi



Gökçen Dündar

74

Kültür alanındak! çalışmaların kültür endüstr!ler! ve yaratıcı endüstr!ler 
adını alarak kentler!n yen! ekonom!k hedefler!n! bel!rley!c! olmaya baş-
ladığı 1970’lerden bu yana, “kültür ekonom!s!” kavramı da daha sıklıkla 
kullanılır oldu. Kültürün endüstr!leşerek yüksel!ş!n!n günümüzde 
geld!ğ! nokta kalkınmanın temel araçlarından b!r! olarak kabul ed!ld!ğ! 
ve buna yönel!k pol!t!kaların oluşturulduğu ve uygulamaya konduğu ör-
nekler!n de artışı !le b!rl!kte tartışılıyor. Kültür ve yaratıcı endüstr!ler!n 
bölge ekonom!s! üzer!nde doğrudan ve kayda değer katkılar koyab!ld!ğ! 
ve öneml! ekonom!k g!rd! yarattığı yönündek! genel bulguların yanı sıra, 
kültürel altyapının gel!şt!r!lmes! ve kültürel çeş!tl!l!ğ!n korunması an-
lamında da öneml! rol oynadığı açıktır. Farklı kentlere, farklı ülkelere ve 
coğrafyalara !l!şk!n bu anlamda sayısız çalışmadan bahsed!leb!l!r. Ancak 
Akden!z havzası bütünlüğü !çer!s!nde kültür ekonom!s! coğrafyasına 
bakan ve Akden!z kentler!n!n kültür ekonom!s! açısından nasıl !rdelene-
b!leceğ!n! sorgulayan çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu söyleneb!lecekt!r. 
Akden!z kentler ağının varlığı !se kuşkusuz bu tür b!r sorgulamanın 
önem!n! daha da artırmaktadır.

Bu çalışmada, !lk olarak yen! zamanlar !le b!rl!kte değ!şen koşulla-
rın kültür ve yaratıcılık üzer!nden kentsel ekonom!ler! ve coğrafyaları 
nasıl dönüştürdüğüne !l!şk!n b!r bakış açısı sunulacak, sonrasında bu 
bakışın dünya ölçeğ!nden başlayarak Akden!z havzasına yönelen yan-
sımaları deş!fre ed!lmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda İzm!r’e !l!şk!n 
değerlend!rmeler !se kuşkusuz kent!n Akden!z kentler! ağı !çer!s!ndek! 
konumundan bağımsız tartışılamaz. Söz konusu konumun tam olarak 
tesp!t! !se çok kapsamlı ve kıyaslamalı anal!t!k çalışmalar yapılmasını 
gerekl! kılmaktadır. Bu çalışma, esas !t!bar!yle Akden!z havzasına kül-
tür ekonom!s! açısından nasıl bakılması gerekt!ğ!ne !l!şk!n tesp!tler! 
odağa alırken, Akden!z kentler!ne yönel!k spes!f!k çalışmalar !ç!n b!r 
başlangıç perspekt!f! oluşturma amacı taşımaktadır.

Yen! Zamanların Ezber Bozan Gel!şmeler!nden Kültür 
Ekonom!s!ne Bakış

Küresel çağda kültür ve yaratıcılığın sektörel gel!ş!m!n! “ezber-bozucu” 
olarak n!telend!r!leb!lecek b!r d!z! değ!ş!m üzer!nden ele almak mümkün-
dür. Bu perspekt!f, b!r yandan kentler!n !ç!nde bulundukları koşullara b!r 
nebze farklı b!r gözden bakmayı sağlarken, d!ğer yandan değ!şen koşullara 
adaptasyon sürec!n!n her ayrı kent deney!m!nde nasıl farklılaşab!leceğ!ne 
da!r !puçlarını da vereb!lecekt!r. Kuşkusuz, kültür ve kalkınma arasındak! 
!l!şk!n!n kurulmasında kentlere ver!leb!lecek tek b!r reçete yoktur. Ancak, 
b!r v!zyon dah!l!nde geleceğe atılacak her adım !ç!n farkında olunması ge-
reken koşullar, kentler!n kültür ekonom!s! !le !l!şk!l! kalkınma hedefler!n!n 
gerçekleşmes!n! kolaylaştırab!l!r.

Bu perspekt!ften ele alındığında, kentler, kültür ve kalkınma arasın-
dak! !l!şk!de ezber bozan hususlardan !lk! kültür pol!t!kalarındak! pa-
rad!gma değ!ş!m!d!r. Avrupa kıtasındak! kültür pol!t!kalarına yönel!k 
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olarak CIRCLE, UNESCO ve ERICArts g!b! kuruluşlarca yürütülen do-
kuz ayrı anal!t!k çalışmada varılan temel sonuç, ekonom!k ve sosyal 
kalkınmaya katkı sağlayan pol!t!kalar !le geleneksel anlamda kültür ve 
sanatın gel!ş!m!ne yönel!k pol!t!kalar arasında ancak b!r denge sağlan-
dığı takd!rde etk!n kültür pol!t!kalardan bahsed!leb!leceğ! olmuştur.1 
B!r başka !fadeyle, kültür pol!t!kalarının “kültür ekonom!s!” !le b!rl!kte 
ele alınmaya başlaması ve kültür !le yaratıcılığın ekonom!k gel!ş!m üze-
r!ndek! etk!s!n!n kentler!n geleceğ!n! bel!rley!c! olması hususları artık 
yaygın olarak kabul görmekte ve bu yönde öneml! adımlar atılmaktadır. 
Kültür endüstr!s! alanına kalkınma sorunsalının yen! parametreler!n-
den b!r! olarak atfed!len önem! ve artan “tanınırlığı”, UNESCO, UNCTAD 
g!b! uluslararası örgütler !le Avrupa Konsey!, AB ve Avrupa İstat!st!k 
Of!s! EUROSTAT g!b! uluslarüstü organ!zasyonların bu konulara temas 
eden !stat!st!kler!, raporları ve çerçeve pol!t!kaları !le şek!llenmeye ve 
yen! uluslararası örgütlenme b!ç!mler!ne ve bu alanda yeşeren uluslara-
rası ağların oluşumuna olanak tanımaktadır.2

Ezber bozan b!r başka husus !se, kentsel coğrafyalarda kültür eko-
nom!s! anlamındak! hareketlenmey! sağlayan “beşer! sermaye”n!n 
eğ!l!mler!ne yönel!kt!r. Tar!h boyunca !kt!satçıların ve coğrafyacıların 
gözlem ve araştırma yaptığı tüm alanlarda temel çıkış “bölge odaklı 
ekonom!k gel!ş!m” olmuştur. Bel!rl! sektörler!n coğraf! kümelenmes! ve 
endüstr!yel bölgeler!n oluşumu mekânın etk!s!n! vurgulayan görüşlere 
örnek ver!leb!l!r. İkt!sat ve coğrafyada önceden hâk!m olan yaklaşım-
larda !şletmeler!n yer seç!m!n!n beraber!nde !şgücünü o bölgeye çekt!-
ğ! kabul ed!lm!şt!r. Buna göre, b!r bölgede sanay! ve t!caret varsa orada 
beşer! sermaye toplanma eğ!l!m!nde olmuş; ant!k Mezopotamya’dan 
günümüz modern kentler!n!n oluşumuna kadar bu ezber bozulmamış-
tır.3 Oysa bugün geld!ğ!m!z noktada, R!chard Flor!da’nın “yaratıcı sınıf” 
olarak adlandırdığı beşer! sermayen!n bölgesel kalkınmayı yönlend!r!c! 
olduğu tesp!t! öneml!d!r.4 Bu tesp!te temellenen yaratıcı sınıf teor!s!ne 
göre, bölgeler ve şeh!rler yaratıcı sınıfın değerler!ne, yaşam tarzlarına 
ve beklent!ler!ne uygunsa yaratıcı sınıf o bölgeye yönelmekted!r. Teor!-
n!n temel!nde n!tel!kl! !şgücünün çalışacakları !şyerler!n! değ!l, bel!rl! 
özell!klere sah!p mekân ve hayat tarzını seçmekte olmaları yatar. Yara-
tıcı sınıf mob!ld!r ve nerede, hang! şeh!rde yer seçer ve o şeh!rde kend! 
meslekler!ne uygun !şler! terc!h ederse ve o meslek alanında çalışanlar 
zaman !çer!s!nde o şeh!rde kümelen!rse, o şeh!rde beraber!nde refah 

1 Ritva Mitchell, “Nordic and European cultural policies”, The Nordic Cultural Model 
içinde, der. P. Duelund (Kopenhag: Nordic Cultural Institute, 2003), 459.
2 Şebnem Gökçen Dündar, “Kültür Endüstrisi ve Bölgesel Kalkınma”, Bölgesel Kalkınmada 
Yeni Trendler içinde, der. Z. Mızrak ve B. Mercan (Konya: Çizgi Kitabevi, 2016), 249.
3 Richard Florida, “Cities and the Creative Class”, City and Community 2: 1 (2003), 4, erişim 
tarihi 11 Ekim 2016, http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic233886.files/April_8/
Florida_Cities.pdf.
4 Richard Florida, The Rise of the Creative Class (New York, NY: Basic Books, 2002); Florida, 
“Cities and the Creative Class”.
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artışı gerçekleşmekted!r. Böylel!kle, mekânların n!tel!ğ!n!n yaratıcı sı-
nıf tarafından bel!rlend!ğ! bu yen! coğrafya rej!m!nde, yaratıcı sermaye 
aynı zamanda !kt!sad! büyümen!n de bel!rley!c!s! olmaktadır.

B!r d!ğer ezber !se coğrafya !le ekonom! arasındak! !l!şk!ye !l!şk!n 
olarak tartışılab!l!r. Üçüncü sanay! devr!m! !le b!rl!kte gözlend!ğ! ve ku-
ramsallaştırıldığı üzere, zamanın ve mekânın sıkıştığı küresel çağda, 
g!derek coğrafyanın ve mekânın önem!n!n azaldığı !dd!a ed!l!r ve “Coğ-
rafyanın Ölümü” b!r modern m!t olarak n!telend!r!l!r. N!tek!m ekono-
m!k peyzaj mekândan büyük ölçüde bağımsızlaşmakta, yen! ekonom!y! 
oluşturan !let!ş!m teknoloj!ler!ndek! değ!ş!m ve gel!ş!mlerle b!rl!kte, 
ekonom!k !l!şk!ler f!z!k! coğrafya sınırlarını aşarak sanal akışlarla tüm 
dünya coğrafyasında bambaşka b!r ağ !ç!nde yönlend!r!leb!lmekted!r. 
Oysa, tam da aks! yönde gel!şmelerle, son yıllarda sadece yaratıcı sını-
fın değ!l, ekonom!k büyümey! tet!kleyen b!lg!-temell!, yüksek-teknoloj!l! 
ve yaratıcı-!çer!kl! endüstr!ler!n de bel!rl! coğrafyalarda kümelend!ğ! 
açıktır. “Yer” olgusunun daha önce h!ç olmadığı kadar vurgulanması 
boşuna değ!ld!r. Jane Jacobs’ın !lk kez 1960’lı yıllarda d!le get!rd!ğ!nden 
bu yana kentler g!derek yaratıcılığın, yen!l!ğ!n ve yen! endüstr!ler!n ku-
luçka mekânları olarak !şlev görürken,5 kümelenme gösteren sektörler 
de beraber!nde soyut b!r mekândan z!yade, yer!n ekonom!k yaşam !ç!n 
önem!ne !şaret etmekted!r. Kentler, b!r yandan b!lg! çağında kültür ve 
yaratıcı endüstr!ler! odağa alan rekabet edeb!l!rl!k stratej!ler! gel!şt!-
r!rken, d!ğer yandan kend!ler!ne esaslı b!r çek! düzen verme hedef! pe-
ş!nde b!rer “dönüşüm” nesnes! hal!ne gelmekted!r. İster kültür-eksenl! 
dönüşüm olsun, !ster karma-kullanım ya da etk!nl!k-eksenl! dönüşüm, 
“kentsel dönüşüm”ün tartışılmadığı ve/veya uygulanmadığı kent sayısı 
g!derek azalmaktadır.

Tüm bu ezber bozan gel!şmeler!n !çer!s!nde kültürün endüstr!leşme-
s!ne yönel!k olarak Adorno ve Horkhe!mer’ın 1970’l! yıllardak! eleşt!r!le-
r!ne değ!nmeye gerek kalmaz. “Kültür endüstr!s!” kavramının yaratıcısı 
Adorno ve Horkhe!mer’ın6 kültür ve sanatın b!r!c!kl!ğ!n!n ser! üret!me 
konu ed!lemeyeceğ! yönünde önermeler!n!n üzer!nden çok sayıda araş-
tırma, çok sayıda kent deney!m! ve çok sayıda akadem!k ve b!l!msel ça-
lışma geçm!ş ve bugünün kültür ekonom!s! yazınını ve prat!ğ!n! oluşturan 
b!r çerçevey! yıllar !ç!nde adeta katlanarak oluşturmuş durumdadır. 
Sonuçta, kültür ekonom!s! yen! b!r v!zyon ve yen! pol!t!ka arayışındak! 
günümüz kentler!n!n sırtını çev!remeyeceğ! b!r çerçeve sunmaktadır.

Kentler!n küresel çağda !çer!s!nde konumlandıkları noktaya kültür 
ekonom!s! çerçeves!nden bakmaları !se, kentsel rekabet koşullarında 
g!derek zarur! hale gelm!şt!r. Durduğumuz spes!f!k noktayı anlamak 
ve geleceğe taşımak !ç!n önce o noktanın bağlamsal bütünlük !ç!nde ol-
duğu çevres!n!, sonrasında !se o çevren!n de bağımlı olduğu daha üst 

5 Florida, “Cities and the Creative Class”.
6 Bkz. Theodor W. Adorno, Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, çev. M. Tüzel, N. Ülner ve E. 
Gen (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014).
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çerçevey! kavramak gerekecekt!r. Daha açık !fade etmek gerek!rse, dur-
duğumuz nokta İzm!r !se, İzm!r’!n coğraf!, kültürel ve ekonom!k olarak 
parçası olduğu Akden!z havzasına bakmak zorunluluk !çer!r. Ancak h!ç 
kuşku yoktur k!, yen! zamanların d!nam!kler! ve ezber bozan değ!ş!mler 
!lk önce küresel ölçekten Akden!z havzasına bakarak var olan gel!şmele-
r! algılamayı gerekt!recekt!r. Bu yazıdak! g!b! kısa b!r bakışta kültür eko-
nom!s!n!n serg!led!ğ! küresel/yerel tabloyu kapsamlı b!r şek!lde ayrıntı-
landırmak mümkün olmasa b!le, böyle b!r bakış açısının beraber!nde 
get!receğ! potans!yeller!n varlığının tartışılması son derece öneml! b!r 
başlangıç noktası teşk!l eder.

Dünya Ölçeğ!nden Akden!z’e Kültür ve Yaratıcı Endüstr!ler

Kültür ekonom!s! çatısı altında medyadan, görsel sanatlara, m!mar!-
den basın-yayına çok sayıda sektör !ç!n ortaya konulan !stat!st!kler!n 
söyled!ğ! en öneml! husus, son yıllarda gel!şm!ş ülkelerdek! ekonom!k 
durgunluğa rağmen, kültür ekonom!s!n!n dünya ölçeğ!nde her kıtada 
ve özell!kle de güney kürede, kayda değer b!r büyüme göstermes!d!r.7 
Avrupa kentler! örneğ!nde en yüksek refah sev!yes!ne sah!p kentler!n 
kültür ve yaratıcı endüstr!ler!n en fazla kümelend!ğ! kentler olduğu8 
yönündek! tesp!tler!n yanı sıra, kültür ve yaratıcı sektörler!n ekonom!k 
kr!z zamanlarından görece olarak daha az etk!lend!kler! öne sürülmek-
ted!r.9 İlk olarak 2008 yılında, sonrasında 2010 yılında hazırlanan Yara-
tıcı Ekonom! raporlarının sunduğu !stat!st!klerle kıyaslandığında, 2013 
tar!hl! Yaratıcı Ekonom! raporunda g!derek daha fazla sayıda ülken!n 
gayr!saf! m!ll! hâsılayı artıran kültür ekonom!s! yatırımlarına yöneld!ğ! 
tesp!t ed!lmekted!r. Daha yakın tar!hl! b!r araştırmaya göre !se günü-
müzde dünyada kültür ve yaratıcı endüstr!lerden elde ed!len gel!r 2.250 
m!lyar Amer!kan doları olarak kayda geçmekted!r. Y!ne tüm dünya öl-
çeğ!nde kültürel ve yaratıcı sektörlerde çalışan sayısının tüm dünyanın 
akt!f nüfusunun %1’!n! oluşturacak şek!lde 29,5 m!lyona ulaştığı bel!r-
t!lm!şt!r.10 Bu rakamları oluşturan alt sektörler!n en başında telev!zyon 
(477 m!lyar dolar), görsel sanatlar (391 m!lyar dolar) ve basın-yayın (gaze-
te ve derg!ler – 354 m!lyar dolar) alanları gelmekte; en çok !st!hdam üre-

7 United Nations/UNDP/UNESCO, Creative Economy Report 2013 Special Edition: 
Widening Local Development Pathways (New York, NY: United Nations Development 
Program, 2013), erişim tarihi 9 Ekim 2016, http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-
economy-report-2013.pdf.
8 Dominic Power ve Tobias Nielsén, Priority Sector Report: Creative and Cultural 
Industries. Preliminary Version (Brüksel: European Cluster Observatory, 2010); Dominic 
Power, Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries (Lüksemburg: European 
Commission, European Cluster Observatory, 2011).
9 Todd Gabe, Richard Florida ve Charlotta Mellander, “The Creative Class and the Crisis”, 
Cambridge Journal of Regions, Economy, and Society 6 (2013), 37-53.
10 UNESCO/EY/CISAC, Cultural Times: The First Global Map of Cultural and Creative 
Industries (EY, 2015), erişim tarihi 11 Ekim 2016, http://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/ey-cultural-times-2015/$FILE/ey-cultural-times-2015.pdf.
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ten üç sektörün sırasıyla görsel sanatlar (6,73 m!lyon), k!tap (3,67 m!lyon) 
ve müz!k (3,98 m!lyon) olduğu bel!rt!lmekted!r.

Yaratıcı Ekonom! raporları, küresel ölçektek! sektörel gel!r ve !şgücü 
!stat!st!kler!n! de ortaya koymaktadır. UNESCO çatısı altında yürütülen 
Aralık 2015 tar!hl! b!r çalışma bulguları m!marlık, göster! sanatları ve 
görsel sanatlar, s!nema, müz!k, basın-yayın, reklamcılık, radyo-telev!z-
yon ve d!j!tal oyunlar alanlarında Afr!ka, Kuzey Amer!ka, Lat!n Ame-
r!ka ve Karay!pler, Asya-Pas!f!k, Avrupa ve Ortadoğu’dak! yaratıcı eko-
nom!n!n güncel durumunu tesp!t eden b!r anal!z ortaya koymaktadır. 
Bu anal!ze göre !lk sırada Asya-Pas!f!k bölges!ndek! gel!r!n 743 m!lyar 
dolar (toplamın %3’ü) olarak 12,9 m!lyon k!ş!l!k !şgücü (tüm dünyadak! 
kültür ve yaratıcı endüstr!ler !şgücünün %43’ü) tarafından üret!ld!ğ!; bu 

değerler! Avrupa ve Kuzey Amer!ka kıtalarının !zled!ğ!, son olarak Lat!n 
Amer!ka kıtasındak! değerler! !se Afr!ka’dak! sektörel hareketlenmen!n 
tak!p ett!ğ! tesp!t ed!lm!şt!r (Şek!l 1).11

11 UNESCO/EY/CISAC, Cultural Times, 17.

Şekil 1. Dünya ölçeğinde kültür ve yaratıcı endüstrilerden elde edilen gelirler ve
işgücü değerleri (B: milyar; M: milyon; tablodaki değerler yaklaşıktır.)

Kaynak: UNESCO/EY/CISAC, Cultural Times, 17.
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Şek!l 1’de ver!len değerler!n !şaret ett!ğ! b!r kr!t!k husus, kültür ve ya-
ratıcı endüstr!ler!n tüm kıtalarda ölçümlenmekte olduğudur. Kültür eko-
nom!s! kentler!n geleceğe açılan yen! kapısı olarak yaygın kabul görürken, 
bu yönde kültür pol!t!kaları tar!f ed!lmekte, çalışan n!tel!kl! !şgücünü 
artırma stratej!ler! sorgulanmakta ve uluslarüstü kuruluşlara a!t !sta-
t!st!klerde çarpıcı b!r sıraya yükselme yarışında kentsel mekâna türlü 
yatırımlar yapılmaktadır. Ancak tüm bu sayısal değerler! genel ekono-
m!k ve endüstr!yel modellerden ayırmak gerekl!d!r. Özell!kle 2013 ta-
r!hl! Kültür Ekonom!s! Raporu’nda vurgulandığı üzere, kültür alanının 
ekonom!k boyutundan öte kültürel çeş!tl!l!k, sosyal !çerme ve sürdü-
rüleb!l!r gel!ş!m anlamındak! temel b!leşen olması öneml!d!r. Özell!kle 
kültürel çeş!tl!l!k konusunda, örneğ!n UNESCO Kültürel İfade Çeş!tl!l!-
ğ!n!n Korunması ve Gel!şt!r!lmes! Sözleşmes!’n!n12 18. maddes!ne göre 
2010 yılında faal!yete geçen Uluslararası Kültürel Çeş!tl!l!k Fonu (Inter-
nat!onal Fund for Cultural D!vers!ty - IFCD) !le Güney - Güney ve Kuzey 
- Güney - Güney türü !şb!rl!kler!n!n13 teşv!k ed!lmes! amaçlanmaktadır. 
Fon kapsamında 40 adet gel!şmekte olan ülke projeler!ne ver!len destek 
!le kültür pol!t!kaları, kültür g!r!ş!mc!ler!ne yönel!k kapas!te oluşturma, 
kültür endüstr!ler!n!n har!talanması ve yen! kültür endüstr!s! !şletme 
modeller!n!n yaratımına yönel!k fon kullanılması sağlanmıştır. Bu fon-
dan en çok faydalananlar !se %48,1 oranında Afr!ka ülkeler!nde konum-
lanmakta olup, ağırlıklı olarak s!v!l toplum kuruluşu olarak faal!yete 
geçen kültür aktörler! olmuştur.14

Bu tür örnekler!n, teşv!kler!n, sonrasındak! gel!şmeler!n ve kültü-
rel !şb!rl!ğ! hedefler!n!n olumlu ger! dönüşler!n!n !se, değ!n!ld!ğ! üzere, 
salt ekonom!k temelde tartışılması doğru olmayacaktır. N!tek!m, kültür 
ve yaratıcı endüstr!ler para b!r!m! !le ölçülemeyecek faydalar üzer!nden 
kümelend!kler! kentler!n kültürel farklılaşan k!ml!kler!ne, yerel algıya 
ve prest!j kazanımına yönel!k de olumlu katkıları !le yansıma bulmak-
tadır.

D!ğer taraftan, kültür ekonom!s!ne yönel!k uluslarüstü kurum 
ve kuruluşlarca hazırlanan raporlar15 temel!nde Akden!z Havzası’na 

12 Anılan sözleşme kültür endüstrileri ile ekonomi arasında bir bağ kurarken bu bağın 
temellendiği mantık, kültürel ifadelerin küresel ölçekteki sirkülasyonunun kültür 
endüstrileri üzerinden gerçekleşebileceği düşüncesine dayanmaktadır.
13 Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu konusunda detaylı bilgi için bknz. United Nations/
UNDP/UNESCO, Creative Economy Report.
14 United Nations/UNDP/UNESCO, Creative Economy Report, 135-36.
15 UNIDO, Mapping of Clusters in Cultural and Creative Industries in the Southern 
Mediterranean, United Nations Industrial Development Organization Reference Report 
1013518 (UNIDO, 2015), erişim tarihi 15 Ekim 2016, http://ec.europa.eu/DocsRoom/
documents/9147/.../1/.../en/.../pdf; Gatti v.d., Jobs for Prosperity: Time for Action in the 
Middle East and North Africa (Washington, DC: International Bank for Reconstruction 
and Development /The World Bank, 2013), erişim tarihi 9 Ekim 2016, http://documents.
worldbank.org/curated/en/540401468051871415/Full-report; World Bank (CMI/the World 
Bank/ EIB/ISESCO), Transforming Arab Economies: Traveling the Knowledge and Innovation 
Road (Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development/
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bakıldığında üç temel tesp!tte bulunulab!lecekt!r. Buna göre !lk tesp!t, kül-
tür ekonom!s!ne yönel!k anal!t!k bakışın Akden!z Havzası !ç!n herhang! 
b!r Kuzey - Güney bütünlüğü !ç!nde kurgulanmamakta olmasıdır. N!te-
k!m İspanya, Fransa, İtalya ve Yunan!stan g!b! Kuzey Akden!z ülkeler! ve 
kentler!ndek! kültür ekonom!s!, Avrupa B!rl!ğ! ülkeler! ve kentler!ne yö-
nel!k anal!zler ve çıkarımlar kapsamında ve detaylı !stat!st!kî ölçümle-
meler üzer!nden değerlend!r!l!rken,16 Güney Akden!z ülkeler!ne yönel!k 
kültür ekonom!s! anal!zler!n!n Kuzey Afr!ka ve/veya Arap ülkeler! ara-
sında ağırlıklı olarak Fas, Tunus, Mısır, Cezay!r, Ürdün ve Lübnan g!b! 
ülkeler grubu bütünlüğünde gerçekleşt!r!ld!ğ! gözlenmekted!r. Akden!z 
havzası bütünlüğünde kültür ekonom!s!n! odağa alan karşılaştırmalı 
anal!zlerden z!yade, konuya kuzeyde Avrupa B!rl!ğ! bütünlüğünde, gü-
neyde !se Kuzey Afr!ka olarak n!telend!r!len coğrafyayı paylaşan ülke-
ler temel!nde bakılmakta ve genel sektörel gel!şmeler!n nabzı tutulmaya 
çalışılmaktadır. 2010 sonunda Arap Baharı olarak yaşanan gel!şmeler!n 
ortaya çıkmasından öncek! k!m! çalışmalarda Cezay!r, Mısır, Ürdün, 
Lübnan, Fas, F!l!st!n, Sur!ye ve Tunus’un b!r bütün olarak ele alınma-
sının Arap ülkeler!ndek! kültür pol!t!kalarının oluşumu !ç!n öneml! ol-
duğunu öne sürülürken,17 daha güncel başka çalışmalar !se adı geçen 
ülkelere a!t kültür ve yaratıcı endüstr!lerdek! gel!şmeler! ve oluşturulma-
sı gereken pol!t!kaları Afr!ka kıtası bütünlüğünde ele almaktadır. UNCTAD 
bünyes!nde Yaratıcı Afr!ka İn!s!yat!f!n!n (Creat!ve Afr!ca In!t!at!ve) oluştu-
rulmasının ardından Afr!ka’da Yaratıcı Ekonom!ler konulu anal!zler!n ve 
Avrupa’dak! Kültür Gözlem Kom!syonu (Culturewatch Europe)18 benzer! b!r 
oluşum olarak Artwatch Afr!ca19 adlı sektörel gözlem ve tesp!t amaçlı olu-
şumlar buna örnek olarak göster!leb!lecekt!r.

The World Bank, 2013), erişim tarihi 19 Ekim 2016, https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/16750/827360ESW0v10P00Box379869B00PUBLIC0.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
16 Avrupa kentlerinde yaratıcı ekonominin genel ekonomi içerisindeki durumunun 
tespitine ilişkin ilk kapsamlı çalışma 2006 yılında yayımlanan “Avrupa’da Yaratıcı 
Ekonomi” raporu olmuştur. KEA (Kern European Affairs), The Economy of Culture in 
Europe (Brüksel: European Commission/KEA, 2006). Anılan raporda 25 Avrupa ülkesinin 
3-basamaklı sektörel veri tabanı bazındaki verilerine göre kültür ve yaratıcı endüstrilerin 
Avrupa kıtasındaki temel ekonomik faktör olduğu tespit edilmiştir. 
17 Ineke van Hamersveld, Cultural Policies in Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, 
Palestine, Syria and Tunisia: An Introduction (Amsterdam: Avrupa Boekmanstudies, 
Culture Resource, Al Mawred Al Thaqafy and European Cultural Foundation, 2010).
18 Avrupa Birliği bünyesindeki Kültür Gözlem Komisyonu (CultureWatch Europe: Cultural 
Governance Observatory) ve Açık Kültür Envanteri (Open Compendium) türü platformlar 
kültür ve yaratıcı endüstri sektörlerinde faaliyet gösteren kültür aktörlerinin ve söz 
konusu kültür üreticilerinin gereksinim duyduğu ağın oluşumu amaçlı olarak faaliyet 
göstermektedir.
19 Afrika’da Arterial Network çatısı altında yer alan Artwatch Africa’nın amacı bir yandan 
kültür aktörlerinin ifade özgürlüğü konularında, diğer yandan altyapı ve kaynaklara 
erişim, yasal destek mekanizmaları, telif hakları, kültürel çeşitlilik ve formel ve enformel 
eğitim konularında tüm sanatçıların eşit düzeyde erişebilir olacağı bir ağ oluşturmaktır. 
Detaylı bilgi için bkz. http://www.arterialnetwork.org/artwatch.
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İk!nc! tesp!t, kültür ekonom!s! çalışmalarının ölçeğ!ne ve kapsamı-
na da!r farklılaşmalara !l!şk!nd!r. Avrupa B!rl!ğ! üyes! ülkelerdek! araş-
tırmalarda Avrupa İstat!st!k Bürosu (EUROSTAT) ver! tabanı temel!n-
de NUTS20 Düzey 2 sınıflamaları g!b! bölgesel !stat!st!kler!n21 yanı sıra 
kentler özel!nde spes!f!k kültür envanter! çalışmalarında kıyaslamalı 
anal!t!k sorgulamalar yapıldığı ve kültür ekonom!s!n!n mevcut durumu-
nun tesp!t ed!lmeye çalışıldığı söyleneb!lecekt!r. Bu !stat!st!klerde kül-
tür ve yaratıcı endüstr!ler!n ağırlıklı olarak formel sektörler üzer!nden 
hesaplandığı bel!rt!lmekted!r. Kuzey Akden!z’de kültür ekonom!s!ne 
!l!şk!n çok sayıda kentsel ölçekl! araştırma mevcuttur.  Örneğ!n Barse-
lona, a!t olduğu İspanya sınırlarını aşarak özell!kle kültür tur!zm!nden 
yaratıcı tur!zme geç!ş!n tems!lc!s! b!r kent olarak anılırken, Ol!mp!yat-
lar sonrasındak! gel!şmeler! “Barselona Model!” olarak çok sayıda çalış-
maya ve uygulamaya örnek teşk!l eder.22 Yaratıcı Ekonom! raporlarında 
adı geçen AB dışı d!ğer ülkelere !l!şk!n ver! tabanları !se ülke bütünü 
!ç!n aktarılırken, Akden!z ülkeler!n!n dâh!l olduğu Afr!ka kıtasına !l!ş-
k!n olarak kültür ekonom!s!n!n ağırlıklı olarak enformel sektörler üze-
r!nden faal!yet gösterd!ğ! gözlenmekted!r.23 B!r Güney Akden!z ülkes! 
olarak Fas’tak! kültür ve yaratıcı endüstr!ler!n faal!yetler!ne !l!şk!n en-
vanter !ç!n kültür ekonom!s! ver! bankası oluşturma ve har!talandırma 
çalışmalarının ülke ve kent yönet!mler! düzey!nde yürütülmed!ğ!, bu 
konuda münfer!t olarak sanat kolekt!fler!n!n UNESCO destekl! olarak 
kurgulanan projelerde akt!f olarak çalışarak kültür ekonom!s!ne !l!şk!n 
mevcut durumu belgelend!rd!kler! !fade ed!lmekted!r.24 Münfer!t olarak 

20 Avrupa Birliği (AB) İstatistik Bürosu (EUROSTAT) tarafından AB’de üretilecek bölgesel 
istatistiklerde belli bir yapı oluşturmak için İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 
(İBBS) - Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) geliştirilmiştir. Yaratıcı 
ekonomilerdeki işgücü ölçümlemelerinde ağırlıklı olarak NUTS sınıflamasının temel 
alındığı söylenebilecektir. Türkiye’de de aynı sınıflama sistemi kullanılmaktadır.
21 Antonio Russo ve Alan Quagliari, Creative Workforce in Europe: Territorial Patterns 
and Effects (Barselona: ERSA Congress, 2011), erişim tarihi 11 Ekim 2016, http://www-sre.
wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa11/e110830aFinal00064.pdf.
22 Francisco Javier Monclús, “Barcelona’s planning strategies: from ‘Paris of the South’ 
to the ‘Capital of West Mediterranean’”, GeoJournal 51 (2001): 57-63; Michael Parkinson, 
Barcelona, ESPON 2013 Scientific Report (EU and ESPON, 2013), erişim tarihi 11 Ekim 
2016, https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/publicpolicypractice/euconference/
Barcelona,Case,Study.pdf.
23 UNESCO/EY/CISAC, Cultural Times; Najib Harabi, Creative Industries: Case Studies 
from Arab Countries (Munich Personal RePEc Archive-MPRA, 2009), erişim tarihi 11 Ekim 
2016, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15628/; UNCTAD, The Creative Economy Report 
2010. Creative Economy: A Feasible Development Option, UNCTAD/DITC/TAB/2010/3 
(Cenevre: United Nations: 2010), 54, erişim tarihi 11 Ekim 2016, http://www.unctad.org/
en/docs/ditctab20103_en.pdf.
24 Mehdi Azdem, Fabrique Culturelle des anciens abattoirs de Casablanca, yayımlanmamış 
sunum, İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Platformu Toplantıları, 25 Eylül 2016. Fas’ta 
faaliyet gösteren kültür ve yaratıcı endüstrilerin haritalandırılma çalışmalarına 
http://www.artmap.ma adresinden ulaşılabilir. Anılan haritalama çalışmasında 
Kazablanka’daki sanatçıların tespiti amaçlı başlayan ve dört sene boyunca envanteri 
dökülen 18 ayrı sektörel analizinin yanı sıra, sanatçılara yönelik GZTF analizlerinin de 
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Akden!z kentler!nde kültür ekonom!s!ne odaklanan yerel ölçekl! çalışma-
lar bulunup bulunmadığının tesp!t! !se oldukça sıkıntılıdır. Örneğ!n Ha-
rab!, Fas, Tunus, Mısır, Ürdün ve Lübnan’da k!tap yayımı, müz!k ve ses 
kaydı, f!lm yapımı ve yazılım sektörler! olarak bel!rled!ğ! dört kültür 
endüstr!s! sektöründek! araştırmalarında sektörler!n ekonom!k per-
formanslarının kıyaslamalı olarak ölçümler!n! gerçekleşt!rm!ş ve temel 
ver! tabanı olarak Dünya F!kr! Mülk!yet Örgütü (World Intellectural Prop-
erty Organization - WIPO) tarafından hazırlanan uluslararası araştırma 
raporlarını kullanmıştır.25 Sonuç !t!bar!yle, kültür ekonom!s! durum 
tesp!tler!n!n ülkesel ölçekten z!yade, yerel ölçekte detaylı ver! sunumu-
na !l!şk!n sıkıntıların Güney Akden!z ülkeler! !ç!n daha c!dd! boyutta 
olduğu öne sürüleb!lecekt!r.

Son tesp!t !se kültür ve yaratıcı sektörlerdek! mekânsal kümelenme ça-
lışmalarına !l!şk!nd!r. Güney Akden!z ülkeler!nde gerçekleşt!r!len kültür 
ekonom!s! çalışmalarında kültür ve yaratıcı endüstr!ler!n mekânsal küme-
lenme eğ!l!mler!ne !l!şk!n olarak B!rleşm!ş M!lletler Endüstr!yel Kalkınma 
Örgütü (Un!ted Nat!ons Industr!al Development Organ!zat!on - UNIDO) uz-
manlarınca Mayıs-Ek!m 2014 tar!hler! arasında gerçekleşt!r!len AB destek-
l! b!r çalışma bu anlamda öneml! b!r kaynak teşk!l eder.26 Bu çalışmaya ba-
kıldığında, sektörler!n y!ne ülkeler bazında ayrışmakla beraber, Güney 
Akden!z ülkeler! bütünlüğündek! kümelenme eğ!l!mler!ne temellend!ğ! 
anlaşılmaktadır. Anılan çalışmada, kültür ve yaratıcı endüstr!lerdek! 
farklı alt sektörler!n ağırlıklı olarak Fas ve Mısır’da kümelenme göster-
d!ğ! tesp!t ed!lm!şt!r (Şek!l 2). Kültür ve yaratıcı sektörler!n ayrı ayrı alt 
d!s!pl!nler özel!nde ne tür b!r gel!ş!m !çer!s!nde olduğundan bağımsız 
olarak değerlend!r!lecek olursa, Akden!z havzası !çer!s!nde kuzeyde 
daha kentsel/yerel ağırlıklı ve münfer!t gel!şmeler ön plana çıkarken, 
güneyde Akden!z ülkeler!n!n ortak b!r paydada ele alındığı ve kentsel 
ölçekten z!yade, bölgesel rekabet-edeb!l!rl!k stratej!ler!n!n tartışıldığı 
öne sürüleb!lecekt!r.

Bütün bu tesp!tler!n farkında olunması, kültür ekonom!s! açısından 
Akden!z kentler! arasında nasıl b!r !l!şk!ler ağı kurulab!leceğ!ne yönel!k 
sorgulamaları da yönlend!r!c! olacaktır. Türk!ye’dek! Akden!z kentler!-
n!n bu ağ !çer!s!ndek! yerler! de aynı çerçevede tartışılmalıdır.

Akden!z Kentler Ağında Kültür Ekonom!s! ve İzm!r

Akden!z kentler! bütünlüğü !ç!nde Türk!ye kentler!ne bakılacak olursa, 
İzm!r’de 2009 sonrasında atılan adımlar ve ortaya konulan stratej!ler 
öneml!d!r.27 Türk!ye’de kültür ekonom!s! ve pol!t!kaları alanındak! 

yapıldığı belirtilmektedir.
25 Harabi, Creative Industries.
26 UNIDO, Mapping of Clusters.
27 Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de kültür ekonomisi ve kültür altyapısı envanteri 
ve kültür politikaları oluşturma yönünde 2010 sonrasında önemli çalışmalar yapılmıştır. 
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gel!şmeler kapsamında İzm!r Kültür Çalıştayı’nın28 (2009) ardından 
İzm!r Akden!z Akadem!s!’n!n kurulması ve sonrasında İzm!r Kültür 
Ekonom!s! Çalıştayı’nın da !lk olarak İzm!r’de gerçekleşt!r!lerek İzm!r 
2014–2023 Bölge Planı29 kapsamında İzm!r Kültür Ekonom!s! Gel!şme 
Stratej!s!: İzm!r 2012 Kültür Ekonom!s! ve Kültür Altyapısı Envanter!30 

Türkiye’deki kültür ve yaratıcı sektörlerin durumuna ilişkin tespit ve değerlendirmeler 
diğer kentlerde yapılacak çalışmalara örnek teşkil edebilecektir. İstanbul’daki çalışmalar 
için bkz. Asu Aksoy ve Zeynep Enlil, Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010 (İstanbul: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011); Ankara’daki çalışmalar için bkz. AKA (Ankara 
Kalkınma Ajansı), Ankara Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri (Ankara: Ankara 
Kalkınma Ajans, 2011), erişim tarihi 15 Ekim 2016, http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.
asp?id=1318.
28 İZKA (İzm!r Kalkınma Ajansı), İzm!r 2014-2023 Bölge Planı (İzm!r: İzm!r Kalkınma 
Ajansı, 2013), er!ş!m tar!h! 11 Ek!m 2016, http://www.!zka.org.tr/planlama/bolge-pla-
n!-dokumanlar!/20142023bolgeplan!. Detaylı b!lg! !ç!n bkz. http://www.!zm!relele.com/
Extras/f!le/kulturcal!stay!.pdf.
29 Detaylı b!lg! !ç!n bkz. http://www.!zka.org.tr/planlama/bolge-plan!-dokumanlar!/
20142023bolgeplan!/
30 Dündar v.d., İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi: İzmir 2012 Kültür Ekonomisi ve 
Kültür Altyapısı Envanteri, İZKA İzmir Bölge Planı 2014-2023 Bölgesel Analizleri (İzmir: 

Şekil 2. Güney Akdeniz’de Kültür ve Yaratıcı Sektörlere ilişkin Mekânsal Kümelenme haritası.
Kaynak: UNIDO, Mapping of Clusters, 6.
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oluşturulması bu alandak! öneml! kırılma noktalarını oluşturur. İzm!r 
!ç!n bel!rlenen kültür-sanat ve tasarım metropolü ve Akden!z Kentler 
Ağı’nın etk!n üyes! olma yönündek! hedefler!n bugün geld!ğ! noktada, 
kültür ekonom!s!ne !l!şk!n olarak kapsamlı araştırma ve anal!zlerde İz-
m!r’!n kültür ekonom!s! açısından İstanbul ve Ankara !le b!rl!kte ülke-
n!n önde gelen kültürel üret!m alanlarından b!r!n! oluşturmakta olduğu 
açıktır. İzm!r’! ülken!n d!ğer !k! gel!şm!ş kent!nden ayıran özell!kler!n-
den b!r! Akden!z Kentler Ağı’na üye olması !se, b!r d!ğer! 2016 yılında 
Kültür !ç!n Gündem 21 - P!lot Kent!31 seç!lm!ş olmasıdır. 

Ancak, tıpkı Güney Akden!z ülkeler!ndek! !stat!st!kî ver! oluşturma 
sıkıntısı g!b!, Türk!ye’de de ülke genel!nde sadece kültür ekonom!s!n!n 
boyutuna !l!şk!n değerlend!rmeler (!st!hdam, üret!m, katma değer, ya-
tırım vb.) yapılab!lmekte, bölgesel düzeyde b!r kültür ekonom!s! ver!s! 
üret!lememekted!r. Kültür ve yaratıcı endüstr! sektörler!ne !l!şk!n TÜİK 
tarafından paylaşılan en son ver!ler 2002 yılına a!tt!r. Bu ver!ler teme-
l!nde, Türk!ye’de kültür ekonom!s!nde çalışanların %6,3’ünün İzm!r’de, 
%26,2’s!n! İstanbul’da ve %13,8’!n!n de Ankara’da !st!hdam ed!ld!ğ! öl-
çümlenm!şt!r. Dolayısıyla, Türk!ye’dek! kültür ekonom!s! !st!hdamının 
neredeyse yarısı bu üç metropol şeh!r tarafından sağlanmaktadır.32 
Kültür ekonom!s!n!n nasıl kümelend!ğ!ne !l!şk!n olarak gerçekleşt!r!-
len Üç Yıldız Anal!z!33 sonuçlarına göre de İzm!r’de dört sektörün olgun 
küme olarak kabul ed!leb!leceğ! anlaşılmaktadır. Söz konusu sektörler 
74.20 kodlu “M!marlık, mühend!sl!k ve !lg!l! tekn!k danışmanlık faal!-
yetler!”, 74.87 kodlu “Başka yerde sınıflandırılmamış d!ğer !ş faal!yetle-
r!”34 72.21 kodlu “B!lg!sayar yazılımı üret!m h!zmetler!” ve 80.42 kodlu 
“Yet!şk!nler!n eğ!t!lmes! ve başka yerde sınıflandırılmamış d!ğer eğ!t!m 

IZKA, 2013), erişim tarihi 11 Ekim 2016, http://www.izmiriplanliyorum.org/static/upload/
file/izmir_kultur_ekonomisi_envanteri_ve_kultur_ekonomisi_stratejisi_projesi.pdf.
31 2004 yılında UCLG Kültür Komitesi (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı/
United Cities and Local Governments) tarafından kabul edilen Kültür için Gündem 21 
(Agenda 21 for Culture) ise yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amacıyla kültür 
alanında gelişime dayalı ilke ve taahhütlerini belirleyen kültür alanındaki uluslararası 
çerçeve politikalara önemli bir örnektir. Daha detaylı bilgi için bkz. http://www.
agenda21culture.net/index.php/docman/-1/393-zzculture4pillarsden/file.
32 Dündar v.d., İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi, 36.
33 Üç Yıldız Analizi, Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen European Cluster Observatory 
platformu tarafından geliştirilen bir tekniktir. “İstihdamın göreli oranlarının bir 
eşik değer ile kıyaslanarak değerlendirilmesi” esasına dayanmaktadır. Söz konusu 
analiz yönteminde “büyüklük, baskınlık ve uzmanlık” olmak üzere üç temel gösterge 
bulunmaktadır. Her bir gösterge için bir eşik değer belirlenmekte ve eğer herhangi bir 
faaliyet alanı için hesaplanan değer daha önceden belirlenmiş olan eşik değeri aşarsa, 
ilgili faaliyet bu kriterden bir yıldız almaktadır. Yani tek bir göstergenin eşik değerini 
aşan faaliyet bir yıldız, iki göstergenin eşik değerini aşan faaliyet iki yıldız, üç göstergenin 
de eşik değerini aşan faaliyet üç yıldız almış olarak nitelendirilmekte ve üç yıldız alan 
faaliyetin “o bölgede kümelenme” gösterdiği kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. 
Dündar v.d., İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi, 40.
34 Bu kod, iç dekorasyon, diğer kişisel eşyalar ve ev içi eşyalarla ilgili moda tasarımı, grafik 
tasarımcıların faaliyetleri, iç dekorasyon tasarımcılarının faaliyetleri, fuar, sergi ve kongre 
organizatörlerinin faaliyetleri, stant tasarımcılarının faaliyetleri vb. faaliyetleri kapsamaktadır.
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faal!yetler!”35 olarak tesp!t ed!lm!şt!r. Özetlemek gerek!rse, İzm!r’de 
m!marlık, tasarım, kültür eğ!t!m! ve yazılım sektörler!nde kümelenme 
olduğu söyleneb!lecekt!r.36

Kuzey Akden!z ülkeler!ne bakıldığında, İtalya, Fransa ve İspanya 
g!b! gel!şm!ş ülke örnekler!n!n kültür ekonom!s! açısından yönlend!r!-
c! örnek teşk!l ett!ğ!, hatta Barselona yaratıcı kent model!n!n İzm!r’!n 
geleceğ! !ç!n sıklıkla örnek göster!ld!ğ! söyleneb!lecekt!r. Güney Akde-
n!z ülkeler!ne bakıldığında !se, anılan coğrafyada kültür endüstr!ler!-
n!n enformel n!tel!ğ! ve resm! ver! oluşumundak! sıkıntılara rağmen, 
mekânsal kümelenme gösteren sektörler!n ağırlıklı olarak tekst!l ve 
dekorasyon alanlarında yoğunlaştığı (Şek!l 2) görülmekted!r. Özell!kle 
Mısır, Fas ve Tunus’ta yığılma gösteren kültür bölgeler!ne !l!şk!n dene-
y!m Akden!z Kentler Ağının etk!n b!r üyes! olma hedef! taşıyan İzm!r 
!ç!n d!kkate alınab!lecekt!r. İzm!r kent!ndek! kültür ekonom!s! deney!-
m! !se, gerek kültür ve yaratıcı endüstr! sektörler!ne yönel!k ekonom!k 
anal!zler açısından, gerekse İzm!r Akden!z Akadem!s! !le başlayıp Kül-
tür !ç!n Gündem 21 - P!lot Kent! olmaya g!den süreçte kültür alanındak! 
yerel yönet!m yapılanma yöntem! açısından Güney Akden!z kentler! !ç!n 
örnek teşk!l edeb!lecekt!r.

Sonuç !t!bar!yle, daha önce değ!n!ld!ğ! üzere, kültür ve kalkınma 
arasındak! !l!şk! salt ekonom!k hedefler üzer!nden değerlend!r!lemez. 
Kültür ve yaratıcılığın ekonom!k boyutundan öte, kültürlerarası !şb!r-
l!ğ!, yerel k!ml!k ve yaşanab!l!rl!k g!b! görece ölçülemeyen boyutları 
açısından çok farklı katkılar sunduğu açıktır. Akden!z kentler! arasın-
da kurulab!lecek !l!şk!ler!n !se bu açıdan yen!den değerlend!r!lmes! ve 
kültür ve yaratıcı endüstr!ler alanındak! her deney!m!n yerel özell!kler 
bozulmadan özgün b!rer örnek olarak ele alınarak !l!şk!lend!r!lmes! 
mümkündür. Akden!z havzasına bu perspekt!ften bakılmasının !se ye-
rel yönel!mler!n, değerler!n, sınırlayıcı faktörler!n ve enerj!ler!n ver!ml! 
b!r şek!lde kültür pol!t!ka ve stratej!ler!ne dönüştürülmes!n! sağlayab!-
leceğ! açıktır.

35 Yetişkinlerin eğitimini, yani, düzenli eğitim ve üniversite sistemine dâhil olmayan 
kişilere yönelik yapılan eğitimi kapsamaktadır.
36 Dündar v.d., İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi.
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