
  
 

 

 

 

DÜNYA KENTİ İZMİR DERNEĞİ  

BREMEN-İZMİR KENT FORUMU 

İŞ İNSANLARI ÇALIŞTAYI  ÜZERİNE KONSEPT NOT 

 
ARKA PLAN 

 

Dünya Kenti İzmir Derneği 2019 yılının sonlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 

uyumlu bir şekilde, İzmir’in kentlerle olan ilişkilerine katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. 

Bu kapsamda İzmir’i temsil etmesi planlanan yurtdışı ofisleri açılmış ve bu ofisler faaliyetlerini 

aşağıda listelenen kentlerde yürütmektedir: 

 

 Bremen 

 Berlin 

 Bielefeld 

 Ahlen-Hamm 

 Frankfurt 

 Hamburg 

 Nurnberg 

 Amsterdam 

 Stuttgart 

 Strazburg 

 

Ofis açılan kentlerin belediyeleri başta olmak üzere İzmir ve ilgili kentlerde kamu, özel 
sektör ve sivil toplum arasında karşılıklı ilişkilerin derinleştirilmesi planlanmaktadır. 



 



DÜNYA KENTİ İZMİR DERNEĞİ VİZYON PROJELERİ 

 

 Kent Diplomasisi Sertifika Programı 

 Avrupa Kentleri ve İzmir Arasında Staj Programları 

 Homeros Sempozyum Serisi 

 Kardeş Kentler Buluşması 

 Bremen-İzmir İş İnsanları Forumu 

 Bremen-İzmir Ekonomi Çalıştayı 
 

BREMEN-İZMİR EKONOMİ ÇALIŞTAYI 

    Günümüz dünyasında kentsel mekanlar toplumsal sorunların hem objesi hem de subjesi 

konumuna gelmiş durumdadır. İnsan nüfusunun giderek kentsel mekanlarda yoğunlaşması ile 

birlikte bu sorunlar artmakta ve aynı hızla da derinleşmektedir. Bu kapsamda, yerel aktörlerin de 

kendi faaliyet alanlarında, ilgili kentler yararına, daha fazla insiyatif alması, kentler arası iş 

birliklerinde özgün rollerini tasarlaması ve iş birliği modelleri kurgulaması kaçınılmazdır. 

    Bu doğrultuda, Dünya Kenti İzmir Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 

Avrupa-İzmir İş İnsanları Forumu olarak tasarlanan kentler arası ekonomik forumun ilki, 

Bremen ile İzmir’in kardeş kent olmalarının 25.yılı kapsamında, Bremen-İzmir İş İnsanları 

Ekonomik Forumu olarak düzenlenmiştir. Foruma katılan çatı kuruluşlar ile bu kuruluşların 

liderleri iki kentin potansiyel işbirliği alanlarını tartışmış ve işbirliği için verimli alanları 

belirlemiştir. 

    Belirlenen bu alanlarda iki kent arasındaki faaliyetleri artırmak ve faaliyet alanlarında çalışan 

firmaların somut çıktılar elde etmesi amacıyla, 20 Aralık 2022 tarihinde, Bremen Bilim 

Evi’nde, Bremen-İzmir Ekonomi Çalıştayı düzenlenecektir. Bu çalıştayda; Sürdürülebilir 

Tarım/Gıda, Yenilenebilir Enerji ve Start-Up konuları, bu sektörlerin önde gelen firmaları 

tarafından ele alınacak ve somut işbirlikleri konuşulacaktır. 

    Geleneksel hale gelmesi arzulanan ve kökenlerini antik kentlerin demokratik atmosferini 

simgeleyen forumlardan alan bu etkinlik; kentsel işbirliklerini çok aktörlü ve farklı boyutlarda 

artırmayı amaçlamaktadır. İsmen forumun seçilmesinin nedeni kapsayıcı ve katılımcı 

işbirliklerini teşvik etmek iken, çalıştay olarak kurgulanan bu versiyonun temel amacıysa; iki 

kentin önde gelen firmalarının yuvarlak bir masa etrafında beraber çalışabilmesini ve firmalar 

arası iş birliklerinin somut ve pragmatik sonuçlar üretmesini sağlamaktır. Ortaya çıkan ya da 



çıkacağı düşünülem tüm sonuçlar, katılımcı firmalarla iletişim halinde, Dünya Kenti İzmir 

Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bremen Belediyesi tarafından oluşturalacak bir 

komisyon tarafından takip edilecektir. 

NEDEN TARIM/GIDA? 

    Tarım devrimi insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Kısaca tarımsal faaliyetler ve 

yerleşik yaşama geçiş insanoğlunun sadece gıda ihtiyacını karşılamakla kalmamış, aynı zamanda 

tarıma dayalı ilkel ekonomilerin ve toplumsal iş bölümünün ortaya çıkışını sağlamıştır.  

    Bir başka deyişle tarım; ekonominin, hukukun, siyasetin ve hatta felsefenin gelişmesini 

sağlayarak insanlık tarihini şekillendiren mucizevi bir devrimdir. Bu devrimin en önemli özelliği 

ise toprağa dayalı siyaset ve sermaye birikimidir. Neticede avcı-toplayıcı yaşam tarzına kıyasla, 

tarımsal üretim yarattığı refah, insanoğlunun yeni keşifler ve icatlar gerçekleştirmesine zemin 

hazırlamıştır. Özetle, tarım insanların birbiriyle ve özellikle doğa ile kurduğu ilişkide zekâsını, 

gücünü ve kabiliyetlerini geliştiren bir sıçrama yaratmıştır.  

    Bu sıçramanın en tehlikeli yanı ise, yüzyıllar içerisinde gelişen savaş tekniklerinin giderek 

daha yıkıcı bir hale bürünerek insanlığı açlık, sefalet ve yoksulluğa sürüklemesidir. Öyle ki, 

tarihe dikkatlice bakılırsa, tüm savaşların yarattığı gıda krizi kısa sürede dehşet verici bir insanlık 

krizine dönüşmüş ve hatta medeniyetler yok olmuştur.  

    Bu noktada tarımın kaderinin sadece insanın insanlığa karşı olan savaşına bağlı olduğunu 

düşünmek yanıltıcı olur. Çünkü günümüzde ciddiyetini yeni fark etmeye başladığımız insanın 

doğaya karşı olan savaşı, tarım ve insanlığın geleceği açısından daha büyük bir felaket 

potansiyeli taşımaktadır. Sanayi devrimi ve kapitalist üretim tarzının dünyaya hakim olmasıyla 

başlayan küreselleşme süreci, doğa üzerinde yaratılan ürkütücü tahribatı da zamanla açığa 

çıkarmıştır. Kuşkusuz tahribatın baş aktörü, uluslararası sistemde ekonomik rekabet ve sürekli 

büyüme motivasyonuyla hareket eden devletlerdir.  Bu bakımdan son 200 yılın tarihi, bir bakıma 

devlet düzeni ve “aydınlanma paradigması” içerisinde insanın doğaya karşı savaşının tarihidir.  

    Bugün ne yazık ki insanın doğaya karşı savaşı nedeniyle dünyamızda iklim krizi mevcuttur. 

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim krizi, bugün dünyadaki tüm ekosistemleri 

etkilemekte ve dünya üzerindeki tüm canlıları tehdit etmektedir. Aşırı sıcaklar ve büyük çaplı 

orman yangınları, düzensiz yağış rejimleri ve sel baskınları, buzulların erimesi ve su seviyesinin 

yükselmesi gibi olaylar, iklim krizini insanlığın en büyük felaketi haline getirirken; biyoçeşitlilik 

azalmakta ve türler yok olmaktadır.   

 



    Su kaynaklarının azaldığı, toprağın verimsiz hale geldiği ve olağanüstü mevsim koşulları 

nedeniyle küresel bir gıda krizi riski her geçen gün artmaktadır. Küresel gıda krizi, yakın 

zamanda tanık olduğumuz savaşlar (başta Ukrayna Savaşı olmak üzere) ve enerji fiyatlarındaki 

artış nedeniyle daha yıkıcı bir potansiyel taşımaktadır. Fakat daha dramatik olan ise, bu küresel 

sorun karşısında devletlerin etkili çözüm üretme konusundaki isteksizliği ve yetersizliğidir.  

     Ne yazık ki, iklim krizini çözmek ve küresel tarımın geleceğini şekillendirmek bakımından 

devletlerarası diplomasi mekanizması etkin bir şekilde işletilememektedir. Bu noktada kentler 

ve yerel tarım politikaları önem kazanmaktadır. Günümüzde, dünyanın çeşitli bölgelerinde yerel 

üreticiyi ve kooperatifleri destekleyerek başarılı tarım politikaları izleyen kentler karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kentler, sadece yerel üreticiyi korumakla kalmayıp aynı zamanda tüketicinin 

sağlıklı gıdaya erişimi için etkili uygulamalar ve yasal çerçeveler geliştirmektedirler.  

    “Başka Bir Tarım Mümkün” olarak özetleyebileceğimiz tüm yerel politikalar, başta doğal 

kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı amacı gütmesi nedeniyle iklim krizi ve gıda 

krizini önleme yolunda küresel umutları güçlendirmektedir.  

    Özetle dünyadaki kentlerin tarım gündemiyle bir araya gelerek ortak deneyim paylaşımı 

yapmaları, ağlar kurmaları ve hatta tarımsal ürünlerin markalaşma/pazarlama süreçlerinde 

birbirleriyle arz/tedarik ilişkileri kurmaları kent diplomasisi mekanizmasına ayrı bir zenginlik 

katmaktadır.  

Son cümle: insanlığın ve tarımın geleceği yereldedir… 

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ? 

    İnsan uygarlığının doğadan aldığı enerjiye ihtiyacı vardır. Dünyadaki varlığımızın 

başlangıcından bu yana, bu ilke insan gelişimini mümkün kılmıştır: Yelkenleri rüzgarı kullanan 

gemiler, nehirlerin akışını sağlayan su değirmenleri, yiyecekleri besleyici gıdaya dönüştüren 

ateş.  

    Sanayileşme sürecinde, daha önce bilinmeyen bir ölçekte başka enerji kaynakları geliştirildi: 

kömür, petrol ve gaz tahrikli makineler. Ancak son 200 yılda fosil yakıtların artan bu 

kullanımının ciddi yan etkileri var. Bunun nedeni, iklim üzerinde son derece zararlı bir etkiye 

sahip olan CO₂ salınımıdır. Bu sonuçlar, enerji geçişinde amaçlanan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının (güneş, rüzgar, hidroelektrik) özel kullanımıyla önlenir. Bu yeni teknolojiler 

sayesinde enerji üretimi temiz olur ve iklimler korunmuş olur. Yenilebilir Enerji teknolojisine 

geçişin amacı, enerji kullanımını sınırlamak değil, enerji üretiminin zararlı yan etkilerinden 

kaçınmaktır. 



    Karmaşık medeniyetimizi sürdürülebilir kılmak için kömür, petrol ve gaz hammaddeleri 

sonsuz miktarda mevcut değildir. Araştırmacılar, mevcut tüketime dayanarak, bilinen petrol 

rezervlerinin 50 yıl daha yeteceğini tahmin ediyor. Kömürün ise 100 yıl daha yeteceği tahmin 

ediliyor. Güneş, rüzgar ve su neredeyse sınırsız süre kullanılabilir. Bu nedenle, elektrik, ısı ve 

hareketlilik üretmek için bu enerji kaynaklarını kullanmaya geçmek kaçınılmazdır. Sadece bu 

enerji kaynaklarının gerçekten bir geleceği vardır. 

    Dolayısıyla enerji konusu insan uygarlığının sürdürebilirliği için en önemli konuların başında 

gelmektedir. 

NEDEN START-UP? 

    Startup'lar eski endüstriyel çağın düşüncesinden kopuyor ve bu nedenle daha sürdürülebilir 

oluyorlar. Ayrıca inovatif teknolojileri büyük şirketlere kıyasla daha hızlı icat ediyor ve 

ürünlerini daha etkili pazarlıyorlar. 

    Geçmişten günümüze faaliyetlerini sürdüren mevcut büyük şirketler zaman zaman değişime 

ayak uyduramıyorlar. Çünkü 'Eski Endüstriyel Zihniyet' ile yaratıldılar. Yönetim uygulamaları 

ve organizasyon yapıları geleneksel şirket yönetim felsefesine dayanmaktadır. Büyük eski 

kurumların konseptleri genellikle katı geleneksel hiyararşik yönetim felsefesine odaklanır. 

    Bu, son yüzyılda ikiye katlanan büyük şirketler için yüksek bir ölüm oranına yol açmaktadır. 

Ortalama yaşam süresi artık sadece 50 yıldır ve kurumsal ölüm oranı artmaya devam etmektedir. 

Bu, 30 ya da 40 yıl içinde bugünün şirketlerinden yalnızca birkaçının olacağı anlamına geliyor. 

Bunun 2 nedeni var: 'yenilikçinin ikilemi' ve 'bölünme'. 

    Büyük şirketler genellikle yenilikçi ürün fikirlerini uygulamazlar çünkü müşterilerinin çoğu 

ilk başta bunları kullanmayacaktır ve bunun sonucunda söz konusu büyük şirketlerin beklenen 

kârı giderek azalacaktır. 

    Startup'lar, ekonomimizin büyük bir bölümünü etkilemek ve değiştirmek için bilgi devrimini 

çok akıllıca kullanıyorlar. 

    Startup’ların etkisini küçümsemek neredeyse imkansız. Örnek vermek gerekirse; 9 girişim, 15 

trilyon dolarlık ABD gayri safi yurtiçi hasılasının 1/15'ini temsil ediyor. 20 yıl önce bu şirketler 

sadece ilkel olarak var oldular. Bunlar Amazon, Google, Salesforce, VMware, Facebook, 

Twitter, Groupon, Zynga ve Apple'dır. 

    Startup’lar ciddi anlamda istihdam yaratırlar. Buna ek olarak, başarılı startup’lar yeni ürün 

ekosistemleri yaratır ve bu da birçok küçük girişim aracılığıyla iş ve zenginlik yaratır. 



    Startup'lar GSYİH'ye giderek daha fazla katkıda bulunuyor. Örneğin; ABD'de startup’ların 

ekonomideki payı %7'dir. Startup'lar yeniliği yönlendirir, çünkü işleri farklı yaparlar. Ve eğer 

bir startup hızlı büyürse, önemli değişim süreçlerini daha da ileriye taşıyabilirler. Bir startup 

kurmanın hayatın birçok alanında etkisi vardır. Yeni kurulan şirketler ve girişimler bir toplumun 

ekonomik kalkınması ve refahı için son derece önemlidir. Startup’lar yenilikçi ürünler geliştirir 

ve daha önce piyasada olmayan çözümler sunarlar. Bazıları hızla büyüyerek daha büyük 

organizasyonlara dönüşür ve birçok yeni iş yaratır.  

    Yenilikleri yönlendiren ve daha sonra büyük şirketler tarafından devralınan genellikle yeni 

kurulan şirketlerdir. İyi bir örnek, 2000'lerin başında küçük bir seri elektrikli otomobille küçük, 

nispeten önemsiz bir başlangıç olarak başlayan Tesla'dır. İlk günlerde, büyük otomobil üreticileri 

Tesla'yı fark etmediler ya da teknolojinin uygulanabilir olmadığını düşündükleri için ona 

gülümsediler. Tesla, yıllar içinde teknolojiyi geliştirmeyi başardı ve günlük kullanıma uygun bir 

elektrikli otomobilin oldukça uygulanabilir olduğunu kanıtladı. Tüm otomobil üreticileri artık 

ürün yelpazesinin büyük bir bölümünü ve hatta tüm modellerini elektrikli’ye dönüştürüyor. Yeni 

başlayanların tüm ekonomiye nasıl yenilikçi bir ivme kazandırdığını gösteren başka birçok örnek 

var. 

    Elbette yerleşik şirketler de yenilikler üretebilir, ancak startup’lar, bir ekonominin temel 

yenilik itici güçleridir. 

    Küresel ısınma, dijitalleşme, demografik değişim vb. gibi geleceğin sayısız zorluklarını 

çözmek istiyorsak, startuplar’ın bize getirebilecekleri gibi birçok yenilikçi hizmet ve ürüne 

ihtiyacımız var. 

 

KATILIMCI KURUMLAR 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi 

 Bremen Belediyesi 

 Bremen Ticaret Odası 

 Bremen İşverenler Federasyonları Derneği 

 Bremen Kalkınma Ajansı 

 Ege Genç İş İnsanları Derneği 

 İzmir Kalkınma Ajansı 

 Alman ve Türkiye Menşeili Firmalar ve Temsilciler



POTANSİYEL ÇIKTILAR 

 

 

 Bremen ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile iki kentin önde gelen kurumları arasındaki 

ilişkileri güçlendirmek, 

 Ticaret Odaları, Girişimciler ve Firmalar arasında sürekli bağlantı alanlarını ve iş 

olanaklarını artırmak, 

 Ekonomik forumu düzenli hale getirerek İzmir’i uluslararası alanda etkin bir aktör ve  

çekim merkezi haline getirmek, 

 Kentlerin merkezde olduğu sorunların yerel otoriteler tarafından konuşulmasını ve 

pratik çözümlerin Dünya Kenti İzmir Derneği Ekonomik Forum/ Çalıştay 

Komisyonları aracılığıyla hayata geçirilmesini sağlamak, 

 Doğu Akdeniz’in önemli bir liman kenti olan İzmir kentinin uluslararası alanda 

tanınırlığını artırmak, 

 İzmir’de faaliyet gösteren kurumların uluslararasılaşmasını sağlamak, 

 Bremen ve İzmir kentlerinin repütasyonlarını güçlendirerek kardeş kent ilişkilerini 

vizyoner bir boyuta taşımak, 

 Bremen kentinin kurumlarının Türkiye’yi ve spesifik olarak İzmir kentini güvenilir ve 

güçlü bir partner olarak görmesini sağlamak, 

 Kardeş kent konseptini dönemin ruhuna uygun ve işlevsel bir forma dönüştürmek. 


