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ÖNSÖZ  

Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktasında yer alan İstanbul üç imparatorluğa 

başkentlik yapmış bir şehirdir. Tarihin her döneminde bir "dünya kenti" olan 

İstanbul siyasi, iktisadi ve kültürel bir merkez olma niteliğini halen korumaktadır. 

Küreselleşmenin etkilerinin güçlü olarak hissedildiği ve şehirlerin büyüyüp 

dünyanın küçüldüğü zamanımızda önemini ve cazibesini korumaya devam 

etmektedir. 

Turizm yükselen bir sektör olarak günümüzde ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin 

hatta kırsal yerleşim alanlarının planlı gelişmesinde, büyümesinde ve dünya 

çapında tanınmasında önemli rol oynamaktadır. Dünyada son zamanlarda 

yaşanan teknolojik, ekonomik ve siyasal değişim ve gelişimler turizm sektöründeki talepleri de değiştirmektedir. 

Her geçen gün daha farklı ve ilginç nitelikte ve nicelikte turizm faaliyetleri gündeme gelebilmekte ve popüler 

olabilmektedir. Küreselleşen, zenginleşen, eğitim seviyesi ve entelektüel birikimi artan toplumlarda turistik amaçlı 

seyahat her yıl yapılması gereken bir eğlence ve macera faaliyeti olmuştur. 

Ekonomik kriz nedeniyle ciddi değişime ihtiyaç duyan devletler ve toplumlar için turizm kendine ait özgün 

çekicilikleri pazarlamak önem kazanmıştır. Bir mekânın turizm sektörü için analiz edilmesi ve o mekânın elinde olan 

değerlerin müşterilere turizm ürünü olarak sunulması stratejik turizm çalışmalarının ana hedefi olmuştur. Geleneksel 

yaz turizmi ürünlerine, güneş, deniz ve kumsal gibi, sahip olmayan şehirler ve destinasyonlar için turizm geliri elde 

edebilmek farklı özelliklerin öne çıkarılması ile mümkün olabilmektedir. Günümüzde bu çeşitlendirme çalışmaları 

sayesinde turistler, kültür turizminden, sağlık turizmine, ekolojik turizmden alışveriş turizmine kadar geniş bir 

yelpazede yer alan turizm faaliyetlerini seçebilmektedir.  Kültür turizmi İstanbul gibi zengin bir tarihi ve kültürel 

mirasa sahip olan şehirler için ciddi bir potansiyel arz etmektedir.  



 

 

Kültür ve miras turizmi küresel turizmin en önemli büyüyen aktiviteleri olarak küresel kriz yaşamakta olan ülkeler, 

bölgeler ve şehirler için önemli bir ekonomik canlanma kaynağı olarak görülmektedir. Kültür ve miras odaklı turizm 

1980’li yıllardan itibaren küreselleşen ve insanların birbirleri ile çok daha kolay iletişime geçebildiği, ulaşımın daha 

kısa, ucuz ve kolay olduğu bir dünyada her geçen gün önem kazanmış ve kazanmaktadır.  

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hem uluslararası hem ulusal hem yerel düzeyde yapılan çalışmalar ile kültür 

turizminin önemi ortaya konmuştur.  Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu kültür ve miras turizminin ülkeler, 

bölgeler, şehirler ve hatta kasaba ve köyler için getirdiği avantajlara odaklanmıştır. Buna karşıt sosyal politika 

odaklı, küreselleşme karşıtı, turizmi neo-liberal ideolojinin sömürüsü ve kapitalist sistemin yeni oyunu olarak gören 

araştırmalar ve çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu araştırmalarda ve çalışmalarda genel olarak eleştirilen konular 

kültür odaklıdır. Kültürün turizm gelir kaynağı olarak görülmesi kültürün yozlaşmasına, toplumların bozulmasına ve 

sadece belirli bir gurup insanın toplum içinde zenginleşmesine yol açacağı kaygısı ve iddiası dile getirilmiş ve halen 

dile getirilmektedir. Kültürel emperyalizm ve antikapitalizm eleştirileri ile desteklenen eleştirilerin bir kısım haklı 

görüşler içermesine rağmen, kültür turizminin son 30 yıl içinde çok hızlı bir şekilde önem kazanan bir küresel sosyal 

aktivite olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Milyarlarca dolarlık ekonomisi ve endüstrisi ile kültür ve tarihi miras turizmi 

kültür ve tarihi miras anıtlarının ve eserlerinin korunmasında ve yenilenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sahne 

sanatları, güzel sanatlar, el işleri, sinema, tiyatro vb. kültürel faaliyetlerin mali olarak desteklendiği ve genel olarak 

turizmden kazanılan gelirin ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin yeniden yapılanmasında, daha yaşanabilir ve estetik 

yerleşim alanlarına dönüşmesinde ciddi katkıları bulunmaktadır. 

KADİMİSTANBUL Stratejik Turizm Master Planında İstanbul’un özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerinde 

dikkate alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere saygı göstererek, değerlerin geçmişten geleceğe kesintisizliğini 

sağlamak ve şehrin kültür ekonomisini İstanbullu ile birlikte güçlendirmek temel amaç olarak benimsenmiş; hedefler 

ve stratejiler bu doğrultuda geliştirilmiştir. Plan, İstanbul'un potansiyelleri doğrultusunda alternatif türlerle 

çeşitlendirilmiş kültür odaklı turizm anlayışıyla hazırlanmıştır. 

    Kadir TOPBAŞ 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
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ARKA PLAN 

Sahip olduğu çok özel stratejik coğrafi konum, merkezinde bulunduğu bölgenin farklı ülke ve milletleri ile köklü 

tarihi ilişkileri, barındırdığı tarihi ve kültürel zenginlik, dinamik nüfus yapısı ve ekonomik potansiyeli, İstanbul’u 

sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli metropol bölgelerinden biri haline getirmiştir (İBP, 2010-2013). 

Tarih boyunca önemli bir merkez olarak varlığını sürdürürken bünyesinde biriktirdiği dünya kültür mirası 

ölçüsündeki tarihi kültürel değerlerinin yanında sahip olduğu doğal kültürel değerleri ile de dünyanın sayılı 

güzellikteki kentlerinden biri olan İstanbul, söz konusu bu değerleri ile tek başına bir turistik üründür. 

İstanbul Turizm Master Planı ile İstanbul’un sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya çıkartılması, barındırdığı 

kültürel mirasın korunarak hizmete sunulması, dünya turizm pazarında daha etkin söz sahibi olması, benzer 

metropoller ile rekabet edebilir hale gelmesi ve arzu edilen turist sayısı ve turizm gelirlerine erişilebilmesi için kentin 

turizm fonksiyonunun planlı ve stratejik gelişiminin sağlanmasını amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada "İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi" verileri altlık olarak kullanılmış; genel hedef 

ve stratejilerin geliştirilmesinde Onuncu (2013-2018 dönemi) Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program'da (2012-

2014) Benimsenen Turizm Yaklaşımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2009 onaylı 

"İstanbul Çevre Düzeni Planı", Kültür ve Turizm Bakanlığı "Türkiye Turizm Stratejisi (2023)" ve İstanbul Kalkınma 

Ajansı tarafından hazırlanan 2010-2013 dönemi "İstanbul Bölge Planı", yine İstanbul Kalkınma Ajansı 

tarafından hazırlanan 2014-2023 İstanbul Bölge Planı (taslak)"ndan yararlanılmış ve belirlenen hedef ve stratejilerin 

söz konusu üst ölçekli planlara uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. 

İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi kapsamında İstanbul'un sahip olduğu turizm potansiyeli 

belirlenmiş; "Odak Grup Çalışmaları", "TÜRSAB Komiteler Toplantısı" ve "İstanbul Turizm Ana Planı Konferansları" 

ile İstanbul'da turizmle ilgili olan kurum ve kuruluşların; anket çalışmaları ile de yerli ve yabancı turistlerin görüş ve 

düşünceleri alınmıştır. 
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Odak Grup Çalışmaları kapsamında 3 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. 1. Odak Grup Toplantısında Kültür-Sanat 

Sektörü, Eğlence Organizatörleri, Kültürel ve Yaratıcı Endüstrileri Temsilcileri ile 2. Odak Grup Toplantısında Turizm 

Sektörü Yatırımcıları ve Kamu Sektörü Temsilcileri ile 3. Grup Odak Toplantısında İstanbul'un Tanıtımını Yapanlar, 

Reklamcılar ve Pazarlama Uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur.  

TÜRSAB Komiteler toplantısı; Komiteler Sorumlusu, Kültür Turizmi Komitesi, Doğa, Macera & Sürdürülebilir Turizm 

Komitesi, Kongre ve Incentive Turizm Komitesi, Sağlık Turizmi Komitesi, Gençlik ve Eğitim Turizmi Komitesi, Spor 

Turizmi Komitesi, Tur Operatörleri Komitesi olmak üzere yedi komitenin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul'un konumu, özellikleri ve önemi, bölgeye ilişkin yapılacak analiz çalışmalarının vizyonunun, hedeflerinin 

tartışılması için paydaş olması gerektiği düşünülen tüm kurum kuruluş ve kişilerin katılımı ile İstanbul Turizm 

Vizyonunun belirlenmesi amacıyla da İstanbul Turizm Konferansı adı altında 2 toplantı gerçekleştirilmiştir. İlk 

toplantıda "İstanbul Turizm Master Planına” yönelik veri toplanması, SWOT Analizi ve Ana Hedeflerin Belirlenmesi 

konularına odaklanılmıştır. İkinci toplantıda ise "İstanbul turizmi için Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi"; "İstanbul için 

Turizm Çeşitliliği ve Nasıl Geliştirilebileceği"; "İstanbul'un Turizm Alt Yapısının Nasıl Daha Güçlü Hale 

Getirilebileceği"; "İstanbul'un Nasıl Tanıtılacağı" ve Turizmin İstanbul'un İhtiyaçlarıyla Nasıl Örtüşebileceği'ne 

odaklanılmış ve bu kapsamda "Eylem Planı ve Uygulama Araçları" tartışılmıştır. 

İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama işi kapsamında, havalimanı yurtdışı çıkış kapısında ve 

karayollarında yerli ve yabancı turistlere anket uygulanmıştır. Temmuz 2011 – Haziran 2012 ayları arasındaki 

dönemde gerçekleştirilen anket çalışmasında, yabancı ziyaretçilerle toplam 7016 adet, yurtdışında ikamet eden 

Türk ziyaretçilerle toplam 1471 adet, yurtiçinde ikamet eden yerli turistlere toplam 3087 adet anket 

gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul'la ilgili tüm veriler ile tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilen hedef ve stratejilerin 

gerçekleştirilmesine yönelik projeler oluşturularak; ne kadar başarıldığının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 

performans göstergeleri belirlenmiştir. ä 
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Fotoğraf 1 Detroit Publishing Company, 1905 

 

KADİMİSTANBUL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

İSTANBUL'UN TURİZM PERSPEKTİFİ 
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Fotoğraf 2 İhsan İlze 
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İSTANBUL’UN TURİZM PERSPEKTİFİ 

Turizm, ödemeler dengesi üzerindeki etkisi, istihdam sağlaması, gelir sağlaması, kültürlerarası etkileşim ve barışa 

olan katkısı gibi önemli özellikleriyle günümüzde önemi daha iyi anlaşılan, endüstri haline gelmiş bir sektördür. Aynı 

zamanda, dünyadaki artan küresel rekabet ortamında ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin sermayeyi, yatırımları ve 

zengin turistleri çekmeyi amaçlayan, en hızlı gelişen bir hizmet alt sektörüdür.  

2013 yılı UNWTO verilerine göre dünyada turizm; gayri safi hâsılanın %9’unu, istihdamın 1/11’ini, 1,4 trilyon ihracat 

ile toplam ihracatın %6’sını ve toplam hizmet ihracatının %29’unu oluşturmaktadır. Ziyaret amacına göre turistlerin 

dağılımı; %52 oranla eğlence, rekreasyon ve tatil, %27 oranla ziyaret, sağlık, din, hac, vb. %14 oranla iş,%7 oranla 

tanımsız şeklindedir.  

Uluslararası, ulusal ve bölgesel alanda, işletmeciler, yerel idareler, yerel halk ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlar, sahip 

oldukları kaynakları değerlendirerek daha fazla gelir elde edebilmek için yoğun bir rekabet ortamı içerisindedirler. 

Bunların yanında, turizm bilincinin yaygınlaşması, iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi, boş zaman oranındaki 

artışlar, yeni destinasyonların keşfi ve farklılık arayışları da turizm olgusunu yeni bir boyuta taşımış ve genişletmiştir.  

Bu açıdan turizm gerek ülke genelinde gerek yerelde nitelikli bir gelişme dinamiği oluşturmaktadır. Kimi zaman bir 

kent ve hatta bütün bir ülke üzerindeki dönüştürücü etkisiyle turizm, kent merkezli bir ekonominin oluşumunda ve 

hatta ülke ekonomisinin gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Kentlerin tanıtılmasında, kültürel etkileşimin 

sağlanmasında, yaşam ve çevre kalitesinin artırılmasında etkin bir işlevsellik sahibi olan turizm, yatırımlar açısından 

da önemli bir tetikleyici güçtür.  

Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi özellikle dünya ölçüsünde sahip olduğu tarihi kültürel doğal değerleri ile 

Türkiye'de de turizm, ekonominin motor güçlerinden birini teşkil etmektedir ve dolayısıyla istihdam artışı, döviz girişi 

sağlamak ve yabancı sermaye yatırımlarını çekmek açısından en önemli sektörlerden biri durumundadır. İstanbul 

ise bu yarış içerinde adeta tek başına bir turizm merkezi konumundadır.  
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KITALARIN BİRLEŞTİĞİ NOKTA 

İstanbul, dünya coğrafyası üzerinde, Türkiye'nin kuzeybatısında İstanbul Boğazı'nın ayırdığı Asya ve Avrupa 

kıtalarının birleştiği yerde konumlanmış bulunmaktadır. Marmara ile Karadeniz'i birleştiren İstanbul Boğazı, kenti 

Asya ve Avrupa yakası olarak ikiye bölerken İstanbul'a iki kıtayı birleştiren dünyadaki tek şehir olma özelliğini de 

kazandırmaktadır. Karadeniz havzasının dünyaya açıldığı yegane doğal yol olan İstanbul Boğazı üzerinde ve Asya 

ve Avrupa kıtalarının geçiş noktası üzerinde bulunmasının sağladığı jeopolitik ve jeostratejik avantaj, İstanbul'un 

yüzyıllar boyunca, Doğu Roma, Bizans, Osmanlı gibi dünya imparatorluklarının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 

idari, kültürel, sosyal ve eğitim merkezi olarak varlığını sürdürmesinde önemli bir etken olmuştur (Kuban, 1996). 

Tarih boyunca önemli bir merkez olarak varlığını sürdürürken bünyesinde biriktirdiği dünya kültür mirası 

ölçüsündeki tarihi kültürel değerlerinin yanında sahip olduğu doğal kültürel değerleri ile de dünyanın sayılı 

güzellikteki kentlerinden biri olan İstanbul, söz konusu bu değerleri ile tek başına bir turistik üründür.  

Marmara Bölgesi'nde yer alan ve 5.712 km² yüz ölçüme sahip olan İstanbul, Marmara Denizi ile Karadeniz 

arasında yer alan, 14 milyonu aşkın nüfusuyla, Türkiye nüfusunun yaklaşık %19'unu barındıran, en yüksek nüfusa 

sahip yerleşim merkezidir.  

Mal, hizmet ve bilgi akımının yönetim, kontrol ve koordinasyon fonksiyonlarının yer aldığı, ekonomik ilişkilerin 

kurulduğu ve yürütüldüğü bir şehir olarak İstanbul, bu anlamda ülke ekonomisinin kalbinin attığı yerdir (Subaşılar, 

2007). Dolayısıyla, ekonomik gelir yaratıcı özelliği ile de ekonomik açıdan Türkiye'nin önemli bir şehridir. Dünyanın 

en büyük ekonomiye sahip 34. destinasyonu olup, belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre 

Avrupa'nın en fazla nüfusuna sahip şehridir.  

Napolyon'un; “Eğer dünyada tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu”, sözü İstanbul'un tarih boyunca sahip 

olduğu önemi vurgulamaktadır. Napolyon İstanbul'un siyasi, ekonomik ve sosyal önemini vurgularken Lamartine 

ise İstanbul'u “Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar 

ki, görülmeye değer. Bir koluyla Asya'ya, diğeriyle Avrupa'ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan kent olarak 

tanımlayarak İstanbul'un bir taraftan doğal güzelliğinden ve sanatsal yönünden, diğer taraftan coğrafi anlamdaki 

önemine vurgu yapmaktadır.  
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Türkiye kültür turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. İstanbul, dünya ölçüsündeki tarihi kültürel değerleri 

ile bu potansiyelin önemli bir parçasına mekân teşkil etmektedir. İstanbul'da turizm arzının; tarihi ve kültürel 

değerler, doğal değerler, kültür-sanat olanakları, konaklama, yeme-içme-eğlence altyapısı ve ulaşım olanakları 

açısından değerlendirildiğinde önemli bir potansiyel taşıdığı görülmektedir. İstanbul'da turizmin arz tarafını oluşturan 

bu temel altyapılar, İstanbul Metropoliten Alanında "Kültür Üçgeni" olarak anılan bir bölgede kümelenme eğiliminde 

olmuştur. Kültür üçgeni; her bir köşesinde şehrin kültür altyapısı ile belli başlı kültür endüstrilerinin yoğunlaştığı ve 

İstanbul'un sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasın izlerini yansıtan, müzeler, anıtsal yapılar ve sivil mimari 

örneklerinden oluşan özgün yapı stokunun bulunduğu üç alt merkez bütününde, bir kentsel bölge olarak 

tanımlanmaktadır. Bu alt merkezler; üçgenin kuzeyinde Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli, batısında Tarihi Yarımada ve sur 

dışında Fethi simgeleyen ve Fetihle birlikte 15. yy.da, kurulan, o zamana kadar bir sur içi şehri olan İstanbul'u ilk 

defa sur dışına çıkartan, Eyüp ve güneydoğusunda Kadıköy ve Üsküdar olarak sıralanmaktadır. 
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İstanbul tarihi geçmişi, kültürel çeşitliliği, altyapısı, coğrafi konum ve yapısı ile kültür turizmi dışında da çok çeşitli 

turizm imkânı potansiyeline sahiptir. 

İstanbul'un etkin olduğu turizm türleri; 

 Kültür ve Eğlence Turizmi 

 Gastronomi Turizmi 

 İnanç Turizmi 

 Kongre ve İş Turizmi 

 Fuar Turizmi 

 Sağlık Turizmi 

 Doğa Turizmi 

 Spor Turizmi 

 Gençlik Turizmi 

 Festival Turizmi 

 Kruvaziyer Turizmi 

 Yat Turizmi 

Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi kapsamında 7016 yabancı ziyaretçi ile yapılan anketlerde "Tarihi ve 

Kültürel Mekânları Ziyaret Etmek" İstanbul'a geliş sebepleri arasında %41 oranı ile ilk sırada yer almaktadır. Anket 

çalışmasından da anlaşılacağı gibi kültür turizmi İstanbul’un başat turizm segmentidir.  
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41%

12%8%

7%

6%

6%

4%

2%

1%

Tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme

İş yapma

Akraba, dost, arkadaş ziyareti

Kongreye katılım

Alışveriş

Kültürel etkinliklere katılım

Doğal ortamları ziyaret etme

Türk insanı hakkında daha fazla bilgi alma

Uygun maliyetli tatil ve alışveriş fırsatı

Spor etkinlikleri

Eğlence

Tatil

Eğitim, öğrenim, kurslara katılım

Yemek deneyimi

24 saat yaşayan bir şehir

Fuar ve sergilere katılım

Sağlık ve tıbbi bakım

Dini gerekçeler

Diğer

 

Kültür turizmi, iş turizmi, akraba, dost, arkadaş ziyareti, kongre turizmi, alışveriş turizmi ve doğa turizminin mevcut 

turizm tablosunda ön plana çıktığı görülmektedir. Grafik, İstanbul’un güçlendirilmesi gereken zayıf kalan yönleri ve 

potansiyelleri küçük bir pencereden bize sunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafik 1 Yabancı Turistlerin Geliş Nedenleri 
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İstanbul'da turizmin planlaması yapılırken turist tipolojisi iyi etüt 

edilmelidir. 

Kültür gezginleri, turistlerden daha ucuz maliyet ve daha uzun süreli konaklama, bağımsız programlar, spontane 

güzergahlar vb. belirli noktalarda farklılaşırlar. Kentin ve yerelin tanıtımına katkıda bulunan bireysel seyahat 

günlükleri, web seyahat blogları hazırlayarak paylaşım yaparlar. İstanbul’un tanıtımında da önemli bir işlevi olan 

kültür gezginlerinin kentte uzun süre konaklamaları kültürel deneyimi artırması açısından önemlidir.   

GEZGİN TURİST 

Seyahat Tatil 

Sürekli mekân değiştiren Bir ya da birkaç yerde düzenlenen 

Uzun süreli Kısa süreli 

Hosteller, kamp alanları, kiralık odalar Oteller 

Bağımsız Paket tur 

Daha az tanımlı program Planlı seyahat programlar 

Spontane, özgür Belirli güzergâh 

Sırt çantası Bavul 

Yerel ile bütünleşen İnsanların arasına karışmadan 

Sınırlı bütçe Planlı bütçe, birikim 

Kenti yaşayan Kenti gözlemleyen 

Özgün deneyim Sterilize rahatlama 

Paradan çok zaman Zamandan çok para 
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2010 yılının "Avrupa Kültür Başkenti" olan İstanbul'da turizm 

sektörünün, ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiği 

görülmektedir. 

İstanbul'a gelen turist sayısında 2010 yılından sonra belirgin bir artış gerçekleşmiştir. 2010 yılında İstanbul'a gelen 

turist sayısı 6,96 milyon olarak gerçekleşirken, 2013 yılına gelindiğinde bu rakam 10 milyonu aşmıştır. Yukarıda 

kısaca aktarılanlar göz önüne alındığında, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresinin İstanbul olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. İstanbul'a gelen turist sayısının, Türkiye geneline oranı 2013 yılında %26,7 düzeyinde gerçekleşmiştir.  
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Tablo 1 İstanbul'a Gelen Turist Sayılarının Yıllara Göre Türkiye İçindeki Oranı 

YIL TÜRKİYE İSTANBUL ORAN % 

2003 16.302.053 3.151.739 19.33 

2004 20.262.640 3.473.144 17.14 

2005 24.124.501 4.849.353 20.10 

2006 23.148.669 5.346.658 23.10 

2007 27.214.988 6.453.553 23.71 

2008 30.979.979 7.049.234 22.75 

2009 32.006.149 7.509.741 23.46 

2010 33.027.943 6.960.980 21.08 

2011 36.151.328 8.057.879 22.29 

2012 36.463.921 9.381.670 25.73 

2013 39.226.226 10.474.867 26.70 

Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
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Grafik 2 Son Beş Yıl Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayıları ve Değişim Oranı 

Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü  
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İstanbul'a turist gelişi; 2013 yılında en fazla Mayıs, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşmiştir. İstanbul’da turizmin 

en hareketli olduğu dönem Nisan-Ekim arası dönemdir. 2013 yılında bir önceki seneye göre değişim oranlarında 

kış sezonunda gelişme kaydedilmiştir.  

Tablo 2 İstanbul'a Gelen Ziyaretçilerin Aylara Göre Değişimi  

SEZON 2012 2013 DEĞİŞİM % 

OCAK 451.662 532.276 17,8  

ŞUBAT 494.124 617.015 24,9 

MART 659.826 838.201 27,0 

NİSAN 818.788 936.961 14,4 

MAYIS 867.511 1.058.771 22,0 

HAZİRAN 939.508 957.894 2,0 

TEMMUZ 966.337 926.266 - 4,1 

AĞUSTOS 950.062 1.074.950 13,1 

EYLÜL 940.156 1.006.014 7,0 

EKİM 913.134 998.442 9,3 

KASIM 727.772 770.288 5,8 

ARALIK 652.79 754.789 15,6 

 TOPLAM 9.381.670 10.474.867 11,7 

Kaynak: İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü  
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İstanbul’da turizm gelirleri %161 büyüyerek yıllık 14,58 milyar ¨ 

değerine yükselmiştir.  

İstanbul'a gelen turist sayısındaki artışa paralel olarak İstanbul'un turizm gelirleri de geçtiğimiz yıllar göz önüne 

alındığında düzenli olarak artma eğilimi göstermiştir. 

 2005 yılında yaklaşık 5 milyar 586 milyon ¨ olan İstanbul'un turizm geliri, 2009 yılına gelindiğinde ise 8 milyar 957 

milyon ¨ ye yükselmiş; 2012 yılında ise ciddi bir artış göstererek 14 milyar 580 milyon ¨ değerine ulaşmıştır. 

 

Not: Merkez bankası döviz kurlarına bağlı kalarak, 2005 yılı dolar kuru 1,33 ¨, 2009 yılı dolar kuru 1,52 ¨, 2012 yılı dolar kuru 1,8 ¨ baz alınmış olup bilgi amaçlı 

hazırlanmıştır.  
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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) verilerine göre, 2013 yılında uluslararası turizmden elde 

edilen toplam ihraç kazancı 1 trilyon 400 milyon USD’ ye ulaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye 32,3 milyar USD gelir 

elde ederken, İstanbul'un geliri 8,6 milyar USD düzeyindedir. 

Tablo 3 Turizm Geliri ve Kişi Başı Harcama Sayıları- 2013 

 

TURİZM GELİRİ TURİST SAYISI KİŞİ BAŞI HARCAMA 

DÜNYA 1.4 trilyon $ 1.087.000.000 1288 $ 

TÜRKİYE 32.3 milyar $ 39.200.000 824 $ 

İSTANBUL 8.6 milyar $ 10.400.000 821 $ 

Kaynak: Dünya verisi; UNWTO, 2014. Türkiye verisi; TÜİK Türkiye Turizm İstatistikleri 2013 Raporu. İstanbul verisi; Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü-İstanbul 

Turizm İstatistikleri 2013 Raporu. 

* İstanbul 2013 turizm geliri Master Card tarafından 2013 yılı haziran ayında yapılan tahmindir. 

Türkiye ve İstanbul ziyaretçi sayısı bakımından üst sıraları zorlamakla birlikte, elde edilen gelirde dünya 

ortalamasının oldukça gerisinde kalmıştır. Dünyada kişi başı turizm harcaması 1288 $ iken, bu rakam Türkiye'de 

824 $, İstanbul'da ise 821 $'dır.  
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2013 yılı verilerine göre İstanbul'da inşası devam eden toplam 50.230 yatak kapasiteli konaklama tesisi yatırımı 

bulunmaktadır. Konaklama tesisi yatırımları tamamlandığında İstanbul'da toplam yatak sayısı 173.211'e 

ulaşacaktır.  

Tablo 4 İstanbul Konaklama Tesislerine Ait Oda ve Yatak Sayısı - 2013 

 

TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI 

TURİZM İŞLETMESİ 

BELGELİ 
432 39 617 80 313 

BELEDİYE BELGELİ 778 22 048 42 668 

MEVCUT TOPLAM 1 210 61 665 122 981 

TURİZM YATIRIMI 

BELGELİ 
167 24 232 50 230 

GENEL TOPLAM 1 377 85 897 173 211 

Kaynak: http://sgb.kulturturizm.gov.tr 
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İstanbul'da; Hilton, Conrad, Four Seasons, Novotel, Ibis, W Otels, Ramada, Swissotel, Kempinski, Hyatt, Best 

Western, Inter Continental, Barcelo, Mövenpick, Holiday Inn, Radisson Sas gibi uluslararası öneme sahip turizm 

kuruluşları faaliyet göstermektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 1 İstanbul Uluslararası Turizm Firmaları 
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İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı 10.474.867 iken tesise giriş sayısı 9.020.721 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki farkın 

517.976 kişilik bölümünü Karaköy Limanına gelen günübirlik ziyaretçiler oluşturmaktadır. 

Tablo 5 Yabancı ve Yerli Turistin Tesise Geliş ve Geceleme Sayısı - 2013  

 

TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME SAYISI 

YABANCI YERLİ TOPLAM YABANCI YERLİ TOPLAM 

TOPLAM 5.968.214 3.052.507 9.020.721 15.458.108 5.401.075 20.859.183 

Kaynak: http://sgb.kulturturizm.gov.tr 

İstanbul'da ortalama kalış süresi 2013 yılında 2,31 gün olarak gerçekleşmiştir. Bu veri, üst ölçekli stratejik 

planlarda; dünya ölçüsündeki tarihi, kültürel, doğal potansiyelleri ile dünya kenti sıralamasında üst sıraya çıkma 

vizyonu taşıyan ve bu bağlamda bunun bir argümanı olarak da turizm kenti olmak için çaba gösteren İstanbul'un, 

ziyaretçilerini kentte tutmak açısından sorunlar yaşadığını göstermektedir.  
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İstanbul'da konaklama tesislerindeki doluluk oranı 2013 yılında %46,47 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk oranının 

oldukça düşük değerlerde olması, İstanbul'da tam olarak değerlendirilemeyen bir konaklama kapasitesinin 

olduğunu göstermektedir.  

Tablo 6 Yabancı ve Yerli Turistin Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı - 2013 

 

DOLULUK ORANI % 

YABANCI YERLİ TOPLAM 

TOPLAM 34.43 12.03 46.47 

Kaynak: http://sgb.kulturturizm.gov.tr 
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İstanbul 10,4 milyon ziyaretçi ile 2013 yılında dünyada en çok turist çeken 7. şehir olmuştur. Dünya turizm liginde 

ilk sırayı Londra alırken onu Paris ve Antalya izlemektedir.  

Tablo 7 Dünya Kentleri Ziyaretçi Sayısı Aralığı - 2013 

 

ŞEHİR ZİYARETÇİ SAYISI 

1 Londra 17.000.000 - 18.000.000 

2 Paris 16.000.000 – 17.000.000 

3 Antalya 11.000.000 – 12.000.000 

4 Bangkok 11.000.000 – 12.000.000 

5 Singapur 11.000.000 – 12.000.000 

6 Hong Kong 11.000.000 – 12.000.000 

7 İstanbul 10.000.000 – 11.000.000 

8 Madrid 9.000.000 – 10.000.000 

9 Dubai 8.000.000 – 9.000.000 

10 Kuala Lumpur 8.000.000 – 9.000.000 

11 Frankfurt 8.000.000 – 9.000.000 

12 Seul 8.000.000 – 9.000.000 

13 Roma 7.000.000 – 8.000.000 

14 New York 7.000.000 – 8.000.000 

Kaynak: TÜROFED 2013 Turizm Raporu  
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İstanbul’da turizm gelirlerinin doğru orantılı artışıyla 8.6 Milyar $ dan 

22.3 Milyar $ a ulaşması hedeflenmektedir.  

Üst ölçekli planlarda Türkiye için turist sayısı ve turizm gelirlerine yönelik hedefler bulunmaktadır. Onuncu Kalkınma 

Planı'nda 2018 yılı için 48,3 milyon turist hedeflenmekte; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Raporu'nda ise 63 milyon 

turist ve 86 milyar dolar gelir hedeflenmektedir. 

2013 yılı rakamlarına göre İstanbul'un Türkiye içindeki payı hem turist sayısı hem de turizm gelirlerinde %26'dır. 

İstanbul'un Türkiye içindeki payının değişmeyeceği varsayımından yola çıkarak; turist sayısında %57, turizm 

gelirinde %160 artış beklenmektedir. 

Tablo 8 Hedef Turist Sayısı ve Turizm Geliri 

 

TURİST SAYISI TURİZM GELİRİ 

2013 10.400.000 8.6 Milyar $ 

2018 12.500.000 17 Milyar $ 

2023 16.300.000 22.3 Milyar $ 

Kaynak: TTS 2023 ve Onuncu Kalkınma Planları’nın Türkiye hedeflerinden yola çıkarak, %26’lık dilimde artış olmayacağı varsayımıyla yapılan projeksiyondur. 
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Tarih boyunca önemli bir merkez olarak varlığını sürdürürken bünyesinde biriktirdiği dünya kültür mirası 

ölçüsündeki tarihi kültürel değerlerinin yanında sahip olduğu doğal değerleri ile de dünyanın sayılı güzellikteki 

kentlerinden biri olan İstanbul'un dinamik nüfus yapısı ve ekonomik potansiyeli ile birlikte hedefi "dünyanın en çok 

ziyaret edilen şehri" olmalıdır.  

2025 yılında; 18 milyon kişi tarafından ziyaret edilen, konaklama tesislerinde %75 doluluk oranını yakalayan ve 

ortama geceleme süresini 4,5 güne çıkaran İstanbul yatak kapasitesini de bu hedefler doğrultusunda 

planlamalıdır.ä 

Tablo 9 Hedef Rakamlar 

 

TURİST HEDEFİ 

YATAK 

KAPASİTESİ 

HEDEFİ 

KAPASİTE 

DOLULUK HEDEFİ 

ORTALAMA KALIŞ 

SÜRESİ HEDEFİ 

2013 

MEVCUT 
10.400.000 173.211 %46.47 2.13 

2018 

1.ETAP 
12.500.000 199.772 %60 3.5 

2023 

2.ETAP 
16.300.000 267.945 %75 4.5 

2025 

HEDEF YIL 
18.000.000 295.890 %75 4.5 

 



 

27 

POTANSİYELLER VE SORUNLAR  

İstanbul’un potansiyelleri ve sorunları ortaya çıkarılarak,  bu kriterler doğrultusunda izlenmesi gereken strateji ve 

politikalara ilişkin ipuçları belirlenmektedir.   

Potansiyeller ve sorunlar, turizm sektörüne doğrudan ya da dolaylı girdi veren 5 ana bileşen çerçevesinde 

incelenmiştir. Ekolojik çevre, yapılaşmış çevre, sosyal durum, sektörel durum ve kurumsal yapılanma olarak ele 

alınan incelemede, İstanbul turizminin genel sorun ve potansiyelleri ortaya çıkarılmıştır. ä 

Tablo 10 Potansiyeller ve Sorunlar İnceleme Grupları 

 
POTANSİYEL (O) SORUN (X) 

EKOLOJİK ÇEVRE 9 12 

YAPILAŞMIŞ ÇEVRE 11 24 

SOSYAL DURUM 16 17 

SEKTÖREL DURUM 15 25 

KURUMSAL YAPILANMA 14 19 

TOPLAM 65 97 
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EKOLOJİK ÇEVRE 

İstanbul’un eşsiz konumu ve jeopolitik önemi, boğazın varlığı, kıyı şehri olması, biyo-çeşitlilik gibi konular ekolojik 

çevreye ilişkin genel potansiyelleri oluşturmaktadır. 

Tablo 11 Ekolojik Çevreye İlişkin Potansiyeller 

O EKOLOJİK ÇEVREYE İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O1 Jeopolitik konumunun getirdiği turizm imkânları (kongre, forum vs.) 

O2 Eşsiz boğaz geçişinin varlığı ve adaların özgün yapısı 

O3 Endemik flora ve fauna türlerine sahip olması ile biyo-çeşitlilik açısından zengin olması 

O4 İki yarım ada şeklindeki yapısı ile suyla olan özgün ilişkisi ve kıyı şehri özelliklerini gösteriyor olması 

O5 Günübirlik turizm için uygun orman, koru, mesire gibi alanların varlığı 

O6 Dört mevsim turizm imkânının olması 

O7 Hem ulusal hem de uluslararası ulaşımın düğüm noktası olması 

O8 Hem Avrupa hem de Asya pazarına mesafe olarak yakın olması 

O9 Farklı yapıdaki morfolojik özellikleri nedeniyle farklı turizm türlerine imkân vermesi 
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Ekolojik çevreye ilişkin sorunların en önemlisi güncel ve kapsamlı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu kapsamda, 

canlı ve dinamik bir altyapıya sahip envanter oluşturulması ile doğal alanlara ilişkin sorunlar daha net görülebilecek 

ve çalışmalar hız kazanacaktır.  

Tablo 12 Ekolojik Çevreye İlişkin Sorunlar 

X EKOLOJİK ÇEVREYE İLİŞKİN SORUNLAR 

X1 Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili güncel ve kapsamlı bir envanterin eksikliği 

X2 Kıyı potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi 

X3 İstanbul'un özellikle Boğaz ve Marmara kıyılarının kirli olması ve yüzmek için yeterli kalitede olmaması 

X4 Düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle kent içi doğal kaynakların giderek bozulması 

X5 Orman alanları içerisinde yörenin peyzajı ve özelliğine uygun rekreatif faaliyetlerin yetersiz olması 

X6 
Ormanların tahribatına yol açan yangınlar (Piknik, izmarit ve cam kırıkları vs.)  ile büyük alan kaplayan Golf, 

F1 gibi projelerin gerçekleştirilmesinde yönetimin otonom kararları  

X7 1999 Marmara Depremi'nden sonra kuzeydeki doğal alanlara yönelik artan yapılaşma talebi 

X8 Tarım alanları, orman alanları ve su havzaları üzerindeki yapılaşma baskısı (konut, sanayi vb.) 
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X EKOLOJİK ÇEVREYE İLİŞKİN SORUNLAR 

X9 Kıyı ve deniz kullanım olanaklarının sınırlı olması 

X10 Yeşil alanların yetersizliği ve bakımsızlığı 

X11 Kentin doğal güzelliklerinin, tarihi siluetinin çeşitli nedenlerle hiçe sayılması 

X12 Uluslararası ve ulusal mevzuat ile bilimsel doğa koruma ilkelerinin uygulanmasındaki eksiklikler 
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YAPILAŞMIŞ ÇEVRE 

İstanbul, sahip olduğu tarihi ve kültürel miras, Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alması, konaklama altyapısının 

gelişmiş olması, ulaşılabilirliğin yüksek olması, havacılıkta gelişmeler göstermesi, 24 saat yaşayan canlı bir şehir 

olması, hizmet kalitesi ve sunumu, büyük bölgesel projeleri ile yapılaşmış çevre açısından çok önemli potansiyellere 

sahiptir.  

Tablo 13 Yapılaşmış Çevreye İlişkin Potansiyeller 

O YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O1 İstanbul'un tarih, kültür mirasını yansıtan 30.000 in üzerinde tescilli esere sahip olması  

O2 Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan yapıların var olması (Kara surları, Tarihi yarımada) 

O3 
Fiziksel çevre içerisinde çeşitli turizm türlerine hizmet edecek yapıların olması (otel, günübirlik tesisler, 

extreme spor alanları) 

O4 
Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik açısından altyapı imkanlarının geniş olması (iki hava limanı, liman, uluslararası tren 

seferleri ve genişletilen metro ağı) 

O5 Uluslararası düzeyde sportif organizasyonlara ev sahipliği yapan spor tesislerinin olması 

O6 
Eski fabrika, sanayi ya da tersane alanlarının kültür turizmi odaklı kullanımlara yeniden canlandırılması 

hususundaki eğilimlerin artışı 

O7 
Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla birbirine bağlayacak tüp geçiş projesi, İstanbul'da sona eren Pan-Avrupa 

IV. ve X. Koridorun, Trans-Asya Demiryolu Hatları ile bağlantısını da sağlaması 
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O YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O8 İstanbul'u 24 saat yaşatan faaliyetlere ev sahipliği yapan mekânlara sahip olması 

O9 
Yoğun turistik alanlarda ve çevresinde yapılan fiziksel iyileştirme, rehabilitasyon, restorasyon çalışmaları 

sonrasında oluşan yeni mekânlar 

O10 Hizmet kalitesi yüksek otel, pansiyon vs. gibi yapı stoğunun varlığı 

O11 Sivil havayolu firmalarının hızla büyümesi ve yurtdışında yeni destinasyonlara direkt uçuşlar geliştirmeleri 

 

Kültür mirasına ilişkin daha çok Osmanlı Dönemi eserlerine odaklanılması, tarihi kent dokularında fiziksel ve sosyal 

dokunun tahribi, üçüncü boyutta tasarım ve estetik eksikliği İstanbul’da yapılaşmış çevreye ilişkin sorunların 

başında gelmektedir. 

Tablo 14 Yapılaşmış Çevreye İlişkin Sorunlar 

X YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE İLİŞKİN SORUNLAR 

X1 
Kültür mirasının daha çok Osmanlı Dönemi eserlerine odaklanması; İstanbul’un 8000 yılı aşkın geçmişinin 

olduğunun ihmal edilmesi 

X2 Tarihi kent dokularında fiziki ve sosyal dokunun tahribi, bütünle uyum sağlamaması 

X3 Yeni gelişim alanlarının geleneksel kent dokusuna baskı yapması 
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X YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE İLİŞKİN SORUNLAR 

X4 Üçüncü boyuttaki tasarım eksikliği 

X5 Kentsel gelişimin düşeyde ve yatayda kent silüetine etkisinin olumsuz olması 

X6 
Son dönemde şehre anlam ve değer katan, onu farklı ve özgün kılan anıtsal mimari eserlerin yapılmamış 

olması 

X7 Yol ve köprü gibi mühendislik yapılarının kent kimliğiyle uyumlu olmaması 

X8 Kente estetik bir kaygıyla yaklaşılmaması, yeni yerleşim alanlarının kimliksiz ve aynılaşmış olarak gelişmesi 

X9 
Tarihi dokuların ticarete dönüşümü ve yeni kullanıcıların gelmesi ile yaşam özelliklerini yitirmesi, 

köhneleşmesi 

X10 Fuar alanlarının sayı ve kapasite olarak yetersiz olması; Anadolu Yakası'nda fuar alanının bulunmaması 

X11 Olimpiyat Köyünün yarattığı fırsatların yeterince değerlendirilememesi 

X12 Mahalle ölçeğinde spor tesislerinin sayı ve alan olarak yetersiz olması 

X13 Rekreasyon alanı eksikliği/potansiyellerden etkin yararlanılmaması 
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X YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE İLİŞKİN SORUNLAR 

X14 Havza alanlarında ve dere kenarlarında sanayilerin yer seçmesi 

X15 Turizm belgeli tesislerin düşük nitelikte olması 

X16 
Mevcut yolcu limanının kent içi erişim olanaklarının yetersiz oluşu, toplu taşımanın yetersiz olması, özel 

araç sahipliğinin ve kullanımının artmış olması 

X17 Yerleşim bölgelerinde, iş merkezlerinde ve aktarma noktalarında yeterli otopark alanlarının bulunmaması 

X18 
Kent içi karayolu trafiğinde ve kentin bütün önemli arterlerinde özellikle sabah ve akşam doruk saatlerde 

tıkanıkların yaşanması ve ulaşım hızının düşmesi 

X19 
Turistleri yönlendiren trafik işaret ve levhalarının gerek sayıca, gerekse dil ve gösterim tekniği açısından 

yetersiz olması 

X20 
Tarihi konut alanlarına, binaların özellikleriyle uyuşmayan fonksiyonların yerleşmesiyle ortaya çıkan kullanım 

uyumsuzlukları ve binaların tahrip olması, eskime nedeniyle tam kapasite kullanılamaması 

X21 Zeyrek bölgesinin Dünya kültürel miras listesinden çıkarılma tehlikesi 

X22 Büyük altyapı projelerinin doğal ve kültürel varlıkları dikkate almadan planlanması 

X23 Merkezi yönetimin otonom projeleri (3.Köprü, havalimanı vb) 
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X YAPILAŞMIŞ ÇEVREYE İLİŞKİN SORUNLAR 

X24 Sanayinin çevrede yarattığı olumsuzlukların hizmet gelişimini olumsuz etkilemesi 

 

SOSYAL DURUM 

Sosyal açıdan zengin bir kültürü ve çeşitliliği, efsaneleri, somut ve somut olmayan değerleriyle diğer tüm kentlerden 

ayrışan İstanbul, dünyanın kültür başkentidir.  

Tablo 15 Sosyal Duruma İlişkin Potansiyeller 

O SOSYAL DURUMA İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O1 Zengin kültürel ve sosyal çeşitliliğin olması 

O2 Zengin efsaneleri ile farklı bir kimliğe sahip olması 

O3 Somut ve somut olmayan değerlerinin tespitinin yapılıp arşivlenmesi 

O4 İstanbullunun turist ve turizm konusundaki düşüncelerin olumlu olması 

O5 Hat sanatı, ebru sanatı, el yazmaları, seramik, çini, bakır, sedef gibi el sanatlarının çeşitliliği 

O6 Eğitim düzeyinde artış eğilimi 
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O SOSYAL DURUMA İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O7 Sosyal ve kültürel aktivitelerdeki artışa paralel katılımın oranının da artması 

O8 
Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin en önemli şehri olmasının yanında M.Ö. ye giden tarihi ile 

farklı uygarlık ve kültürlerin kesişim noktası olması 

O9 İstanbul halkının heterojen yapısının getirdiği farklı sosyal çevrelerin birliktelikleri 

O10 UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alıyor olması 

O11 Farklı yemek kültürlerinin bünyesinde bulunduruyor olması 

O12 Turizm örgütlenmesine yönelik sivil toplum kuruluşlarının artması 

O13 Orman ve yeşil alanlarının korunmasına yönelik bilincin artmaya başlaması 

O14 Çevre konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarının etkinliğinin giderek artması 

O15 Turizm olgusuna çabuk adapte olabilen genç ve dinamik nüfus yapısı 

O16 İnternet kullanımının gün geçtikçe artıyor olması 
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Toplumda kentli olma bilincinin gelişmemiş olması, kültürel faaliyetlere katılımda yetersizlik, tarihi eserlere sahip 

çıkmama gibi sorunlar sosyal meselelerin başında gelmektedir.  

Tablo 16 Sosyal Duruma İlişkin Sorunlar  

X SOSYAL DURUMA İLİŞKİN SORUNLAR 

X1 Toplumda kentlilik bilincinin gelişmemiş olması 

X2 
Tarihi eserlere sahip çıkma bilincinin toplumda yaygınlaşmamış olması ve korumanın maliyetli olduğu 

fikrinin yerleşmiş olması 

X3 Kültürel faaliyetlerin ve tesislerin yetersizliği 

X4 Turistlere karşı iyi niyetli olmayan rahatsız edici yaklaşımların varlığı 

X5 
 İstanbul’la özdeşleşen kültürel etkinliklerin, uluslararası festivallerin beklendiği kadar turist çekememesi ve 

İstanbul’un bu etkinliklerle anılamaması 

X6 Müzelere olan ziyaretlerin sınırlı sayıda olması 

X7 
Tarihi merkezlerdeki ticari fonksiyonlarının artması ile konut kullanımının düşmesi ve geceleri güvenlik 

sorunu yaşanması 

X8 
Turizm faaliyetleri nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde değer artışı yaşanması ve kentlinin mekâna 

yabancılaşması 

X9 Toplumsal eşitsizliklerin ve mekansal ayrışmaların derinleşmesi 
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X SOSYAL DURUMA İLİŞKİN SORUNLAR 

X10 Eğitim seviyesinin yeterince yüksek olmaması, genç nüfusun eğitiminde ortaya çıkan kalitesizlik 

X11 
Yabancı dil ile iletişim kurmada yaşanan güçlük: özellikle profesyonel olarak turistlere hizmet sunmak 

durumunda olan İstanbulluların (esnaf, taksici gibi…) iyi niyetine rağmen iletişim kurma güçlüğü 

X12 Kaliteli hizmet sunumunun istenilen düzeyde olmaması 

X13 Hırsızlık ve kapkaççılık olaylarındaki artışın kent yaşamını olumsuz etkilemesi 

X14 Terör riski 

X15 Kentteki suç oranlarının artmakta olması 

X16 Mekânsal eşitsizlikler ve soylulaştırma  

X17 Komşu ülkelerdeki savaş ve benzeri koşullar 
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SEKTÖREL DURUM 

Turizm sektörü, tüm sektörler içerisinde %80’lik bir paya sahip hizmet sektörü içinde 3. sırada yer alan ve 

İstanbul’a potansiyel anlamda en fazla getiri sağlayacağı düşünülen sektördür. Teknoloji ve iletişimde yaşanan 

gelişmeler ile birlikte İstanbul dünya üzerinde sahip olduğu konumu pekiştirmiş, yerli ve yabancı sermaye için prestij 

bir şehir konumuna yükselmiştir. Turizm sektörü içerisindeki dinamikler irdelendiğinde, çok sayıda ulusal ya da 

uluslararası kültür ve sanat festivalleri, spor organizasyonları, ileri düzeyde bilgi-iletişim altyapısı, gelişmiş kültür 

endüstrisi gibi pek çok potansiyel ile sektör hızla gelişmektedir.  

Tablo 17 Sektörel Duruma İlişkin Potansiyeller 

O SEKTÖREL DURUMA İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O1 Çok sayıda ve çeşitte fuarın düzenlenebildiği ve fuar alanında İstanbul'un isim yapmaya başlamış olması 

O2 Uluslararası kültür ve sanat festivalleri ve spor müsabakalarının düzenlenmesi (bienal, caz festivali, WTA) 

O3 
Özel sektörün de müzecilik faaliyetlerinin artması, sanat galerilerin, sergilerin düzenlenmesi (İstanbul 

Modern, Sabancı Müzesi vb.) 

O4 
Beyoğlu, Nişantaşı, Maslak'ta film sektörü, moda tasarım, yazılım sektörleri gibi kültür endüstrilerinin 

yığılma alanlarının varlığı 

O5 Hem ulusal hem uluslararası ticaret hayatının canlı olması 

O6 
Kent ekonomisinin %80 hizmet sektöründen oluşması, hizmet sektörü içerisinde turizmin 3. sırada yer 

alıyor olması 
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O SEKTÖREL DURUMA İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O7 
Dünya ölçeğinde büyüklüğe ulaşan Türk şirketlerinin varlığı, aynı zamanda birçok yabancı firmanın 

İstanbul'a gelmiş olması, yabancı sermayenin artışının sağlanmış olması 

O8 Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler 

O9 
Özellikle Türkiye markası ile iyi bilinen markalara sahip olması ve bunların pek çoğunun İstanbul ile 

bağlantılı-ilişkili olması (Örn. THY markası) 

O10 
Dünyada turist profilinin doğu ülkelerine kaymakta olması ve bu potansiyeli gösteren pazarlarda Türkiye’ye 

ve İstanbul’a yönelik ilginin artması 

O11 İstanbul'un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti, 2012 Avrupa Spor Başkenti gibi ünvanlara sahip olması 

O12 AB'ye kıyasla hizmetin daha ucuza sunulması 

O13 
Türkiye ekonomisinin kalbinin İstanbul’da atması, bölgesel dengesizlik bakımından sorun olmakla birlikte, 

turizmin çeşitliliği bakımından (fuar, kongre, akademik vs. ) avantajları 

O14 Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerine ait alt yapının hızla gelişmesi, yaygınlaşması ve ucuzlaması 

O15 
Dizi ve filmlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak İstanbul’daki çeşitli mekânların görünmesi, bu yapımların 

yurtdışında gördüğü talep nedeniyle doğal olarak İstanbul’a olan ilgiliyi de artırmaları 
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İstanbul'da turizm sektörüne ilişkin potansiyeller yeterince değerlendirilememektedir. 

Tablo 18 Sektörel Duruma İlişkin Sorunlar 

X SEKTÖREL DURUMA İLİŞKİN SORUNLAR 

X1 Tarihi kent olan Tarihi Yarımadanın ekonomik potansiyelinin değerlendirilmemesi 

X2 Benzer kentler ile karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin düşük olması 

X3 
Bugünkü haliyle Tarihi Yarımada, çok az Beyoğlu ve daha az Anadolu yakasına sıkışmış turizm etkinlikleri, 

tüm kente yayılmaması 

X4 AB-UNESCO gibi kurumların fonlarının değerlendirilememesi 

X5 Kongre turizminin yetersiz olması 

X6 Tarihi süreç içinde gelişen ekonomik aktivitesi yüksek olan merkezlerin riski en yüksek alanlar olması 

X7 Sosyal ve teknik altyapı eksikliği, dengesiz dağılımı 

X8 
Ticaret ve hizmet alanlarının belli akslarda yoğunlaşması, homojen olarak dağılmamasının aşırı yoğunluğa 

neden olması 

X9 Hizmet sektörünün her iki yakada dengeli bir şekilde dağılmamış olması 
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X SEKTÖREL DURUMA İLİŞKİN SORUNLAR 

X10 Kayıt dışı ekonominin varlığı 

X11 Hizmet sektörünün her iki yakada dengeli bir şekilde dağılmamış olması 

X12 Kent içinde küçük ve dağınık üretim işletmelerinin bulunması 

X13 Girişimcilik kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalarının yetersiz olması 

X14 İleri teknoloji, yönetişim, bilişim, tasarım gibi inovasyon konusundaki faaliyetlerin yetersiz olması 

X15 Uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin zayıf olması 

X16 İstanbul’un tanıtım ve pazarlama stratejisine yön verecek araştırmaların yapılmaması ya da kısıtlı olması 

X17 Yabancı dillere çevrilen tanıtıcı broşür vs de görülen çeviri hataları, eksiklerin varlığı 

X18 Son yıllarda artan sayıda turist gelen Doğu Asya ülkelerinin dillerinde broşürlerin olmayışı 

X19 Kamunun turizm açısından İstanbul'daki alt yapı yatırımlarına kısıtlı kaynak ayırması 
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X SEKTÖREL DURUMA İLİŞKİN SORUNLAR 

X20 Uzakdoğu pazarının global firmaları çekmeye başlaması 

X21 AB üyesi rakip ülkelerin birliğin bilgi ve finans desteklerinden yararlanarak rekabet güçlerini hızla artırmaları 

X22 Kayıt dışı ekonominin mekânsal düzlemde hisseli ve kaçak gelişmeleri teşvik etmesi 

X23 Yabancı sermaye yatırımlarının planlara uygun olmayan yer seçimi ve plan değişikliği 

X24 
 Turizmin tanıtımında ve pazarlanmasında rol oynayan en önemli aktör olan Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’ndaki tanıtım bütçesinin doğru kanallara ulaşamaması 

X25 
Fiyatların standardize edilememesi nedeniyle zaman zaman fahiş fiyat uygulamalarına maruz kalınması ve 

bunun olumsuz pazarlama malzemesi olarak aleyhte kullanılması 
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KURUMSAL YAPI 

Tablo 19 Kurumsal Yapıya İlişkin Potansiyeller  

O KURUMSAL YAPIYA İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O1 Korumaya yönelik kurumların, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının ve uluslararası kuruluşların varlığı 

O2 İstanbul'da kaliteli hizmet veren sağlık kuruluşlarının bulunması ve uluslararası ölçekte hizmet vermeleri  

O3 Yeni koruma yasalarının varlığı 

O4 Koruma amaçlı planların hazırlanması 

O5 TURSAB, İKSV gibi kuruluşların varlığı 

O6 
Turizmin çeşitliliği konusunda özgün projeler geliştiren ve bunu turistlere sunabilen çok sayıda turizm 

firmasının/acentenin olması 

O7 Uluslararası sözleşmelere taraf olunması 

O8 Kıyı Kanunu 

O9 Uluslararası teknik işbirliği olanaklarının varlığı 
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O KURUMSAL YAPIYA İLİŞKİN POTANSİYELLER 

O10 Olimpiyat adaylığı ve Olimpiyat Yasası'nın varlığı 

O11 Doğal kaynakların korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelere taraf olunması 

O12 Üst ölçekli planların yapılması 

O13 Hükümetin özel kurumlardan yararlanma imkanını getirmesi 

O14 Dijital platformlarda tanıtım ve pazarlama, yaygınlaştırma imkânlarının artıyor olması 
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Turizm sektörü potansiyeller dışında; bu potansiyellerin ya gelişmesini engelleyen ya da gelişme hızını azaltan 

birçok soruna sahiptir. Tabloda sıralanan sorunların büyük çoğunluğunun dışsal, şehrin yalnızca yerel yönetimdeki 

reformlarıyla çözülemeyecek genişlikte ve derinlikte olduğu aşikârdır. Bu anlamda merkezi ve yerel idarelerin, 

kısaca kamunun kendi içinde ve özel sektör ile işbirliği ortamlarını geliştirmesi; birer uygulayıcı olarak şehrin ve 

toplumun geleceği için vizyon birliğine ulaşması elzemdir. 

Tablo 20 Kurumsal Yapıya İlişkin Sorunlar 

X KURUMSAL YAPIYA İLİŞKİN SORUNLAR 

X1 Sektördeki aktörler arası koordinasyonsuzluk 

X2 Festivallerdeki kamu desteği oranının %3'lerde kalması 

X3 Sit belirleme ve derecelendirme sistemindeki zayıflıklar 

X4 Korumaya yönelik uygulama araçlarının yetersizliği 

X5 Çevre yönetimi faaliyetlerine ilişkin kurumlar arasında yetki ve görev tanımı çakışmalarının bulunması 

X6 Ekolojik planlarının olmaması 

X7 Yasaların uygulanmasındaki zayıflıklar 

X8 Turizmde rekabet edebilirliği yüksek olan sektörlerin desteklenememesi 

X9 İstanbul’un reklâm ve tanıtım stratejilerinin turist çekmede yeterli olmaması 
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X KURUMSAL YAPIYA İLİŞKİN SORUNLAR 

X10 Uluslararası turizm firmaları ve tur organizasyonları ile ilişkilerin zayıf olması 

X11 
Turizm danışma bürolarının ve kent içinde turisti yönlendirecek ve bilgilendirecek yazılı ve görsel 

malzemenin yetersiz olması 

X12 
Ulaşım yönetiminde çok başlılık ve yetki karmaşası, bütüncül yaklaşımı gerçekleştirecek tanımlı bir 

kurumsal yapının olmaması, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonunun olmaması 

X13 Yüksek performanslı, bilgi ekonomisini destekleyecek iletişim ağlarının yetersizliği 

X14 Yerel ve bölgesel portalların yetersiz olması 

X15 
Turizm yönetimin tek bir merkezden gerçekleştirilememesinden kaynaklanan yetki ve sorumluluk 

karmaşalarının yaşanması 

X16 Tanıtma ve pazarlamaya ayrılan kaynakların kullanımındaki eşgüdüm yetersizliği 

X17 

Turizm ile ilgili veri toplama ve toplanan verinin paylaşılmaması problemi. Bu problemler nedeniyle, neye 

tam olarak sahip olunduğunun bilinmemesi ve neyin hedeflenmesi gerektiği ve nasıl algılandığı konusunda 

strateji geliştirme güçlüğü çekilmesi, 

X18 Olimpiyat Yasa'sının gereklerinin uygulamaya tam olarak yansıtılamaması 

X19 Turizm Teşvik Yasası 
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Fotoğraf 3 İhsan İlze 
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STRATEJİK TURİZM MASTER PLANI 
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Fotoğraf 4 Sevilay Yurtsever 
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STRATEJİK TURİZM MASTER PLANI 

Turizm dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Ülkeler, bölgeler, kentler artan küresel rekabet 

ortamında sermayeyi, yatırımları ve yüksek gelir bırakan turistleri çekmek için kıyasıya bir yarış içindedir. Birçok 

gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de turizm ekonominin öncü güçlerinden birini teşkil etmekte; 

istihdam oluşturmak, döviz girişi sağlamak ve yabancı sermaye yatırımlarını çekmek açısından en önemli 

sektörlerden biri olarak görülmektedir. 

Yapılan araştırmalar, gelişen bu turizm pazarında eğilimlerin farklılaştığını, değişen değer yargıları ve tüketim kalıpları 

sonucu turistlerin artık özgün ve tekil olana yöneldiğini; tercihlerini kültürel açıdan deneyim zenginliğini ve çeşitliliğini 

en çoğa çıkaracak, tarihi ve doğal çevreye saygılı destinasyonlardan yana yaptıklarını ortaya koymaktadır. 

Günümüzde, turistlerin en önemli seyahat nedenleri arasında tarihi ve kültürel miras ile çeşitli sanatsal ve kültürel 

aktiviteler ön sıralardadır. Anılan turist profili için İstanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün coğrafyası ve doğal değerleri 

ile eşsiz bir kenttir. Bu nitelikler İstanbul’a turizm potansiyellerini kullanmak açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Tekil ve özgün olana duyulan bu ilgi, artan ziyaretçi sayılarına bağlı olarak elde edilen turizm gelirleri sayesinde 

kültürel mirasın ekonomik bir değer kazanması, bakım görmesi ve korunması için kaynak yaratılması açısından 

olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Ancak plansız bir şekilde geliştiği ve iyi yönetilemediği zaman bu ilgi, yarardan 

çok zarar getirmektedir. Bu ilginin odağında olan topluluklar veya yerler artan ziyaretçi sayılarının yarattığı baskı ve 

olumsuz etkilerin yanı sıra özgün olanın giderek ticarileşmesi, bu bakımdan da özgünlüğünü yitirmesi gibi tehdit ve 

sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar  (UNEP/UNWTO, 2012). Karşılaşılan bu olumsuz etkilerin bir başka boyutunu 

ise özellikle tarihi kentsel alanlarda sıklıkla karşılaşıldığı gibi bu yerlerde yaşamakta olan mevcut nüfusun, buralarda 

yer alan ve alanın çekici kılan atmosfere katkıda bulunan küçük işletmelerin yerlerinden edilmesi, soylulaşması 

oluşturmaktadır. Bu ise turizm açısından ilginç ve özgün olan karakterin, kimliğin yitirilmesine, bir süre sonra bu 

alanların turistler için ilginç ve çekici olma özelliğinin kaybolmasına yol açmaktadır (Fainstein ve Judd, 1999). ä 
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VİZYONUMUZ 

Başlangıcı geçmişin derinliklerinde gizli Kadim İstanbul, özgün tarihi ve kültürel değerlerine saygı gösterir, korur, 

güçlendirir, İstanbullu ile bir bütündür, dünya kentleriyle rekabet eder, kültür ekseninde gelişir, hoş ve çarpıcı bir 

deneyim sunar. 

AMAÇLARIMIZ 

-İstanbul’un özgün değerlerini, yerel özelliklerini hedeflerinde dikkate alarak geliştirmek; bu değer ve özelliklere 

saygı göstererek, değerlerin geçmişten geleceğe kesintisizliğini sağlamak 

-Şehrin kültür ekonomisini İstanbullu ile birlikte güçlendirmek 

-Turizm gelirlerini artırmak 

 -Turist sayısını artırmak 

 -Kişi başı turizm harcamasını yükseltmek 

-Turistlerin kalış sürelerinin uzatmak 

-Turistlerin tekrar gelmelerini sağlamak 

-Rakip destinasyonlarla yarışabilen güçlü bir sektör geliştirmek 

DEĞERLERİMİZ 

Saygı / Edep / Kalite / Erişilebilirlik / Yerellik / Küresellik/ Çarpıcılık / Hoşluk   

Respect / Decency / Quality / Accessibility / Locality / Globality/ Intensity / Amenity 
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VİZYONUMUZ 

Özgün, 

tarihi ve kültürel değerlerine saygı 

gösteren,  

koruyan,  

güçlendiren,  

İstanbullu ile bütünleşen,  

dünya kentleriyle rekabet eden,  

kültür ekseninde gelişen,  

hoş ve çarpıcı bir deneyim sunan,  

başlangıcı geçmişin derinliklerinde 

gizli:  

Kadim İstanbul ä 
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HEDEFLERİMİZ 

Turizm dünyada en hızlı değişen ve gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Genel hedef ve stratejiler 

belirlenirken: 

1 | Literatür taraması yapılarak dünya turizminde öne çıkan konular, yeni turizm türleri ve turist profilleri 

araştırılmıştır. Turizmde dünyada değişen eğilimlerin Türkiye ve İstanbul için verdiği ipuçları değerlendirilmiştir.  

2 | İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi kapsamında İstanbul için toplanan tüm veriler 

değerlendirilmiş; yapılan katılım toplantılarında İstanbul turizmi hakkında tanımlanan hedefler değerlendirilmiştir. 

3 | Üst ölçekli planlarda İstanbul turizmi için geliştirilen hedefler değerlendirilmiştir. 

Tüm bu veriler çerçevesinde, barındırdığı kültürel mirasın korunarak hizmete sunulması, dünya turizm pazarında 

daha etkin söz sahibi olması, benzer metropoller ile rekabetinde üst basamaklara tırmanması, arzu edilen turist 

sayısı ve turizm gelirlerine erişilebilmesi amacına ulaşabilmek için 4 ana hedef belirlenmiştir: 

Tablo 21 Hedefler 

H HEDEFLER 

H1 
Eğitilmiş Nitelikli İşgücü, Yüksek Düzeyde Teknik Altyapı, Tesis ve Servisleriyle, Öncelikle İstanbullunun 

Yaşam Düzeyini Yükselterek, Turizmi Şehir Ve İstanbullu İle Bütünleştirmek 

H2 
İstanbul'da Turizmin, Kültür Ekseni Üzerinden Geliştirilerek Soyut Ve Somut Mirasın Deneyimlenmesini 

Sağlamak ve Şehrin Kültür Ekonomisini Güçlendirmek 

H3 İstanbul’da Turizmi Alternatif Türlerle ve Mekânlarla Çeşitlendirmek  

H4 
Kentin Taşıma Kapasitesini Gözeterek, Turizm Arz Ve Talep Dengesini Koruyan Etkin Bir Turizm 

Yönetim Modeli Oluşturmak 
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KÜMELER VE TEMALAR 

Hedefler, turizmin üç ana kümesi altında gruplandırılmıştır: 

İNSAN 

Turizm merkezinde insan unsurunun var olduğu, sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik ve toplumsal değişim ve 

gelişimlere son derece duyarlı "bacasız sanayi" olarak da tanımlanan önemli bir endüstridir. 1. hedef ve ona bağlı 

stratejiler de, şehirde yaşayan insanların yaşam kalitelerini yükselten, şehre gelen ziyaretçilerin memnuniyetini 

artıran konuları kapsamaktadır. 

 

  

 

 

 

 

Şekil 2 Kümeler 

ŞEHİR  

Dünya'da değişen eğilimler kültürü pek çok şehrin ekonomik gelişme ve rekabet gücünü arttırma stratejilerinin 

merkezine koymuştur. Bugün kentler sahip oldukları kültürel değerleri ön plana çıkaran turizm politikaları ve çeşitli 

kültürel projeler ile dünya pazarında yarışmaktadır. Bu yarışmada ön plana çıkan unsurlar iyi korunmuş bir tarihi 

çevrenin ve anıtsal yapıların yanı sıra, kentin sunduğu kültür ve sanat ortamıdır. Ayrıca kentte sağlanan turizm 

çeşitliliği ve türler arasında geçişkenliğin sağlanması turistin kentte kalış süresini uzamasını sağlayacaktır. 2. ve 3. 

hedef ve ona bağlı stratejiler bu kapsamda geliştirilmiştir.  

ŞEHİR İNSAN 

ORGANİZASYON 
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ORGANİZASYON 

Turizm sektörünün başarısı ve sürdürülebilirliği iyi bir organizasyon sağlanması ile mümkündür. Bu bağlamda 

sektörde hem alan yönetiminde hem de kurumsal yönetimde etkin bir örgütlenme oluşturulması gerekmektedir. 4. 

hedef ve ona bağlı stratejiler etkin bir yönetimin oluşturulması ve bu yönetimin en temel görevlerini tanımlamaktadır. 

Belirlenen hedefler altında temalar oluşturularak, stratejiler bu temalar içerisine yerleştirilmiştir. Stratejinin 

gerçekleştirilebilmesi amacına yönelik projeler oluşturulmuş; başarısını ölçmek ve gerektiğinde müdahale 

edebilmek amacıyla performans göstergeleri belirlenmiştir. ä 

Tablo 22 Kümeler, Hedefler ve Temalar 

 
 

 

HEDEFLER TEMALAR 

İNSAN H1 

Kentli, Ziyaretçi, Ulaşım, Konaklama, 

Yaşam Kalitesi, Güvenlik, Hizmet 

Kalitesi 

ŞEHİR H2, H3 
Kültür Ekseni, Turizmde Çeşitlilik, 

Mekânsal Çeşitlilik 

ORGANİZASYON H4 Marka Şehir, Ar&Ge, Yönetim 
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Hedefler birbirleriyle ilişkili ve iç içe düşünülmüştür.   

Şekil 3 Hedefler Arası İlişki 
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Temalar İnsan, Şehir ve Organizasyon kümeleri altında, bir arı kolonisinin ürettiği bal peteğine benzer şekilde kendi 

içinde stratejilerle geliştirilmiştir. 

  

İSTANBULLU 

1 

ZİYARETÇİ 

2 
ULAŞIM 

3 

KONAKLAMA 

4 
YAŞAM 
KALİTESİ 

 

5 

GÜVENLİK 

6 

HİZMET 
KALİTESİ 

 

7 

MEKÂNSAL 
ÇEŞİTLİLİK 

10 
 

KÜLTÜR 
EKSENİ 

8 
 

TURİZMDE 
ÇEŞİTLİLİK 

9 
 

YÖNETİM 

11 
AR&GE 

12 
 MARKA ŞEHİR 

13 
 

Şekil 4 Temalar 
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İstanbul’un turizm deseni oluşturulurken; tüm turizm türlerinin kültür turizmiyle arasında mutlak bir bağ kurulmuştur. 

Her turizm türü birbiriyle ilişkili olmayabilir ve kendi başına büyük kazanımlar sağlamayabilir. Ancak söz konusu 

türler kültür eksenli geliştirildiği sürece İstanbul’a fayda getirecek ve çarpan etkisi sağlayacaktır. 

İstanbul’un Turizm Deseni 

 

  

KÜLTÜR

EKSENLİ 

GELİŞİM

İNANÇ 
TURİZMİ

SPOR 

TURİZMİ

GASTRONOMİ 
TURİZMİ

FUAR 

TURİZMİ

DOĞA 
TURİZMİ

SAĞLIK 
TURİZMİ

KONGRE 
TURİZMİ

ALIŞVERİŞ 
TURİZMİ

GENÇLİK 
TURİZMİ

FESTİVAL 
TURİZMİ

KRUVAZİYER 
TURİZMİ

YAT 

TURİZMİ

Şekil 5 İstanbul'un Turizm Deseni 
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KADİMİSTANBUL modelinde İstanbul’un akıllı şehir ve marka şehir teorilerine göre gelişmesi öngörülmektedir. Bu 

modelde etkin yönetim ve yaşam kalitesi ön planda olan konulardır. İstanbul’da turizmin geliştirilmesiyle ilgili olarak 

2025 yılına kadar uygulanacak eylemler, Strateji Cetveli bölümünde ayrıntılarıyla aktarılmaktadır. 

 

 

Şekil 6 KADİMİSTANBUL Turizm Modeli 
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Fotoğraf 5 İhsan İlze 
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Fotoğraf 6 Güldeniz Tatlıcan 
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Fotoğraf 7 Sercan Samancı 
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TEMA 1 İSTANBULLU 

Strateji 1 Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesi 

 

Turizm eğitimi, turizm kaynaklarının farkına 

varılmasını, korunmasını ve ülke ekonomisine turizmin 

katkısının en üst seviyeye çıkarılmasını 

amaçlamaktadır.  

Bu konudaki temel strateji  

"Meslek Edindirme Eğitimi"dir.  

Mesleki turizm eğitimi niteliğinin ve eğitimi veren 

kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 

sağlanmalıdır.  

Geliştirilmesi öngörülen turizm çeşidi doğrultusunda 

nitelikli personel yetiştirilmelidir. Sektörün hangi 

noktalarda (aşçılık, servis elemanı, rehber, işletme 

vb...) personel ihtiyacı olduğu belirlenmeli ve eksik 

olan noktalara yönelik eğitim programlarına öncelik 

verilmelidir. 

Yerel değerlerin, el sanatlarının ve yemek kültürünün 

canlı kalmasının teşvik edilmesi, bu konuda 

eğitimlerin verilmesi önem verilmesi gereken diğer 

konulardır. 

Günümüzde el emeği ürünler özellikle turizme yönelik 

hediyelik eşya sektöründe daha çok tercih edilmeye 

başlanmıştır. Bu bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Zanaatçılığın geliştirilmesi ile birlikte hem 

kültürümüzün yaşatılması sağlanacak, hem istihdam 

olanakları gelişecek hem de turizmde kazanç 

sağlanacaktır. 

"Alternatif Atölyeler" kentlinin 

turizme katılımını sağlayacaktır.  

Turizme yönelik eğitimlerde bir başka önemli konu, 

kentlinin turizm faaliyetleriyle ilgileneceği ve 

üretebileceği ortak mekanların yoksunluğudur. 

Kentlinin, gençler ve dezavantajlı gruplar başta olmak 

üzere zaman geçirecekleri “Alternatif Atölyeler”in 

geliştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu atölyelerde 

kentlinin kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere yönelik 

eğitim alarak üretimde bulunurken, eğlenceli ve keyifli 

zaman geçirmeleri, sergiler oluşturmaları veya çeşitli 

sergilerle buluşturulmaları sağlanabilir.  

Tema 

No.1
İstanbullu

Strateji

No.1
Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesi 
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Aile Pansiyonculuğu işletmecileri 

turizm elçisi olarak eğitilmelidir. 

Turizm alanlarında yapılan kentsel dönüşüm ve 

yenileme projelerinde karma kullanımlara yer 

verilmelidir. Konut kullanımının tekrar 

yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu Tarihi Yarımada 

başta olmak üzere, “Aile Pansiyonculuğu” 

geliştirilerek, turistlerin İstanbul ailesinin yaşamını 

deneyim etmesi sağlanabilir. Bu kapsamda, talep 

gösteren aile pansiyonu işletmecilerinin ve aile 

bireylerinin turizm elçisi olarak eğitim programına 

alınması gereklidir.  

Özellikle yerel yönetimlerce, bu eylemlerin 

gerçekleştirilmesi için gerekli mekânsal olanakların 

yaratılması gerekmektedir. 

İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama 

çalışmasında yabancı turistlerle yapılan anketlerde, 

ulaşımda en çok tercih edilen araç taksiler olmasına 

karşın, taksi şoförleri en fazla memnuniyetsizliğin 

olduğu ve bir sorun olarak dile getirilen konuların 

başında gelmektedir. Söz konusu sorunun çözümüne 

yönelik olarak, taksi şoförlerine turistlerle iletişim 

konusunda kapsamlı eğitim programının geliştirilmesi 

gereklidir.  

Müze, insanlara ilgi çekici ve 

özgür bir öğrenme ortamı 

sağlar. 

Müzeler bir çok ülkede yaygın eğitim kurumları 

olarak, eğitim amacıyla kullanılmakta, gelişmiş 

ülkelerin okullarında müze eğitimi dersi verilmektedir. 

Müze eğitimi, sadece öğrencilere müzeleri 

gezdirmekle sınırlı kalmamalıdır. Hem okullarda müze 

eğitimi verilmeli hem de müzelerde müze bilinci ve 

müzeciliğe yönelik eğitim programları hazırlanmalıdır. 

Müze eğitimi programları temel olarak, kültür ve tarih 

bilincinin gelişmesine, kentlerin tarihsel ve kültürel 

öneminin kavranmasına, kendi kültürünü ve farklı 

kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla 

tanımaya ve anlamaya, kültür varlıklarını koruma 

bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak, müzelerin 

anlam ve öneminin kavranmasını sağlayacaktır. ä
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KOD STRATEJİ 

 

 
 

S1 Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Yerel insan kaynağının geliştirilmesi ve önerilen turizm çeşidi doğrultusunda meslek odaklı eğitim 
almasının sağlanması  

- 

A2 Geleneksel el sanatları, geleneksel mutfak ve zanaat eğitimlerinin verilmesi S14, S18 

A3 

Belediyeler tarafından kentlilerin, gençlerin ve dezavantajlı grupların (ev hanımları, yaşlılar, 
çocuklar, engelliler) üreterek zaman geçirecekleri atölyeler, spor, kültür-sanat mekânları, sergi 
mekânlarının kısa süreli ve dönüşümlü kurs vb. alternatif mekânlar olarak geliştirilmesi 

S15.A3.C, 

S16.A1 

A4 Aile pansiyonu işletmecilerinin ve aile bireylerinin turizm elçileri olarak eğitilmesi S8.A1, S8.A4 

A5 Müze bilinci ve müzeciliğe yönelik eğitimlerin verilmesi S15.A1 

A6 
İstanbul’a özgü kent kültürü, İstanbul’un ekolojik çeşitliliği, kültürel mirası konularında eğitim 
müfredatının hazırlanarak eğitimin tüm kademelerinde yaygınlaştırılması 

S3, S12 

A7 İstanbul’da turizmin gelişimine yönelik yabancı dil eğitim faaliyetlerinin artırılması -  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İBB-İSMEK, İLÇE 

BELEDİYELERİ, İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜD., MÜZELER, STK’LAR, 

İSTANBULLU 

G1 
Turizme Yönelik Eğitim Merkezi Adedi ve Kullanıcı 
Sayısı 

G2 
Geleneksel Faaliyetlere Yönelik (El Sanatları, Mutfak ve 
Zanaat) Eğitim Atölyesi Adedi ve Kullanıcı Sayısı 

G3 
Bakanlık Belgeli Aile Pansiyonu Adedi ve Turizm Elçisi 
Sayısı 

G4 
Alternatif Sosyo-Kültürel ve Spor Atölyeleri Adedi ve 
Kullanıcı Sayısı 

G5 Eğitim Verilen Taksi Şoförü Sayısı  
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Meslek Edindirme Eğitim Programı - 

P2 Alternatif Atölye Eğitim Programı - 

P3 Aile Pansiyonculuğu Eğitim Programı - 

P4 Müzecilik Eğitim Programı - 

P5 Taksi Şoförü Eğitim Programı - 
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Strateji 2 Aidiyet ve Kentlilik Bilincinin Oluşturulması 

 

Aidiyet hissi, bir mekâna olan 

bağların ve duyguların 

birikimiyle gerçekleşir. 

İnsanları toplumsal değerlere ortak etmenin yolu, 

onlara kentsel dokunun bir parçası olduklarını ve 

bireysel eylemlerinin toplumsal etkileri olduğunu 

gösterebilmekten geçmektedir. Bunun, toplumun 

diğer fertlerinin de bu yönde hissettiği ve 

davrandığına yönelik güven duygusuyla da 

pekiştirilmesi gerekir. 

Kişinin şehirdeki günlük aktiviteleri, şehri benimseme 

sürecinin parçalarıdır. Aidiyet hissi, bir mekânda 

gündelik pratikler vasıtasıyla bağ ve duygu birikimi 

gerçekleşmesi ile oluşur. Dolayısıyla aidiyet ve 

bağlanma; gündelik yaşamın birikmiş bilgisi, hafıza ve 

kişisel deneyimler üzerine oturmaktadır. Bu nedenle 

aidiyetin bu gündelik deneyimlerin artışı ve etkilerinin 

birikimiyle birlikte değişen bir his olduğu 

görülmektedir. 

Mega kentlerde aidiyet kavramı; 

emniyet hissi, adalet, statü sahibi 

olma, takdir görme gibi olguları 

içerir. 

Günümüzde megakentler, şehirlerin çeşitli sosyal ve 

kültürel grupları barındırma özelliğinin ötesine geçerek 

ait oldukları ülkelerin ve hatta daha geniş 

coğrafyaların ekonomik, politik ve kültürel merkezleri 

olma konumundadır. Ülkemizin ve bölgemizin başat 

şehri olan İstanbul bu tanıma tarihsel olarak uyduğu 

gibi hâlihazırda da aynı niteliği devam ettirmekte; 

finans, turizm, ulaşım ve lojistik ve benzeri alanlarda 

koyduğu hedeflerle bu özelliğini daha da ileriye 

taşıyacağı öngörülmektedir. 

Sadece etnik veya dinsel değil; mutfak, giyim, 

eğlence ve daha pek çok alanda da farklılıklar 

sergileyen kimliklerin bir araya geldiği megakentlerde 

aidiyet; kişinin sosyal bağlamda kendini emniyette 

hissedebilmesini, ayrımcılığa uğramadan statü sahibi 

olabileceğine ve başarı sonucunda takdir göreceğine 

Tema 

No.1
İstanbullu

Strateji

No.2
Aidiyet ve Kentlilik Bilincinin Oluşturulması
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inanmasını ve nihayetinde kendini 

gerçekleştirebilmesini sağlayan bir hissiyattır. 

Dolayısıyla bireylerin sosyal sağlığıyla doğrudan ilişki 

halindeki bu olgu; kreatif ve yenilikçi bireylerin 

potansiyellerini ortaya koyabilmelerinin güvencesi 

olarak ekonomik; sivil toplumda gönüllülüğü, yerele 

ait kararlarda katılımcılığı arttıracağı için yönetişimsel 

anlamlarda da birçok olumlu etkiye sahiptir. 

Kentsel aidiyet, evrensel görgü 

kuralları, kültürel ve çevresel 

değerlere dair bilinçlenmeyle 

güçlenir. 

Kentsel aidiyet bilincini oluşturan başlıca faktör 

sosyalleşme ve diyalog olmakla beraber; temel hak 

ve hürriyetlere, yerel ve evrensel görgü kurallarına, 

söz konusu kentin tarihi, kültürel ve çevresel 

değerlerine dair bilinçlenmeyle de güçlendiği 

görülmektedir. Özellikle küreselleşmenin daha da hız 

kazandığı günümüzde, 2012 ADNKS kayıtlarına göre 

85 bin yabancının yaşadığı, “Turizm Stratejisi 2023”e 

göre Plan hedef yılında 63 milyon turist bekleyen 

İstanbul’da tüm bu kültürel birikimin sınırlarının da 

genişlemesi gerekmektedir. 

İstanbul mega kentinde aidiyet 

hissi geliştirilmesi gereken bir 

kavramdır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal 

Doku Projeleri çerçevesinde 2004 yılında "İstanbullu 

Olma Bilinci" adı altında yaptırılan bir kamuoyu 

araştırması bu anlamda önemli bulgulara yer veren bir 

kaynaktır. Bu araştırmaya göre katılımcıların yalnızca 

% 33,90'ı İstanbullu olduğunu belirtirken, diğer 

bölümü ise kendilerini geldikleri yöre ile tanımlamıştır. 

% 44'ünün kendini İstanbullu hissettiğini belirttiği 

katılımcıların % 45'i henüz İstanbullu hissetmediği, % 

11'iyse kendisini İstanbullu hissetmek istemediği 

cevabını vermiştir. Aynı zamanda bu katılımcıların 

yalnızca % 24'ü çocuklarının kendisini İstanbullu 

olarak tanımlamasını istemektedir. Bu bağlamda 

“İstanbullu” kavramının halen tam ve herkesin 

uzlaşabileceği bir tarifinin yapılmadığı, İstanbul'da 

doğup büyüyen insanlar ile sonradan İstanbullu olan 

insanlar arasında İstanbul vatandaşlığı üzerine bir dizi 

mücadele olduğu tespiti anlam kazanmaktadır. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
 

S2 Aidiyet ve Kentlilik Bilincinin Oluşturulması 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
İstanbul’a aidiyet ve şehirlilerin birbirlerine duydukları güvenin tespit edilmesi amacıyla 
İstanbul için aidiyet ve güven araştırmasının yapılması 

- 

A2 
İstanbul’daki yerel halkın yaşadığı çevredeki doğal ve kültürel değerleri algılamasının ve 
benimsemesinin sağlanması 

S3.A6, S12.A10 

A3 

Kentin tarihi ve kültürel değerleri ile kentlilerin hak ve sorumlulukları ve şehir nezaketi 
konularında bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması ve İstanbulluların birbirine 
hoşgörülü ve saygı kuralları çerçevesinde davranmasının sağlanması 

- 

A4 
Toplumsal diyalog ve kentsel kararlarda katılımcılığı güçlendirerek kente aidiyet ve 
sahiplenmenin sağlanması 

S3.A2 

A5 

Şehrin çeperinde ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanların İstanbul’a özgü mekânları ziyaret 
etmelerinin sağlanması ve ulaşım ağlarını güçlendirerek şehir merkezi ve kıyılara erişimin 
sağlanmasıyla turizme katılım olanaklarının artırılması 

S6.A2 

A6 
Kent genelinde, halkın bir araya gelmesini sağlayacak kültürel, sanatsal ve sosyal 
aktivitelerin düzenlenmesi 

S15.A2 

A7 

İstanbullu olma hakkının şehirde yaşayan herkese ait olduğunun bilincini kendini İstanbullu 
gören, görmeyen tüm İstanbullulara yaygınlaştırarak, İstanbulluluğa dair kapsayıcı bir 
söylemin geliştirilmesi 

- 

 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD., 

İLÇE BELEDİYELERİ, 

ÜNİVERSİTELER, MEDYA 

ŞİRKETLERİ, MUHTARLIKLAR 

STK’LAR, İSTANBULLU 

G1 Kendini İstanbullu Tanımlayan Oranı 

G2 
Çocuklarını İstanbullu Olarak Tanımlamasını İsteyen 
Oranı 

G3 Diyalog Platformunda Gerçekleşen Etkinlik Sayısı 

G4 Ücretsiz Kültürel Gezi Sayısı ve Katılımcı Sayısı  
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 İstanbul Diyalog Platformu Projesi S3.P1, S3.P4 

P2 İstanbul Aidiyet Seviyesi Ölçme ve Güven Araştırması - 

P3 Göçmenlere Yönelik Aidiyet Bilinci Oluşturma Programı - 

P4 Ücretsiz İstanbul Kültürel Gezi Programı - 
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Strateji 3 İstanbullunun Tarihi Alanlara ve Kentsel Mirasa Sahip Çıkması 

 

Tarihi alanlar, çok sayıda 

mekânsal ve sosyal dönüşümlerin 

gerçekleştiği alanlardır. 

İstanbul’un tek merkezli büyümesi ile yeni kent 

merkezi, tarihi merkezin uzantısı olarak gelişmiş, bu 

nedenle de tarihi merkez fonksiyonel önemini 

sürdürmüştür. Tarihi alanlar günümüzde de kentin 

merkezinde ve en dinamik bölgesinde yer almaktadır. 

Bu alanlarda kendiliğinden ya da müdahale ile çok 

sayıda mekânsal ve sosyal dönüşüm gerçekleşmiş, 

bu alanların sakinleri de kullanımı da tarihsel süreç 

içerisinde değişiklik göstermiştir. Bu alanlarda kimi 

bölgeler korunurken, kimi yapılar ve doku zarar 

görmüştür. Tarihi alanlardaki sosyal ilişkiler ve kültürel 

yaşam günümüzde büyük ölçüde değişime uğramış 

olsa da; kentin insanlarla birlikte yaşadığı ve yaşamla 

birlikte geliştiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda bu 

alanları sakinleri ve canlılığı ile birlikte korumak önem 

taşımaktadır. Bunun için de tarihi alanlarda üretken 

ve sürdürülebilir kullanımın desteklenmesi, sosyal ve 

fonksiyonel çeşitliliğin artırılarak, bu alanlarda yaşam 

kalitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

İstanbul’un tarihi alanlarının 

İstanbullu tarafından 

sahiplenilmesi, kültürel mirasın 

korunmasına katkı sağlar. 

İstanbul’un sosyal ve ekonomik gelişme hedefleri ile 

bütünleşmiş şekilde, bugünün ve gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarıyla geçmişten gelen miras arasındaki 

dengeli ve sürdürülebilir ilişkinin kurulması 

gerekmektedir. Ortak geçmişin bir parçası ve İstanbul 

kimliğinin kaynağı olan kültürel mirasın korunması için 

bu değerlerin İstanbullular tarafından sahiplenilmesi 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda başta bölge 

sakinleri olmak üzere alandaki projelere ve kararlara 

İstanbulluların dâhil edilmesi gereklidir. Tarihi alanlara 

dair bilginin İstanbullular için kolay erişilebilir olması 

da bu sahiplenmeyi artıracaktır. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S3 İstanbullunun Tarihi Alanlara ve Kentsel Mirasa Sahip Çıkması 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Tarihi dokuda; yenileme projelerinin ve arazi kullanım kararlarının kentsel mirasa etkilerinin 
değerlendirilmesi ve olumsuz etkilerin önlenmesi 

S12.A4 

A2 
Koruma planlaması ve uygulamalarında başta bölgede yaşayanlar olmak üzere katılımın ve 
sahiplenmenin sağlanması 

S2.A4 

A3 
Tarihi alanların, kentin sosyoekonomik yaşamına entegre edilmesi, sosyal dışlanmayı önleyecek 
tedbirlerle, kentsel mirasın değerine uygun yeni fonksiyonlar ile yaşatılması 

S12.A1, S12.A2, 

S15.A3.C 

A4 
Tarihi kentsel doku ve kültürel miras ile yakın çevresindeki çağdaş uygulamalar arasında uyumun 
ve etkileşimin sağlanması 

S12.A4 

A5 
Korumaya yönelik uygulamalarda finansmana ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması, mülk sahiplerini 
destekleyici ve korumayı kolaylaştırıcı araçların geliştirilmesi 

S12.A4 

A6 
Tarihi alanlar ve kentsel mirasın, bu alanlara yük getirmeyecek şekilde, İstanbullular tarafından 
tanınmasının, algılanmasının ve ziyaret edilmesinin sağlanması 

- 

A7 Tarihi alanlar ve kültürel mirasa erişilebilirliğin ve miras ile ilgili bilgiye erişimin artırılması S6, S33  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD., 

İLÇE BELEDİYELERİ, ALAN 

YÖNETİM BŞK., MESLEK 

ODALARI, STK’LAR, 

MUHTARLIKLAR, İSTANBULLU 

G1 Yenilenen Tarihi Alanların Toplam Tarihi Alana Oranı  

G2 Kültürel Mirasa İlişkin Yayın Sayısı 

G3 Koruma Planlarına Katılım Oranı 

G4 SMARTUR Bilgi Platformu Kullanıcı Sayısı 
 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Koruma Planlarının Oluşturulmasında Katılımcılık Programı  S2.P1 

P2 Tarihi Yapıların Fonksiyonelliği Araştırması   S15.P1 

P3 Tarihi Alanlar ve Kentsel Miras Ziyaretçi Taşıma Kapasitesi Araştırması  S12.P2 

P4 Kültür Envanteri Web Tabanlı Bilgi Platformu (SMARTURİSTANBUL Projesi) S33.P1 

P5 İstanbul Genelinde Web Tabanlı Elektronik Barkod Sistemi (SMARTURİSTANBUL Projesi) S33.P1 
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Strateji 4 Kentlinin Turizm Yapma Kapasitesinin Artırılması 

Yerel halk, turizmin teminatı ve 

en önemli unsurudur. 

Yerlisinin olmadığı bir kentte turizm, ancak bir tiyatro 

dekoru gibi olur ve sürekliliği olmayan bir kesiti ifade 

eder. Bu bakımdan kentlilerin turizm altyapısının 

vazgeçilmez parçası olduğu öngörüsü; turizme değil 

kente, turiste değil kentliye yatırım yapmanın 

doğruluğuna vurgu yapılmasına zemin hazırlamıştır.  

Özellikle kültürel ve doğal değerlerin bulunduğu 

alanlarda turizmi geliştirirken yerel halkın 

dışlanmaması, yabancılaşmasının engellenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca turizm işlevi yüklenen 

mekânlardaki özgün karakterlerin bozulmadan 

korunması ve devamlılığı sağlanmalıdır. Bu, işin 

sürdürülebilirliği açısından da dikkat edilmesi gereken 

konuların başında gelmektedir. Yereli dışlayan politika 

ve eylem adımları, bir süre sonra o bölgede kültürel 

değerlerin kaybolmasına, özgünlüğün bozulmasına, 

dolayısıyla da turizmin gerilemesine yol açacaktır. 

Şehrin kültür ekonomisini kentlisiyle birlikte 

güçlendirmek isteyen İstanbul için en önemli yatırım 

İstanbullunun kültür ve sanat faaliyetleri ile olan 

ilişkisinin güçlendirilmesi olmalıdır. Bunun için 

öncelikle İstanbullu gençler hedef alınarak, kültür ve 

sanat faaliyetlerine daha yakın ilişki kurmalarına 

yönelik olanaklar geliştirilmelidir. Kültür ve sanat 

faaliyetleri desteklenerek, İstanbullu sanatçıların 

uluslararası alana açılması sağlanmalıdır.  

Küçük girişimcilik turizme sosyal 

girdi verir. 

İstanbullunun şehrin kültürünü tanıtması ve turizme 

sosyal girdi vermesinin yanında, turizmden ekonomik 

fayda sağlaması hedeflenmektedir. Küçük girişimcilik; 

kentin kreatif yeteneğini, üretkenliğini artıracak, kentin 

daha yaşanılası bir mekân olmasını sağlayacaktır. 

Turizmin şehir ve İstanbullu ile bütünleştirilmesini 

sağlamak için atılacak en önemli adımlardan birisi de, 

kentlinin sektörde yatırım yapma kapasitesini 

artırmaktır. Bunun için bir önceki stratejide ortaya 

konan meslek edindirme eğitimleri ve aile 

pansiyonculuğunun geliştirilmesi bu stratejinin de 

önemli bir adımını oluşturmaktadır. Öte yandan, 

Tema 

No.1
İstanbullu

Strateji

No.4

Kentlinin Turizm Yatırımı Yapma Kapasitesinin 
Artırılması



 

77 

kamu-özel sektör işbirliği ile kurulacak bir danışmanlık 

platformu da, küçük ve orta ölçekli girişimcinin turizm 

sektöründe yatırım yapma becerisine destek 

sağlayacaktır. Küçük ve orta ölçekli sermayedarın 

hibe ve uzun vadeli kredi imkânları, maliyetlerin 

kontrolsüz artışının engellenmesi araçlarıyla 

desteklenmesi de kentlinin sektörde yatırım yapma 

kapasitesini artıracaktır. Bu desteklerle birlikte yerel 

yönetimlerin işletmeler üzerindekini denetimlerini 

sıklaştırılması da sağlıklı bir gelişim sağlayacaktır.  

Özgün kimliği olan çevrelerdeki 

yapı stoğunu desteklemek, kültür 

turizmine girdi verir. 

İstanbul'da turizm yatırımlarının tarihi doku ile 

kolaylıkla bütünleşebilen ve hatta bu yapı stokunun 

değerlendirilmesi açısından da önemli fırsatlar sunan 

küçük ölçekli, nitelikli tesislerin kapasitesini arttıracak 

biçimde yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Kimlikli 

çevrelerde ve yapılarda konaklama ve kentin özgün 

kimliğini yakından tanıma ve tatma olanağı sağlaması 

bakımından, bu tür tesislerin özellikle kültür turizmi 

açısından sağlayacağı avantajlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu bakımdan, halen 4–5 yıldızlı 

büyük ve yeni tesislerin yoğunlaştığı başta Beyoğlu 

olmak üzere, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri önemli bir 

kapasiteye sahiptir. Benzer biçimde, halen küçük 

otellerin yığılma gösterdiği alan olmakla birlikte, Tarihi 

Yarımada bünyesinde bu açıdan değerlendirilebilecek 

önemli bir yapı stoku bulunmaktadır. Bu stok 

değerlendirilmeli ve butik otel yatırımlarına destek 

verilmelidir.  

Tarihi bölgelerde karma 

kullanımlar, yabancılaşmayı 

önler. 

Ancak, anılan bölgeleri hedef alacak turizm 

kararlarının alt ölçeklerde yapılacak detaylı 

çalışmalardan beslenmesi zorunludur. Aksi takdirde, 

bu tür tarihi bölgelerin top yekûn turistleştirilmesi ve 

kentlinin yaşamına yabancılaşması tehdidi ile 

karşılaşılması söz konusu olacaktır. Örneğin, Beyoğlu 

sadece turiste değil, tüm kentliye hizmet eden önemli 

bir kültür odağıdır. Ayrıca, kreatif sektörler ya da 

kültür endüstrileri olarak anılan sektörlerde faaliyet 

gösteren küçük ölçekli firmaların ve bu sektörlerde 

çalışan kişilerin yaşamak, çalışmak ve eğlenmek için 

seçtiği bir bölgedir. Bu bölgenin gerek kentli, gerekse 

de turist açısından çekiciliğinin aslî nedeni renkli ve 

canlı kültürel atmosferidir. Bu atmosferin korunması 
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hem kentsel yaşam, hem de turizm açısından bir 

zorunluluktur. Dolayısıyla kreatif sektörlerin 

kümelendiği tarihi bölgelerde karma kullanımlar 

hedeflenmelidir. ä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOT 

Unutulmamalıdır ki, birçok Avrupa kentinde ve özellikle İngiltere'de çöküntü alanı 
haline gelmiş eski kent merkezleri "Kültür Mahalleleri" ilan edilerek kamu 
öncülüğünde yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır. "Kreatif Sektörler" ya da 
"Kültür Endüstrileri" olarak anılan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli 
firmaların ve bu sektörlerde çalışan kişilerin söz konusu alanlarda yer seçmesini 
teşvik edecek kararlar alınmaktadır. İstanbul'da da kamu öncülüğünde izlenecek 
benzer politikalar, hem Beyoğlu'ndaki gibi "kendiliğinden" ortaya çıkan bu tür 
oluşumların korunması, hem de kentin çeşitli bölgelerinde çöküntüye uğramış diğer 
tarihi alanların yeniden hayata kavuşturulması açılarından önem taşımaktadır. Bu 
tür politikalar, hem kültür turizmi açısından; hem de İstanbul'un giderek kent 
ekonomilerinde önemli yer tutan yaratıcı sektörler için çekici kılınması ve bir 
‘kuvöz’ olması bakımından da büyük önem arz etmektedir. 
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KOD STRATEJİ 
 
 S4 Kentlinin Turizm Yatırımı Yapma Kapasitesinin Artırılması 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Küçük ve orta ölçekli girişimcinin turizm sektöründe yatırım yapma kapasitesinin artırılması S8.A2 

A2 Danışmanlık platformu kurularak, küçük ve orta ölçekli girişimcilere yatırım hizmeti verilmesi - 

A3 Sektördeki gelişmeden doğan negatif dışsallıkların kentliye yansıtmaması - 

A4 
Kültür ve sanat faaliyetlerine destek verilmesi ile İstanbullu sanatçıların uluslararası alana 
açılmasının sağlanması 

S15.A2 

A5 
İstanbulluların farklı sanat disiplinleriyle kucaklaşması ve İstanbullu gençlerin sanatsal 
faaliyetlerle daha yakın bir ilişki kurma olanağının sağlanması 

S15.A3, S15,A10 

A6 
Özgün kimliği olan çevrelerdeki yapı stokunun değerlendirilerek, butik otel yatırımlarının 
desteklenmesi 

S8.A1, S8.A9 

A7 Aile pansiyonculuğunun geliştirilerek turizmin kentli ile buluşturulması S8.A1  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İBB, İSTKA, İL KÜLTÜR VE 

TURİZM MÜD., İLÇE 

BELEDİYELERİ, STK’LAR, 

İSTANBULLU 

G1 Küçük ve Orta Ölçekli Turizm Girişimci Sayısı 

G2 Kreatif Sektördeki Firma Sayısı ve Çalışan Sayısı 

G3 
Uluslararası Kültür ve Sanat Faaliyet Sayısı ve Faaliyete 
Katılan Sanatçı Sayısı 

G4 Bakanlık Belgeli Aile Pansiyonu Sayısı  
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Küçük ve Orta Ölçekli Turizm Girişimcilerine Yönelik Yatırım ve Danışmanlık Programı S16.P3 

P2 Kültür Mahalleleri Projesi - 
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TEMA 2 ZİYARETÇİ 

Strateji 5 Yabancı Zİyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre Planlama Yapılması 

 

Bu şehre gelen her yabancı ziyaretçi potansiyel bir 

“İstanbullu” dur. Şehrin iş yelpazesi ve yaşam kalitesi 

olanaklarını çekici buldukları takdirde ya İstanbul’da 

yaşama isteği, ya da tekrar ziyaret etme isteği 

oluşacaktır. Bu anlamda, şehrin potansiyel 

sakinlerinin uyum sağlamasına ve hoş vakit 

geçirmesine olanak kılacak stratejiler geliştirmek 

gerekir. 

Hoş geldiniz mesajının 

algılanmasını sağlamak 

gereklidir. 

Şehre gelen ziyaretçilerin sayısını artırmak, 

ziyaretçilerin kalış sürelerini uzatmak amacı için belki 

de en önemli strateji ziyaretçiler üzerinde olumlu etki 

bırakmak, "hoş geldiniz" mesajının algılanmasını 

sağlamaktır. İstanbul seyahatinden memnun 

turistlerin kente yeniden gelişi; ülkelerinden yeni 

turistlerin gelmesi için birer iyi niyet elçisi olmalarının 

sağlanması çok önemlidir. Sunulması vaat edilen 

turizm hizmetinin kalitesinin artması, turistlerin 

memnun bir şekilde yurtlarına dönmelerinin 

sağlanması, turizm tanıtımı için izlenecek en az 

maliyetli ve en etkin tanıtım stratejisidir. 

Ulaşım ve konaklama olanaklarının geliştirilmesi, 

güvenli bir kent algısının oluşturulması, kaliteli çevre 

ve yüksek düzeyde hizmet kalitesi, ziyaretçi 

memnuniyetinin sağlanmasına yönelik temel 

stratejilerdir. İstanbul 10,4 milyon ziyaretçi ile 2013 

yılında dünyada en çok turist çeken 7. şehir olmuştur. 

Söz konusu stratejilerin hayata geçirilmesi ile birlikte, 

zaten turizm kaynakları bakımından zengin bir şehir 

olan İstanbul, dünya turizm liginde ilk sıraları 

zorlayacaktır. 

Ziyaretçi hareketlerini izleme 

sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Kente gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre planlama 

yapılabilmesi için mutlaka ziyaretçi hareketlerinin 

izlendiği ve güncelliğinin sağlandığı sistemin 

kurulması gerekmektedir. 

Tema 

No.2
Ziyaretçi

Strateji

No.5

Yabancı Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre 
Planlama Yapılması
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Turizm bilgilendirme ofislerinin yaygınlaştırılması ve 

acentelerin güçlendirilmesi de ziyaretçi memnuniyeti 

açısından önemli adımlardır. Bilgilendirme ofislerinin 

yer seçimi bütüncül bir planlama çerçevesinde 

yapılmalıdır. Yer seçiminde ulaşım ve turizm odak 

noktaları gibi kolay ulaşılabilir noktalar öncelikli alanlar 

olarak belirlenmelidir. ä 

 

   

KOD STRATEJİ 

 
 

S5 Yabancı Ziyaretçilerin İhtiyaçlarına Göre Planlama Yapılması 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Ziyaretçi deneyimlerinde hoş bir etki bırakılması ve "hoşgeldiniz" mesajının algılanmasının 
sağlanması 

- 

A2 Ziyaretçi deneyimlerinin kalitesinin araştırılması ve değerlendirilmesi S35.A12 

A3 Turizm bilgilendirme ofislerinin yaygınlaştırılması S35.A5.a, 

S30.A1.c 

A4 Yüksek kalitede destinasyon bilgi ağının geliştirilmesi S33  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD., 

İL EMNİYET MÜD., İLÇE 

BELEDİYELERİ, TURİZM 

ACENTELERİ, HAVALİMANI 

ŞİRKETLERİ, MESLEK 

ODALARI, STK’LAR, 

İSTANBULLU 

G1 İstanbul’un Ziyaret Eden Yabancı Ziyaretçi Sayısı 

G2 Yabancı Ziyaretçi Memnuniyet Düzeyi  

G3 SMARTURİSTANBUL Ağına Katılan Paydaş Sayısı 

G4 
SMARTURİSTANBUL Günlük Ortalama Kullanıcı 
Sayısı  

 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 SMARTURİSTANBUL Bilgilendirme Ofislerinin Planlanması ve Yer Seçimi  S1.P1, S13.P1, 

S6.P4, S33.P1 

P2 SMARTURİSTANBUL Turist Şikâyet Merkezinin Kurulması S33.P1 

- SMARTURİSTANBUL Projesi S33.P1 
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TEMA 3 ULAŞIM 

Strateji 6 Şehir İçi Ulaşım Olanaklarının Güçlendirilmesi 

 

Ulaşım, turistleri turizm bölgelerine bağlayan köprü 

niteliğindedir. Bu özelliği ile ulaşım; turizm sistemi 

içinde bir ana bileşendir. Bu nedenle İstanbul'a erişim 

olanaklarının iyileştirilmesi ve kent içi ulaşım 

olanaklarının geliştirilmesi gereklidir. 

Şehir içi ulaşımda çeşitlilik ve 

entegrasyon sağlanmalıdır. 

Ulaştırmanın geliştirilmesi, daha sağlıklı işlemesi için 

hem İstanbul'a erişimde hem de kent içinde ulaştırma 

türlerinin çeşitlendirilmesi ve aralarında bir 

entegrasyon oluşturulması gereklidir. 

İstanbul, değişken nüfus ve istihdam değerlerinin 

oluşturduğu, arazi kullanım yapısı ve şehirsel 

fonksiyonlarının değişimi ile her geçen gün ulaşım 

ihtiyaçlarının çeşitlenerek arttığı bir metropoliten 

şehirdir. Son yıllarda raylı sistemlerde büyük 

gelişmeler olmasına rağmen ulaşım sistemi halen 

karayolu ağırlıklıdır. 

Özellikle hava limanı, kruvaziyer limanı vb. gibi odak 

noktalarına olmak üzere raylı sistem ulaşımı 

güçlendirilmelidir. Şehir içi ulaşımda çeşitlilik ve 

entegrasyon sağlanmalıdır. Toplu taşıma 

güzergâhlarını gösteren haritalar hazırlanmalı, bu 

haritalar kolay erişilebilir yerlere yerleştirilmelidir.  

Yaya ve bisiklet yolları 

düzenlenmelidir. 

İstanbul'da insanların güvenle yürüyüş yapacakları 

yaya yollarının ve bisiklet yollarının düzenlenmesi hem 

İstanbul'da yaşayanların yaşam kalitelerinin 

yükseltilmesi, hem de turizm açısından önemli bir 

stratejidir. Düzenlemeler sadece fiziki olarak 

yapılmamalı; işe veya okula bisikletle gidip-gelenler 

için bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan "ulaşım iade 

parası" gibi teşvik edici politikalar da hayata 

geçirilmelidir. Bisiklet yolları ile birlikte güvenlikli, 

kapalı veya katlı bisiklet otoparkı sistemlerinin de 

geliştirilmesi de gerekmektedir. Bu düzenlemelerin 

öncelikle ulaşım ve turizm odak noktalarına yapılması; 

düzenlemeler yapılırken engelliler, yaşlılar, bebekli ve 

çocukluların mutlak surette düşünülmesi 

gerekmektedir. 

Tema 

No.3
Ulaşım

Strateji

No.6
Şehir İçi Ulaşım Olanaklarının Güçlendirilmesi
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Birçok metropolde bisiklet severlere alternatif ulaşım 

olarak hizmet veren teknolojik veri tabanı ile 

desteklenerek bisiklet taşıma zorunluluğunu ortadan 

kaldıran ve kentteki ulaşım ağına entegre olabilen 

sürdürülebilir paylaşım sistemi olan “Akıllı Bisiklet 

Kiralama Sistemleri” bulunmaktadır. Bu sistem, trafik 

sorununa sağlayacağı olumlu etkilerinin yanı sıra; 

insan sağlığına, ulaşım, turizm, çevre ve sosyal 

politikalara da katkı sağlayacaktır. İstanbul'da sadece 

Kadıköy-Kartal arasında bulunan sistemin, tüm 

şehirde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca 

İstanbul'un engebeli yapısına ve her yaştan insana 

hitap edebilecek elektrikli vb. sistemlerle çalışan 

bisikletlerinde sisteme dahil edilmesi önemli bir teşvik 

sağlayacaktır. Tarihi Yarımada başta olmak üze re 

odak noktalarında sistemin geliştirilmesi, turizm 

açısından İstanbul'a önemli bir ivme kazandıracaktır. 

“City Sightseeing Bus” sistemi 

geliştirilmelidir. 

Bir şehri en kolay gezip tanıyabileceğiniz sistemlerden 

birisi olan “City Sightseeing Bus” dünyanın pek çok 

kentinde uygulanmaktadır. Turistik bir şehrin olmazsa 

olmaz araçlarından olan bu otobüsler ve güzergâhlar 

İstanbul gibi bir şehir için oldukça yetersiz 

düzeydedir. Güzergâhlar sadece Tarihi Yarımada ve 

çevresi ile sınırlı kalmamalı; İstanbul genelinde 

yaygınlaştırılmalıdır. Ziyaretçilere istedikleri durakta 

inme ve binmeye imkân tanıyan sistemin geliştirilmesi 

ile birlikte İstanbul'un keşfine de olanak sağlanmalıdır.  

İstanbul denizden ve havadan 

turizm için fırsatlar sunmaktadır. 

İstanbul dünyada çok az sayıda şehirde bulunan 

zenginlikteki su kültürüne ve gezinti yapmak için 

müsait suyollarına sahiptir. Boğaziçi, Haliç, Adalar, 

Şile-Ağva destinasyonu bu anlamda önemli bir doğal 

ve kültürel mirastır. Tekneyle ve yatlarla yapılan boğaz 

turları, Adalara sağlanan ulaşımlar, Haliç’te ve Şile'de 

küçük teknelerle gezinti yapma fırsatını yerli-yabancı 

turistlere sunan su yolları, kültür turizmine katkı 

sağlayacak şekilde geliştirmelidir. 

İstanbul karadan ve denizden olduğu kadar havadan 

da turizm için önemli fırsatlar sunmaktadır. Doğal ve 

tarihi güzellikleri ile havadan eşsiz görüntüler sunan 

İstanbul,  Helikopter, balon ve zeplin gibi araçlarla 

yapılacak turlarla ziyaretçilere farklı deneyimler 

sunmalıdır. ä 



 

84 

 

   
KOD STRATEJİ 

 

 
S6 Şehir İçi Ulaşım Olanaklarının Güçlendirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
İstanbul'da yaşayanları ve İstanbul'a ziyaret için gelenleri yürümeye veya bisiklete binmeye teşvik 
edecek düzenlemelerin yapılması 

S13.A4, S13.A5 

A2 Şehir içi ulaşımda çeşitliliğin ve entegrasyonun sağlanması - 

A2.a Turistik noktalar arasında deniz bağlantılarının güçlendirilmesi - 

A3 Yüksek kalitede destinasyon bilgi ağının geliştirilmesi - 

A4 Toplu taşıma güzergâhlarını gösteren entegre rehber uygulamalarının ve haritaların hazırlanması - 

A5 
Turistlerin önemli ulaşım noktalarına (havalimanı, kruvaziyer limanı) raylı sistemlerle gece zamanlı 
bağlantılarının güçlendirilmesi 

- 

A6 
Mevcut karayolu taşımacılığının Tarihi Yarımada ve İstanbul kıyıları üzerinde oluşturduğu baskının 
azaltılması 

- 

A7 Engelli turistlerin, turistik noktalarda erişim imkânlarının artırılması S13.A2 

A8 Bisiklet kullanımını teşvik edici politikaların geliştirilmesi - 

A8a Akıllı bisiklet kiralama sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması - 

A9 "City Sightseeing Bus" sisteminin geliştirilmesi S13.A4 
 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

ALTYAPI YATIRIMLARI MÜD., 

TCDD GENEL MÜD., 

KARAYOLLARI GENEL MÜD., 

İLÇE BELEDİYELERİ, MESLEK 

ODALARI, SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI, İSTANBULLU 

G1 Raylı Sistem Uzunluğu 

G2 Raylı Sistem Yolcu Kapasitesi  

G3 Havalimanı Kapasitesi 

G4 Yolcu Taşımacılığında Farklı Ulaşım Türlerinin Oranı 

G5 
Turistlere Yönelik Farklı Dillerde Harita ve Yönlendirme 
Levhası Sayısı 

G6 Bisiklet Yolu Uzunluğu 

G7 
Yaya ve Bisikletli Yolculukların Toplam Yolculuklar 
İçindeki Oranı 

G8 Transfer Noktasına Katılan Toplam Sistem Sayısı 

G9 Bisiklet Parkı Kapasitesi 

G10 City Sightseeing Bus ve Güzergâh Sayısı 
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KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 İstanbul Yürüyor Projesi 
S13.P1, S13.P2, 

S20.P8 

P2 Bisiklete Biniyorum Projesi S13.P1, S13.P2, 

S20.P9 

P3 Engelsiz Turizm Erişilebilir İstanbul Projesi S13.P1, S13.P2, 

S13.P3 

P4 İstanbul Ulaşım Ana Planı  S13.P1, S13.P2 

P5 Akıllı Park Bisiklet Kiralama Sistemi S13.P1, S13.P2 

P6 City Sightseeing Bus Güzergahları S13.P1, S13.P2 
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Strateji 7 İstanbul'a Dışarıdan Ulaşım Olanaklarının Güçlendirilmesi 

İstanbul dünya ölçeğinde, jeopolitik, ekonomik ve 

sosyal konumu ile kültürel özellikleri, doğal güzellikleri 

ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turistik niteliği 

nedeniyle, hem yurt içi hem de uluslararası havayolu 

taşımacılığında birinci derecede önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla, hem iş amaçlı yolculuklar hem de turistik 

amaçlı yolculuklar açısından duyulacak ihtiyaçların 

karşılanması söz konusu olmaktadır. 

Havalimanlarının daha efektif 

kullanılması gerekmektedir. 

Uluslararası ve şehirlerarası ulaşım sisteminin en 

önemli türü olan havayolu ulaşımında yalnızca bölge 

ölçeğinde değil, ülke ölçeğinde stratejik bir konumda 

bulunan ve önemli bir yük üstlenen İstanbul'da 

kullanımda olan iki adet havaalanı bulunmaktadır. 

Bunlar; Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı ve 

Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Havalimanı'dır. Yeşilköy 

Atatürk Havaalanı kapasitesinin üzerinde, Kurtköy 

Sabiha Gökçen Havaalanı ise mevcut kapasitesinin 

altında hizmet vermektedir. Sabiha Gökçen 

Havaalanının işletim sisteminin geliştirilmesi yoluyla 

efektif kullanımının artırılması gerekmektedir.  

Şehirlerarası raylı sistem ve 

deniz ulaşımı ağırlığı 

artırılmalıdır. 

Ulaşımda çeşitliliğin sağlanması önemli stratejilerden 

biridir. Bu kapsamda hızlı tren başta olmak üzere 

şehirlerarası raylı sistem hatlarının geliştirilmesi, 

şehirlerarası ulaşımda raylı sistem ağırlığının artırılması 

ve Marmara denizi etrafındaki yerleşimlere erişimde 

deniz ulaşımının daha etkin bir şekilde kullanımının 

sağlanması önemli adımları oluşturmaktadır. 

Ayrıca uluslararası ve şehirlerarası ulaşım 

bağlantılarının kent içi ulaşım sistemleri ile 

entegrasyonunun güçlü bir biçimde çözümlenmesi 

gerekmektedir. ä 

 

  

Tema 

No.3
Ulaşım

Strateji

No.7

İstanbul'a Dışarıdan Ulaşım Olanaklarının 
Güçlendirilmesi
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KOD STRATEJİ 
 
 S7 İstanbul’a Dışarıdan Ulaşım Olanaklarının Güçlendirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Hızlı tren başta olmak üzere şehirlerarası raylı sistem hatlarının geliştirilmesi ve şehirlerarası 
ulaşımda raylı sistem ağırlığının artırılması 

- 

A2 Mevcut havalimanlarının kapasitelerinin artırılması ve yeni bir havalimanının hayata geçirilmesi - 

A3 
Havalimanlarının, garların ve otogarların şehir içi raylı sistemler ve diğer toplu taşıma sistemleri ile 
entegrasyonun sağlanması 

S6.A2 

A4 
Marmara denizi etrafındaki yerleşimlere erişimde deniz ulaşımının daha etkin bir şekilde 
kullanımının sağlanması 

- 

A5 Anadolu yakasında yeni bir terminalin ve cep otogarının geliştirilmesi - 

A6 Kente yük getirmeyecek alanlarda yat ve kruvaziyer limanları ve ilgili hizmetlerin geliştirilmesi S28  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

UDHB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, İBB, İLÇE 

BELEDİYELERİ, ULAŞTIRMA 

FİRMALARI, MESLEK 

ODALARI, STK’LAR, 

İSTANBULLU 

G1 
Şehirlerarası Ulaştırmada Raylı Sistem Kullanılma 
Oranı 

G2 
Şehirlerarası Ulaştırmada Havayolunun Kullanılma 
Oranı 

G3 
Marmara Çevresindeki Yerleşmelerden İstanbul’a 
Denizyolu Kullanılma Oranı 

G4 Yabancı Ziyaretçiler İçinde Kruvaziyer Yolcusu Sayısı 

G5 Yabancı Ziyaretçiler İçinde Raylı Sistem Yolcu Sayısı 

G6 Yabancı Ziyaretçiler İçinde Havayolu Yolcu Sayısı 
 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Yeni Havalimanına Raylı Sistem ve Toplu Taşıma Projesi S6.P4 

S28.P1 Kruvaziyer Limanı Planlaması ve Tasarımı - 

P2 Anadolu Yakası Şehirlerarası Terminali ve Cep Otogar Projesi S6.P4 

P3 Trakya YHT geliştirilerek Avrupa Interrail İle Entegrasyon Projesi S6.P4 
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TEMA 4 KONAKLAMA 

Strateji 8 Konaklama Olanaklarının Güçlendirilmesi 

 

Turizm faaliyetlerinin mekânsal organizasyonu 

açısından en önemli alt sektörlerden birisi de 

konaklama sektörüdür. İstanbul konaklama altyapısı 

yatak kapasitesi açısından yeterli görünmekle birlikte, 

mevcut ve gelecekteki turizm eğilimlerine cevap 

verme yolunda bir takım düzenlemelere ve tedbirlere 

ihtiyaç duymaktadır. 

Belgelendirme sistemi 

değiştirilmelidir. 

Yapılacak düzenlemelerin başında belgelendirme 

sisteminin değiştirilmesi gelmelidir. Konaklama 

tesislerinde bakanlık belgeli ve belediye belgeli olmak 

üzere iki tür belgelendirme sistemi bulunmaktadır. 

Belediye belgeli tesisler, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'nın denetimi dışındadır. Oysaki Bakanlık 

işletme belgeli tesislerde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik 

Yasasının, turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve 

niteliklerine ilişkin yönetmeliğine göre, tesisin fiziksel 

nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla, talep üzerine veya 

Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma 

çalışması yapılır. Sınıflandırma çalışmaları için 

Bakanlıkça hazırlanan ve tesisin tür ve sınıfının 

nitelikleri, kapasitesi, fiziksel özellikleri, kullanılan 

malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile 

personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin 

yer aldığı, puanlama sistemine dayalı değerlendirme 

formları Sınıflandırma Komisyonunca tesiste işlenir. 

Bu sürece girmek istenmediği durumlarda, 

konaklama tesisleri, faaliyete geçebilmek için 

belediyelerden işletme ruhsatı almayı tercih 

etmektedirler. Bu ikili yapı, belediye belgeli tesislerde 

niteliğe ilişkin kriterin olmaması, iki farklı konaklama 

belgelendirme sisteminde kalite açısından farklılıkların 

olmasına neden olmaktadır. İstanbul'daki belediye 

belgeli tesislerin sayısı hiç de azımsanmayacak bir 

boyuttadır. Dolayısıyla bu durum özellikle İstanbul için 

önemli bir sorun teşkil etmektedir.  Bu sorunun 

çözümü için, konaklama tesislerinin 

belgelendirmesinde ki farklılıklar giderilmeli ve tek bir 

sistem kurulmalıdır. "Türkiye Turizm Stratejisi 2023"te 

de konaklama tesislerine yönelik tek bir 

belgelendirme sisteminin kurulması eylem planında 

yer almaktadır.   

 

Tema 

No.4
Konaklama

Strateji

No.8
Konaklama Olanaklarının Güçlendirilmesi
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Konaklama olanakları 

çeşitlendirilmelidir. 

Konaklama olanakları çeşitlendirilmeli ve mevcut 

konaklama ünitelerinin fiziksel kaliteleri iyileştirilmelidir. 

Özellikle belediye belgeli tesisler başta olmak üzere, 

fiziksel ve hizmet kalitesinin denetlendiği sistemin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Konaklama tesisleri için 

elverişli olmayan yapı stokunun bu işlev için 

kullanılması sınırlandırılmalıdır. 

Aile pansiyonculuğu ve konutların kısa süreli kiralama 

sistemi yasal düzenleme altına alınmalı; konut-

konaklama işlevlerinin dengesi sürekli izlenmelidir. 

Doluluk oranları açısından sektör tam kapasiteyle 

hizmet sunamamaktadır. 4–5 yıldızlı büyük ve yeni 

tesislerin yoğunlaştığı başta Beyoğlu olmak üzere, 

Beşiktaş ve Şişli ilçeleri önemli bir kapasiteye sahiptir. 

Bu kapasitenin öncelikle verimli kullanımı, sonrasında 

kamu denetiminde sınırlı bir biçimde geliştirilmesi 

mümkündür. Ancak özellikle yüksek katlı, büyük 

kütleli konaklama tesislerinin Boğaziçi'nin siluet 

değerlerine daha fazla zarar vermesinin önüne 

geçilmelidir. 

4 ve 5 yıldızlı otellerin Tarihi Yarımada'nın 

çeperlerinde kontrollü gelişimine izin verilebilir. Ancak 

özelikle Zeytinburnu'nda, yarımada siluetine zarar 

vermeyecek önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Tarihi Yarımada’da karma 

kullanımlar planlanmalı ve yerel 

kapasite değerlendirilmelidir. 

Öte yandan, organize turizm aktivitelerinden bağımsız 

hareket eden bireysel turist figürünün daha çok tercih 

ettiği 3 yıldızlı ve özel belgeli tesis (butik otel) 

kapasitesinin ise İstanbul’da hem niceliksel hem de 

niteliksel olarak gelişime daha açık bir kapasite 

olduğu söylenebilir. Küçük otellerin yığılma gösterdiği 

Tarihi Yarımada bünyesinde bu açıdan 

değerlendirilebilecek önemli bir yapı stoku 

bulunmaktadır. Bu stok değerlendirilmeli, yerel ve 

orta ölçekli yatırımcıyı desteklemeye dönük projelerle 

aile pansiyonculuğu ve butik otel gelişimi 

yönlendirilmelidir. 

Ancak, sadece konaklama tesislerinin ağırlık 

kazandığı bir yapıdan ve “otel zonları” oluşturmaktan 

kaçınılmalı, Tarihi Yarımadanın çok çeşitlilik arz eden 

özgün yapısını sürdüren karma kullanımlı alanları 

yaşatmaya özen gösterilmelidir. Aynı şekilde, 

Beyoğlu, Üsküdar ve Eyüp'te yer alan 3 yıldızlı ve 
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butik otellerin nitelikleri yükseltilmelidir. Bu bölgelerde sınırlı bir gelişmenin sağlanması da mümkündür. ä

Konaklama Kapasitesi Projeksiyonları 

İstanbul'da 2013 yılında konaklama tesislerinin doluluk oranı %46, ortalama geceleme ise 2,31 gün olarak 

gerçekleşmiştir. Yatırım belgeli konaklama tesisleri dâhil olmak üzere toplam yatak kapasitesi 173.211'dir. 

Yapılacak düzenlemelerle birlikte 2018 yılında doluluk oranının %60'a, ortalama geceleme süresinin ise 3,5 güne 

çıkacağı düşünülürse İstanbul'a 26.561 ilave yatak planlaması yapılması gerekmektedir. 

Tablo 23 Turizm Hedefleri - 2018 

2018 TURİST HEDEFİ: 12.500.000 

DOLULUK 
ORANI 

% 100 DOLULUK % 75 DOLULUK % 60 DOLULUK % 50 DOLULUK 

ORTALAMA 
KALIŞ 

SÜRESİ 

4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 

YATAK 
KAPASİTESİ  

154.110 119.863 85.616 205.479 159.817 114.155 256.849 199.772 142.694 308.219 239.726 171.233 

+- YATAK -19.101 -53.348 -87.595 32.268 -13.394 -59.056 83.638 26.561 -30.517 135.008 66.515 -1.978 
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Yatak kapasitesinin etkin kullanımı ile birlikte doluluk oranının %75'e, planlanan projelerin hayata geçirilmesi ile 

birlikte de ortalama geceleme süresinin 4,5 güne çıkacağı, ziyaretçi sayısının ise 18 milyona kadar ulaşacağı 

düşünüldüğünde, 2023 yılına kadar 94.734, 2025 yılına kadar ise 122.679 ilave yatak planlaması yapılması 

gerekmektedir. ä 

Tablo 24 Turizm Hedefleri - 2023 

  

2023 TURİST HEDEFİ: 16.300.000 

DOLULUK 
ORANI 

% 100 DOLULUK % 75 DOLULUK % 60 DOLULUK % 50 DOLULUK 

ORTALAMA 
KALIŞ 

SÜRESİ 
4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 

YATAK 
KAPASİTESİ 

200.959 156.301 111.644 267.945 208.402 148.858 334.932 260.502 186.073 401.918 312.603 223.288 

+- YATAK  27.748 -16.910 -61.567 94.734 35.191 -24.353 161.721 87.291 12.862 228.707 139.392 50.077 
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Tablo 25 Turizm Hedefleri - 2025 

2025 TURİST HEDEFİ: 18.000.000 

DOLULUK 

ORANI 
% 100 DOLULUK % 75 DOLULUK % 60 DOLULUK % 50 DOLULUK 

ORTALAMA 

KALIŞ 

SÜRESİ 

4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 2,5 

YATAK 

KAPASİTESİ 
221.918 172.603 123.288 295.890 230.137 164.384 369.863 287.671 205.479 443.836 345.205 246.575 

+- YATAK 48.707 -608 -49.923 122.679 56.926 -8827 196.652 114.460 32.268 270.625 171.994 73.364 
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Turizm ana bölgesi ile 

havaalanları arasında kalan 

bölgelerin konaklama kapasitesi 

geliştirilecektir. 

İstanbul'un mevcut yatak kapasitesi turizm ana 

bölgesi olarak tanımlanan bölgede özellikle Fatih, 

Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. 

Atatürk Havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı ve 

inşaatı devam eden 3. Havaalanı'nın çevresindeki 

alanlar, kongre, fuar, sağlık, festival, spor turizmi için 

potansiyel alanlardır. Üst ölçekli planlarda ise Ataköy, 

Zeytinburnu ve Kartal bölgesinde kruvaziyer ve yat 

turizminin geliştirilmesine yönelik kararlar 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, hem kültür üçgeni olarak 

tanımlanan turizm ana bölgesine hem de turizmin 

çeşitlendirilmesine yönelik potansiyel taşıyan alanlara 

yakınlığı nedeniyle; 

Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, 

Bakırköy, Küçükçekmece, Başakşehir ve Zeytinburnu 

ilçeleri,  

Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Maltepe, Kartal, 

Pendik ve Tuzla ilçeleri konaklama kapasitesinin 

geliştirilmesi uygun alanlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

 

 

Harita 1 Mevcut Yatak Kapasitesi Dağılımı (İlçe Bazında) 
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İstanbul'da ihtiyaç duyulan yatak 

sayısının yarısı "Konaklama 

Gelişme Bölgesi" olarak tarif 

edilen alanda planlanacaktır. 

 

 

Mevcut yatak sayısının %74'ü turizm ana bölgesinde 

yer almaktadır. 18 milyon turist hedefi doğrultusunda 

ihtiyaç duyulan yatak sayısının %50'si konaklama 

gelişme bölgesinde, %30'u turizm ana bölgesinde, 

15'i doğaya duyarlı gelişim bölgesinde, %5'i ise 

kentsel kalitesi artırılacak bölgesinde planlanmaktadır. 

Hedefler gerçekleştiğinde yatak sayısının %56'sı 

turizm ana bölgesinde, %26'sı konaklama gelişme 

bölgesinde yer alacaktır. Doğaya duyarlı gelişim 

bölgesi ile kentsel kalitesi artırılacak bölgenin 

oranlarında ise belirgin bir değişim 

öngörülmemektedir. 

 

 

Harita 2 Önerilen Yatak Kapasitesi Dağılımı 



 

95 

 -  

KOD STRATEJİ 
 
 S8 Konaklama Olanaklarının Güçlendirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Konaklama olanaklarının çeşitlendirilmesi ve mevcut konaklama ünitelerinin fiziksel kalitelerinin 
iyileştirilmesi 

- 

A2 Orta ölçekli turizm yatırımcısını desteklemek üzere uzun vadeli kredi olanaklarının sağlanması S4.A1 

A3 Mevcut konaklama kapasitesine yönelik denetim ve destek sistemlerinin kurulması S4.A3 

A3.a Kamunun konaklama tesislerine dönük denetiminin desteklenmesi - 

A3.b Belediye-Bakanlık Belgeli konaklama tesisi ayrımının kaldırılarak tek bir standart geliştirilmesi - 

A3.c Konaklama tesislerine ilişkin kalite denetleme sisteminin geliştirilmesi - 

A4 Aile pansiyonculuğu ve konutların kısa süreli kiralama sisteminin yasal düzenleme altına alınması S4.A7 

A5 
Konaklama tesisleri için elverişli olmayan yapı stokunun, bu işlev için kullanılmasının 
sınırlandırılması 

- 

A6 Konut-konaklama işlevlerinin dengesinin sürekli izlenmesi - 

A7 4-5 yıldızlı otellerin Tarihi Yarımada'nın dışında kontrollü gelişiminin sağlanması - 

A8 
Özellikle Beşiktaş ve Şişli'de 4-5 yıldızlı otellerin yapılaşma koşullarının silüete zarar vermesinin 
engellenmesi  

S9.A1.d, S12.A5 

A9 
Fatih, Beyoğlu, Üsküdar ve Eyüp'te yer alan 3 yıldızlı ve butik otellerin kalitesinin yükseltilmesi ve 
sınırlı olarak geliştirilmesi 

- 

A10 
Konaklama bölgelerinde gece güvenliğini ve turistik deneyim çeşitliliğini artırmak üzere karma 
kullanımların (turizm+ticaret, ticaret+konut, konut+turizm) planlanması 

S3.A3 

- 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İL KÜLTÜR VE TURİZM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 ÇŞB, İBB, İSTKA, İLÇE 

BELEDİYELERİ, KONAKLAMA 

TESİSLERİ, TUROB, STK’LAR, 

MUHTARLIKLAR, İSTANBULLU 

G1 Yatak Kapasitesi ve Doluluk Oranı 

G2 
Desteklenen Orta Ölçekli Turizm Yatırımcı Sayısı ve 
Sağlanan Kredi Desteği Miktarı  

G3 Aile Pansiyonu Sayısı ve Kullanım Oranı 

G4 Butik Otel Sayısı ve Kullanım Oranı 

G5 Kalite Kontrol Sistemi Toplam Kalite Seviyesi 

G6 Ortalama Kalış Süresi 
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 Konaklama Tesisleri Kalite Kontrol Sistemi Geliştirme Projesi  S11.P1 

P2 Aile Pansiyonculuğu ve Kısa Süreli Konut Kiralama Yasal Altyapı Hazırlık Çalışması - 
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TEMA 5 YAŞAM KALİTESİ 

Strateji 9 Yaşam Kalitesinin Artırılması 

 

Yaşam Kalitesi fiziksel ve 

psikolojik refahtan farklı olarak, 

refahın algılanan durumsal 

ifadesidir. 

Yaşam kalitesi yirminci yüzyılın ikinci yarısında 

yoğunluk kazanan ve farklı dallardan araştırmacıların 

incelediği bir kavramdır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde pek çok araştırma yapan Liu, yaşam 

kalitesini bilinen bir kavramın günümüzdeki yaygın 

kullanılan adı olarak açıklanmakta ve bu bilinen 

kavramı da aynı doğal ve yapılanmış çevrede yaşayan 

insanların, fiziksel ve psikolojik refahının algılanan 

durumsal ifadesi şeklinde tanımlamaktadır. Ona göre 

yaşam kalitesi, bir araya geldiğinde bireyi mutlu veya 

hoşnut eden, yanıtlanmış istek ve tutkular kümesidir. 

(TEKELİ, 2010) 

Kentsel yaşam kalitesi, konut 

ölçeğinden metropol ölçeğine 

kadar, çeşitli servisleriyle, 

donatılarıyla, yapılı çevreden 

duyulan hoşnutluktur.  

Yaşam kalitesi, hem bireyin özelliklerinden hem de 

içinde bulunduğu, doğal ve yapılanmış çevreden 

etkilenmektedir. Bireyin dış dünyadan gelen etkileri 

algılaması hoşnutluk düzeyini değiştirmektedir. 

Bireyin yaşadığı çevrede, en küçük ölçekle konuttan 

metropoliten alana kadar yapılanmış çevrenin, kentsel 

donatı ve servislerin de yaşam kalitesine katkıları 

vardır. Kentsel yaşam kalitesi olarak tanımlanan bu 

ilişkiler bütününde ilişkilerin yönü ve derecesi 

planlamaya yön vermesi açısından önem 

taşımaktadır. Bireyin yapılanmış çevreden 

hoşnutluğu, algıladığı yaşam kalitesine etki 

etmektedir. Kentsel yaşam kalitesinin düşük olduğu 

durumlarda bölgelerarası dengesizlik ve hatta 

bireylerde yer değiştirme eğilimi ortaya çıkmaktadır. 

Tema 

No.5
Yaşam Kalitesi

Strateji

No.9
Yaşam Kalitesinin Artırılması
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İstanbul, kentsel yaşam 

kalitesinin artırılması gereken bir 

metropoldür. 

İstanbul ili, coğrafi özellikleri, doğal kaynak potansiyeli 

ve ekosistem zenginliğinin yanı sıra hızlı nüfus artışı, 

yoğun göç ve fiziksel çevrenin ihtiyaca cevap 

verememesi gibi nedenlerle; kentsel yaşam kalitesi 

üzerindeki baskıların artarak sürdüğü bir metropoldür. 

Yaşam kalitesinin artırılması, turizmin dolaylı yoldan 

gelişimine katkıda bulunacak temel stratejilerdendir. 

İstanbul’un yaşam kalitesinin artırılması kapsamında, 

uluslararası alanda kabul gören kentsel yaşam kalitesi 

ölçütlerine göre kentin demografik yapı, doğal çevre, 

eğitim, ekonomik yapı, enerji, güvenlik, istihdam, 

kamusal hizmetler/altyapı, kamusal 

hizmetler/rekreasyon, konut, kültür-sanat-eğlence, 

sağlık, sosyo-kültürel yapı, toplumsal katılım, ulaşım 

vb. alanlara ilişkin mevcut durum araştırması 

yapılarak, elde edilecek sonuçlara göre kentsel 

yaşam kalitesi ve donatı alanlarına ilişkin sorunların 

belirlenmesi ve uluslararası örnekler de göz önünde 

bulundurularak geliştirilmesi ve bu gelişimin izlenmesi 

için sürekliliği olan uygulanabilir nitelikte bir modelin 

kurgulanması gerekmektedir. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S9 Yaşam Kalitesinin Artırılması 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Kentsel mekân ve kıyı kalitesinin yükseltilmesi S30.A3 

A1.a 

İstanbul’da yaşayan tüm kesimleri kentle bütünleştiren kentsel donatı alanlarının (spor merkezleri, kültür 
merkezleri, eğlence ve sergi mekânları, müzeler, arşivler, sağlık merkezleri) ve kamusal açık alanların, kamu-
özel sektör işbirlikleriyle yeterli, dengeli ve kaliteli hale getirilmesi 

- 

A1.b Yaşam kalitesini artırmaya yönelik kurumlar arası eşgüdümün sağlanması - 

A1.c Tarihi konut alanları ve Boğaziçi alanının; doku, fonksiyon ve özgün özellikleri korunarak sıhhileştirilmesi S12.A2 

A1.d Kentin sahip olduğu özgün siluetin korunmasına yönelik siluet ve tasarım planlaması çalışmalarının yapılması S12.A5 

A1.e 
Yapılaşmada mimari estetik ve yerel mimari dikkate alınarak, tarihi ve kültürel değerlere uygun çözümlerin 
geliştirilmesi 

S3.A4, S12.A8 

A1.f Kentsel dönüşüm projelerinde kentsel “yeşil alanların arttırılması” kriterinin önceliklendirilmesi - 

A1.g 
Kıyı alanlarında deniz doldurma faaliyetlerinin önüne geçilerek, İstanbullular tarafından kullanımını artıracak 
rekreasyon odaklı düzenlemelerin yapılması  

- 

A1.h Kıyı ve deniz temizliği çalışmalarının artırılması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi - 

A1.i Mavi bayraklı marina ve plajların sayısının artırılması - 

A1.j Ortalama seyahat süresini azaltan entegre, hızlı, güvenilir, temiz, konforlu toplu taşıma hatlarının planlanması S6.A2 

A2 Çevre koruma yönetim sisteminin sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek oluşturulması - 

A2.a Orman ve tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesi - 

A2.b Su kaynakları ve havza alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması  - 

A2.c Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik toplumsal programların geliştirilmesi S1  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK İL MÜD., İSTKA, İLÇE 

BELEDİYELERİ, İL KÜLTÜR VE 

TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, MESLEK 

ODALARI, ÖZEL SEKTÖR 

FİRMALARI, STK’LAR, 

İSTANBULLU 

G1 Yaşam Kalitesi Seviyesi 

G2 Kişi Başı Düşen Donatı Alanı 

G3 Toplam Kıyı Çizgisi Uzunluğu 

G4 Mavi Bayraklı Marina ve Plaj Sayısı 

G5 Hava Kalite Seviyesi 

G6 İçme Suyu Kalite Seviyesi 

G7 Deniz Suyu Kalite Seviyesi 

G8 Toprak Kalite Seviyesi 

G9 Gürültü Kirliliği Seviyesi 

G11 Orman ve Tarım Alanı Miktarı 

G12 Baraj Doluluk Oranı 
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KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 İstanbul Çevre Koruma Yönetim Sistemi Projesi  - 

P2 İstanbul Yaşam Kalitesi İzleme Merkezi Projesi - 

P3 İstanbul'un Gölgesi Projesi (İstanbul Siluet Master Planı) - 

P4 İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı - 
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TEMA 6 GÜVENLİK 

Strateji 10 Kent Güvenliğinin ve Güvenlik Algısının İyileştirilmesi 

 

Güvenlik kaygılarının var olduğu 

bir coğrafyada turizmden gelir 

elde etmek güçleşir. 

Güvenlik konusu, bir ülkenin turistik çekiciliği 

karşısında, ters kutupta yer alan, son derece önemli 

bir konudur. Güvenlik kaygılarının var olduğu bir 

coğrafyanın turizmden gelir elde etmesi oldukça 

zordur. İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri olan 

güvenlik bireylerin mutlu, huzurlu, emniyet içinde bir 

arada yaşayabilmelerinin öncelikli şartlarından biridir. 

İstanbul diğer dünya metropolleri ya da Türkiye’deki 

şehirlerle karşılaştırıldığında daha güvenli, suç oranları 

daha düşük bir şehir olmakla birlikte suç oranlarında 

artış yaşandığı da gözardı edilmemesi gereken bir 

husustur. Bu sebeple asayiş suçları ve içerisinde en 

yüksek paya sahip olan hırsızlık suçu başta olmak 

üzere suç oranlarının kurumlararası işbirliği ve bilgi 

iletişim teknolojilerinin kullanımının da artırılarak 

düşürülmesi gerekmektedir.  

İstanbul’da dünya 

metropollerinden daha az suç 

işlenmesine karşın, daha yoğun 

bir suç korkusu yaşanmaktadır. 

Kişilerin konut seçiminden, çalışacakları, seyahat 

edecekleri, yatırım yapacakları yere kadar birçok 

tercihinde önemli yer tutan güvenlik algısı üzerinde 

önemle durulması gereken bir diğer konudur. 

İstanbul’da dünyadaki birçok metropolden daha az 

suç işlenmesine karşın daha yoğun bir suç korkusu 

yaşanmaktadır. Bu sebeple İstanbul’la ilgili ulusal ve 

uluslararası güvenlik algısının iyileştirilmesi konusunda 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

İstanbul'da turizm faaliyetlerinin güvenli bir biçimde 

yürütülmesinde görev yapan kamu ve özel 

kuruluşların ilgili organizasyon birimleriyle yapılan 

anketlerde güvenlik açısından turistlerin ençok 

mağdur oldukları bölgeler olarak, alışveriş merkezleri, 

Tema 

No.6
Güvenlik

Strateji

No.10

Kent Güvenliğinin ve Güvenlik Algısının 
İyileştirilmesi
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havaalanları, Fatih ve Sultanahmet bölgesi ön plana 

çıkmaktadır. 

Turistlerin yoğunlaştığı kalabalık 

bölgeler başta olmak üzere, 

güvenlik önlemlerinin ve 

enformasyon bürolarının 

artırılması gerekmektedir. 

Turistlerin mağdur edildikleri olayların türlerinde ise 

birinci sırayı fahiş fiyat / yağmalama başlığı 

almaktadır. İkinci sırada hırsızlık, üçüncü sırada ise 

taciz / sarkıntılık / tecavüz başlığı yer almıştır. 

Görüşülen kurumların %81'i kamu kurumu olmasına 

karşın deneklerin %51'i "Turistlerin mağduriyetlerini 

gidermek için kamu tarafından alınan önlemler yeterli 

mi?" sorusuna "hayır" yanıtı vermektedirler. 

Bu sonuçlara göre İstanbul'da özellikle her mevsim 

ve günün her saatinde kalabalıklığını koruyan bölge 

ve alanların güvenliğinin sağlanmasına ilişkin daha 

ciddi önlemlerin alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Fatih ilçesi ve özellikle Sultanahmet bölgesi bunların 

başında gelmektedir. Ayrıca günün büyük bir 

kısmında kalabalık olan çarşılar, alışveriş merkezleri, 

pazarlar, havaalanları, diğer kentiçi toplu taşıma 

sistemleri ve odakları vb. alanlarda daha sıkı güvenlik 

önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu alanlarda 

güvenlik kameralarının arttırılması, işyeri 

denetimlerinin, kimlik kontrolleri vb. uygulamaların 

toplumun ve turistlerin üzerinde olumsuz etki 

bırakmamak koşuluyla hissettirilmeden arttırılması 

elbette olumlu sonuçlar getirecektir. 

Ancak bu çözümler sorunun kalıcı çözümleri arasında 

yer almamaktadır. Öncelikle turistin doğru ve yeterli 

enformasyona ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Turist en 

önemli turizm odakları içerisinde kolayca 

enformasyon bürolarına ulaşabilmelidir. Bu büroların 

kritik odaklarda yer seçmeleri önem taşımaktadır. 

Enformasyon bürolarının bulunmadığı kritik odaklarda 

yeni bürolar açılmalıdır. 

Öte yandan Tarihi Yarımada oldukça büyük bir 

kentsel bölge olduğundan her odakta bir büronun 

kurulması mümkün değildir. Bu noktada turistle 

doğrudan ilişki halinde olan esnafın, personelin ve 

halkın bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Yabancı 

dil bilen personel sayılarının arttırılmasına yönelik 

projeler geliştirilmelidir. Fahiş fiyat uygulamalarına 

karşı denetimler arttırılmalı ve gerekli yaptırımlarla 

caydırıcılık sağlanmalıdır. Söz konusu denetimler ve 
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önlemler özellikle turistlerin mağdur oldukları olayların 

yoğunlaştığı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında 

arttırılmalıdır. 

Suçlu rehabilitasyonu, kent 

aydınlatması, izleme sistemleri 

ve emniyet personellerinin 

hizmetleri, güvenlik açısından 

turizmin gelişmesi için diğer 

önemli konulardır. 

Suçla beraber düşünülmesi gereken bir diğer konu 

da rehabilitasyon olup hem suç mağdurlarının hem 

de suça karışanların rehabilitasyonu üzerinde önemle 

durulması gerekmektedir. Bunun hem suç 

oranlarının, hem de suç korkusunun azaltılmasına 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kent aydınlatması ve kent izleme sistemlerinin 

geliştirilmesi de güvenlik algısının iyileştirilmesinde 

önemli katkı sağlayacak araçlardır. 

Turizm açısından güvenlik konusu, özellikle algı 

konusuna işaret eder. Güvende hissetme olgusu ile 

kent yönetimi birbiriyle iç içe olan konulardır. Emniyet 

sisteminin turizm altında değerlendirildiğinde, 

kurumlar arası işbirliği ile geliştirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu anlamda İstanbul Emniyet 

Müdürlüğüne uluslararası kimlik kazandırılması ve 

turizme girdi sağlaması maksadıyla, dünyanın diğer 

emniyet teşkilatlarından ayrılan birtakım hizmet 

yönünden, kullandıkları araçlar yönünden, üniformalar 

yönünden özgünleşmeye ihtiyaç vardır. Söz konusu 

yapılanmalar, birçok gelişmiş ülke kentinde başarıyla 

uygulanmakta, kent imajına ve turizme katkıda 

bulunmaktadır. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S10 Kent Güvenliğinin ve Güvenlik Algısının Güçlendirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Özellikle turistik bölgelerde, çarşı, alışveriş merkezi, pazarlar, havaalanı, şehir içi toplu taşıma 
vb. kalabalık alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılması 

- 

 

A2 Turizm enformasyon bürolarının artırılması S5.A3, S35.A5.a 

A3 Turistik alanlarda personel ve halkın bilinçlendirilmesi - 

A4 Fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi ve denetimlerin artırılması  - 

A5 İstanbul’la ilgili güvenlik algısının uluslararası ve yerel düzeyde iyileştirilmesi  - 

A6 
Suça maruz kalanlara, maruz kaldıkları suç türü, yaşları, cinsiyetleri vb. özelliklerine göre, sosyal 
hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulmasının sağlanması  

- 

A7 Eski hükümlülerin topluma kazandırılarak tekrar suça karışmasının önlenmesi  - 

A8 Kent güvenliğiyle ilgili kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi  - 

A9 Güvenlik hizmetlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması  - 

A10 
Emniyet personeli hizmet, araç-gereç ve üniformalarının İstanbul’un marka değerini artırma 
kapsamında özgünleştirilmesi 

- 

A11 
Suça maruz kalma riski yüksek olan grupların (çocuklar, yaşlılar, engelliler, turistler) 
güvenliklerinin artırılması için tedbirlerin alınması  

- 

A12 Yasal haklar ve özgürlükler ile suç ve ceza mevzuatı konusunda bilgilendirme yapılması - 

A13 Güvenlik algısını artırmak üzere akıllı kent aydınlatma sisteminin kurulması  - 

A14 Şehir izleme sistemlerinin geliştirilmesi - 

A15 Yaya yollarının kesintisiz ve güvenlik odaklı planlanması ve tasarımı  - 

A16 
Eminönü ve Karaköy başta olmak üzere tarihi ve turistik alanların, 24 saat yaşayan ve güvenli 
bir bölge haline getirmek üzere karma kullanımlı alanlar olarak planlanması 

S8.A10 

 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İL EMNİYET MÜD., İL MİLLİ 

EĞİTİM MÜD., İL KÜLTÜR VE 

TURİZM MÜD., İLÇE 

BELEDİYELERİ, GÜVENLİK 

VE AYDINLATMA 

SEKTÖRÜ, STK’LAR, 

İSTANBULLU 

G1 Güvende Hisseden Oranı 

G2 Suç Oranı 

G3 Suça Maruz Kalan Dezavantajlı Oranı 

G4 Suça Maruz Kalan Turist Oranı 

G5 Sosyal Hizmetler Program Sayısı  

G6 İzlenen Kentsel Alan Oranı 

G7 Aydınlatılan Kentsel Alan Oranı  
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER  BAĞ  

P1 İstanbul Güvenlik Algısı Araştırması - 

P2 İstanbul Aydınlatma Master Planı  - 
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KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER  BAĞ  
P3 İstanbul İzleme Sistemi Projesi - 

P4 İstanbul Turizm Güvenlik ve Emniyet Eylem Planı - 

S6.P1 İstanbul Yürüyor Projesi - 
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TEMA 7 HİZMET KALİTESİ 

Strateji 11 Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Artırılması 

 

Hizmet kalitesinin artırılarak müşteri memnuniyetinin 

maksimum düzeye çıkarılması, turist sayısı ve turizm 

gelirini artırmayı amaçlayan bu plan için en önemli 

adımlardan birini teşkil etmektedir. 

Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmekler ile 

insanların gelir düzeyindeki artış hizmet ve turizm 

sektörlerinin önemini önemli ölçüde artırmıştır. Hizmet 

sektöründeki büyümeler, ülkelerin ekonomik 

gelişmişlik göstergelerinden biri haline gelmiştir.  

Hizmet sektörünün büyümesi ise kalite ve 

standartların geliştirilmesiyle mümkündür. Kalite 

standartları geliştirilirken uluslararası standartlara 

uyum sağlanmalı; hizmet sunumu ve fiyat arasında 

denge kurulmalıdır. Ancak önemli olan hizmet 

kalitesini sürdürülebilir kılmaktır. Sürdürülebilirliği 

sağlamak için de denetim sistemlerinin geliştirilmesi 

ve denetimin sıklaştırılması gerekmektedir. 

Aslında, yukarıda yer alan "İstanbullu, ziyaretçi, 

ulaşım, konaklama, yaşam kalitesi" temaları altında 

yer alan tüm stratejiler aynı zamanda doğrudan veya 

dolaylı olarak hizmet kalitesini iyileştirmeye, 

geliştirmeye yönelik adımları da oluşturmaktadır.   

Turizm sektöründe kaliteyi artırmak için öncelikle 

insan kaynağı nicelik ve niteliğinin artırılması 

gerekmektedir. Bu amaçla meslek odaklı eğitim 

benimsenmeli ve desteklenmeli (strateji 1), mesleki 

niteliklerin belgelendirilmesi sistemine geçilmelidir.  

Kentsel hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, temiz ve 

bakımlı bir kentsel çevre için kentsel hizmet 

sunumunun geliştirilmesi ve fiziki kapasite 

kullanımında taşıma kapasitesi ölçümünün yapılması 

hizmet kalitesinin gelişimi için öncelik verilmesi 

gereken diğer konulardır. ä 

  

  

Tema 

No.7

Hizmet 
Kalitesi

Strateji

No.11

Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin 
Artırılması
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KOD STRATEJİ 

 

 
S11 Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Artırılması 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Kalite standartlarının geliştirilmesi ve denetiminin sağlanması S8.A3, S32 

A1.a Uluslararası standartlara uyumun sağlanması - 

A1.b Hizmet sunumu ve fiyat dengesinin kurulması - 

A1.c Denetim sistemlerinin geliştirilmesi - 

A2 
Turizm ve turizm ile bağlantılı diğer hizmet sektörlerinde görev yapan insan kaynağı niceliği ve 
niteliğinin arttırılması 

S1.P1 

A2.a Mesleki eğitimin desteklenmesi  - 

A2.b Mesleki niteliklerin belgelendirilmesi - 

A3 Temiz ve bakımlı bir kentsel çevre için kentsel hizmet sunumunun geliştirmesi S9 

A4 Turistin kentsel hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması S6 

A5 Turizm bölgelerinde taşıma kapasitesi ölçümünün yapılması S12.A3  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İL EMNİYET MÜD., İL MİLLİ 

EĞİTİM MÜD., KTB, İLÇE 

BELEDİYELERİ, STK’LAR 

G1 Ortalama Kalite Seviyesi  

G2 Fiyat/Kalite Dengesi Sağlama Oranı 

G3 Ortalama Mesleki Nitelik Seviyesi  
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 İstanbul Turizm Kalite Standartları Yönetmeliği Taslak Çalışması S8.P1 

P2 Turizm Sektörü Mesleki Sertifikasyon Modeli S1.P1 
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Fotoğraf 8  Fatih Balkan 
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Fotoğraf 9 Serkan Demirci 

 

Fotoğraf 10 Sefa Candemir 
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Küreselleşen dünyanın aynılaştırıcı etkileri karşısında 

özgün olana, tekil olana ve diğerlerinden farklı olan ilgi 

de giderek artmaktadır. Turizm açısından bakıldığında 

bu ilginin odağında hem somut ve hem de somut 

olmayan kültürel miras bulunmaktadır. Birçok 

araştırma günümüzde kültür amaçlı seyahatlerin 

giderek arttığını, turistlerin gittikleri yerlerde en sıklıkla 

yaptıkları aktivitenin müzeleri, miras alanlarını, kültürel 

ve tarihi varlıkları ziyaret etmek olduğunu 

göstermektedir. 

Tekil ve özgün olana duyulan bu ilgi, artan ziyaretçi 

sayılarına bağlı olarak elde edilen turizm gelirleri 

sayesinde kültürel mirasın ekonomik bir değer 

kazanması, bakım görmesi ve korunması için kaynak 

yaratılması açısından olumlu sonuçlar 

doğurabilmektedir. Ancak plansız bir şekilde geliştiği 

ve iyi yönetilemediği zaman bu ilgi, yarardan çok 

zarar getirmektedir. Bu ilginin odağında olan 

topluluklar veya yerler artan ziyaretçi sayılarının 

yarattığı baskı ve olumsuz etkilerin yanı sıra özgün 

olanın giderek ticarileşmesi, bu bakımdan da 

özgünlüğünü yitirmesi gibi tehdit ve sorunlarla karşı 

karşıya kalmaktadırlar (UNEP/UNWTO Tourism in the 

Green Economy, 2012). Karşılaşılan bu olumsuz 

etkilerin bir başka boyutunu ise özellikle tarihi kentsel 

alanlarda sıklıkla karşılaşıldığı gibi bu yerlerde 

yaşamakta olan mevcut nüfusun, buralarda yer alan 

ve alanın çekici kılan atmosfere katkıda bulunan 

küçük işletmelerin yerlerinden edilmesi, soylulaşması 

oluşturmaktadır. Bu ise turizm açısından ilginç ve 

özgün olan karakterin, kimliğin yitirilmesine, bir süre 

sonra bu alanların turistler için ilginç ve çekici olma 

özelliğinin kaybolmasına yol açmaktadır (Fainstein ve 

Judd, 1999). 

İstanbul’un turizmi baştan sona 

gözden geçirmesi zorunluluk 

haline gelmiştir. 

Sundukları kültürel ve sanatsal ortam, eğlence ve 

alışveriş olanakları ve canlı bir yaşam kentlerin 

cazibesini yükselten, turistlerin kalış sürelerini uzatan 

ve turistlerin tekrar gelme isteğini arttıran unsurlardır. 

Turist ziyaret ettiği kentte, o kentin anıtsal yapılarını 

görmenin yanı sıra, yapacak başka aktiviteler de 

bulabilmelidir. Bu bakımdan kentin turiste farklı 

olanaklar sunması önem taşımaktadır. İstanbul'un 

turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilebilmesi 

ve mevcut yatak kapasitenin daha verimli kullanılması 

için, otellerin doluluk oranlarını arttıracak ve turistlerin 

kalış sürelerinin uzatacak stratejiler izlenmesi 

gerekmektedir.  
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Bunun için ise şehrin kültürel altyapısının 

güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların 

çeşitlendirilmesi, farklı çekim odaklarının yaratılması 

ve gerekli bilgilendirme ile bunların turiste tanıtılması, 

sürprizlerle dolu ve kaliteli bir kentsel çevrenin 

oluşturulması, gece ekonomisinin ve canlı bir kentsel 

ve kültürel yaşamın desteklenmesi önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda kreatif endüstriler ya da 

kültür endüstrileri olarak anılan sektörlerin ve bu 

sektörlerde çalışan insanların kümelendiği alanların, 

bir başka deyişle "Kültür Mahalleleri"nin (Cultural 

Quarters) desteklenmesiyle ortaya çıkan canlı ortam 

ve kültürel iklim, turizm için çekici odaklar 

oluşturacaktır. 

Kültür turizminde, gerek kültürel miras turizmi 

gerekse etkinlik ve sanatsal olarak ne şekilde ele 

alınırsa alınsın İstanbul ili, tartışmasız zenginlikleriyle 

çok önemli bir konumdadır. ilk insan yaşamına dair 

kültür izleri Paleolotik döneme kadar inen, 3 ayrı 

dünya İmparatorluğu, 3 ayrı dünya görüşü ve 

kültürüne ev sahipliği ve başkentlik yapmış olan 

kentte farklı dil, din ve medeniyetin izleri günümüze 

kadar ulaşmıştır.  

İstanbul, üç kıtaya yayılan etnik yapıların etkisi ile 

doğu ve batı değerlerini bir arada barındıran bir 

kültüre sahiptir. İpek ticaret-asker yolu üzerinde 

bulunan İstanbul, dünya üzerindeki coğrafi 

konumunun sağladığı jeostratejik önemi ve özelliği 

nedeniyle tarih boyunca birçok yerleşmeye sahne 

olmuş, birçok kavim ve devlet tarafından kuşatılmış, 

geçirdiği doğal ve insan müdahalesi ile ortaya çıkan 

tahribata rağmen sahip olduğu uygarlıkların dünya 

ölçüsündeki kültürel mirasının en dikkate değer 

örneklerini bugün bünyesinde saklamaktadır. 

Kadim İstanbul’un tarihi geçmişi   600.000  yıl 

öncesine dayanmaktadır.  
İstanbul dünyanın çok özel bir kentidir. Eşsiz coğrafyası benzersiz bir tarihe, çok köklü bir kültür çeşitliliğine sahip 

çok dinli ve çok dilli bir tarihsel ve kültürel mirasa sahiptir. İstanbul'un tarihi, Yarımburgaz Mağarasında elde edilen 

bulgulara göre 600 bin yıl öncesine gitmektedir. Fikirtepe–Pendik kazılarında ortaya çıkarılan kalıntılar İ.Ö 6500–

6000 yıllarına kadar tarihlendirilmektir.  
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İstanbul iki ayrı dünyayı Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan bir köprüdür. Doğu ve batı uygarlıklarının harmanlandığı 

yalnızca geçmişin değil, geleceğin de kesişim noktasıdır. Muazzam bir kültürel miras içinde inançlar, dinler, diller, 

ırklar, kültürler karmasıdır. Bu açıdan İstanbul'da sergilenen kültür mirasları yalnızca ulusal değil evrensel bir kültürel 

mirastır. Özellikle Tarihi Yarımada korunması ve özenle gelecek nesillere aktarılması gereken evrensel bir müzedir. 

Şekil 7 İstanbul Kültür Kaynakları 

İstanbul Kültür 
Turizmi

Kültürel Miras 
Turizmi

Müzeler ve Ören 
Yerleri

Anıtsal Yapılar

Sivil Mimari Örnekleri

Arkeolojik Kültürel 
Varlıklar

Deneyime 
Yönelik Kültür 

Turizmi

Festivaller-Sergiler

Resim-Heykel-Tiyatro

Konserler ve 
Eğlenceler

Kültür Destinasyonları
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TEMA 8 KÜLTÜR EKSENİ  

Strateji 12 İstanbul'un Belleği Olan Kültürel Mirasın Korunması 

 

Tarihi alanlar TKPY ile korunmalıdır. 

Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı (TKPY) ile kültürel 

mirasın daha geniş bir bağlamda; kültürel sosyal ve 

çevresel değerleri de içerecek şekilde korunması 

amaçlanmaktadır. Tarihi alanın korunması; 

topografyasını ve doğal özelliklerini; çevresindeki 

tarihi ve çağdaş yapılaşmaları; yeraltı ve yerüstü 

altyapısını; açık alanları ve bahçeleri; arazi kullanımını 

ve alanın organizasyonunu; algılar ve görsel ilişkiler ile 

kentsel yapının diğer tüm unsurlarını içermektedir. 

Bunun yanında, sosyal ve kültürel uygulamalar ve 

değerleri, ekonomik süreçler ile çeşitliliği ve kimliğe 

ilişkin mirasın somut olmayan boyutlarını da içerir 

(UNESCO, 2011). Bu doğrultuda, İstanbul’un 

belleğini oluşturan somut ve somut olmayan öğelerin 

sürdürülebilir kalkınma çerçevesi içerisinde 

korunması, yönetimi ve geliştirilmesi için kapsamlı ve 

bütüncül bir yaklaşım esastır. 

Yalnızca sit alanları, koruma alanları, anıt eserler gibi 

yasal tanımlarla değil; belleği oluşturan temel 

değerlerin ve anlamlarının belirlenerek, bunların özgün 

kimlikleri ile korunması en  başta aidiyet açısından 

önem taşımaktadır. İstanbul’daki ekonomik politikalar 

ve mekânsal kararların tarihi alanlar üzerinde yarattığı 

baskıların azaltılarak, kültürel mirasın varlık değeri 

gözetilerek sonraki nesillere bırakılması suretiyle 

kentsel belleğin korunması amaçlanmaktadır. Merkezi 

ve yerel kamu kurumları ile birlikte süreçte yer alan 

tüm aktörler; STK’lar, meslek örgütleri, özel sektör, 

taşınmaz sahipleri, kullanıcılar ve medyanın değer 

esaslı bakış ve tutumları, koruma uygulamalarının 

hayata geçirilmesi için önemlidir. 

Tarihi alanların ve kültürel mirasın korunması, İstanbul 

belleğinin ve ortak kimlik öğelerinin korunmasıyla, 

aidiyeti artıracak; bu alanların yüksek evrensel değeri 

ile yaşam kalitesini yükseltecek, turistler için ilgiyle 

izlenen ve sakinleri için keyifle yaşanan mekânların 

oluşturulmasında katkı sağlayacaktır. ä 

  

Tema 

No.8
Kültür Ekseni

Strateji

No.12

İstanbul'un Belleği Olan Kültürel Mirasın 
Korunması
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KOD STRATEJİ 

 

 
S12 İstanbul’un Belleği Olan Kültürel Mirasın Korunması 

 

KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
İstanbul belleğini oluşturan temel değerlerin ve anlamının belirlenmesi, nasıl yaşatılacağına dair 
planlama çalışmalarının yapılması ve verinin güncelliğinin sağlanması 

S13.A1 

A2 
İstanbul belleğini oluşturan kentsel mirasın, tarihi alanların ve kültürel öğelerin tarihsel ve özgün 
kimlikleri ile korunması 

- 

A2.a Korumaya yönelik uygulama tekniklerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması - 

A3 Tarihi alanlarda yapı dayanıklılık testi çalışmalarıyla kapasite ölçümlerinin yapılması S11.A5 

A3 
Kentsel gelişim planlarının miras değerlerini öncelikle dikkate alacak şekilde hazırlanması, koruma 
planlarının diğer planlama süreçleriyle bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi 

- 

A4 İstanbul’un siluetinin korunması, kent siluetini olumsuz etkileyen yapılaşmanın önüne geçilmesi - 

A5 
Kültürel mirasın korunmasında yenilikçi yöntem ve uygulamaların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin başta 
araştırma, analiz ve katılımı artırmak üzere etkin kullanımının teşvik edilmesi 

S13.A6 

A6 
Korumanın bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin ortaya konması için 
başta yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi 

S32 

A7 
Toplum, karar vericiler ve profesyonellerde farkındalığın, korumaya dair kurumlarda teknik kapasitenin 
artırılması 

- 

A8 Yerleşmelerin tarihsel-kültürel değerlere duyarlı gelişiminin sağlanması S3.A1, S3.A2, 

S3.A4 

A8.a 
İstanbul’un geleneksel kent dokusunun; sanayi, imalat, depolama gibi tarihi dokuyla uyumlu olmayan 
tahrip edici fonksiyonlardan arındırılması 

- 

A8.b 
Öncelikle Tarihi Yarımada olmak üzere kentin tarihi dokularında lastik tekerlekli araç trafiğinin 
azaltılması, kesintisiz yaya ulaşım akslarının oluşturulması 

S6, S10 

A9 
İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkarken bu mirasın çok katmanlı olduğu, evrensel değer taşıdığı 
bilincinin yaygınlaştırılması 

S2 

 

KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, KÜLTÜR 

VE TURİZM BAKANLIĞI, 

ÇŞB, KVKYK, İLÇE 

BELEDİYELERİ, STK’LAR 

G1 Özgünlüğünü Koruyan Eser Sayısı/Oranı 

G2 Korumaya Yönelik Uygulama Gören Eserlerin Oranı 

G3 Yapı Dayanıklılık Testinden Geçen Eser Oranı 
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Somut ve Somut Olmayan Kültürel Değerlerin Araştırılması 
S3.P2, S3.P4, 

S13.P4, S33.P1 

P2 Tarihi Eserler ve Sivil Mimari Örneklere Yönelik Yapı Dayanıklılık Testi 
S3.P2, S3.P3, 

S3.P4, S13.P4 
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Strateji 13 Kültürel Miras Turizminin Geliştirilmesi 

 

İstanbul 2 kıta: 600.000 yıllık yerleşme tarihi, 3.000 yıllık kent tarihi, 

1.600 yıllık başkent… 

Dünyada iki kıtayı birleştiren bir noktada; hem ayırıcı, 

hem birleştirici bir unsur olan bir suyolu üzerinde 

kurulmuş bulunan tek kent İstanbul’dur. Karadeniz 

havzasının dünyaya açıldığı tek doğal yol da 

İstanbul’un her iki yakası üzerinde kurulduğu bu 

suyolu olup, İstanbul Boğazı ile başlar. İstanbul’un 

dünya coğrafyası üzerindeki konumunun jeopolitik ve 

jeostratejik özelliği, kentin tarihini geçmişten 

günümüze tarihsel süreç boyunca etkilemiştir. 

İstanbul’un tarihinin ne kadar eskiye gittiği konusunda 

ise kesin olarak bilinen bir şey vardır ki, M.Ö.7.yy.da 

(M.Ö.660) Megaralı kolonistlerden çok önce 

İstanbul’un çeşitli devirlerde iskân edilmiş olduğudur. 

İstanbul’a ait en eski kalıntılar tarih öncesi (prehistorik) 

döneme kadar iner (Kuban, 1993: 10). Tarih öncesi 

(prehistorik) yerleşmelerin şehrin içinde izlerine 

rastlanmayışına karşılık örneğin, İstanbul’un 

karşısında Anadolu Yakasında, kıyılardan içerilere 

uzanan Kurbağalıdere vadisi kenarında yükselen 

Fikirtepesi’nde çok eski insanlara ait yaşam izleri 

bulunabilmiştir. 

Bu yerleşmelerin en eskisi ise, içinde Yarımburgaz 

mağaralarının yer aldığı Küçükçekmece civarıdır. 

Bugün eski Küçükçekmece, yeni Başakşehir ilçesi 

içinde kalan Yarımburgaz mağaralarında, 

günümüzden 600.000 yıl öncesine kadar inen, dünya 

kültür mirası ölçüsünde kuvars, kuvarsit, çakmaktaşı 

ve çert gibi hammaddelerden yapılmış birçok taş alet 

ile duvar resimleri gibi insan yaşamından günümüze 

yansıyan kültür izlerine rastlanmıştır. Alt ve Orta 

Paleolitik Döneme1 kadar inen yaşam izlerine ilişkin 

bu buluntuların bulunduğu bu bölgenin, aynı 

zamanda Türkiye’nin de bilinen en eski yerleşmesine 

ait bir alan olduğu, tarihçiler tarafından ifade 

edilmektedir. 

Ayrıca, yapılan arkeolojik kazılarda, Balkanlar ve 

Yakın Doğu’nun en uzun süreli tabakalaşmasının da 

                                                
1 Alt Paleolitik Dönem: G.Ö. 2.500.000-200.000; Orta Paleolitik Dönem: 
G.Ö. 200.000-40.000. 

Tema 

No.8
Kültür Ekseni

Strateji

No.13
Kültürel Miras Turizminin Geliştirilmesi
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Yarımburgaz mağaralarında görüldüğü saptanmıştır. 

Dolayısıyla Yarımburgaz mağaralarında, Marmara 

Bölgesi’nin doğal çevre değişimini çok açık bir 

şekilde sergileyen jeolojik katmanlar ile birlikte ilk 

insan yerleşimlerine ait kültür katmanları çok iyi 

korunmuş olarak bulunmuştur. Mağara duvarlarında 

bulunan gemi resimleri ise, burada yaşayanların 

denizcilikle uğraştıkları düşüncesine yol açmaktadır. 

Küçükçekmece gölü çevresinde de Cilalı Taş2 ve 

Bakır çağına3 ait insanların yaşadığı tahmin 

edilmektedir. 

Sonuç olarak İstanbul, yerleşim tarihi 600.000 yıl, 

kentsel tarihi yaklaşık 3.000 yıl, başkentlik tarihi 1.600 

yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği 

noktada bulunan bir dünya kentidir. Şehir, çağlar 

boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği 

yapmış; yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan 

insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit 

yapısını korumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik 

halini almıştır. Uzun zaman dilimleri boyunca her 

alanda merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran 

dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan 

İstanbul, geçmişten günümüze bir dünya başkentidir. 

                                                
2 Çanak çömleksiz / Çanak Çömlekli Neolitik Dönem: M.Ö. 10.000-
5.500. 
3 Bakır Çağı: Kalkolitik/Erken, Orta ve Geç Kalkolitik: M.Ö. 5.500-3.500 

Kültür turizminin geliştirilmesinde en önemli 

stratejilerden biri, kültürel kaynaklara ilişkin 

veritabanının oluşturulmasıdır. Burada asıl amaç 

İstanbul'un sahip olduğu kültürel kaynakların tespit 

edilmesini ve korunmasını sağlamaktır. Oluşturulan 

kaynak haritasının güncel ve herkes tarafından 

erişilebilir olması gerekmektedir. 

Turizm odaklarının oluşturulması 

ve şehrin marka değerinin 

artırılması gerekmektedir. 

Turizm odak noktalarının belirlenmesi ve bu noktalara 

ilişkin tanıtım ve odaklaştırma faaliyetleri bu stratejinin 

devamı niteliğindeki önemli bir adımdır. Turizm odak 

noktaları tek başına bir çekim unsuru oluşturan 

mekânlardır. İstanbul için bu mekânlar ağırlıklı olarak 

tarihsel geçmişe sahip mekânlardan oluşacaktır. 

Ancak tarihsel geçmişi veya değeri tek ölçüt 

olmamalıdır. Modern mimarinin önemli örnekleri; 

hikâyesi olan, bir romanda, hikâyede, efsanede, 

şarkıda, filmde geçen mekânlar; yöreye özgü 

ürünlerin üretildiği mekânlar; önemli buluşma 

mekânları; müzeler, heykeller vb. turizm odak 

noktaları olarak belirlenerek, tanıtımı ve 

markalaştırması  yapılmalıdır.  
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Yaşam konseptleri geliştirme, 

kültürel gezi güzergâhları 

rotalarının geliştirilmesi, 

arkeolojik alanların 

düzenlenmesi diğer önemli 

konulardır. 

İstanbul'un güçlü yanlarından bir tanesi de birçok 

kültüre ev sahipliği yapmış olmasıdır. İstanbul'da iz 

bırakan kültürlere yönelik yaşam konseptlerinin 

hazırlanması da (Osmanlı'da yaşam, Bizans'ta yaşam 

vb.) kültür turizminin geliştirilmesinde etkin olabilecek 

adımlardan bir tanesidir.  

Bir diğer önemli adım ise kültür güzergâhlarının 

oluşturulmasıdır. Boğaziçi Uygarlığının izini sürmek, 

Saray bahçeleri, İstanbul'da suyollarının izlerini 

sürmek, Anastassius surlarının izini sürmek 

İstanbul'da camın izini sürmek, İstanbul'da Hıristiyan 

yapıları, oryantalist yapılar, Mimar Sinan eserleri, 

Evliya Çelebinin İstanbul'u vb. bu konuda yapılacak 

örneklerden sadece bir kaçıdır. 

Önemli destinasyonların, tur güzergâhlarının yayaların 

(dezavantajlılar, bebekliler ve yaşlılar da gözetilerek) 

güvenle yürüyüş yapacakları yaya yolları ile 

desteklemek, bisiklet yollarını ve bisiklet kullanmayı 

destekleyici kamusal hizmet unsurlarının sunulması 

gerekmektedir.  

Bu doğrultuda İstanbul'un güçlü yönlerinden biri olan, 

kentin tarihine ilişkin bilgilerin değişmesini sağlayan ve 

bu anlamda turizmi besleyen arkeolojik alanların 

düzenlenmesi de önemli bir strateji olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Haritalandırma ve belgelendirme konusunda gerekli 

altyapının kurulması, sanat ve kültür ortamının 

özellikle dijital platformlarda, yazılı dokümanlarda vb. 

tanıtıcı belgelerde daha etkin yer rekabetin çok yoğun 

bir şekilde yaşandığı sektörde olmazsa 

olmazlardandır. ä 
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KOD STRATEJİ 
 
 S13 Kültürel Miras Turizminin Geliştirilmesi 

 

KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  
A1 Turizm kaynaklarının sabit bir merkezden yönetilecek şekilde envanterinin oluşturulması S32.A2, S33 

A2 Turizm odak noktalarının belirlenmesi ve markalaştırma çalışmalarının yapılması S35 

A3 İstanbul'a iz bırakan kültürlere yönelik yaşam konseptlerinin hazırlanması - 

A4 Tematik kültür güzergâhlarının oluşturulması - 

A5 

Önemli destinasyonların tur güzergâhlarının yayaların (dezavantajlılar, bebekliler ve yaşlılar da 
gözetilerek) güvenle yürüyüş yapacakları yaya yolları ile desteklenmesi, bisiklet yollarını ve bisiklet 
kullanmayı destekleyici kamusal hizmet unsurlarının sunulması 

 

S6 

A6 
Kültür turizmine katkı sağlayacak kültürel mirasın, anıtların ve tarihi yapı stokunun korunarak 
sunumlarının güçlendirilmesi 

- 

A7 Tersanelerin endüstriyel miras kapsamında değerlendirilmesi - 

A8 
Kentin tarihine ilişkin bilgilerin değişmesini sağlayan ve bu anlamda turizmi besleyen arkeolojik 
alanların düzenlenmesi 

- 

A8.a Arkeolojik eserler envanterinin ve katalogunun hazırlanması - 

A8.b Arkeolojik eserlerle mitolojik öykülerin ilişkilendirilmesi - 

A8.c Arkeolojik alanlarda çevre düzenleme projelerinin hazırlanması - 

A8.d Arkeolojik alanlara ilişkin tur güzergâhları ve haritalarının hazırlanması S3.A7 

A8.e İstanbul'un tanıtımında arkeolojik eserlerin de kullanılması S35 

A9 
Yenikapı'da kültürel mirasın ve ulaşım ilişkilerinin sürdürülebilir yönetimini sağlamak üzere mikro 
alan yönetim modelinin uygulanması 

S32 

A10 
Haritalandırma ve belgelendirme konusunda gerekli altyapıların kurulması, sanat ve kültür 
ortamının dijital platformlarda; yazılı dokümanlarda, tanıtıcı belgelerde daha etkin yer alması 

S35 

A11 Alışveriş kültürüne katkıda bulunan, özgün kültürel ürünler satışı yapan girişimcilerle işbirliklerinin yapılması - 

A12 
Dünyadaki kent tarımı eğilimleri paralelinde, surlarla bütünleşen ve Osmanlı kültürünün bir geleneği 
olarak bostan kültürünün yaşatılması 

- 

 

KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, ÇŞB, KVKYK, 

İLÇE BELEDİYELERİ, 

STK’LAR 

G1 Planlanan Güzergâh Sayısı 

G2 Planlanan Güzergâhların Etki Alanlarının Toplam Alana Oranı 

G3 Restore Edilen Eser Sayısı 

G4 İyi Durumda Olan Eser Oranı 

G5 Düzenlenen Arkeolojik Alanların Oranı 

G6 Turizm Odak Sayısı 

G7 Belirlenen Odak Noktalarının Etki Alanlarının Oranı 

G8 Organize Edilen Bostan Alanlarının Tümüne Oranı 
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KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Turizm Odak Noktaları Projesi 
S13.P4, S3.P2, 

S3.P4 

P2 Gezi Güzergâhları Projesi 
S3.P2, S3.P4, 

S13.P1, S13.P4, 

S33.P1 

P3 Arkeolojik Sergi Alanları Projesi 

S3.P2, 

S3.P4,S12.P1, 

S13.P1, S13.P4, 

S33.P1 

S35.P1 İstanbul Marka Şehir Projesi - 

P4 Turizm Envanter Veritabanı Çalışması 
S3.P2, S3.P4, 

S33.P1 
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Strateji 14 Somut Olmayan Mirasın Keşfedilmesi 

 

Dinamik kentsel gelişme ve sosyal değişimler yalnız 

fiziksel çevreyi değil, aynı zamanda kültürün ve 

kimliğin parçası somut olmayan değerleri de 

etkilemektedir. Ülkemizin de taraf olduğu UNESCO 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi’ne göre; somut olmayan kültürel miras 

toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, 

kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları 

uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve 

bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar 

anlamına gelmektedir.  

Sözleşmede somut olmayan kültürel mirasın belirdiği 

alanlar şu şekilde sınıflandırılmıştır; 

 Somut olmayan kültürel mirasın 

aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte 

sözlü gelenekler ve anlatımlar, 

 Gösteri sanatları, 

 Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, 

 Doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, 

 El sanatları geleneği. 

Sözleşmenin amacı somut olmayan kültürel mirası 

korumak ve yaşayabilirliğini garanti altına almaktır. 

Bunun için de, bu alanlarda beliren mirasın 

araştırılmasını, derlenmesini, arşiv ve dokümantasyon 

merkezlerinin oluşturulmasını, müzelerinin 

kurulmasını, öğretim kurumlarında ders olarak 

okutulmasını, kitle iletişim araçlarında olumlu kültür 

değerleri olarak yer verilmesini ve kuşaklar arasında 

ortaya çıkan kopuklukları giderecek tarzda etkin 

biçimde değerlendirilmesini, temel amaçlar ve eylem 

planları arasında görmektedir. 
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Türkiye'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 

(SOKÜM) Temsili Listesine kayıtlı 12 eseri bulunmaktadır: 

1. Meddahlık Geleneği (2008) 

2. Mevlevi Sema Törenleri (2008) 

3. Âşıklık Geleneği (2009) 

4. Karagöz (2009) 

5. Nevruz (Azerbaycan, Hindistan,İran, 

Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak 

dosya, 2009) 

6. Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, 

Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010) 

7. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010) 

8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010) 

9. Geleneksel Tören Keşkeği (2011) 

10. Mesir Macunu Festivali (2012) 

11. Türk Kahvesi ve Geleneği (2013) 

12. Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı (2014) 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma 

Planında da kültürel zenginliğin ve çeşitliliğin korunup 

geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması amaçlanmış, 

bu bağlamda kültür değerleri, geleneksel sanat, 

tarihimizin önemli şahsiyetleri gibi somut olmayan 

miras öğelerinin de somut kültürel miras ile birlikte 

korunması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

İstanbul’un sahip olduğu somut ve somut olmayan 

kültürel miras, kimliğin bir parçası olarak korunmalı ve 

geliştirilmelidir. Bunun için öncelikle somut olamayan 

kültürel değerlerimize ilişkin kapsamlı bir araştırma 

yapılmalı; UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın 

Korunması sözleşmesine uyumluluk gözetilerek 

kapsamlı bir envanter oluşturulmalıdır. Özellikle 

İstanbul'a özgü değerler tespit edilerek tesciline 

yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. Herşeyin çok hızlı bir 

şekilde değiştiği günümüzde, binlerce yıllık 

deneyimlerden süzülüp gelen, kaybolmuş veya 

kaybolma tehlikesi olan değerlerimizin yeniden hayata 

geçirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri 

programlanmalıdır.
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Türkiye’nin UNESCO SOKÜM Listesine Kayıtlı 12 Mirası 

Meddahlık Geleneği 

 

Mevlevi Sema Törenleri 

 

Aşıklık Geleneği 

 

Karagöz 

 

Nevruz 

 

Geleneksel Sohbet Toplantıları 

(Yaren, Barana, Sıra Geceleri) 

 

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah 

 

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 

 

Geleneksel Tören Keşkeği 

 

Mesir Macunu Festivali 

 

Türk Kahvesi ve Geleneği 

 

Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı 
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Somut olmayan kültürel mirasımıza yönelik hem 

İstanbullular hem de ülkemizi ziyarete gelenler için 

farkındalık yaratacak araçlar geliştirilmelidir.  

UNESCO listesinde yer alan değerlerimiz bir fırsat 

olarak değerlendirilmeli ve turizmde etkin bir şekilde 

kullanılmalıdır. Kitle iletişim araçlarında değerlerimize 

ilişkin yapılacak yayınlar; somut olmayan kültürel 

mirasın somut mekanlarla ilişkilendirilmesi; gezi 

güzergahları planlanması ve müzeler öncelik verilmesi 

gereken araçlardır. Müzeler oluşturulurken; eğlence, 

eğitim, koruma, anlaşılır kılma ve tanıtma ilkeleri 

dikkate alınmalıdır.  

İnsanın kendisini, çevresini, doğayı ve dünyayı tanıması, 

değerlendirmesi ve duyarlık kazanması için; bir kenti tanımak ve 

tanıtmak için edebiyat çok önemli bir araçtır.  

İstanbul Türkiye'de edebiyatın merkezidir. Birçok 

edebiyatçı İstanbul'da yaşamış, eserlerine İstanbul 

ilham kaynağı olmuş, eserlerinde İstanbul'dan 

bahsetmiştir. Ancak edebiyat tarihimize ilişkin bu izler 

yavaş yavaş kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

İstanbul'da edebi belleğin korunması bir kaç tane 

müze evle sınırlı kalmaktadır. Ancak edebi belleği 

korumak, sadece edebiyatçıların yaşadıkları 

mekânları değil, hem hayatlarına hem de yazılarına 

damga vuran mekânları da kapsamalıdır; sadece 

edebiyatçıları değil, aynı zamanda edebiyatın çeşitli 

dönemlerine damgası vuran yerleri de kapsamalıdır.  

Bu kapsamda öncelikle İstanbul'un edebiyat haritası 

çıkarılmalı ve bu alanlarda gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

başlatılan ve İstanbul'da Ahmet Hamdi Tanpınar 

Müze Kütüphanesi ile sınırlı kalan "Edebiyat Müze 

Kütüphaneleri Projesi" yaygınlaştırılmalıdır. ä 
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KOD STRATEJİ 

 
S14 Somut Olmayan Mirasın Keşfedilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Somut Olmayan Kültürel Mirasın (SOKÜM) Tespiti S12.A1, S13.A1 

A2 Özellikle İstanbul'a özgü değerlerin tespit edilmesi ve tesciline yönelik çalışmaların yapılması - 

A3 Kaybolan değerlerin yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması - 

A4 SOKÜM veritabanı hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması - 

A4a 
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması sözleşmesine uyumluluğun gözetilerek 
kapsamlı bir envanterin oluşturulması 

S12.A1 

A5 SOKÜM’e yönelik gezi güzergâhlarının belirlenmesi S13.A4 

A6 SOKÜM’e yönelik müze açılması S15.A1 

A7 SOKÜM’e ilişkin İstanbullu ve ziyaretçiler için farkındalık yaratılması - 

A8 
SOKÜM’ün somut mekânlarla elektronik barkod ve SMARTURİSTANBUL sistemiyle 
ilişkilendirilmesi 

S33 

A9 Edebi belleğin korunması ve yaşatılması - 

A9a İstanbul edebiyat haritasının oluşturulması - 

A9b Müze evlerin ve edebiyat müze kütüphanelerinin yaygınlaştırılması S15.A1 

A10 İstanbul’da geçen hikâyeleri konu alan kısa ve uzun metrajlı film ve animasyonların oluşturulması   S35 

A11 
Somut olmayan ve unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerin ilgili faaliyet kollarındaki birimlerle 
işbirliği kapsamında inovasyonu ve gündelik yaşamda uygulanabilirliğinin sağlanması 

- 

A12 Yerel Diyalog Platformlarında somut olmayan değerlerin tanıtımının yapılması -  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, KÜLTÜR VE 

TURİZM BAKANLIĞI, 

ÜNİVERSİTELER 

ÇŞB, KVKYK, İLÇE BELEDİYELERİ, 

UNESCO, STK’LAR 

G1 Tescil Edilen Değer Sayısı 

G2 UNESCO SOKÜM Listesine Giren Değer Sayısı 

G3 SOKÜM Güzergâh Sayısı 

G4 Müze Ev ve Edebiyat Müze Kütüphaneleri Sayısı 
 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Önemli Şahsiyetler Müzesi Projesi  S12.P1, S15.P1, 

S15.P2 

P2 Kaybolan Meslekler ve Ürünler Müzesi Projesi S15.P1, S15.P2 

P3 SOKÜM Gezi Güzergâhları Projesi S13.P2 

S12.P1 Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Araştırması - 

P4 İstanbul Edebiyat Haritası Projesi - 

P5 Edebiyat Müze Kütüphaneleri Projesi S15.P1, S15.P2 

P6 İstanbul'a Özgü SOKÜM Tespiti ve Tescili Projesi - 



 

127 

Strateji 15 Kültürel Deneyim Çeşitliliğinin Artırılması 

 

Sundukları kültürel ve sanatsal ortam, eğlence ve 

alışveriş olanakları ve canlı bir yaşam kentlerin 

cazibesini yükselten, turistlerin kalış sürelerini uzatan 

ve turistlerin tekrar gelme isteğini arttıran unsurlardır. 

Turist ziyaret ettiği kentte, o kentin anıtsal yapılarını 

görmenin yanı sıra, yapacak başka aktiviteler de 

bulabilmelidir. Bu bakımdan şehrin turiste farklı 

olanaklar sunması önem taşımaktadır. Kültürel 

deneyim çeşitliliğinin artırılması kültür turizminin 

geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. 

Öte yandan, dünyada değişen eğilimler kültür ve 

sanatı pek çok şehirde yaşam kalitesini yükseltme, 

inovasyonu geliştirme, toplumsal bütünleşme ve 

ekonomik kalkınma stratejilerinin merkezine 

koymuştur. Dünya turizminde de bu değişimlere 

paralel yeni eğilimler, yeni anlayışlar ortaya çıkmış; 

şehirler kültürel değerlerini ön plana çıkaran turizm 

politikaları izlemeye başlamışlardır. Artık şehirde gelen 

ziyaretçiler, şehrin gündelik yaşamına karışarak, o 

"şehrin ruhunu" deneyimlemeyi tercih etmektedirler. 

İyi korunmuş bir tarihi çevrenin ve anıtsal yapıların 

yanı sıra, şehrin sunduğu kültür ve sanat ortamı da 

şehirlerin kimliğini, ruhunu oluşturan önemli bir unsur 

olarak öne çıkmaktadır. Müzeler, tiyatrolar, sinemalar, 

konser salonları, gösteri merkezleri, galeriler, sanat 

atölyeleri, kültür merkezleri, kütüphaneler vb. 

kurumlar bu ortamın en önemli bileşenleridir. Bu 

bağlamda, İstanbul’un tarihi mirasının korumasının 

yanısıra kültür kurumlarının ve altyapısının 

geliştirilmesine yönelik stratejiler, şehrin zengin bir 

kültür ve sanat ortamına sahip olması açısından 

önem taşımaktadır. 

İstanbul’a gelen turistler için şehirdeki deneyim 

çeşitliliğini arttırmak bu planın temel hedeflerinden biri 

olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan şehrin kültürel 

altyapısının güçlendirilmesi, turiste sunulan 

olanakların çeşitlendirilmesi, farklı çekim odaklarının 

yaratılması ve gerekli bilgilendirme ile bunların turiste 

tanıtılması, sürprizlerle dolu ve kaliteli bir kentsel 

çevrenin oluşturulması ve gece ekonomisi ile canlı bir 

kentsel/kültürel yaşamın desteklenmesi önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla; İstanbul’da yerel ve merkezi 

düzlemde kültür ve sanat projelerini, çağdaş bir 

anlayışla kurulacak müzeleri, yenilikçi sanatçıları ve 

sanat topluluklarını, festivalleri ve kültürel/sanatsal 

etkinlikleri desteklemek, kültür ve sanat etkinlikleri için 

mekânsal olanaklar yaratmak ve tarihi yapıların kültür 

ve sanat işlevleri için kullanımını teşvik etmek, soyut 

Tema 

No.8
Kültür Ekseni

Strateji

No.15
Kültürel Deneyim Çeşitliliğinin Artırılması
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mirasın keşfedilmesini sağlamak, inanç turizmini 

geliştirmek, gece ekonomisini desteklemek bu 

amaca hizmet edecek stratejiler olarak 

benimsenmiştir. Ancak burada bir kez daha 

vurgulanması gereken önemli bir nokta şudur:  

Kültüre ve sanata yapılacak bu yatırımlar sadece 

turist çekmeye yönelik bir zihniyet ile yapılmamalı; salt 

kültür ve sanatın tüketimine endekslenmemelidir. 

Esas olan kentliye olanaklar sunmak, kültür ve sanata 

katılımın yanısıra üretimini de desteklemektir. Bu 

bağlamda, sanata, sanatçıya ve kreatif düşüncenin 

gelişimine yatırım yapılması; kültürel ve sanatsal 

üretimin desteklenmesi, bu üretimi çoğaltacak ve 

çeşitlendirecek kanalların açılması temel hedef olarak 

benimsenmelidir. 

Kentin kültür yaşamına, kültür üretimine yapılacak 

yatırımlar esasen kentliye, kentlinin yaşam kalitesini 

artırmaya yönelik yatırımlardır ve zaten önceliğin de 

kentli de olması gerekir. Kent, önce kentlisi için var 

olmalıdır. Ancak, yaratılacak değer dolaylı olarak 

turizmi tetikleyecektir. Kültürel unsurların yerel kent 

yaşantısının bir parçası olması ve sadece turist için 

imal edilmiş olmaması, onları turistler için daha da 

cazip kılacaktır. 

Festivallerin desteklenmesi, ödüllendirilmesi ve uluslararası ağlarla 

işbirliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

1982 yılından günümüze İKSV tarafından düzenlenen 

Uluslararası İstanbul Film Festivali gibi kültür ve sanatı 

öne çıkaran festivallerin desteklenmesi, 

ödüllendirilmesi ve uluslararası ağlarla işbirliklerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle 

Altın Lale Uluslararası Yarışmasına katılım yapan 

filmlerin yazar, yönetmen ve aktörlerinin ağırlanması 

ve bu süreçte İstanbul’da çeşitli yerel patformlarda 

İstanbul halkı ile biraraya getirilmesi, çeşitli sosyal 

medya ve basılı medyada sık sık yer verilmesi 

önemlidir. Öte yandan, dünyada kendini kanıtlamış 

meşhur şair, yazar, yönetmen, aktör, gazeteci, 

oyuncu ve ressamların İstanbul’da misafir edildiği 

organizasyonların düzenlenmesi, KADİMİSTANBUL 

aracılığıyla paylaşımların yapılması, İstanbul’a kültürel 

deneyim çeşitliliğinin artırılması noktasında önemli 

kazanımlar sağlayacaktır.  
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Şehrin sunduğu kültür ve sanat ortamının en önemli bileşenlerinden biri 

müzelerdir.  

İstanbul'u küresel düzlemde tanıtmak ve çekiciliğini 

arttırmak açısından kültürel mirası ve müzeleri bir 

fırsat olarak geliştirmek önemli bir stratejidir. Müzeler 

gerek koleksiyonları, gerek düzenledikleri sergiler ve 

çeşitli aktiviteler ile hem kent sakinleri, hem de kentin 

yerli, yabancı ziyaretçileri için önemli birer çekim 

odağıdırlar. 

İstanbul'da uluslararası düzlemde ilgi çeken müze 

sayısı azdır; bunlar da yeterince ziyaret 

edilmemektedir. Öte yandan, İstanbul henüz 

uluslararası çapta sergilerin durağı da değildir. Oysa 

kentler bugün müzeleriyle4 de anılmaktadır. Mevcut 

müzeleri daha çok ziyaretçi çeker hale getirecek 

önlemlerin yanı sıra; müzelerin türlerini ve sayılarını 

çeşitlendirmek; ilgi çekici prestij projeleri olarak 

çağdaş müzeler kurmak ve uluslararası düzeyde 

sergilere ev sahipliği yapmak, kentlerin önemli kültürel 

gelişim ve tanıtım stratejileri arasında yer almaktadır.  

İstanbul'un zengin tarihi ve kültürel mirasını 

yansıtacak tematik müzelerin ve kültür gezi 

                                                
4 Londra Tate Modern, British Museum, Bilbao 
Guggenheim Müzesi vb.   

güzergâhlarının, ayrıntılı bir şekilde tasarlanması ve 

her temanın bölgeye ait özgünlüklerin korunarak 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda; Osmanlı toplumunun farklı 

dönemlerine tanıklık etmiş, Boğaziçi ve Haliç'in 

sosyo-mekânsal yapılarının ve İmparatorluk 

başkentinin kültürel arka planının çağdaş yöntemlerle 

anlatıldığı ve sergilendiği Boğaziçi Medeniyeti ve Haliç 

Medeniyeti Müzeleri ve/veya Mimar Sinan'dan 

günümüz çağdaş Türk mimarlarına uzanan, 

İstanbul'un mimarlık ve yerleşme kültürünün 

öyküsünü sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve 

siyasi arka planı ile birlikte anlatan Kent ve Mimarlık 

Müzesi gibi müzeler, kültür turistinin İstanbul'u gerçek 

değerleriyle kavramasında aracı olacaktır.  

Beykoz'da kurulabilecek bir cam sanatı müzesinin bir 

"imparatorluk sanatı" olarak camın Osmanlı'dan 

Cumhuriyete evrimine tanıklık etmiş olan bu 

yerleşmenin sanayiye dayalı gelişme kimliğinin kültür 

ekseninde dönüştürülmesi açısından önemli bir 

ateşleyici olabilecektir.  



 

130 

Haliç kıyıları (tersaneler bölgesi), Salıpazarı Limanı, 

Haydarpaşa Limanı gibi bölgeler merkezde yer alması 

gereken müzeler için ideal yerler olarak 

değerlendirilebilir. Bu kapsamda tarihi yapıların bakım 

ve onarımını yaygınlaştırmak; endüstri mirası yapıların 

kültür ve sanat amaçlı kullanımının desteklenmesi; 

kültür güzergâhlarının geliştirilmesi; Boğaziçi ve Haliç 

uygarlığının tanıtılması; İstanbul'un Mit envanterinin 

çıkarılması gibi projeler öne çıkmaktadır. 

Kültür-sanat altyapısının şehrin gelişiminde önemli bir rolü 

bulunmaktadır. 

Şehrin kültür–sanat ortamının diğer bileşenleri 

tiyatrolar, operalar, konser salonları, gösteri 

merkezleri, sanat galerileri, kültür merkezleri ve 

kütüphanelerdir. Tıpkı müzelere için olduğu gibi bu 

altyapılarda öncelikle kentlilere hizmet eder. Ancak 

yerli, yabancı ziyaretçiler içinde bir çekim unsuru 

oluşturur, kenti ziyaret etme nedeni olabilirler. Ayrıca, 

turistlerin gittikleri kentler de daha fazla kalma ya da 

tekrar gelme isteğini uyandırırlar. Kentin canlı, şenlikli 

bir ortama sahip olmasında önemli bir rol oynarlar. 

İstanbul’da bu altyapının mekansal dağılımının belirgin 

bir özellik göstermektedir: Bu altyapının, dolayısıyla 

kültür-sanat aktivitelerinin ezici bir çoğunluğu “Kültür 

Üçgeni” olarak adlandırdığımız, Tarihi Yarımada, Eyüp 

Merkez, Beyoğlu ve kısmen Şişli, Beşiktaş, Üsküdar 

ve Kadıköy’den oluşan bir bölgede yığılma 

göstermektedir. Beyoğlu bu bölgenin kalbi 

konumundadır. Tarihten gelen metropolün kültürel 

odağı olma rolünü halen sürdürmektedir. Hem 

Anadolu, hem de Avrupa yakasında Kültür Üçgeninin 

dışındaki alanlar kültür-sanat altyapısı açısından 

oldukça fakir bir durumdadır. Sadece kütüphaneler, 

kültür merkezleri ve kısmen de sinemalar Kültür 

Üçgeni dışında, kentin çeperlerinde yer almaktadırlar. 

Tarihi yapıların kültür-sanat ile işlevlendirilmesi; 

mevcut özgün yapı stokunun ve sanayi mirasının 

korunarak kültürel fonksiyonlara, kültürel ve kreatif 

endüstrilerinin kullanımına yönelik yeniden 

işlevlendirilmesi; kentlinin ve ziyaretçilerin kullanımına 

açık olan kamusal alanların desteklenmesi ve sanat-

kültür ile işlevlendirilmesi; kültür üçgeninde daha fazla 

mekânların yaratılması; önemli stratejik adımlar olarak 

öne çıkmaktadır. 
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Kamu girişimcilere öncülük etmelidir. 

İstanbul'da bu tür girişimler henüz kamu politikalarının 

yeterince gündeminde değildir. Oysa Avrupa 

kentlerinde kamu bu girişimlere öncülük etmekte, 

kurulan kamu-özel sektör ortaklıkları ile kültürel 

projelere destek vermektedir. İstanbul'un uluslararası 

düzlemde tanınırlığını arttıracak ve ilgi çekecek 

çağdaş müzelerin, sergi vb organizasyonların, 

yenilikçi sanatçıların ve sanat topluluklarının kamu 

tarafından desteklenmesi ve çeşitli yöntemlerle teşvik 

edilmesi; hem kentlinin sanat ve kültür ile buluşması, 

hem de İstanbul'un ziyaretçi çekme potansiyelinin 

arttırılması ve gelen turistin kalış süresini uzatması 

açısından önemlidir.  

İstanbul kendini yeniden keşfetmelidir. 

Esasen artık istenilen İstanbul’a turistleri değil 

gezginleri çekmek olmalıdır. Bir başka deyişle, 

hedeflenmesi gereken İstanbul’u gerçekten tanımak, 

anlamak isteyecek nitelikteki insanlara erişmek 

olmalıdır. Hedeflenen salt kültür turizmini geliştirmek 

olmamalı, turizme kültürel bir yaklaşımla bakılmalıdır. 

Kültürel turizmden anlaşılan sadece miras alanlarının 

ve müzelerin, kiliselerin, camilerin gezilip görülmesinin 

ötesine geçmelidir. İstanbul yemek kültürü ile kültürel 

peyzajı ile, kentlisi ile, gündelik yaşamı ile olduğu 

kadar çağdaş kültürel üretimiyle de deneyimlenmeli, 

keşfedilmelidir; her turist bir kaşif haline gelmelidir. 

Bunun için İstanbul bekli de önce kendini yeniden 

keşfetmelidir. Kentin mutfağından el sanatlarına, 

meyhanelerinden kahvehanelerine, şarkılarından 

şiirlerine, giysilerinden mimarisine, mor salkımından 

erguvanına ve bin bir çeşit bitki türüne kendine özgü 

olan, diğer kentlerden farklı nesi varsa ortaya 

çıkarılmalıdır. Bir başka deyişle, kentin tüm yerel 

kaynakları, somut mirası kadar, somut olmayan 

mirası da keşfedilmeye değerdir. Ancak burada ana 

amaç bu kültürel değerleri ticarileştirmek, turizmin 

hizmetine sunmak değildir. Bu değerleri keşfetmek, 

korumak, yeni yorumlarla yaşatmak ve geliştirmek 

öncelikle kentin kimliğine ve belleğine sahip çıkmak 

demektir. Böyle bir farkındalık;  bu yerel kültürel 

kaynaklar ile turizm arasında daha organik, daha 

gerçek ve daha üretken bağlar kurmanın, dolayısıyla 

bu değerlerin aşırı ticarileşerek yozlaşmasının önüne 

geçebilmenin de en önemli yoludur. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S15 Kültürel Deneyim Çeşitliliğinin Artırılması 

 

KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  
A1 Müzeciliğin geliştirilmesi - 

A1.a Mevcut müzelerin düzenlenmesi - 

A1.b Müzelerin sayı ve türlerinin artırılması - 

A1.c Çağdaş bir anlayışla yönetilen müzelerin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması - 

A1.d 
İstanbul'da mevcut müzelerin nesne odaklı yaklaşımdan ziyaretçi odaklı yaklaşıma geçmesine 
yönelik düzenlemeler yapılması 

- 

A1.e 
Müzelerin koleksiyonlarını geliştirebilmeleri için kaynak sağlanması ve gelir getirici aktiviteler 
yapabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılması 

- 

A1.f Tematik müzelerin kurulması - 

A2 
Kültür sanat projelerine; sanat ve sanatçı topluluklarına kamu desteğinin artırılması; kültür, 
sanat vb. etkinliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

- 

A2.a Kültür ve sanat projelerinin desteklenmesi - 

A2.b Yenilikçi sanatçı ve sanat topluluklarının desteklenmesi - 

A2.c Festivallerin ve kültürel/sanatsal etkinliklerin desteklenmesi S22.A3 

A3 Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi için mekânsal olanakların oluşturulması S3.A3 

A3.a Tarihi mirasın bakım ve onarımının yaygınlaştırılması, restorasyon projelerinin desteklenmesi S12.A2.a 

A3.b 
Rekonstrüksiyon yerine mevcut tarihi mirasın kurallara uygun restorasyonlarla kültür turizmine 
kazandırılması 

- 

A3.c Tarihi yapıların kültür sanat işlevleri için kullanılmasının sağlanması S3.A3 

A3.d Endüstri mirası yapıların kültürel amaçlı kullanımının desteklenmesi S3.A3 

A3.e 
Şehir sakinlerinin ve turistlerin kullanımına açık olan kamusal alanların desteklenmesi, 
güçlendirilmesi, sanat ve kültür ile işlevlendirilmesi 

- 

A3.f Kültür üçgeninde daha fazla buluşma mekânlarının oluşturulması - 

A3.g Sokak sanatının destekleyen ve yönlendiren mekânlar oluşturulması - 

A4 Boğaziçi ve Haliç Uygarlığının tanıtılması ve marka hâle getirilmesi S14.A1 

A4.a İstanbul'un mit envanterinin çıkarılması - 

A4.b Kız Kulesi mitinin iyi bir marka olarak geliştirilmesi - 

A4.c 
Hazerfen Ahmet Çelebi ve Galata Kulesi mitlerinin herkesçe sevilen ve bilinen bir şehir değeri 
olarak marka geliştirme çalışmalarının yapılması 

- 

A5 
Kültür ve sanat alanlarının öncelikli olarak turistler ve turizm sektörü için değil, şehir sakinleri ve 
onların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla kullanılması 

S9 

A6 
Haliç'in bir kültür vadisi olarak bütüncül bir şekilde planlanması ve yönetilmesi için gereken 
altyapıların oluşturulması 

- 

A7 Gece eğlence ekonomisinin güvenlik, aydınlatma ve ulaşım kalitesi açısından desteklenmesi - 
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A8 İstanbul’un bakı ve görsel envanterinin oluşturulması S13.A1 

A9 
Çeşitli etnik kökenli vatandaşların etkinlik ve gösteri düzenleyebileceği kültürel mekânların 
oluşturulması ve desteklenmesi 

- 

A10 

Meşhur şair, yazar, yönetmen, aktör, oyuncu, ressamların İstanbul’da ağırlanması, yerel 
platformlarda İstanbul halkı ile buluşturulması ve SMARTURİSTANBUL sistemi aracılığıyla 
paylaşımların yapılması 

S16.A1.d 

 

KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, ÇŞB, İSTKA, 

KVKYK, İLÇE BELEDİYELERİ 

STK'LAR 

G1 Müzelere Ziyaretçi Sayısı 

G2 Açılan Müze Sayısı 

G3 Kültürel Aktivite Mekân Sayısı 

G4 Düzenlenen Oyun/Gösteri/Konser/Sergi Sayısı 

G5 Kültür ve Sanat İçin Kamu Tarafından Ayrılan Bütçe/Oranı 

G6 Düzenlenen Festival Sayısı 

G7 Festivallere Katılım Oranı 

G8 Kültür ve Sanatla İşlevlendirilen Tarihi Eser Sayılarının Oranı 

G9 Endüstri Mirası Yapıların Kültür Amaçlı Kullanım Oranı 
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
S3.P2 Tarihi Yapıların Kültür-Sanat Faaliyetleri İçin Kullanılması Projesi - 

P1 Kültürel Mekânlara Dönüştürme Programı S3.P2, S12.P1 

P2 Çağdaş Müzecilik Projesi S3.P2 

P3 İstanbul Bakı ve Görsel Envanter Projesi 
S20.P1, S20.P5, 

S20.P8, S20.P9, 

S20.P12 

P4 Haliç Kültür Vadisi Projesi S3.P2, S15.P1 
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Strateji 16 Kreatif Sektörün Geliştirilmesi 

 

Kreatif endüstri, küreselleşen dünyada ekonomik 

büyümenin en önemli unsurları arasında yerini 

almıştır. Kreatif endüstrilerin sunduğu kalkınma 

potansiyelini gören ülkeler bu potansiyelin daha iyi 

kullanılabilmesi için politikalar geliştirmekte, yaratıcı 

endüstrileri ekonomi içerisinde önceliklendirmekte, 

bu sektörlerin gelişimi için uygun ortamlar 

yaratmaya çalışmakta ve özel destekler 

sunmaktadır. Birleşmiş Milletler Yaratıcı Ekonomi 

Raporu’na göre Çin 2001 yılında yaratıcı endüstriler 

stratejisini beş yıllık kalkınma planı kapsamında 

hazırlamış; 2004’ten itibaren ise Pekin, Şanghay, 

Shenzen ve Guangzhao gibi kentler için de yaratıcı 

endüstriler politika belgeleri hazırlamaya 

başlamıştır. Bu politikalar kapsamında yaratıcı 

endüstrilere yönelik endüstri parkları oluşturulmaya 

ve bu sektörlerdeki KOBİ’lere önemli destekler 

sunulmaya başlanmıştır. Hindistan yaratıcı 

endüstriler kapsamında özellikle film sektörüne 

odaklanmış ve önemli destekler sağlamıştır. 

Brezilya’da ise Rio yaratıcı endüstrileri gelişme 

eksenlerinden birisi olarak kabul etmiş; Yaratıcı 

Endüstriler Sekretaryası kurmuş ve 2010 yılında 

“Creative Rio” programını ilan ederek bu sektörlere 

yönelik inkübatörleri ve projeleri desteklemiş ve bu 

sektörlerin faaliyet göstereceği kentsel alanlar 

hazırlamıştır. 

Yaratıcı endüstrilere ilişkin dünyanın çeşitli ülke ve 

kentlerindeki çalışmaların tarihi 20-25 yıl öncesine 

kadar uzanmakla beraber bu sektörlerin ulusal ve 

yerel kalkınma için sunduğu potansiyele ilişkin 

farkındalık ülkemizde son dönemlerde artmaya 

başlamıştır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2011 

yılında yaratıcı sektörlerde çalışan birey sayısının 

toplam istihdam içindeki payı %1,09, yaratıcı 

sektörlerde üretilen katma değerin Türkiye 

ekonomisinde üretilen toplam katma değere oranı 

ise %0,85’dir. 

Yaratıcı endüstriler kapsamında yer alan çeşitli 

sektörlere ulusal plan ve stratejilerde yer verilmekle 

birlikte bu sektörlerin bir bütün olarak ele alınıp 

geliştirilmesine yönelik politika çerçeveleri henüz 

oluşturulmamıştır. Bununla birlikte, Onuncu 

Kalkınma Planı’nda kentsel dönüşüm projelerinde 

yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı 
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endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı 

üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verileceği 

vurgulanmaktadır. Buna ek olarak; Bölgesel 

Gelişme Ulusal Stratejisi’nde (BGUS / 2014-2023) 

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve 

Eylem Planı kapsamındaki politikalar, gelişmeler 

değerlendirilerek sürdürüleceği, kültürel sektörleri 

de kapsayacak şekilde dünya çapında yaratıcı 

şehir olma yönündeki çabalar yoğunlaştırılacağı 

belirtilmektedir. 

Yaratıcı endüstriler bakımından İstanbul Türkiye 

içindeki öncü konumunu sürdürmektedir. Yaratıcı 

Ekonomi Atölyesi Raporu’na göre İstanbul’da 

yaratıcı sektörlerde çalışan birey sayısı Türkiye’de 

yaratıcı sektörlerde çalışan birey sayısının 

%52,4’ünü teşkil etmektedir. İstanbul’da yaratıcı 

sektörlerde elde edilen ciro, Türkiye’de yaratıcı 

sektörlerde elde edilen cironun %74,5’idir. 

Türkiye’de 2011 yılında yaratıcı sektörlerde çalışan 

birey sayısının toplam istihdam içindeki payı %1,09 

iken İstanbul’da yaratıcı sektörlerde çalışan birey 

sayısının İstanbul’daki toplam istihdama oranı 

%3,28’dir. 

Kreatif endüstri çok geniş bir yelpazeye sahip bir 

sektördür. "KADİMİSTANBUL"da bu sektörün; el 

sanatları, sanat ve antikacılık, tasarım, moda, film, 

müzik, gösteri sanatları gibi kültür, sanat ve imaja 

yönelik konuları değerlendirilmektedir.  Bu 

doğrultuda İstanbul’un yaratıcı endüstrilere ilişkin 

potansiyelinin belirlenmesi; bu sektörlerdeki 

çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi ve ilgili 

insan kaynağının İstanbul’a çekilmesi; yaratıcılığı 

destekleyecek şekilde sektörler arası iletişim ve 

işbirliğinin desteklenmesi ve kümelenmenin teşvik 

edilmesi; girişimcilik ve markalaşmanın 

desteklenmesi; uluslararası, ulusal ve yerel 

etkinliklerin artırılması; ihtiyaç duyulan bilgi, beceri 

ve niteliklere uygun bireylerin yetiştirilmesi için 

eğitim kurumları ve sektörler arasında işbirliğinin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Geniş bir yelpazedeki ekonomik faaliyetleri 

kapsayan İstanbul’daki yaratıcı endüstrilerin gerek 

bir bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı alt sektörlerin 

her birindeki potansiyelin daha iyi bir şekilde 

kullanılması için ilgili özel sektör, sivil toplum 

kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve 

üniversiteler gibi aktörlerin işbirliğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yaratıcı endüstriler ayrıca akademik 

ve mesleki anlamda da farklı disiplinlerin bakış 

açılarını bir araya getiren çok boyutlu bir alandır. Bu 
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bağlamda bir taraftan sektörün sorunlarının 

giderilmesi ve geliştirilmesine yönelik işbirliği ve 

disiplinler arası çalışmaların desteklenmesi 

amaçlanmakta; diğer taraftan da bu tür çalışmalar 

için kullanılabilecek ve sektöre ortak hizmetler 

sunabilecek merkez ve kentsel alanların 

oluşturulmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Yaratıcı endüstrilerde zanaat, tasarım, medya, 

performans sanatları, sahne sanatları, sinema ve 

yayıncılık gibi alanlarda faaliyet gösteren 

kuruluşların önemli sorunlarının başında daha etkin 

bir şekilde üretim gerçekleştirmelerine, üretilen 

ürün ve hizmetlerin yurtiçi ve özellikle yurt dışı 

pazarlara ulaştırılmasına yönelik kurumsal 

kapasitenin yetersizliği gelmektedir. Ayrıca bireysel 

üretim ve KOBİ’lerin yoğunlukta olduğu bu 

sektörlerde finansmana erişim imkânları da kısıtlı 

kalmaktadır. Yaratıcılıktan beslenen bu sektörlerin 

gelişimi için fikri mülkiyet haklarının korunması 

önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

anlamda başta KOBİ’ler ve bireysel üreticiler olmak 

üzere bu sektörde faaliyet gösteren aktörlerin 

yaşadıkları sorunları aşmalarına yönelik olarak 

kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla 

sunulacak özellikle eğitim, yönlendirme, 

danışmanlık gibi verilecek ortak hizmetlerin 

desteklenmesi hedeflenmektedir.5 

                                                
5 İstanbul Kalkınma Ajansı Yaratıcı Endüstrilerin 
Geliştirilmesi 2015 Yılına Ait Mali Destek Programı 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S16 Kreatif Endüstrilerin Geliştirilmesi 

 

KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
İşbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve sektöre ortak hizmetler sunacak merkez ve kentsel alanların 
kurulması 

S3.A3, S15.A3 

A1.a 
Sektör içerisinde ve sektör dışındaki disiplinlerin birbirleri arasındaki etkileşimin artırılması 
amacıyla tasarım ve sanat merkezlerinin kurulması  

- 

A1.b Yaratıcı sektördeki girişimcileri destekleyecek tasarım kuluçka merkezlerinin kurulması - 

A1.c 
Tasarımcı ile kullanıcıyı bir araya getiren tüm tasarım ve üretim süreçlerinin tanıtıldığı ortak 
alanların kurulması 

- 

A1.d 

Görsel sanatlar, müzik, sahne sanatları, mimari, tasarım gibi alanlarda çalışan uluslararası 
sanatçılara yönelik misafir sanatçı (artist in residence) programlarının ve bunlara uygun atölye, 
stüdyo gibi mekanların geliştirilmesi 

- 

A1.e 
Yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren alt sektörlerin ortak çalışmasına imkan verecek 
merkezlerin oluşturulması 

- 

A1.f 
Mevcut kültür merkezlerinin yaratıcı endüstrilere daha iyi hizmet etmesini sağlayacak şekilde 
yeniden yapılandırılması, bu kapsamda örnek modellerin oluşturulması 

- 

A1.g 
Yaratıcı endüstrilere yönelik dönemsel geçici mekanların oluşturulması (açık hava sinemaları, 
sergi ve etkinlik alanları gibi) 

- 

A1.h Zanaatkar, imalatçı ve tasarımcıların bir araya gelmesini sağlayan merkezlerin oluşturulması - 

A1.i Zanaatkarların becerilerini yeni nesillere aktarmalarını sağlayacak merkezlerin oluşturulması - 

A1.j 
Endüstriyel tasarımcılarla mühendislerin bir araya gelebilecekleri, disiplinler arası çalışma 
yapabilecekleri mekanların oluşturulması 

- 

A1.k 
İstanbul’un küçük üretici ve zanaatçı haritasının çıkartılıp üretim bölgelerine yönelik ortak tasarım 
atölyelerinin geliştirilmesi 

- 

A1.l İstanbul’un yaratıcı üretim alt bölgelerinin ve kümelerinin korunması, geliştirilmesi - 

A1.m 
Kentsel mekanların tasarımının halkla birlikte yapılmasına imkan sağlayan katılımcı kentsel 
tasarım merkezlerinin oluşturulması 

- 

A1.n 
Deneyimli ve genç profesyonellerin bir araya gelip tecrübe paylaşımı yapabilecekleri yapıların 
oluşturulması 

- 

A1.o 
Çocukların yaratıcılık kapasitesini artırmak üzere sektörün doğrudan katılım sağladığı yaratıcılık 
atölyelerinin düzenlenmesi 

- 

A1.p 
İstanbul'un yabancı sinemacılara ve reklamcılara uluslararası bir film üretim merkezi olarak 
tanıtılmasını sağlayacak yapıların oluşturulması 

- 

A1.r 

Yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren aktörlerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip 
edebilecekleri ve araştırma yapabilecekleri yapıların kurulması, bu amaca yönelik mevcut 
yapıların kapasitelerinin geliştirilmesi. 

- 
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KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A2 
Yaratıcı Endüstrilerde faaliyet gösteren aktörlerin finansmana erişim, dış ticaret, fikri mülkiyet 
hakları, iş geliştirme süreçleri gibi konularda kapasitelerinin artırılması 

S4.A1 

A2.a Yaratıcı sektörler içerisinde tespit edilmiş niş konularda usta çırak sisteminin geliştirilmesi  - 

A2.b Sektörde yer alan firmaların finansmana erişim konularında kapasitelerinin artırılması  - 

A2.c 
Sektörde yer alan firmaların pazarlama ve dış ticaret konularında kapasitelerini artırmaya yönelik 
eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması  

- 

A2.d 
Sinema profesyonellerinin becerilerini geliştirmeleri için eğitim ve danışmanlık hizmeti veren 
yapıların oluşturulması  

- 

A2.e 

Kültür sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin eğitim kurumları ile işbirliği 
yaparak öğrencilerin bu sektörlerin sunduğu iş imkanları ve kariyer olanakları konusundaki 
farkındalığının artırılması  

- 

A2.f 
Yaratıcı endüstrilerle ilgili alanlarda eğitim gören veya yeni mezun olmuş öğrenciler için iş 
üstünde öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi  

- 

 

KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İSTKA 

İSTANBUL VALİLİĞİ, İBB, 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, ÇŞB, KVKYK, 

İLÇE BELEDİYELERİ, 

STK'LAR 

G1 Tasarım ve Sanat Merkezi Sayısı 

G2 Tasarım Kuluçka Merkezleri Sayısı 

G3 Misafir Sanatçı Program Sayısı 

G4 Zanaatkar Sayısı  

G5 Danışmanlık Hizmeti Verilen Firma Sayısı 
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 Kreatif Merkezler Programı S3.P2 

P2 Kreatif Endüstri Fikir Platformu - 

P3 Kreatif Endüstriler Yatırım ve Danışmanlık Programı S4.P1 
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Strateji 17 İnanç Turizminin Geliştirilmesi 

 

İnanç turizmi 2005 yılından sonra diğer turizm çeşitleri arasında önemli bir gelişme göstermiştir. Bunun sebebi 

insanların dini seyahatleri bir lüks değil, gereklilik olarak görmeleridir. Yapılan araştırmalarda her dört kişiden birinin 

seyahatlerinde inanç merkezlerine ilgi duyduğu belirtilmektedir. 

İnanç turizmi, günümüzde çok fazla ihtiyaç duyulan hoşgörü, diyalog 

ve barışa katkı sağlayan büyük organizasyonlardan biridir. 

Dinler tarihte şiddetli çatışmaların olduğu dönemlerde 

yapıcı, bütünleştirici ve yol gösterici görevi 

üstlenmiştir. Toplumlar arası farklılıkları yumuşatmak, 

azaltmak ve kültürler arasında tanınabilirliği sağlamak, 

genel anlamda turizminin üstlendiği bir misyondur. 

İstanbul, kültürel zenginliklerin ve çeşitli inançların  

bulunduğu kilit bir noktadadır. Şehir ilk kurulduğu 

dönemlerden bugüne inanca dair tarihi gelişimini 

sürdürmüştür. İstanbul  Pagan dönemlerde ilk 

yerleşimlerin oluştuğu bir kent, Hıristiyanlığın daha 

sonra  Müslümanlığın önemli bir dini merkezi 

olmuştur. Şehir 20. yüzyıla kadar bu evrensel rolünü 

korumuştur. İ.Ö.7.yüzyılda Batı Roma’nın başkenti 

olması ile başlayan süreç, 5. ve 6. yüzyıllarda 11. ve 

12. yüzyıllarda ve 17. yüzyılda Avrupa’nın ve Orta 

doğu’nun en büyük kentleri arasında yer alması ile 

devam etmiş, bu tarihsel süreklilik, O’na bir Dünya 

kenti statüsü kazandırmıştır. 

Şehrin merkezi tarihsel süreklilikle birlikte, birçok tarihi 

eserin birlikte yer aldığı zengin bir tarihi dokuya 

sahiptir. Tarihi Yarımada 1985’de İstanbul’un Tarihi 

alanları ile UNESCO Dünya Mirası'na dahil edilen bir 

bölge olup, bu alandaki tarihi eserlerin, inancı temsil 

eden kutsal birer ziyaret yeri olduğu görülmektedir. 

Bu amaçla külliyeler, camiler, hanedan türbeleri, 

evliya türbeleri, Mevlevihaneler, çeşme ve sebiller,  

namazgahlar, mezarlıklar, camiye çevrilmiş kiliseler, 

hisarlar ve anıtlar gibi inanç esaslı mekanların kültür 

varlıklarını koruma esaslarına uygun olarak turizme 

yönelik düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. Bu 

konuda; koruma amaçlı imar planlarının genelde 

yetersiz olduğu bilinmektedir.Koruma planları, yeni 

Tema 

No.8
Kültür Ekseni

Strateji

No.17
İnanç Turizminin Geliştirilmesi
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yapılanma kararları ile peyzaj ve çevre 

düzenlemelerine ilişkin kararları içermekle birlikte 

yapıların mimari özelliklerine (plan/cephe) kadar inen 

ayrıntılı kararlara da yer vermelidir. Koruma planı 

kararları alt ölçekli planlarda ulaşım, çevre ve yapısal 

verilerle detaylandırılmalı, mimari detaylarına kadar 

inilen teknik bir altyapıya kavuşturulmalıdır. “Kademeli 

Birliktelik İlkesi” ne göre üst ölçekli planlar ile koruma 

planlarının entegrasyonu sağlanmalı, kentsel tasarım 

projelerinde İnanç Bölgeleri belirlenerek, bu alanlara 

öncelik verilmelidir. İnanç bölgelerinin planlaması, 

şehrin kendi özelliklerini ön plana çıkarılması ve şehrin 

farklılığının ortaya konulmasını amaçlayan “Yavaş 

Şehir” planlama ilkeleri ile yapılmalıdır. Bu şekilde 

inanç bölgelerinin özellikleri ve ayrıntıları ön plana 

alınarak planlama stratejileri ve yasal düzenlemeler 

getirilmelidir.  

İstanbul'da tarihi ve kültürel öneme sahip dini tesislerin %88'i 4 ilçede 

toplanmıştır. 

İstanbul'da tescil edilmiş dini tesislerin %88'i Fatih, 

Üsküdar, Deyoğlu ve Eyüp içinde yer almaktadır. 

Dolayısıyla bu dört ilçe İnanç Turizmi için en önemli 

bölgeleri oluşturmaktadır. 
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Dini tesis sayısı bakımından Fatih, Eyüp, Üsküdar ve 

Beyoğlu ilçelerine kıyasla çok zengin olmamasına 

karşın, çeşitlilik (Manastır, Kilise, Sinagog, Cami) 

önem bakımından Adalar ilçesi de inanç turizmi 

açısından önemli bir bölgedir. Hristiyanlar tarafından 

2 haç noktasından biri olarak kabul edilen Aya Yorgi 

(diğeri Efes yakınlarında bulunan Meryem ananın 

evidir), Ortodoks mezhebinde Yorgoların isim günü 

olarak anılan 23 Nisan ve bir Azize olan Ayie 

Thekla’nın anıldığı 24 Eylül tarihlerinde  ziyaretçi 

akınına uğramaktadır. Hristiyan inanışına göre; Aya 

Yorgi'ye yürüyerek çıkan insanların ulaşmış olduğu 

yarı hacılık mertebesi, Efes'te bulunan Meryem 

Ana’nın evini ziyaret ederek tamamlanmaktadır. 

İstanbul’un manevi koruyucuları olarak bilinen dört zat, Boğazın iki 

yakasında yer alan kabirleri ile şehrin inanç hayatına yön vermektedir. 

DİNİ 
TESİSLER

%7

BEYOĞLU

%14

ÜSKÜDAR

%47

FATİH
%14

EYÜP

%18

DİĞER

Şekil 8 Tescilli Dini Tesisler 
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Yu’şâ Aleyhisselâm Hazretleri, İsrâiloğlullarına 

gönderilen peygamberlerden biridir. Mu’sâ 

Peygamber (a.s.)’den sonra gönderilmiş olup Mu’sâ 

Aleyhisselâm’ın yeğenidir. Mu’sâ Peygamber(a.s.)’in 

Allah’ın emir ve yasaklarını insanlığa tebiliğinde Yu’şâ 

Peygamber(a.s.)’de onunla beraber idi. Yu’şâ 

Peygamberin kabri Şeyh Yahyâ Efendi’nin mânevî 

keşfiyle bildirmiştir. Kabri Beykoz’da Yuşa 

Tepesindedir. 

Azîz Mahmûd Hüdâyî Türbesi, Keşif ve kerâmetleri 

olan büyük bir Allah dostudur. Bursa’da medfûn 

bulunan evliyânın büyüklerinden Şeyh Üftâde 

Hazretlerinin mürîdidir. Osmânlı Pâdişâhlarından 

Sultân III.Murâd Hân, Sultân III.Mehmed Hân, Sultân 

I.Ahmed Hân, Sultân II.Osmân Hân ve Sultân 

IV.Murâd Hân zamanında yaşadı ve bu hükümdârlara 

nasihatlerde bulundu. İstanbul’un büyük câmilerinde 

halkı irşâd için vaazlar verdi. Pek çok kerâmetleri 

görüldü. 1628 yılında Üsküdar’daki dergâh-ı şerîfinde 

hakkın rahmetine kavuştu. 

Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri,İstanbul'da 

bulunan büyük velilerdendir.Yüksek ilmi ve 

kerametleri ile Kanunî Sultan Süleyman Han’ın ilgisine 

mashar oldu.Kabri, Beşiktaş ile Ortaköy arasında 

kendi adına yaptırdığı dergahındadır.  

Sarıyer'de Telli Baba, Rumelikavağı'nda türbesi 

bulunan Telli Baba ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. 

Buna göre Telli Baba, Emevi-Abbasi ordularıyla, 

İstanbul'u kuşatmaya gemilerle gelen 

müslümanlardan biridir.Bu nedenle denizciler için 

önemli bir önderdir.Bunun dışında Yıldırım Beyazıt ve 

II. Murat zamanında İstanbul'u kuşatan manevi 

zatlardan olabileceği, Anadolu'nun fethi için gelen 

Süleyman Şah'ın ordusundan bir Selçuklu 

kumandanı ya da bir alperen olduğu yönünde 

görüşler vardır. 

Ziyaret mekanlarının çevre düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Kutsal mekanların çevre düzenlemelerini mekanın 

ruhunu temsil edecek şekilde tasarlanması, tasarım 

ilkelerinin bu çerçevede belirlenmesi gerekmektedir. 

Ziyaret yerlerinin restorasyonlarının yapılması, teknik 

şartlarının sağlanması, çevre düzenlemelerinin 

yapılması gerekmektedir. Bu konuda kamu ve özel 

sektörün temsilcileriyle ortak çalışmalar yapılmalı, 

ziyaretçilere çağdaş hizmet anlayışına uygun olarak  

hizmet verilebilmesinin ilke, esas ve yöntemleri 

oluşturulmalıdır. 
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Ziyaret mekanlarına yönelik "Alan Yönetim Birimi" kurulmalıdır. 

27.11.2005 tarihinde Resmi Gazete’de 26006 sayısı 

ile yayınlanan  Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun 

Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik  gereğince; şehrin sit alanları ve etkileşim 

sahaları ile bağlantı noktalarında bulunan ziyaret 

yerlerinin bir yönetim planı çerçevesinde korunması 

ve değerlendirilmesi, yönetim alanlarının belirlenmesi, 

geliştirilmesi, yönetim planlarının hazırlanması, 

onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi yapılmalı, 

"Alan Yönetimi"nin ilke ve esasları 

belirlenmelidir.Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler 

ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve denetleme 

kurulunca onaylanan yönetim planı çerçevesinde plan 

kapsamındaki hizmetlere öncelik vererek, bu amaçla 

bütçelerine gerekli ödenekleri ayırmalıdırlar. 

Eyüp "İnanç Bölgesi" olarak tanımlanmalıdır. 

Şehrin İslami açıdan potansiyeli en yüksek bölgesi 

Eyüp ilçesi sınırları içinde yer alan, Sahabe Ebu Eyyub 

El-Ensari’nin türbesi odaklı olmak üzere Eyüp Sultan 

Camii, türbe ve mezarlıkları kapsayan alan ile birlikte, 

Cadde-i Kebir ve Feshane-Defterdar Caddesi ile 

devamında yeralan Ya Vedud Türbesi ile Ayvansaray 

toklu Dede Mezarlığı odaklı Ayvansaray bölgesindeki 

sahabe kabirlerinin yer aldığı bölgenin tamamını içine 

alan, yol, ulaşım ve sosyal hizmetleri bakımından alt 

ve üst yapısının inanç bölgesi kriterlerine göre ele 

alınmış bir “Eyüp İnanç Bölgesi Projesi” hayata 

geçirilmelidir. Bu bölgede bulunan anıt eserler, 

türbeler, çeşmeler, mezarlık ve hazirelerde bulunan 

şahidelerin onarımlarının yapılması, güzergah 

üzerinde çevre düzenlemelerinin yapılması ve kent 

yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi, Eyüp İnanç 

Merkezinin Alan Yönetimine ilişkin inanç esaslarının 

öngördüğü özel ve dini nitelikli  Eyüp İnanç Bölgesine 

özel, bir idari  yapının ve yönetim sisteminin 

hazırlanması gerekmektedir.  

Şehrin "İnanç Bölgelerinde" gezi güzergahları oluşturulmalıdır. 

İnanç Turizmi kapsamında, İstanbul’dan Hac ve 

Umre ibadeti için kutsal topraklara gidenlere manevi 
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kazanımlar sağlamak, şehir sakinlerinin ilgisini 

çekmek için şehrin inanç bölgelerinde gezi 

güzergâhları oluşturulmalıdır. 

 Eyüp Merkez'de, Halid bin Zeyd Ebu Eyyub 

el-Ensari Türbesi odaklı olmak üzere, suriçi 

sahabe kabirleri, camiler, mescitler, tekkeler, 

türbeler, hazireler ve Eyüp Mezarlığını 

kapsayan bir güzergâh, 

 İstanbul geleneğinde yeri olan Kılıç Alayı, 

Surre Alayı, Amin Alayı, Beşik Alayı, Esnaf 

Geçit Alayı vb.  gezi güzergâhları, 

 Şehrin yedi tepesi üzerinde inşa edilmiş olan 

külliyeleri içeren bir güzergâh, 

 Sahabe Kabirleri ve İstanbul’un Mutlu 

Askerleri (Ni’mel Ceyşler) ’nin yeraldığı bir 

güzergâh 

  “İstanbul’un Sessiz Tanıkları” başlığı altında 

hisarlar, kaleler-kuleler, surları kapsayan bir 

güzergâh, 

 Kutsal emanetleri kapsayan bir güzergâh, 

 Evliya türbelerini kapsayan bir güzergâh, 

 Mimar Sinan Eserlerini kapsayan bir 

güzergâh, 

 Vakıf Eserleri ve kitabelerini kapsayan bir 

güzergâh, 

 Farklı inanç gruplarının; kiliseler, havralar, 

sinagoglar, ayazmalar vb. kutsal mekanlarını 

kapsayan bir güzergâh düzenlenmelidir.  
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Dini amaçlı ziyaret yapanlara eğitim verilmelidir. 

Her sene hacca ve umreye giden binlerce 

müslümanın ulaşım için İstanbul’dan hareket ettikleri 

bir gerçektir. Yine müslümanların kutsal ayı Ramazan 

ayı boyunca İstanbul’daki kutsal mekanlara şehrin 

birçok bölgesinden ziyaretçiler akın etmektedir. 

Bunun yanında şehir dışından gelen pek çok inançlı 

insanlar bu bölgelere yoğun bir şekilde ziyaret 

gerçekleştirmektedirler. Bu ziyaretler dini gün ve 

bayramlarda aralıksız olarak devam etmektedir. İnanç 

dünyalarını zenginleştirecek ve maneviyatlarını  

güçlendirecek, hac ibadeti yapacak olanlara bu 

ibadetlerinin daha feyizli bir şekilde yapmalarını 

sağlayacak bir hazırlık sürecinden geçmeleri için,  

ziyaretleri öncesinde ziyaretçilerin, kutsal mekanları 

ziyaretlerin usül ve adabı hakkında bilgilenmeleri için 

“Ziyareti Adabı” konulu bir rehberin hazırlanması 

gerekmektedir. Doğru bilgiye ve halis bir niyete dayalı 

yapılan her amelin hakkıyla yerini bulacağı inancıyla 

ziyaretçiler, bu rehberlik çalışmasından fayda 

sağlayacaklardır. Ayrıca  kutsal mekanları ziyaret 

ederken ziyaretçilerin, ziyaret mekanı ve o mekanda 

medfun bulunan zatların hayatını, yaptıkları hizmetleri 

ve bu hizmetlere ilişkin soyut kültür mirasını anlatan 

tanıtıcı kitapçıkların hazırlanması da ziyaretçilerin daha 

sonra bu ziyaret yerlerini anımsadıklarında 

unutamayacakları bilgilerle donatılmasına vesile 

olacaktır. 

İnanç turizmi kapsamında bazı çalışmalara öncelik verilmelidir. 

İstanbul İnanç Turizmi çalışmaları kapsamında, şehir 

sınırları kapsamında sahabe kabirlerine ait literatür 

araştırması ve yer tespit çalışması tamamlanmıştır. 

Benzer şekilde Ni’mel Ceyş kabirleri ve 

Namazgahların da, literatür araştırması ve yer tespiti 

çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Ni’mel 

Ceyş kabirleri ve Namazgahlara ait elde edilen veriler 

Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına eklenmelidir. Yer 

tespit çalışmaları, Kültür Varlıkları Projeler 

Müdürlüğü’ne iletilerek, kentsel tasarım projelerinin 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca Edirnekapı’daki 

Abdurrahman Paşa ve Refiki, Kasımpaşa’da Ashap 

ve Tabiin ile günümüzde yeri bilinmeyen ve Abdülaziz 

bin Zürare(r.a) olarak bilinen sahabe kabrinin yer 

tespitleri yapılmalıdır. İstanbul’a kesin olarak geldiği 

bilinen Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, 

Abdullah b. Zübeyr ve Fedâle b. Ubeyd gibi önemli 



 

146 

sahâbîlerin adına birer makamın yapılması da önerilen 

çalışmalar arasındadır. 

Literatür araştırmasının tamamlanması temel hedef 

olmak üzere, İstanbul ili sınırları içinde bulunan 

İstanbul Evliyaları, İslam Alimleri ve Vakıf Eserleri ve 

tarihi mezarlıkların şehir sınırları kapsamında yer 

tespitlerinin yapılması, verilerin İnanç Turizmi 

Envanterine ile  Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına 

eklenmesi gerekmektedir. Bunun yanında Eyüp 

Sultan Karyağdı Tekkesinin kamu tarafından 

sahiplenilerek, yapısal ve sosyal işlevinin 

sürdürülebilirliği konusunda gerekli çalışmaların 

ivedilikle yapılması hususu öncelikli yapılacak 

çalışmalardır. Zira  yer tespiti esnasında Tekke’nin 

sahipsiz bir durumla baş başa kaldığı belirlenmiştir. 

Başta Zeytinburnu ilçesi Merkez Efendi Mezarlığı ve 

içindeki tarihi mezarlar olmak üzere Eyüp Sultan, 

Edirnekapı-Mısır Tarlası ve Sakızağacı, 

Karacaahmed, Anadoluhisarı Mezarlığı vb. 

İstanbul’un Tarihi Mezarlıklarında yer tespit çalışması 

yapılması, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü 

tarafından hazırlanacak olan rölöve ve restorasyon 

projelerinin İstanbul Kültür Varlıkları Koruma 

Müdürlüklerince  tescilinin yapılarak koruma altına 

alınması gerekmektedir. Mezarlıkta medfun bulunan 

önemli şahısların olması nedeniyle, bu mezarlık 

alanlarında kültürel miras açısından geniş kapsamlı bir 

envanter çalışmasının da başlatılması öncelik arz 

eden çalışmalardır. 

Şehrin inanç turizminin geliştirilmesine yönelik olarak "Kentsel Tasarım 

Projeleri" geliştirilmelidir.  

Bu projeler, kentin tarihi dokusunda çeşitli temalara 

odaklı "Kentsel Tasarım Projeleri" olarak geliştirilebilir. 

 İstanbul’un Fethinin İşlendiği Projeler 

 Şehrin Sosyal ve Kültürel Yapısı, Kimliği Ve 

İnanç Esasları İle Biçimlenen Şehir Dokusu 

Odaklı Projeler 

 İstanbul’da İnanç Esasları İle Biçimlenen Şehir 

Dokusu Odaklı Tasarım Projeleri 

 Tarihi İstanbul’da Yaşamı Yansıtan Bölgeler 

Temalı Kentsel Tasarım Projeleri 

 İslam Geleneğinden Gelen ve Şehrin 

Kimliğinde  Yeri Olan Ögelere Odaklı Kentsel 

Tasarım Projeleri 



 

147 

 İstanbul’un İnanç Merkezli Kültür Ve Sanat 

Yaşamına Yön Vermiş Ve Şehrin Tarihinde 

Yeri Olan Kişilere Odaklı Kentsel Tasarım 

Projeleri 

 İstanbul’da yaşamış İnanç Önderleri’nin 

yaşadıkları evleri, bulunduğu tarihi mekanları 

konu alan “İstanbul’un İnanç Önderleri Olan 

Kişilere Odaklı Mekansal Tasarım Projeleri 

 İslam Dininin Fazilet Örneklerini Temsil Eden 

Kentsel Mekanlara Fonksiyon Verilerek 

Değerlendirilmesi Odaklı Projeler 

 İstanbul’da Yükselen İslam Sanatlarının Eğitim 

Ve Uygulamalarının Yapıldığı Sanat Ve 

Tasarım Merkezlerinin Kurulmasına Odaklı 

Projeler 

Bu kapsamda, tarihi yarımada da yer alan 

tarihi ve kültürel değerleri yansıtan eserlerin 

çevresiyle korunması amacıyla, koruma 

amaçlı planlar, alan yönetim çalışmaları, 

stratejik planlar, kentsel tasarım projeleri ile 

stratejik kararların alınması ve uygulanması 

gerekmektedir. Kentsel tasarım çalışmaları ile 

ulaşım, yaya odaklı erişim, fonksiyonların 

yeniden planlanması, yapı tasarım ve mimari, 

dış mekan aydınlatma, kaplama vb. 

kullanılacak tüm malzemelerin değerlere 

uygun ve özgün bir şekilde planlanması 

gerekmektedir.   

Fethin işlendiği projeler; 

Hz. Halid Bulvarı, Yavedut Caddesi ve Savaklar 

Caddesi ile Surdibi ve Ayvansaray bölgesini 

kapsayan “Suriçi ve Surdışında Bulunan Sahabe 

Kabirleri Odaklı Projeleri”, özelde Fatih ilçesi olmak 

üzere “İstanbul’da Tüm Fetih Gazileri Ve Şehitlerinin 

Kabirleri Odaklı Projeleri” ve "Fetih Açısından Tarihi 

Öneme Sahip Mahalle, Sokak Veya Meydanlarda 

Yapılacak Törenlere Zemin Oluşturacak Çevre 

Düzenlemelerine Odaklı Projeleri" kapsamaktadır. 

Özellikle Topkapı, Fatih Sultan Mehmed’in Mukaddes 

Müjde’deki Kutlu Komutan hitabına mazhar olması, 

eski bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtığı gerekçesiyle 

önemli bir değerdir. Bu kapsamda Topkapının 

çevresiyle ve Panaroma 1453 Müzesiyle ilişkilerinin, 

değerler nezdinde yeniden ele alınması ve 

kurgulanması ilk adımdır. Ufuk Komutan Fatih'in 

Topkapı’dan girip Ayasofya'ya geçtiği güzergâh 

üzerindeki, büyük çınar ağacının gölgesinde şehirdeki 

ilk ezanı okutup burada ordugâhı ile namaz kılması, 

bu alanda Rumeli Hisarı, Fatih Camii, Yedikule Camii, 

Kireçiskelesi Camii ve Ayasofya Müzesi’de, dönemin 

camileri olması ve bu kutlu yürüyüşün geçtiği tematik 
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alanlar olması nedenleriyle değerlerimize uygun 

olarak kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmalarına 

konu olması ve tur güzergâhlarının kapsamlı bir 

şekilde oluşturulması gerekmektedir. 

“Fetih Açısından Tarihi Öneme Sahip Mahalle, Sokak 

Veya Meydanlarda Yapılacak Törenlere Zemin 

Oluşturacak Çevre Düzenlemelerine Odaklı Projeler” 

kapsamında; fethin gerçekleştiği Topkapı Sur Kapısı, 

Beyezıd ve Topkapı Sarayı’nı kapsayan aksın,  şehrin 

tarihi kimliğine esas olan özgün yol dokusu ve yapı 

sistemi ile birlikte düzenlenmesi; Yedikule Hisarı, 

Anadolu ve Rumeli Hisarı gibi kalelerin odak 

oluşturduğu tarihi dokunun çevresi ile birlikte yeniden 

ele alınıp, yıkılmış olan tarihi yapıların restitüsyon 

projesi esas alınarak yeniden inşa edilmesi,  bölgenin 

kimliğine uygun kent dokusunun yeniden hayata 

geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Şehrin Sosyal ve Kültürel Yapısı, 

Kimliği ve İnanç Esasları ile 

Biçimlenen Şehir Dokusu Odaklı 

Projeler; 

 Bu kapsamda ilk olarak arazi çalışmaları veri tabanı 

esaslı sosyo-kültürel ve inanç temelli turizm 

bölgeleme  çalışmasının yapılması gerekmektedir. 

Bunlardan en önemlileri Eyüp İnanç Turizmi Bölgesi 

ile Süleymaniye-Zeyrek Bölgesi, Fener-Balat Bölgesi 

sosyo-kültürel bölgeleme çalışmalarıdır. Zira bu 

çalışmalar kentin kimliğinin koruma altına alınmasını 

sağlayacağı gibi, bu bölgelerin kültürel yozlaşmanın 

etkisinde karşı karşıya bulunduğu tahribatın önüne 

geçilecektir. Şehrin sahip olduğu, yüzyıllardır 

kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan kozmopolit sosyal 

yapısının sürekliliğinin sağlanması açısından bu 

çalışma son derece önemlidir.  

İstanbul’da İnanç Esasları ile 

Biçimlenen Şehir Dokusu Odaklı 

Tasarım Projeleri; 

Bu proje çalışmalarında Osmanlı yönetimi altında 

yüzyıllardır inanç temelli yaşanan bir toplumun miras 

olarak bıraktığı kent dokusundan başlayarak, bu 

dokunun üzerinde yer alan kültür varlıklarının temsil 

ettiği inanca ait değerlerinin bilincine vakıf olarak, 

eserlerin fonksiyonel yapısına sadık kalınarak gerekli 

olan düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu düzenlemeler 

kentin kimliği esas alınarak tarihi veriler göz önünde 

bulundurularak, geçmişte yapılmış olan tahribatlar 

varsa bunlar düzeltilerek yapılmalıdır. Bu kapsamda 
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inanç esasları ile biçimlenen şehir dokusu odaklı 

projeler arasında Şehzade Külliyesi ile Süleymaniye 

Külliyelerinin kent dokusunda kaybolan izlerinden 

hareketle iki külliye arasındaki bağlantının yeniden 

sağlanması, Şehzade Külliyesi ile Süleymaniye 

Külliyelerinin arasında yer alan kent dokusunun 

canlandırılması da kentin kimliğine katkı yapan 

projelerdir. Bu çalışmalar Haseki Külliyesi ve çevresi, 

Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii ve çevresi ile 

Edirnekapı-Mihrimah Sultan Camii ve çevresinin 

inanç yönünden şehrin tarihi kimliğine esas olan, 

özgün şehir dokusu ve yapı sistemi ile birlikte 

düzenlenmesi, Osmanlı şehir kültürü ve hayatını 

yansıtan bir bölge olarak projelendirilmesidir. Bu 

projeler turizm yönünden tarihi dokunun mevcut 

potansiyelini zenginleştiren, tarihi merkezi rehabilite 

eden projelerdir. 

Tarihi İstanbul’da Yaşamı Yansıtan 

Bölgeler Temalı Kentsel Tasarım 

Projeleri 

Bu kapsamda günümüze kadar tarihi dokusu 

bozulmadan gelmiş, şehrin özgün sosyal ve kültürel 

yapısına sahip ve tarihi izlerin var olduğu bölgelerde,  

İstanbul Medeniyetinin yaşatılması ve şehrin sosyo-

kültürel yapısının korunması ilkesi çerçevesinde 

yapılacak projeler yer almaktadır. Genel olarak, 

“Tarihi İstanbul’da Yaşamı Yansıtan Bölgeler” 

temasının işlendiği, Süleymaniye Camii, Kirazlı Mescit 

Sokağı ve Şehzadebaşı Caddesi’yle sınırlanan 

bölgenin ahşap evleri, türbeleri, mescitleri, hazireleri 

ve çeşmeleri ile oluşturduğu kültürel aksın, tarihi 

kimliğini esas olan özgün yol dokusu ve yapı sistemi 

ile birlikte düzenlenmesini hedefleyen bir projedir. 

Haseki Caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi’ni 

oluşturan şehir aksının tarihi kimliğine esas olan 

özgün yol dokusu ve yapı sistemi ile birlikte 

düzenlenmesi, Cerrahpaşa Caddesi ile Koca Mustafa 

Paşa Caddesi’ni oluşturan, Sümbül Efendi Külliyesi ile 

sonlanan şehir aksının şehrin tarihi kimliğine esas 

olan özgün yol dokusu ve yapı sistemi ile birlikte 

düzenlenmesi konulu projeler de  Tarihi   İstanbul’da 

yaşamı yansıtan kentsel düzenleme alanları olarak ele 

alınmadır. 

İslam Geleneğinden Gelen Ve Şehrin 

Kimliğinde  Yeri Olan Öğelere 

Odaklı Kentsel Tasarım Projeleri 

Bu kapsamda Tarihi Yarımada’da ahşap evler,  

çeşme, sebil, sadaka taşı, yitik taşı, kuş evleri, mezar 



 

150 

taşı, ibret taşı, nişan taşı, binek taşı gibi ögelerin tarihi 

doku içinde yer aldığı bölgelerde yer tespit çalışması 

yapılması, bu kapsama giren eserlerin bir envanterinin 

hazırlanması, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü 

tarafından hazırlanacak olan rölöve ve restorasyon 

projelerinin İstanbul Kültür Varlıkları Koruma 

Müdürlüklerince  tescilinin yapılarak koruma altına 

alınması söz konusudur. Bu mekanların ziyarete 

açılması konusunda da gerekli olan proje ve 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca Fatih 

ve Üsküdar ilçelerinde yoğun olarak bulunan kuş 

evlerini tanıtan bir gezi güzergahı oluşturulmasına 

yönelik bir güzergah düzenleme projesi yapılmalıdır. 

İstanbul’da geçmiş zaman hikayelerinin anlatılacağı 

özel bir proje konusu da; “İstanbul’un İnanç Merkezli 

Kültür Ve Sanat Yaşamına Yön Vermiş Ve Şehrin 

Tarihinde Yeri Olan Kişilere Odaklı Kentsel Tasarım 

Projeleri” dir. İstanbul’da Mehmet Akif Ersoy, Necip 

Fazıl Kısakürek, Ekrem Hakkı Ayverdi, Yahya Kemal 

ve Süheyl Ünver gibi adları “Adları İstanbul İle Anılan 

Kişiler”in, yaşamış oldukları mahalle ve tarihi 

mekanların yer aldığı bölgelerde gezi güzergahları 

oluşturulması, bu mekanların ziyarete açılması 

konusunda gerekli olan proje ve düzenlemelerin 

yapılmasıdır. 

İstanbul’un İnanç Önderleri Olan 

Kişilere Odaklı Mekansal Tasarım 

Projeleri 

Şehrin inanç hayatında saygıyla anılan, İstanbul’da 

yaşamış İnanç Önderleri’nin yaşadıkları evleri, 

bulunduğu tarihi mekanları konu alan proje 

kapsamında; öncelikle inanç yönünden toplumu 

yönlendirmiş, toplumsal hayata yönelik faydalı 

çalışmalar yapmış büyük zatların yaşadıkları mekanlar 

tespit edilmeli, bu mekanların ziyarete açılması 

konusunda gerekli yapısal çalışmalarla, mekansal 

düzenlemelerinin yapılması söz konusudur. Bu 

çalışma ile Hattat ve Hafız Osman Efendi, Hafız 

Kemal Gürses, Gönenli Mehmed Efendi, Molla 

Sadrettin Yüksel ve Hüseyin Hilmi Işık gibi inanç 

önderlerine ait mekanlar, halkın ilgisine sunularak, 

onların inanç hayatına katkı yapması ve bu 

mekanların şehrin kültür ve inanç hayatında yerini 

almaları sağlanmalıdır. 
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İslam Dininin Fazilet Örneklerini 

Temsil Eden Kentsel Mekanlara 

Fonksiyon Verilerek 

Değerlendirilmesi Odaklı Projeler 

Geleneksel İslam şehirlerinde uygulanmış olan, iyilik 

yapmayı, sosyal yardımlaşmayı ve verilen ni’metleri 

adil bir şekilde paylaşmayı esas alan birtakım sosyal 

amaçlı yapıların şehrin içinde yer almasına büyük 

önem verilmiş, toplum içinde bu tür yapıların inşası 

teşvik edilmiştir. Bu anlamda yapılacak olan 

çalışmalar, İstanbul İnanç Turizmine de katkı 

sağlayacak olan sosyal yardımlaşmayı ve paylaşmayı 

esas alan “İslam Dininin Fazilet Örneklerini Temsil 

Eden Kentsel Mekanlara Fonksiyon Verilerek 

Değerlendirilmesi Odaklı Projeler”dir. Bu aşamada; 

“İstanbul Darü’d Difan-Konukevleri” adı altında,  

geleneksel misafirlik kavramını esas alan, özellikle hac 

ve umre ibadetleri için kutsal topraklara gitmek üzere 

İstanbul’da yaşayan veya yurtiçi ve yurtdışından 

ulaşım transferi yapmak üzere şehirde bulunan hacı 

adaylarına, ibadetleri öncesi manevi bir hazırlık 

yapmalarına yönelik çalışmaları  kapsamaktadır. 

Öncelikle şehirdeki kutsal mekanları ziyaret etmelerini 

esnasında ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçlarını İslami 

bir anlayış içinde karşılayabilecekleri, misafirlik 

geleneğimizin özgün olarak yaşatıldığı mekanlarda 

misafir edilebilecekleri ortamları onlara sağlamaktır. 

Bu projeler,  kent dokusu içinde yeralan kamu veya 

tüzel kişilere ait bakımsız veya terk edilmiş tarihi ve 

kültürel değeri yüksek yapıların zengin çevre 

potansiyeline sahip kentsel alanlar içinde 

gerçekleştirilmesini konu alan projelerdir. Projede 

kentsel alanların yer seçiminin yapılması ve şehirdeki 

mevcut yapı potansiyelinin belirlenmesi için kentsel 

analiz çalışmalarının yapılması gerekmektedir.  

İstanbul’da Yükselen İslam 

Sanatlarının Eğitim ve 

Uygulamalarının Yapıldığı Sanat ve 

Tasarım Merkezlerinin Kurulmasına 

Odaklı Projeler 

Şehrin tarihi eserlerinde İslam sanatının eşsiz ve 

muhteşem tezyinat örneklerinin yer aldığı 

bilinmektedir. Bu kapsamda bir diğer çalışma, 

“İstanbul’da Yükselen İslam Sanatlarının Eğitim Ve 

Uygulamalarının Yapıldığı Sanat Ve Tasarım 

Merkezlerinin Kurulmasına Odaklı Projeler”dir. Bu 

merkezlerde tarihi yapılarımızın iç ve dış mekan yapı 
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inşa ve tezyinatını konu alan taş işçiliği, ahşap işçiliği, 

cam sanatı, çini bezeme, hakkaklık, kalem işçiliği, 

desen tasarımı (hat, hendesi, rumi, nebati motifler) 

alanlarında eğitim ve uygulamasının yapılması ve yeni 

teknikler geliştirilmesi ile tasarım alanında yenilikçi ve 

özgün ürünlerin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. 

Bu anlamda Fatih Amcazade Hüseyin Paşa 

Medresesi’nin hat, teship, ebru, minyatür vb. sanatı 

eğitiminin verildiği, sergilerin düzenlendiği, bir 

araştırma kütüphanesi ve toplantı ve sergi salonunun 

olduğu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geleneksel 

Türk Sanatları Merkezi” adı altında bir kültür merkezi 

olarak düzenlenmesi söz konusudur. Ayrıca bu 

mekanın değerli ilim adamlarının tasavvuf, maneviyat 

ve dini içerikli konularda, ilmi sohbet ve toplantı 

amaçlı değerlendirilmesiyle şehrin sosyal hayatına 

katkı yapması sağlanmalıdır. 

 

İnanç turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda sosyal boyutlu 

çalışmalara da gerekli olan önem verilmelidir. 

Turizmde kamu ve özel sektörün faaliyetleri yanında 

yerel halkın da bu sektöre katılımı sağlanmalıdır. 

Toplumda kentli bilincinin geliştirilmesi yönünde 

kültürel bir altyapının oluşturulması, şehrin tarihi ve 

kültürel değerleri ile sahiplenilmesi,  yerel halkın bu 

çalışmada yerini alması ile mümkündür. Bu anlamda; 

gezi rotalarında ikamet eden yerli halkın inanç 

bölgelerinde tesis edilecek olan ticari işletmelerde 

servis hizmetlerinde, ziyaret yerlerinde türbelerin 

bakımı ve dini hizmetlerin verilmesi konularında kalkın 

katılımının teşvik edilmesi, dini eğitim veren 

kurumlardaki öğrencilerin türbelerde dini hizmetler 

için görevlendirilmesi özendirilmelidir. Yine gezi 

Rotalarının niteliğine uygun uzman rehber 

yetiştirilmelidir.Bu nedenle mesleki eğitim veren 

kurumlarda “Uzman Gezi Rehberliği Programı” 

açılmalıdır. İnanç esaslı gezilerden gereğince 

yararlanabilmek, ziyaret edilen kutsal yerleri, bu 

mekanlarda medfun olan zatları tanımayı ve ziyaretin 

nasıl yapılacağının bilinmesini  gerektirir. Bu amaçla 

kutsal mekanları ziyaret edenler için konunun 

uzmanlarının danışmanlığında manevi hayata 

hitabeden “Kabir Ziyareti ve Adabı” konulu bir rehber 

kitap hazırlanmalıdır. Ziyaret yapanlar ziyaretlerinde 

bu mekanlara yönelik bilgilerini tamamlayarak, ziyareti 

gerekli şekilde gerçekleştirecek ve istedikleri manevi 
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kazancı elde etmeleri beklenir. Diğer taraftan aile ve 

sosyal hayata katkı yapması amacıyla, düşünce ve 

maneviyat eksenli bilimsel platformlar oluşturulmalı, 

“Ahlaki ve Dini Değerler” içerikli bilgilendirme 

konferans, seminer ve forumlar düzenlenmelidir. Bu 

toplantılarda konu olan fazilet örneklerinin yer verildiği 

bir “İstanbul Soyut Olmayan Kültür Mirası Envanteri” 

yapılmalıdır. Özellikle ezanın sosyal hayatta bir estetik 

ve güzellik, ruhları ürperten, gönülleri heyecana 

getiren hayatın bir parçası olması itibariyle, bir ses, 

makam, edâ ve üslûb ile okunmalıdır.Bu nedenle din 

hizmeti personeline "Ezan Okuma Eğitimi" 

verilmelidir. Bununla birlikte İstanbul İnanç Turizmi 

Ziyaret Yerleri başlıklı bir gezi rehberi ile ziyaret 

mekanlarında yeralan kitabelerin tercümelerinin 

yeraldığı bir "Kitabeler Rehberi" hazırlanmalıdır. 

Farklı inanç gruplarına yönelik çalışmalar da yapılmalıdır. 

İstanbul yüzyıllar boyunca tarihinin hemen hemen her 

döneminde çok geniş bir coğrafyadan bol miktarda 

göç almış kozmopolit yapıya sahip bir kenttir. Şehir 

bu özelliğini her dönem korumuştur. Osmanlı 

döneminin kuruluş ve yayılma döneminde başka 

merkezlerden gelen göçmenlerden oluşan homojen 

gruplar, etnik kökenlerine, aynı toplumsal, mesleki 

veya dini gruplara ait olmalarına göre, az aileli 

topluluklar halinde evlerini ve ibadethanelerini inşa 

ederek yerleşmiş ve yeni mahalleler kurmuştur. Farklı 

dini gruplar inanç, din ve cemaat anlayışı 

homojenliğini gerekli kılarak, ayrı ayrı mahallelerde 

barış ve hoşgörü anlayışı içinde yüzyıllardır 

yaşamlarını sürdürmüştür. Bu bakımdan İstanbul, 

farklı inanç gruplarına ait zengin bir kültürel mirasa 

sahiptir. Bu mirasın içinde büyük bir çoğunluğu dini 

yapılara ait eserler oluşturmaktadır. Bu nedenle 

İstanbul İnanç Envanterinde Farklı İnanç Gruplarına 

ait kutsal ziyaret yerlerinin yer tespit çalışmalarının 

tamamlanması gereklidir. Ayrıca  İstanbul’da  Roma 

ve Bizans dönemine ait kutsal ziyaret yerlerine ait 

geniş kapsamlı bir ziyaret rehberi hazırlanması; 

Hıristiyanlık ve Musevilere ait yerleşim yerlerinde 

sosyal ve kültürel hayatın sorunlarına ait tespitlerin 

yapılarak, toplumsal sürekliliğin sağlanması amacıyla 

sosyal hayatın ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik 

kapsamlı sosyal projelerin geliştirilmesi; Hıristiyanlara 

ait Noel ve Paskalya Bayramı için turist gruplarına 

özel Hıristiyanlığın İstanbul’daki kutsal ziyaret yerlerine 

farklı süreleri içeren gezi programlarının 

düzenlenmesi; Hıristiyanlık ve Musevilere ait dini gün 

ve bayramlarda şehrin ulaşım, konaklama, kültürel 
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etkinlikler gibi alanlarda özel hizmetlerin, promosyon 

ve tanıtım programlarının yer aldığı sosyal paylaşım 

ağlarına bağlanan internet sitelerin hazırlanması 

çalışmaları yapılmalıdır. Bununla beraber Avrupa 

Konseyi İnanç Rotaları Programı kapsamında 

İstanbul’da bulunan Hıristiyanlık ziyaret yerlerinin 

programa dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Kutsal ziyaret yerlerine ilişkin literatür araştırması yapılmalıdır. 

İstanbul İnanç Turizmi Envanterinin geliştirilmesi 

amacıyla şehirde yer alan Kutsal Ziyaret Yerlerine ait 

literatür araştırmasının tamamlanarak, yer tespit 

çalışmaları yapılmalı,   elde edilen veriler İstanbul 

İnanç Turizmi Envanteri ile Coğrafi Bilgi Sistemi veri 

tabanına eklenmelidir. İnanç turizmi Envanteri veri 

tabanını oluşturulurken, kutsal ziyaret yerlerinin dini 

yönünden inşasına esas teşkil eden, inanç esaslı 

kutsal referanslara (ayet ve hadisler) büyük önem 

verilerek, onların sosyal hayata yön veren inanç ilke 

ve esasları açısından Kutsal Ziyaret Yerlerinin inşai 

amaç ve hedefleri ortaya konulmalıdır.  

Seyahat acenteleri teşvik edilmelidir. 

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre dünyada turizm 

amaçlı seyahat edenlerin 300 milyonu inanç amaçlı 

seyahat edenlerden oluşmaktadır. TÜRSAB İnanç 

Turizmi 2014 Raporu’na göre bu yıl ülkemizden 400 

binden fazla kişi hac ve umre amaçlı seyahati 

yapmıştır. Son yıllarda diğer turizm çeşitleri arasında 

giderek artan bir eğilim gösteren İnanç Turizminin 

gelişiminde seyahat acentelerinin durumu yeniden 

değerlendirilmelidir.Bu anlamda inanç turizmine 

yönelik turlar düzenleyen seyahat acentalarının 

açılması teşvik edilmelidir. İnanç bölgelerinde 

çalışacak rehberlerin eğitilmesi tur organizasyonlarının 

düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve bu acentalara 

sektörde seçkin bir yer kazandırılmasına yönelik 

gerekli destekler verilmelidir.   
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İstanbul'un dinler arası hoşgörü ve barış şehri olarak tanıtımı 

sağlanmalıdır. 

İstanbul’un jeopolitik ve jeostratejik konumu kıtaların 

ve kültürlerin birleştiği bir belde olmakla birlikte, çeşitli 

inançların üzerinde geliştiği, ibadethanelerini inşa 

ettiği, dini gün ve bayramlarını özgürce yaşadığı bir 

barış ve hoşgörü şehri olmuştur. İstanbul İnanç 

turizminin küresel ölçekte tanıtımları yapılırken şehrin 

bu özelliğini ön plana çıkaran tanıtım filmi, belgesel ve 

tiyatro gösterileri düzenlenmelidir. Yüzyıllardır devam 

eden bu özelliğinin sürdürülebilmesi için halkı 

bilgilendirici toplantılar ve seminerler düzenlenmeli, 

insanların karşılıklı hoşgörü içinde birbirlerinin 

yaşayışlarına saygı göstermeleri konusunda 

bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

İnanç turizmi kapsamında kültür varlıklarının 

korunması ve inanç turizmine kazandırılmasını 

sağlamak, kamu tarafından desteklenmesi gereken 

önemli stratejilerdendir. Kutsal ziyaret yerlerinin her 

şeyden önce insanların maneviyatlarını 

zenginleştirmek, kendi hayatlarını ahlaki değerler 

çerçevesinde biçimlendirmek, daha sağlıklı ve mutlu 

bir toplum olmak amacıyla inanç esaslı kutsal ziyaret 

mekanlarının değerlendirilmesi şehrin sosyo-kültürel 

hayatına katkı sağlayacak önemli çalışmalar 

arasındadır.ä 
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KOD STRATEJİ  

 
 S17 İnanç Turizminin Geliştirilmesi 

 

KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  
A1 İnanç Turizmi envanterinin oluşturulması  S13.A1 

A2 
Planlama çalışmalarında inanç bölgeleri planlama esasları belirlenerek, üst ölçekli planlarla 
koruma planlarının uyumlu hale getirilmesi 

- 

A3 
Ziyaret mekânlarının fiziki yapısı ile çevresinin düzenlemesi yapılarak inanç turizmine uygun hale 
getirilmesi 

- 

A3.a 

İnanç Turizmi Envanterinde yer alan ziyaret yerlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, gereklilik 
halinde restorasyonlarının yapılması, kent mobilyalarının temin ve tanzimi, yönlendirme ve 
bilgilendirme tabelaları yerleştirilmesi, anıtsal ve çevresel aydınlatma yapılması, toplanma alanı, 
danışma- güvenlik noktasının tesisi vb. iç ve dış mekân düzenlemelerinin yapılması 

- 

A3.b 
Bakım ve onarım yapılması gereken mezarlık ve hazirelerde; mezar şahidelerinin onarılarak 
bakımlarının yapılması 

- 

A4 Ziyaret mekânları alan yönetiminin bir merkezden sağlanması  S32 

A4.a 

Ziyaret esnasında maneviyatı azaltan unsurların tespit edilerek, uygun düzenlemelerin yapılması, 
temizlik ve wc hizmetlerinin belirli kalite standartları ölçüsünde hizmet vermesi ve halkın bu 
hizmetten ücretsiz yararlanmasının sağlanması, açık ve kapalı mekanlarda görüntü kirliliğini 
önleyici tedbirlerin alınması, mekanın yanlış kullanımından kaynaklanan uygulamaların düzeltilmesi 
gibi hususlarda çalışma yapılması, verilen hizmetlerin kalite standartlarına endekslenmesi 

- 

A4.b  
Yıl içinde dini günler, bayramlar ile mekâna özel günlerde ziyaret mekânının ziyaretçi kapasitesinin 
tespit edilerek, ziyaret saatlerinde ve ulaşım hizmetlerinde uygun düzenlemelerin yapılması 

S6 

A4.c Ziyaretin yoğun olduğu günlere (özellikle cuma günleri) özel olarak ulaşıma yeni seferler eklenmesi S6 

A4.d 
Ziyaretçilere mahsus tarihi mekanların kullanımına ait koruma felsefesi içerikli bilgilendirme-uyarı 
tabelalarının bulundurulması 

- 

A4.e 

Kent sınırları kapsamında bu mekanların yönetiminin sağlanması konusunda ilgili bir birimin tesis 
edilerek, Dini/turistik amaçlı ziyaret istatistiklerinin elde edilmesine  yönelik bilgi anketlerinin 
hazırlanması, çalışmaya yönelik raporlama, sunum vb. bilgilendirme çalışmasının yapılması 

S35.A12.a 

A5 
İnanç turizmi veya dini amaçlı gelen ziyaretçilerin manevi kazanımlar elde etmelerine yönelik gezi 
güzergahları oluşturulması  

S13.A4 

A6 

İstanbul’a yurt içinden ve yurt dışından kutsal mekânları ziyaret etmek için gelenlerin Eyüp 
Bölgesi öncelikli olmak üzere diğer bölgelere yönelik ulaşım ve konaklama, rehberlik, iletişim, 
eğitim ve sağlık ihtiyaçları için yönlendirme hizmeti veren bir tesisin de yer aldığı inanç merkezi 
bölgelerinin geliştirilmesi 

- 

A6.a 
Bölgede yer alan anıt eserler, türbeler, çeşmeler ile mezarlık ve hazirelerde bulunan şahidelerin 
onarımlarının yapılması 

S12.A2.a 

A6.b 
Güzergâh üzerinde çevre düzenlemelerinin yapılması ve kent yönlendirme tabelalarının 
yerleştirilmesi 

- 
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A6.c 
Eyüp İnanç Merkezinin Alan Yönetimine ilişkin inanç esaslarının öngördüğü özel ve dini nitelikli  
idare sisteminin hazırlanması 

S32 

A7 
Manevi hayata en fazla katkıyı sağlamak amacıyla kutsal mekanları ziyaret edenlere eğitim 
hizmetlerinin verilmesi 

S1 

A7.a Ziyaret öncesinde ziyaretçilerin bilgilenmeleri için “Ziyareti Adabı” konulu bir rehberin hazırlanması - 

A7.b 
Ziyaret mekanı ve mekanda medfun bulunan zatların hayatını, yaptıkları hizmetleri ve soyut kültür 
mirasını anlatan tanıtıcı kitapçıkların hazırlanması 

S14.A1 

A8 İstanbul İnanç Turizminin geliştirilmesi için Kentsel Tasarım Proje çalışmalarının geliştirilmesi - 

A8.a 
İnanç Envanteri Veritabanı esas alınarak, arazi tespit çalışmalarının ve İnanç Turizmi Bölgeleme 
çalışmalarının yapılması 

- 

A8.b İstanbul'un fethi konseptinin işlendiği projelerin geliştirilmesi - 

A8.c 
İstanbul’da İnanç Esasları ile biçimlenen şehir dokusunda külliyeler odaklı kentsel tasarım projeleri 
geliştirilmesi 

- 

A8.d Tarihi İstanbul'da yaşamı yansıtan bölgeler temalı kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi. - 

A8.e 
İslam geleneğinden gelen ve şehrin kimliğinde  yeri olan öğelere odaklı kentsel tasarım 
projelerinin geliştirilmesi 

- 

A8.f 
İstanbul’un inanç merkezli kültür ve sanat yaşamına yön vermiş ve şehrin tarihinde bir  yeri olan 
kişilere odaklı kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi 

- 

A8.g 
İstanbul'da yükselen islam sanatlarının eğitim ve uygulamalarının yapıldığı sanat ve tasarım 
merkezlerinin kurulmasına odaklı projelerin geliştirilmesi 

- 

A8.h 

İstanbul inanç turizmine de katkı sağlayacak, sosyal yardımlaşmayı ve paylaşmayı esas alan, 
kentsel dokuda yer alan mevcut atıl kalmış yapıların fonksiyon verilerek değerlendirildiği projelerin 
geliştirilmesi 

- 

A9 İstanbul İnanç Turizmi kapsamında sosyal boyutlu çalışmaların yapılması - 

A9.a 

Gezi Rotalarında ikamet eden yerli halkın inanç turizmi amaçlı hizmet, servis ve ticari işletme 
konularında katılımının teşvik edilmesi ile dini eğitim alan öğrencilerin türbelerde dini hizmetler için 
görevlendirilmelerinin sağlanması 

- 

A9.b 
Gezi Rotalarının niteliğine uygun “uzman rehber” yetiştirilmesi için bir Eğitim Programı 
hazırlanması 

S1.A1 

A9.c Manevi hayata hitabeden “Kabir Ziyareti ve Adabı” konulu bir rehber kitap hazırlanması - 

A9.d 
Kabir ziyareti yapılan zatların hayatını ve yaptıkları hizmetleri anlatan bilgi kitapçıkları veya 
broşürlerin hazırlanması 

- 

A9.e 
Sosyal hayatı kapsayan konularda “Ahlaki ve Dini Değerler” içerikli bilgilendirme konferans, 
seminer ve forumların düzenlenmesi 

- 

A9.f 
İstanbul soyut olmayan kültür mirasının, ahlaki değerlere bakan maddelerini kapsayan bir 
envanter çalışmasının yapılması 

S14.A1 

A9.g 
Ezanın usulüne uygun olarak okunması, vb. konularda din hizmeti personeli için bir Eğitim 
Programı hazırlanması 

S1.A1 

A9.h “İstanbul İnanç Turizmi Ziyaret Yerleri” başlıklı bir gezi rehberinin hazırlanması - 

A9.i 
Ziyaret Mekanlarında bulunan kitabelerin tercümeleri ile anlamlarını içeren bir “Kitabeler 
Rehberi”nin hazırlanması 

- 

A10 Farklı inanç gruplarına yönelik olarak inanç turizminin geliştirilmesi - 
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A10.a 
İstanbul İnanç Envanterinde Farklı İnanç Gruplarına ait ziyaret yerlerinin yer tespit çalışmalarının 
tamamlanması 

S13.A1 

A10.b 
Avrupa Konseyi İnanç Rotaları Programı kapsamında İstanbul’da bulunan Hıristiyanlık ziyaret 
yerlerinin ilgili programa dahil edilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması 

- 

A10.c 
İstanbul’da Roma ve Bizans dönemine ait kutsal ziyaret yerlerine ait geniş kapsamlı bir ziyaret 
rehberi hazırlanması 

- 

A10.d 

Hıristiyanlık ve Musevilere ait yerleşim yerlerinde sosyal ve kültürel hayatın sorunlarına ait 
tespitlerin yapılarak, toplumsal sürekliliğin sağlanması amacıyla sosyal hayatın ve çevrenin 
iyileştirilmesine yönelik kapsamlı sosyal projelerin geliştirilmesi 

- 

A10.e 
Hıristiyanlara ait Noel ve Paskalya Bayramı için turist gruplarına özel Hıristiyanlığın İstanbul’daki 
kutsal ziyaret yerlerine farklı süreleri içeren gezi programlarının düzenlenmesi 

- 

A10.f 
Hıristiyanlık ve Musevilere ait dini gün ve bayramlarda şehrin ulaşım, konaklama, kültürel 
etkinlikler gibi alanlarda özel hizmetlerin, promosyon geliştirilmesi ve tanıtımı  

- 

A11 İstanbul inanç turizmi envanterinin geliştirilmesi S13.A1 

A12 
İslam önderleri ve Osmanlı Hanedanı kabirlerine yönelik, envanter, keşif ve makam oluşturma 
çalışmalarının yapılması 

- 

A12.a 
Ni’mel Ceyş kabirleri ile Namazgahların arazi yer tespitlerinin tamamlanarak, elde edilen verilerin 
İstanbul İnanç Envanteri ile Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanına eklenmesi 

- 

A12.b 
Edirnekapı’daki Abdurrahman Paşa ve Refiki, Kasımpaşa’da Ashap ve Tabiin, Abdülaziz bin 
Zürare(r.a),  olarak bilinen Sahabe Kabirlerinin arazi yer tespitlerinin yapılması 

- 

A12.c 
İstanbul’a kesin olarak geldiği bilinen Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Zübeyr 
ve Fedâle b. Ubeyd gibi önemli sahâbîlerin adına bir makam yapılması 

- 

A12.d 

Zeytinburnu ilçesi Merkez Efendi Mezarlığında yeralan Osmanlı Hanedanına ait kabirlerinin tarihi 
mezar taşları ile birlikte ele alınarak özel koruma altına alınması, mezarlıkta medfun bulunan 
önemli şahısların olması nedeniyle, kültürel miras açısından mezarlıkta geniş kapsamlı bir 
envanter çalışması yapılması 

- 

A12.e 

Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından İstanbul’un Tarihi Mezarlıklarında (Eyüp Sultan, 
Edirnekapı-Mısır Tarlası ve Sakızağacı, Merkez Efendi, Karacaahmed) mezarların yer tespit 
çalışması yapılması, bu mezarların İstanbul Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüklerince  tescilinin 
yapılarak, rölöve ve restorasyon çalışmalarının yapılması 

- 

A13 İnanç turizmine yönelik çalışan seyahat acentelerinin teşvik edilmesi - 

A14 İstanbul'un dinler arası hoşgörü ve barış şehri olarak tanıtımının sağlanması S35 

A14.a 
İstanbul İnanç turizminin geliştirilmesi için şehrin barış ve hoşgörü temasının işlendiği tanıtım filmi, 
belgesellerin yapılması, tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi 

- 

A14.b 

Barış ve hoşgörü geleneğinin sürdürülebilmesi ve insanların karşılıklı hoşgörü içinde birbirlerinin 
yaşayışına saygı göstermesi konusunda bilinçlendirilmesi için   bilgilendirici toplantılar ve 
seminerler düzenlenmesi 

- 
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KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, DİYANET 

İŞLERİ BAŞKANLIĞI, 

ÇŞB, İLÇE BELEDİYELERİ 

VAKIFLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ, 

VAKIFLAR, 

ÜNİVERSİTELER, 

STK’LAR 

G1 İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Sayısı 

G2 Onarımı Tamamlanan Eser Oranı 

G3 Çevre Düzenlemesi Tamamlanan Ziyaret Mekânı Oranı 

G4 İnanç Turizmi Gezi Güzergâh Sayısı 

 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 İnanç Ziyaret Mekânları Alan Yönetim Programı - 

P2 

İnanç Turizmi Gezi Güzergâhları (Kılıç Alayı, Surre Alayı, Amin Alayı, Beşik Alayı, Esnaf Geçit 
Alayı, 7 Tepe Külliyeler, İstanbul Kuşatmaları, Fetih, İstanbul’un Sessiz Tanıkları, Kutsal 
Emanetler, Eyüp Türbeler, Evliya Türbeleri, Mimar Sinan Eserleri, Vakıf Eserleri ve Kitabeleri, 
Kiliseler, Havralar, Sinagoglar, Ayazmalar) Programı 

- 

P3 

İslam Önderleri (Ni’mel Ceyş, Edirnekapı’da Abdurrahman Paşa, Refiki,  Kasımpaşa’da Ashap 
ve Tabiin, Abdülaziz Bin Zürare, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Zübeyr ve 
Fedâle b. Ubeyd) Kabir Keşif ve Makam Oluşturma Programı 

- 

P4 İstanbul Evliyaları, İslam Âlimleri ve Vakıf Eserleri Literatür Araştırma Programı - 

P5 Eyüp İnanç Merkezi Projesi - 

P6 İnanç Turizmi ile İHL ve İlahiyat Fakülteleri Eşgüdüm Programı - 

P7 Kabir Ziyareti ve Adabı Rehberi Projesi - 

P8 Ahlaki ve Dini Değerler Sosyal Gelişim Programı - 

P9 Ezan Okuma Eğitimi Programı S1.P1 

P10 İnanç Turizmi Ziyaret Yerleri Gezi Rehberi Projesi S17.P2, S17.P4 

P11 Kitabeler Rehberi Projesi - 

P12 İnanç Merkezi Bölgeleri Kentsel Tasarım Programı - 

P13 İnanç Turizmi Rehber Eğitim Programı S1.P1 

P14 İstanbul İnanç Turizmi Envanteri S33.P1 
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Fotoğraf 12 Sabire Değer  
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Fotoğraf 13 Gülten Akıncı 
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HEDEF 3 

 

 

 

H ÜÇÜNCÜ HEDEF 

H3 

İstanbul’da Turizmi Alternatif Türlerle ve 

Mekânlarla Çeşitlendirmek 
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HEDEF-3: İstanbul’da Turizmi Alternatif Türlerle ve Mekânlarla 

Çeşitlendirmek 

Bu hedef ve ona bağlı stratejiler, turizmin alternatif 

türlerle geliştirilmesini öngörmektedir. Bu çerçevede; 

türler birbirleri ile ne kadar ilişki içinde olursa o kadar 

doğru bir şekilde strateji kurgulanmış olur. 

Kültür turizmi, mevcut durum değerlendirmesi 

yapıldığında da İstanbul için en önde gelen ziyaret 

nedeni olarak ifade edilmektedir. Turizmin altyapısı 

bakımından da, tarihinin ve coğrafyasının İstanbul’a 

sunduğu (ya da bahşettiği) miras, dünyanın en eski 

ve görülesi kentleri arasında olmasını sağlamaktadır. 

Diğer turizm türleri, kültür turizmini destekler, 

tamamlar niteliktedir. 

Alternatif turizm türlerinin de kendi aralarında 

deneyim çeşitliliğine olanak sunan biçimde 

kurgulanması yapılırken; kültür turizmi her ne sebeple 

İstanbul’a gelinirse gelinsin, şehrin kültür ve tarih 

dünyasına da ziyaretin yapılacağı biçimde 

kurgulanmalıdır. 

İstanbul'da turizm türlerinin ve stratejilerinin ilişkileri 

değerlendirilirken; kültür turizmini merkeze alan (hem 

mecazi hem de gerçek anlamda) bir eksen içinde 

olmak gereklidir. Kongre ve fuar ile kültür; sağlık ile 

kültür; alışveriş ile kültür, kruvaziyer ve yat turizmi ile 

kültür, gençlik ile kültür turizmleri ilişkilidir. Eğer ikiden 

fazla turizm türü arasında ilişki aranacaksa; kültür 

turizmi, bu üçlü (dörtlü, beşli) turizm ilişkisi içinde bir 

çeşit bağlayıcı, ilişki kurucu görev üstlenebilir. 

Kentte tarihin ve kültürün önem kazanacağı turizm 

yapılanması; bu sektörlerin gelişmesini de 

sağlayacak, bu alanda istihdamları artıracak, katma 

değeri yüksek üretime yöneltecek ve böylece kentin 

kültürel birikimine bağlı olarak geliştirebileceği hizmet 

alanlarının, kültürel ve kreatif sektörlerin gelişmesinde 

rol oynayacaktır. 

Alternatifler konusundaki zenginlik, turistlerin yeniden 

İstanbul'a gelmeleri konusunda istekli olmalarını 

sağlayacaktır. Alternatif türler arasında geçişkenliğin 

sağlanması ise doğal olarak İstanbul'da kalış süresini 

uzatacaktır.ä  
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Alternatif Türlerin Geliştirilmesinde Karar Verme Modeli 

Kültür eksenli turizmin geliştirilmesini hedefleyen KADİMİSTANBUL projesinde, kültür turizmi ve inanç turizmi 

dışında; Gastronomi Turizmi, Kongre ve İş Turizmi, Fuar Turizmi, Sağlık Turizmi, Doğa Turizmi, Spor Turizmi, 

Gençlik Turizmi, Festival Turizmi, Kruvaziyer Turizmi ve Yat Turizminin geliştirilmesi desteklenmektedir. 

Kültür eksenli turizmin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda hangi turizmin ağırlıklı olarak desteklenmesi, hangi turizm 

çeşidine yatırım programlarında öncelik verilmesi gerektiğinin tespit edilmesi amacıyla iki model geliştirilmiştir. 

Birinci model turizm türlerinin birbirleriyle olan ilişki düzeyini ölçmektedir. İkinci model KADİMİSTANBUL hedefleri 

doğrultunda belirlenen ana kriterler çerçevesinde turizm türünün önem düzeyini ortaya koymaktadır.  

 

Şekil 9 Turizm Türleri İlişki Modeli  

M1
TURİZM TÜRLERİ 

İLİŞKİLERİ

M2
TÜRLERİN 

MODELLENMESİ

M1+M2

KARAR VERME 
MODELİ
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Bu modelde kültür turizmi dışında ki turizm türlerinin kendi aralarında ilişkileri incelenmektedir. Sonuca ulaşmak için 

turist tipolojisi ve alt yapı yatırımlarına ilişkin sorular sorulmaktadır: 

Turist tipolojisine ilişkin; 

A. X turistini İstanbul'a geldiğinde Y turizmine de katılmasını sağlayabilirmiyiz?  

B. X turizmi için İstanbul'a gelen ziyaretçiyi Y turizmi için İstanbul'a tekrar gelmesini teşvik edebilir miyiz? 

Altyapıya ilişkin; 

A.  X turizmine yapılan yatırım Y turizmine direkt katkı verir mi? 

Tabloda yataydaki hücreler direkt ilişkiyi, düşeydeki hücreler ise dolaylı ilişkiyi temsil etmektedir. Örneğin yatayda 

baktığımızda "Alışveriş Turisti"nin sadece "Fuar, Festival ve Gastronomi Turizmine" ilgisi olduğu; ancak düşeyde 

baktığımızda bütün turizm türleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. 

Satır Formülü: 

Direkt ilişki: İlişkili Hücre Sayısı x 2  

Sütun Formülü: 

Dolaylı ilişki: İlişkili Hücre Sayısı x 1  

 

 

 

 

M1
Turizm Türleri İlişki Cetveli
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Tablo 26 Turizm Türleri İlişki Modeli 1 

M1 DOĞA GENÇLİK SPOR SAĞLIK KONGRE FUAR FESTİVAL KRUVAZİYER YAT  GASTRONOMİ ALIŞVERİŞ 
YATAY 

TOPLAM 

İKİ 

YÖNLÜ 

TOPLAM 

DOĞA 
  

                    
20 29 

                    

GENÇLİK 
  

  

                  
16 22 

                    

SPOR 
    

  

                
20 28 

                    

SAĞLIK 
      

  

              
8 8 

                    

KONGRE 
        

  

            
8 10 

                    

FUAR 
          

  

          
10 13 

                    

FESTİVAL 
            

  

        
14 23 

                    

KRUVAZİYER 
              

  

      
4 4 

                    

YAT 
                

  

    
12 16 

                    

GASTRONOMİ 
                  

  

  
8 19 

                    

ALIŞVERİŞ 
                    

  
8 19 

                    

DÜŞEY 

TOPLAM 
9 6 8 0 2 3 9 0 4 11 11 

  

     Turist Tipolojisi        Altyapı  

Sonuç;  

Yüksek Düzeyde İlşki: Doğa Turizmi, Gençlik Turizmi, Spor Turizmi, Festival Turizmi 

Orta Düzeyde İlişki: Kongre Turizmi, Fuar Turizmi, Yat Turizmi, Gastronomi Turizmi, Alışveriş Turizmi 

Düşük Düzeyde İlişki: Sağlık Turizmi, Kruvaziyer Turizmi  
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Bu modelde KADİMİSTABUL'un vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda temel kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler 

kendi aralarında değerlendirilerek önem durumuna göre 1'den 5'e kadar puanlandırılmıştır.  

Tablo 27 Turizm Türlerini Değerlendirmeye Yönelik Kriterler 

M
 2
 KRİTER PUANI 

ZİYARETÇİ BAŞINA TURİZM GELİRİ 5 

KÜLTÜR TURİZMİ İLİŞKİ DÜZEYİ 5 

DÜNYA TURİZMİNDEKİ PAYI (GELİR) 5 

İSTİHDAM  5 

KISA VADEDE GETİRİ 5 

KENT YAŞAMINA KATKI 5 

GECELEME SAYISI 5 

DİĞER TURİZM TÜRLERİ İLE İLİŞKİ 4 

ZİYARETÇİ SAYISI 4 

MEVCUT KAYNAK VE ALTYAPI 4 

MEKANSAL ÇEŞİTLİLİK 4 

TÜM YILA YAYILIM 4 

DOĞAYA VE KÜLTÜRE DUYARLILIK 3 

YEREL EKONOMİYE KATKI 3 

ORTA VADEDE GETİRİ 3 

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKI 3 

SOSYAL VE KÜLTÜREL GETİRİ 3 

ULUSLARARASI REKLAM 2 

ŞEHİR İMAJINA KATKI 2 

UZUN VADEDE GETİRİ 1 

  

M2
Turizm Türleri Önceliklendirilmesi
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Turizm türlerinin bu kriterleri hangi düzeyde karşıladığına yönelik olarak da katsayı belirlenmiştir; 

Tablo 28 Turizm Türleri İlişki Katsayısı 

DÜZEY KATSAYI 

DÜŞÜK 1 

ORTA 2 

YÜKSEK 3 

 

Örnek:  

Kongre turistinin kişi başı harcama düzeyi yüksektir. Dolayısıyla "Kongre Turizmi" bu kriterden; 

 5 x 3=15 puan almaktadır. 

Yat turizminin diğer turizm türleri ile ilişki düzeyi ortadır (model 1). Dolayısıyla "Yat Turizmi" bu kriterden; 

4 x 2=8 puan almaktadır. 

Kruvaziyer turizminin sosyal ve kültürel getirisi düşüktür. Dolayısıyla "Kruvaziyer Turizmi" bu kriterden; 

3 x 1=3 puan almaktadır. 
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Tablo 29 Turizm Türleri İlişki Modeli 2 

 

M
 2 DOĞA SAĞLIK GENÇLİK SPOR KONGRE FUAR FESTİVAL KRUVAZİYER GASTRONOMİ YAT ALIŞVERİŞ 

KRİTERLER Kriter Puanı Kriter Puanı x İlişki Düzeyi [Düşük (1), Orta (2), Yüksek (3)] 

Ziyaretçi Başına Turizm Geliri 5 10 15 5 10 15 15 5 15 15 15 15 

Doğaya ve Kültüre Duyarlılık 3 9 3 6 9 3 3 9 6 6 6 3 

Uluslararası Reklam 2 2 2 2 6 6 6 6 2 4 2 4 

Kültür Turizmi İlişki 5 15 5 10 10 5 5 15 15 15 5 5 

Diğer Turizm Türleri ile İlişki 4 12 4 12 12 4 8 12 4 8 8 8 

Dünya Turizmindeki Payı (Gelir) 5 5 15 15 15 15 10 5 10 15 5 15 

Ziyaretçi Sayısı 4 4 8 8 8 4 4 4 8 8 4 8 

Geceleme Sayısı 5 15 15 15 10 5 5 10 5 10 10 10 

Yerel Ekonomiye Katkı 3 9 3 9 6 3 3 9 3 9 3 9 

Mevcut Kaynak ve Altyapı 4 8 12 8 8 12 8 8 8 12 4 12 

İstihdam  5 10 10 5 5 5 5 5 5 15 5 15 

Kısa Vadeli Yatırım 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 5 15 

Orta Vadeli Yatırım 3 3 9 3 9 9 9 9 9 3 9 3 

Uzun Vadeli Yatırım 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kent Yaşamına Katkı 5 15 15 10 15 5 5 15 5 15 5 15 

Çocukların ve Gençlerin Gelişimine Katkı 3 9 3 9 9 3 3 9 3 3 3 3 

Sosyal ve Kültürel Getiri 3 9 3 9 6 3 3 9 3 6 3 3 

Şehir İmajına Katkı 2 6 4 6 6 4 4 6 4 4 4 6 

Mekânsal Çeşitlilik 4 8 12 8 12 12 12 12 4 12 8 12 

Tüm Yıla Yayılım 4 8 12 4 12 12 12 12 8 12 8 12 

KRİTER PUANI TOPLAMLARI 173 156 152 174 131 126 166 123 188 113 174 
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Sonuç olarak alternatif turizm türlerinin geliştirilmesinde ve önceliklendirilmesinde kullanılacak bir karar verme 

modeline ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, gastronomi, spor ve doğa turizmi İstanbul’da tüm kriterler ve diğer turizm 

türleriyle güçlü ilişkileriyle, alternatif turizm türleri içinde başrolü oynayacak turizm türleridir.  

Çin ve Yunan mitolojilerinden esinlenilerek; yeryüzünden güç alan turizm türlerinin buluştuğu 1. Grup; “Toprak”; 

dinamizmin ve ateşleyici türlerin buluştuğu 2. Grup; “Ateş”;  şehrin itibarını ve havasını değiştirecek 3. Grup “Hava”; 

deniz ile bağlantılı ve suyun gücünden beslenen 4. Grup ise “Su” olarak isimlendirilmiştir.  

Tablo 30 Turizm Türleri Karar Verme Modeli 

GRUP SIRA TÜRLER M1 M2 M1+M2 

1.GRUP 

 

TOPRAK 

1. GASTRONOMİ 19 188 207 

2. SPOR 28 174 202 

3. DOĞA 29 173 202 

2.GRUP 
 

ATEŞ 

4. ALIŞVERİŞ 19 174 193 

5. FESTİVAL 23 166 189 

6. GENÇLİK 22 152 174 

3.GRUP 

 

HAVA 

 

7. SAĞLIK 8 156 164 

8. KONGRE 10 131 141 

9. FUAR 13 126 139 

4.GRUP 

 

SU 

 

10. YAT 16 113 129 

11. KRUVAZİYER 4 123 127 
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TEMA 9 TURİZMDE ÇEŞİTLİLİK 

Strateji 18 Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi 

 

Farklı destinasyonları ziyaret eden insanların 

beklentileri arasında, yeni yerler görmenin ve yeni 

kültürleri tanımanın yanı sıra, yeni tatlarla tanışma ve 

farklı tecrübeler yaşama arzusu da yatmaktadır. 

Yeme-içme temeline dayalı turizm aktivitelerini 

tanımlamak için kullanılan gastronomi turizmi birçok 

ülke ve şehirde turizmin geliştirilmesinde, 

çeşitlendirilmesinde ve tüm yıla yayılmasında önemli 

bir strateji olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 

gastronomi, turistlerin tatil yerini seçme nedenleri 

arasında en önemli kriterlerden biri hâline gelmiştir.  

Birçok araştırma, gastronominin turistlerin ziyaret 

ettikleri yerlerde yaşadıkları deneyimlerin niteliğini 

şekillendiren önemli bir etken olduğunu ve bazı 

turistlerin aynı yeri yeniden ziyaret etmesi için başlıca 

neden olduğunu göstermektedir. Remmington and 

Yüksel’in (1998) yaptığı araştırmaya göre yemek, 

turistlerin Türkiye deneyimlerinden duydukları 

memnuniyet düzeyini belirleyen dördüncü en önemli 

etken ve yeniden Türkiye'ye gelme kararı almalarının 

arkasındaki en önemli nedeni oluşturmaktadır. 

Kerimoğlu ve Çıracı'nın (2006) yaptığı araştırmaya 

göre de uluslararası ziyaretçilerin İstanbul'da en çok 

memnun oldukları 3 şey;  

 Türk yemekleri  

 Kültürel kaynaklar 

 Misafirperverlik 

  

Tema 

No.9

Turizmde 
Çeşitlilik

Strateji

No.18
Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi
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İstanbul mutfağının tanıtımı turizmin gelişmesinde en önemli 

hususlardan biridir. 

Birçok şehrin uzun yıllardan beri turizm açısından 

öneminin farkına vardığı gastronomi konusunda 

İstanbul'da da yakın dönemde olumlu gelişmeler 

yaşanmaktadır. Son yıllarda turizm ve seyahat ile ilgili 

önemli uluslararası yayınlarda İstanbul'da gelişmekte 

olan gastronomi sektörü ile ilgili bahislerin yer almaya 

başladığı görülmektedir.  

 

 

Seyahat kitapları serileri yayıncısı Lonely Planet, 

İstanbul'un sahip olduğu özgün mutfağını, “yemek 

yemeyi, pişirmeyi ve gıda alışverişi yapmayı sevenler 

için bir rüya mekân” olarak tanımlamaktadır. Lonely 

Planet, şehirde giderek artmakta olan aşçılık kursları 

ve yemek merkezli yürüme turlarına dikkat 

çekmektedir.  

Yine Amerikan Food&Wine dergisinin 2008 yılında 

yayınladığı dünyada yakın gelecekte yıldızı parlayacak 

olan “Takip Edilmesi Gereken Restoran Şehirleri” 

arasında İstanbul, Pekin ve Mexico City'nin ardından 

3. sırada yer almaktadır (www.foodandwine.com). 

Thrillist’in 2014 yılında yayınladığı çalışmasında 

dünyanın en iyi yemeklerin olduğu kentler 

sıralamasında 8. sıradadır. İstanbul ile ilgili öneriler 

arasında çay kültürü, baharat pazarı, menemen, 

lahmacun, kebap ve baklava belirtilmiştir (Thrillist, 

2014). Cheapflights.com tarafından yayınlanan sokak 

yiyecekleri sıralamasında kebap, döner, lahmacun, 

sokak simidi ve diğer yiyecekleri ile İstanbul 5. sırada 

yer almaktadır (Cheapflights.com , 2014). 

VirtualTourist üyelerinin yorumlarına göre hazırlanan 

dünya genelindeki sokak yiyecekleri en iyi olan 
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şehirler sıralamasında 7. sıradadır  (VirtualTourist, 

2014).  

Diğer taraftan gastronomi konusunda İstanbul'un 

turizm alanında yarıştığı kentlere oranla geri bir 

noktada bulunduğunu söylemek de mümkündür. 

Dünyada gastronomi konusunda referans kabul 

edilen Michelin Rehberi'nde 2012 yılı itibarı ile 

İstanbul'daki hiçbir restoranın yer almıyor oluşu bu 

durumun göstergelerinden birisidir. Kentteki turist 

harcamaları içinde gastronomiye düşen pay da bu 

konuda önemli bir göstergedir. Turizm Restoran ve 

Kulüp Yatırımcıları İşletmecileri Derneği başkanı 

tarafından 2009 yılında açıklanan rakamlara göre 

turistlerin yaptıkları toplam harcamalar içerisinde 

gastronominin payı İstanbul'da % 10'lar 

seviyesindeyken, Barselona ve Paris'te sırasıyla %30 

ve %55'ler seviyesinde seyretmektedir.  

İstanbul'da gastronomi konusunda yaşanan 

sıkıntıların başında tanıtım eksikliği gelmektedir. 

Yabancıların algılarında Türk yemeği döner, lahmacun 

ve kebaptan ibaret görülmekte; zengin Türk mutfağı 

yeteri kadar bilinmemektedir. Binlerce yıllık geçmişe 

sahip, birçok kültürün sentezi olan ve dünyanın en 

zengin mutfakları arasında yer alan Türk Mutfağı, 

doğru bir konumlandırma ve yaratılacak çekici bir 

imajla önemli bir turizm değeri hâline getirilebilir. Bu 

bakımdan, Gastronomi konusunda İstanbul'un dünya 

genelinde iddialı bir şehir olduğuna yönelik farkındalık 

yaratılması atılacak en önemli adımdır.  

İstanbul'da TUMAF (Tüm Aşçılar Federasyonu) gibi 

Türk Mutfağı'nın ulusal ve uluslararası planda tanıtımı 

ve gastronomi turizminin bir alternatif turizm türü 

olarak algılanması için faaliyette bulunacak ve aynı 

zamanda WACS gibi uluslararası ağlara üye bir 

oluşumun varlığı ve Uluslararası İstanbul Gastronomi 

Festivali, Gastrobosphorus Gurme Festivali ya da 

Genç Aşçılar Yarışması vb. uluslararası etkinliklerin 

gerçekleşiyor olması, gastronomi turları, yakın 

gelecekte İstanbul'da bir gastronomi müzesi 

açılmasına yönelik projelerin varlığı gastronominin 

İstanbul açısından önemi konusunda belirli bir 

farkındalığın oluşmaya başladığını göstermektedir. 

Kente gelen turistlere yönelik gastronomi konusunda 

yol gösterici ve bilgilendirici araçların mutlaka 

oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda kentte 

öne çıkan gastronomi tesislerinin envanterinin 

çıkarılması ve yayınlanması sağlanmalıdır.  

Türk mutfağının tanıtılması amacıyla hazırlanan bu 

rehberler farklı dillerde olmalı ve seyahat acenteleri 

aracılığıyla farklı gruplara ulaşmak için kullanılmalıdır. 

İstanbul'un Türkiye'nin farklı coğrafyalarında ki 

yerleşik yemek kültürlerini barındıran bir kent 
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olduğunu vurgulayan tanıtım stratejileri geliştirilmelidir. 

Tanıtım faaliyetleri olarak; televizyonlarda bilgilendirici 

yayınlar olmalı, internet siteleri düzenlenmeli, 

yayınlanan dergilerde tanıtıcı reklamlara ve yazılara 

yer verilmelidir. 

İstanbul'da gastronomi turizminin geliştirilmesi ve 

tanıtılmasında, gastronomi ile ilgili festival, atölye, 

yarışma vb. etkinliklerin sayılarının artırılması 

gerekmektedir. 

Gastronomi turizminin gelişmesinde, kalite standartları, eğitim, çeşitlilik 

ve tur güzergâhları oluşturma stratejileri ağırlık kazanmaktadır. 

Özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen belirli bir 

kalite standardının sürekli olarak sağlanamaması 

gastronomi konusundaki diğer bir sorundur. 

Gastronomi turizmini gelişimi için mutlaka standart bir 

kalite oluşturulmalıdır. Restoran sınıflandırma ve 

sertifika verme sistemleri geliştirilmelidir. 

Günümüzde gastronominin uzmanlık gerektiren bir 

alan ve yükselen bir değer olması dolayısıyla, 

Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde, üniversiteler 

gastronomi bölümleri açmışlar ve ders içeriklerini 

yenilemişlerdir. Ayrıca pek çok üniversitenin sertifika 

programları vardır. Yeme-içme işletmeleri, mutfak 

atölyeleriyle ünlü şeflerle işbirliği yaparak kurslar 

düzenlemektedirler.  

Ancak gastronomi Türkiye'de halen az sayıda insanın 

uzmanlaştığı bir sektördür. Bu nedenle daha fazla 

sayıda nitelikli yemek ve aşçılık okullarının açılması 

teşvik edilmelidir. Ayrıca müşteri memnuniyetini 

artırmak için sektör çalışanlarına hizmet içi eğitimlerin 

verilmesi gerekmektedir. 

Türk mutfağı oldukça zengin bir mutfak ve İstanbul, 

Türkiye'nin her bölgesinden insanın yaşadığı bir yer 

olması sebebiyle bu konuda önemli bir avantaja 

sahiptir.  Ayrıca İstanbul tarihte bir çok kültürün 

yaşadığı, halen de bir çok kültürü bünyesinde taşıdığı 

bir şehirdir. İstanbul bu avantajlarını kullanmalı, 

sadece Türk mutfağı ile sınırlı kalmamalı ve ürün 

çeşitliliğini artırmalıdır. Kaybolan lezzetler araştırılmalı 

ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır.  

Ürün çeşitliliği ile birlikte farklı uygulamaların da 

hayata geçirilmesi desteklenmelidir. Türk mutfağının 

geleneksel lezzetlerini Fransa, İtalya, Uzakdoğu vb. 

mutfakların lezzetleriyle birleştirerek yeni yemeklerin 
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yaratıldığı füzyon mutfağının desteklenmesi; sadece 

organik ürünler kullanılarak yemeklerin yapıldığı 

işletmelerin desteklenmesi hatta bunun "Osmanlı 

kültürünün bir geleneği olarak "bostan" kültürünün 

yaşatılması stratejisi ile birleştirilmesi önemli bir fark 

yaratacaktır. 

 “Müşteri Odaklı” çalışan yeme-içme işletmeleri; 

vejeteryan menüler, diyet menüleri, çocuk 

menüleriyle, ya da müşterilerin mutfakta şeflerle 

birlikte kendi menülerini oluşturduğu işletmeler de 

farklılık göstermesi açısından desteklenmelidir. 

Gastronomi ilgili tur güzergâhları oluşturulmalı başta 

kültür turizmi olmak üzere diğer turizm türleriyle 

ilişkilendirilmelidir.  

Gastronomi kurulu, oluşturulacak turizm teşkilatlanmasında önemli bir 

rol üstlenecektir. 

Yeme-içme sektöründe yapılan harcamalar birçok 

şehirde turist harcamalarının önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Turizm konusunda iddialı şehirler 

gastronominin öneminin farkındadır ve buna yönelik 

stratejiler üretmektedir. Örneğin gastronomi 

konusunda dünyanın önde gelen şehirlerinden 

Barselona'da, şehrin turizm politikalarını yönlendiren 

Barselona Turizm Kurulu bünyesinde bulunan 6 

birimden biri gastronomi alanında faaliyet 

göstermektedir (diğer birimler kongre, alışveriş, spor, 

kültür ve eğlence). Barselona Gastronomi adlı bu 

birim şehirde bulunan restoranlarla işbirliği halinde 

çalışan, şehrin gastronomi turizmindeki ününü 

arttırmayı ve mevcut konumunu güçlendirmeyi 

amaçlayan bir birimdir. İstanbul'da gastronominin 

geliştirilmesine yönelik faaliyette bulunacak bir üst 

kurul oluşturulması sektörün sağlıklı bir şekilde 

büyümesinde etkin rol oynayacaktır. ä 
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KOD STRATEJİ 
 
 S18 Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi  

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 

SMARTURİSTANBUL ile işbirliği yapacak ve belirlenecek kalite standartlarına çıkmayı 
başaran gastronomi tesislerinin envanterinin çıkarılması, güncel olarak izlenmesi ve 
yayınlanması 

S33 

A1.a Şehrin gastronomi haritasının ve veritabanın oluşturulması S32.A2 

A1.b Sokak yemekleri envanterinin oluşturulması S32.A2 

A2 
İstanbul markasını zedeleyecek yeme-içme faaliyetlerinin önüne geçilecek denetim 
mekanizmasının kurulması 

- 

A3 İstanbul'da gastronomi tur güzergâhlarının oluşturulması S13.A4 

A4 Daha fazla sayıda nitelikli yemek ve aşçılık okullarının açılmasının teşvik edilmesi S1 

A5 Gastronomi ile ilgili festival, atölye, yarışma vb. etkinliklerin sayılarının artırılması S22 

A6 
Gatronomi ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, kongre ve fuarların 
düzenlenmesi 

- 

A7 Dünya mutfağı ve gastronomi ile ilgili küresel çapta organizasyonlara katılımın sağlanması S25 

A8 Gastronomi konusunda standart bir kalitenin oluşmasının sağlanması S11.A1 

A8.a Yeme-içme tesislerine yönelik sınıflandırma ve sertifika verme sistemlerinin oluşturulması - 

A8.b Müşteri memnuniyetini artırmak için sektör çalışanlarına hizmet içi eğitimlerin verilmesi S1.A1, S11.A2 

A9 
Gastronomi konusunda İstanbul'un dünya genelinde iddialı bir şehir olduğuna yönelik 
farkındalık yaratılması 

S35 

A9.a 
İstanbul mutfağını tanıtan uluslararası çekiciliği olan farklı dillerde ve nitelikli yayınların 
çıkmasının sağlanması 

S33, S35 

A9.b 
İstanbul'da gastronomi konusunda faaliyet gösteren tesislerin uluslararası alanda referans 
kabul edilen kredilendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde yer almalarının sağlanması 

S35 

A9.c 
İstanbul'un Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yerleşik yemek kültürlerini barındıran bir şehir 
olduğunun vurgulanması  

- 

A9.c.a 
Türkiye’nin farklı kültürlerine ve coğrafyalarına ait mutfaklara yönelik belirli günlerin 
düzenlenmesi ve markalaştırılması 

- 

A10 Gastronomiye yönelik ürünlerin çeşitlendirilmesi - 

A11 
Gastronomi konusunda uzun zamandır faaliyet gösteren köklü kurumların güçlendirilmesi ve 
yeni gastronomi ürünleri sunan girişimlerin desteklenmesi 

- 

A12 Gastronomi müzesinin oluşturulması S15.A1 

A13 
Gastronomiye yönelik konaklamalı ve çok çeşitli agro-turizm aktivitelerini de kapsayacak bir 
Gastronomi Köyünün oluşturulması 

S8.A1, S20 

A14 
İstanbul'da gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyette bulunacak bir üst kurul 
oluşturulması 

S32.A2 
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KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A15 
Türk mutfağına yönelik araştırma ve tanıtım faaliyetlerinde bulunan vakıf, dernek veya 
üniversitelere destek verilmesi 

- 

A16 

İstanbul şehir markasını pekiştirmeye yönelik, ünlü şeflerin ön plana çıkarılması, şehrin 
tanıtımında birer turizm elçi rolünü oynamalarının sağlanması ve dünyaca ünlü farklı 
uluslardan şeflerle işbirliklerinin yapılması 

- 

A17 
Özgün yiyecek ve içeceklerin UNESCO-SOKÜM Listesi’ne adaylık başvuru çalışmalarının 
yapılması 

S14.A1, S14.A2 

A18 İstanbul Gastronomi isimli İstanbul mutfağı markasının oluşturulması -  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI 

İBB, İLÇE BELEDİYELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ, KÜLTÜR 

VE TURİZM BAKANLIĞI, 

ÇŞB, ÜNİVERSİTELER, 

VAKIFLAR, DERNEKLER, 

GURMELER, TAŞFED, 

STK’LAR 

 

G1 
SMARTURİSTANBUL’a kayıtlı Yeme-İçme Tesisi Paydaş 
Sayısı 

G2 
Küresel Çapta İtibara Sahip Yayınlarda İstanbul Mutfağı’na 
Yer Verilme Oranı 

G3 Gastronomi Odaklı Tur Güzergâhı Sayısı 

G4 Gastronomiye Yönelik Yıllık Etkinlik Sayısı 

G5 Yeme-İçme Kalite Standartlarını Sağlama Oranı 

G6 
UNESCO SOKÜM Listesi’ne Giren Gastronomi Ürünü 
Sayısı  

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Kaybolan Lezzetler Projesi  - 

P2 Tematik Yemek Festivalleri Projesi S22.P1 

P3 Gastronomi Turları Projesi S13.P2 

P4 Gastronomi Kurulu Yönetim Projesi S32.P2 

P5 Gastronomi Müzesi Projesi S15.P1, S15.P2 

P6 Gastronomi Envanteri ve Rehberi Programı P4 

P7 Gastronomi Köyü Projesi - 

- İstanbul Turizm Üniversitesi Projesi - 
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Strateji 19 Spor Turizminin Geliştirilmesi 

 

Genelde yaşanılan yerin dışındaki bir yere seyahat ederek aktif ve ya pasif bir şekilde eğlence için yapılmasının 

yanında rekabet de içerebilen spor etkinliklerine katılan bireylerden veya gruplardan oluşan turizm çeşidini 

inceleyen disipline spor turizmi denilmektedir (Robinson, A Question of Primary and Secondary, 2004). 

Spor turizmi küresel turizm endüstrisi içerisinde en hızlı büyüyen 

turizm segmentlerinden birisidir.  

Uluslararası Spor Turizm Konseyi'nin (STIC) 

rakamlarına göre spor turizmi toplam turizm 

aktivitesinin %32'sini oluşturmakta olup, spor 

endüstrisinin 180 milyar dolarlık ticari hacme sahip 

olduğu, bu hacmin spor yapmak için seyahat 

edenler, sportif etkinliği izlemek için seyahat edenler 

ve sportif bir programa katılmak için seyahat edenler 

olarak 3 kategoriden beslendiği bilinmektedir. 

Türkiye'de ise, 2001 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü 

rakamlarına göre Türkiye'ye gelen yabancıların 

yalnızca %1,3'ü "sportif aktiviteler/ilişkiler" için ülkeye 

giriş yapmaktadır (tursab.org.tr). İstanbul özellikle 

uluslararası izleyici çekme potansiyeline sahip büyük 

ölçekli etkinliklere ev sahipliği yaparak Türkiye'nin bu 

pastadan daha fazla pay almasına katkı 

sağlayabilecek bir kenttir.  

Spor turizminin ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik 

etkilerinin pozitif ve negatif sonuçları bulunmaktadır. 

Spor turizmi doğrudan doğruya ekonomik canlılık ve 

para hareketinin yanı sıra, istihdam hacminin artması, 

ticari işlemlerin artması, ülkedeki fiziksel ve sosyal 

altyapının gelişmesi, kültürler arası diyalog, yeni spor 

aktiviteleri deneyimi ve alışkanlığı kazanımı, toplumun 

spora katılımın artması, spordaki profesyonellik 

olgusunun artması, sporun gelişmesi, dolaylı olarak 

sosyal huzuru sağlaması, dünya genelinde tanıtım 

fırsatına olanak sağlamaktadır.  

 

Tema 

No.9

Turizmde 
Çeşitlilik

Strateji

No.19
Spor Turizminin Geliştirilmesi
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Olimpiyatlar, kentin tanıtımı, gelişmesi ve spor turizminin gelişmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. 

Spor turizminin en önemli avantajlarından biri de etkili 

bir tanıtım aracı olmasıdır. Özellikle olimpiyatlar, 

dünya kupası gibi dünya medyasında yoğun bir 

şekilde yer alan büyük organizasyonların İstanbul'da 

düzenlenmesi, tüm dünyada İstanbul'un tanınmasını 

sağlayacak; bu organizasyonlar için gelen 

ziyaretçilerin memnun ayrılmasıyla da, hem 

ziyaretçilerin tekrar gelmesi hem de daha fazla turistin 

İstanbul’a gelmesi sağlanacaktır. Bu nedenle özellikle 

kültür odaklı turizmi hedefleyen İstanbul için spor 

turizmi, öncelikli olarak desteklenmesi/ geliştirilmesi 

gereken stratejilerden biri olarak değerlendirilmelidir.  

Etkinlik merkezli spor turizmi ile ilgili araştırmalar 

ağırlıklı olarak ziyaretçilerin harcama alışkanlıkları 

üzerinden ölçümlenen ekonomik etki analizlerine 

dayanmaktadır. Bu konudaki en güncel 

çalışmalardan birisi, 2012 Londra Olimpiyat 

oyunlarının ülkeye olan etkileri ile ilgili Visa tarafından 

yayınlanan rapordur. Rapora göre olimpiyat oyunları 

nedeniyle Birleşik Krallık sınırları içerisinde 2012 yılı 

içerisinde 804 milyon poundluk ekstra tüketim 

harcaması ortaya çıkaracağı ve 2015 yılına 

gelindiğinde 5.33 milyar poundluk bir ekonomik 

kazanım elde edileceği öngörülmüştür 

(www.visaeurope.com).  

2013 Haziran ayında İngiltere hükümeti tarafından 

ilan edilen bilgilere göre Birleşik Krallık ekonomisinde 

oyunlara ev sahipliğiyle 9,9 milyon GBP ticari ve 

yatırım artışı elde edilmiştir. Ekonomistlerin 

tahminlerine göre oyunlar sonrasında 2017 yılına 

gelindiğinde bu kazancın 16,5 milyon GBP olacağı 

öngörülmektedir. Bağımsız araştırmacıların 

raporlarına göre 2012 yılı başlarında Londra’nın 

işsizlik oranının %1,2 düşmesinde oyunların önemli 

bir etkisi olmuştur. Toplamda 46 binden fazla kişi 

olimpiyat parkında ve olimpiyat köyünde çalışmıştır. 

Tahminlere göre 2012-2015 yılları arasında oyunların 

her yıl 17.900 ilave iş yaratması beklenmektedir. 

Ulusal istatistiklere göre 590.000 kişi oyunlar için 

kente gelmiş veya biletli etkinliklere katılmış olmakla 

beraber, her turist ziyaret sırasında ortalama 1290 

GBP harcamıştır. (Olympic Movement, 2013) 

Oyunlar boyunca 20 milyon (en yoğun olduğu 

günlerde 3 milyon)  izleyici Londra’ya gelmiştir. 

21.000 binden fazla akredite medya kuruluşu ile 
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Oyunlar, dünya genelindeki 4 milyar potansiyel 

izleyiciye sunulmuştur  (Olympic Movement, 2014). 

Olimpiyat köyünün dışında kalan ziyaretçiler, oyunlar 

sırasında her gün 100 bin otel kaydı (check-in) 

yapmıştır (London Organising Committee, 2013). 

Bu konuda İstanbul açısından ölçek itibarıyla en 

benzer örnek 2005-2011 yılları arasında 

gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarıdır. 2005 yılında 

Formula 1 yarışlarını izlemek için İstanbul'a gelen 

yabancı ziyaretçilerin 8.2 milyon TL'lik harcama 

yaptıkları, bu harcamaların 21 milyon TL'lik dolaylı 

ekonomik etkileri olduğu tahmin edilmektedir 

(Karagöz, 2005).  

Spor turizminin gelişimi özellikle büyük ölçekli spor 

etkinlikleri ile gerçekleşmektedir. İstanbul genelinde 

gerçekleştirilmesi düşünülen büyük ölçekli projelerin 

kentsel dokuya uygun gelişiminin sağlanması ve 

tanıtımda etkin kullanılması gerekmektedir. Aynı 

zamanda bu projelerin sosyal ve ekonomik etkilerinin 

değerlendirilmesi ve risk analizlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

Olimpiyat oyunları ya da Formula 1 gibi uluslararası 

izleyici çekme ve kentin tanıtımına katkı sağlama 

potansiyeline sahip büyük ölçekli organizasyonlara 

yönelik, bu organizasyonların kentte yaşayanlara 

olumsuz etkileri olduğu yönünde eleştiriler de 

getirilmektedir. Eleştiriler ağırlıklı olarak bu tür 

organizasyonların düzenlenmesi için harcanan kamu 

kaynaklarının yerel halka geri dönmediği ve bu tür 

etkinliklere hazırlık sürecinde yapılan yatırımların, 

özellikle kentin dezavantajlı kesimlerini olumsuz 

yönde etkilediği yönündedir. Uluslararası Konut 

Örgütü’nün raporuna göre 1998-2008 yılları arasında 

yapılan olimpiyat oyunlarında 4 milyondan fazla 

insanın zorla tahliye edildiği belirtilmektedir. 

Özellikle büyük spor organizasyonlarda aynı anda on 

binlerce insan gelmektedir. Dünya kupasına ev 

sahipliği yapmak isteyen Türkiye'nin, olimpiyat 

oyunlarına ev sahipliği yapmak isteyen İstanbul'un 

konaklama kapasitesinin planlanmasında büyük 

organizasyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

kapsamda oyunların yapılacağı sportif merkezler, 

konaklama alanları, medya yerleşkesi ve sosyal 

kullanım alanlarının yer alacağı olimpiyat köyü projesi 

hayata geçirilmelidir. 

Ülke genelinde spor yaklaşımının gelişimi ve spor 

kültürünün oluşabilmesi için erken yaşta spor 

eğitiminin verilmesi gerekmektedir. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor 

okulları ile özel kulüplerinin düzenlemiş olduğu yaz 

spor okulları çocuk ve gençlerin spora ilgisinin 
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artmasını sağlamaktadır. Ancak, yaz spor okulları 

dışında çocukların ve gençlerin spora aktif katılımlarını 

sağlayarak sporun faydalarını tabana yaymayı 

amaçlayan ücretsiz spor okulları genç nüfusu yüksek 

olan İstanbul için yetersiz kalmaktadır. Bu okulların 

sayıca arttırılması için gerekli yatırımların planlanması 

gerekmektedir.  

Spor turizminin geliştirilmesi için önemli stratejik 

paydaşların başında MEB gelmektedir. MEB, Turizm 

Meslek Liseleri ve Halk Eğitim Merkezleri ile eğitimli 

işgücü noktasında önemli bir ihtiyaca yanıt 

vermektedir. Söz konusu tesislerde ders programları 

sadece turistik işletme belgeli otellerin işletim 

sistemleri ile ilgili olarak düzenlenmiştir. Spor 

turizmine konu olan sporcu konakları, kamp alanı ve 

tesisleri, misafirhane, pansiyonculuk, ile ilgili istek ve 

ihtiyaçlara yönelik eğitim programları mevcut değildir. 

Öncelikle MEB’in bu konuda eğitim müfredatını 

geliştirmesi spor turizminin geliştirilmesinde önemli bir 

basamak olarak görülmektedir. Üniversiteler ise spor 

bölümlerinde çeşitli aktiviteler düzenleyen kulüpler 

dışındaki tesisler için antrenör, monitör ve yardımcı 

personel yetiştirilmesi hizmetini vermesi bakımından 

dikkate alınmalıdır. 

İstanbul'da spor aktivitelerinin desteklenmesinde ana hedef olarak 

kentte yaşayan her bireyin spor yapması esas alınmalıdır.  

İnsanların güvenle yürüyüş yapacakları, 

koşabilecekleri ve spor yapabilecek alanlar 

düzenlenmelidir. Bu düzenlemeler dezavantajlı 

gruplar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Araç 

sahipliliğinin desteklenmesi ve karayollarına ağırlık 

verilmesi sonucu kentte yaşayan insanların büyük bir 

çoğunluğunda bisiklet kültürü oluşmamıştır. Gerekli 

altyapının geliştirilmesi hem ulaşım maliyetlerini 

düşürecek hem de bisiklete bağlı spor etkinliklerinin 

artışını sağlayacaktır.  

Bir kentte spor kültürünün varlığını açıklamada 

sporcu sayısı kriter olarak kullanılabilir. İstanbul’da 

tüm branşlarda, toplam 383.264 lisanslı sporcu 

bulunmaktadır. Ancak bu lisanslı sporcuların sadece 

%30’u faal durumdadır. Bu oranın arttırılmasına 

yönelik projeler üretilmelidir.  

Toplam 57 branş içerisinde sadece 6 branşta 

kadınlar erkeklerden daha fazla faal durumdadır. Bu 

durum spor kültürünün gelişimini geriletmektedir. 

Kadınların, hayatın her noktasına katılımının 
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artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gibi spor 

aktivitelerine katılımlarının artırılması spor turizminin 

gelişimini sağlayacaktır.  

İstanbul farklı spor türleri için potansiyel taşımaktadır. 

Farklı spor türleri için alt yapı yatırımları 

gerçekleştirilmeli, uluslararası spor organizasyonları 

düzenlenmelidir. Ancak İstanbul gibi çok büyük nüfus 

ve hareketliliğe sahip bir kentte desteklenecek spor 

turizmi türleri dikkatle seçilmeli, kent yaşamını 

olumsuz etkilenmemelidir. Geliştirilecek spor turizmi 

aktivitelerinin ve organizasyonlarının yaratacağı 

sosyal, ekonomik ve mekânsal etkiler ise iyi ölçülmek 

zorundadır. 

Sporcuların ve halkın spor tesislerinden daha fazla 

yararlanmaları için yeterli teknolojilere ve çalışma 

ortamına sahip tesis sayısı artırılmalı ve mevcut 

tesislerin her bakımdan modernizasyonu 

sağlanmalıdır. İstanbul'da uluslararası ölçekte 

etkinliklerde kullanıma uygun tesis oranı %12'lik bir 

orana sahiptir. Öte yandan ulusal ve yerel ölçekteki 

spor etkinliklerine uygun yapıda olan tesisler 

uluslararası spor etkinlikleri için de potansiyel 

oluşturmaktadır. Söz konusu tesislerin bir bölümünün 

bu amaçla geliştirilmesi mümkündür.  

Spor turizmi; spor, eğitim, turizm, sağlık gibi birçok 

unsuru içinde barındırmakta, spor organizasyonları 

birçok sektörü doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilemektedir. Bu nedenle spor turizminin 

geliştirilmesi açısından "işbirliği" önemli konuların 

başında gelmektedir.   

Futbol, İstanbul’da spor turizmi çeşitleri arasında ön plana 

çıkarılabilir. 

Kulüp sayısı ve kulüplerin nitelikleri açısından İstanbul 

futbol branşında Türkiye'nin en güçlü şehridir. 

Ülkemizde en çok ilgi duyulan spor branşı olarak 

kabul edilen futbola turizm açısından ağırlık verilerek 

spor turizminin İstanbul'daki turizm çeşitleri arasında 

ön plana çıkması sağlanabilir. Öte yandan 

Galatasaray (GS), Fenerbahçe (FB) ve Beşiktaş (BJK) 

futbol kulüplerinin kurucu üye olduğu ve İstanbul’da 

profesyonel ve amatör lig kulüpleri arasında düzenli 

bir “İstanbul Derbi” turnuvası gerçekleştirilebilir. 

İstanbul Derbi Kupasını kazanan takım’ın yıl boyunca 

işletmecisi ve düzenleyicisi olacağı ve “1453 Fetih” 

konseptli bir kale tasarlanabilir. Kale; alış-veriş, yeme-

içme, eğlence, taraftar buluşma noktası, tezahürat ve 
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kutlama mekanı, kazanan takım sancak noktası, açık 

hava sahnesi, otopark, güvenlik, metro ve raylı 

sistemlere entegre altyapı gibi özellikleri ile gerek 

kulüp yönetimlerinin sahip olmak isteyecekleri ve 

gerekse taraftarın aktif kullanmak isteyeceği cazibeli 

bir mekân olarak tasarlanmalıdır. Diğer yandan, 

İstanbul'da bulunan Beşiktaş, Galatasaray ve 

Fenerbahçe kulüplerine ait spor müzeleri nostaljik 

spor turizmi için potansiyel olup geliştirilmesi 

mümkündür. Bu tip projelerle spor turizmi ve özellikle 

spor kültürü, hoşgörü ve dayanışma artacaktır. Ayrıca 

“İstanbul” teması çerçevesinde bir araya gelinmesi, 

İstanbul’un marka şehir gelişimine de katkıda 

bulunacaktır.  

İstanbul’da Kulüplere üyelik noktasında yeni düzenlemelere ihtiyaç 

vardır.  

Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkelerinde 

sportif faaliyetler, bir veya birçok spor dalında hizmet 

veren spor kulüplerine üye olunarak yapılmaktadır.  

Üyelikler spor yapanların ihtiyaçlarının 

karşılanmasında ve toplumun fiziksel aktivitesinin 

artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Fiziksel 

sağlığa faydalarının yanı sıra ruhsal sağlığına, refaha 

ve sosyal kapitalle de etkileri bulunmaktadır (Eime, 

2008). Ancak, ülkemizdeki uygulamaların farklı olması 

nedeniyle kulüp ve derneklere üye olma sayısı azdır. 

Bu kapsamda, spor kulüplerine üyelikleri teşvik 

edecek uygulamaların geliştirilmelidir.  

Geleneksel spor mirasına sahip çıkılması, değerlerin yaşatılması ve 

spor turizminin özgün bir şekilde geliştirilmesi bakımından önemlidir. 

Ülkemiz tarihi miraslarıyla birlikte çok eski ve köklü 

geleneksel sporlara da sahiptir. Geleneksel 

sporlarımız, bulunduğu yöreyi ve geleneklerini 

keşfetme, sosyal birlikteliği sağlama gibi özellikleri ile 

hem aktif olarak spora katılanlara hem de izleyicilere 

serbest zamanlarını kültürümüze ait etkinliklerle 

geçirme fırsatı vermektedir. Binicilik, cirit, rahvan gibi 

atlı sporlarımız ile güreş, okçuluk ve matrak gibi 

oyunlarımız uluslararası düzeyde de ilgi gören 

sporlardır. Özellikle gençlerin geleneksel sporlara 
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teşvik edilmesi ile birlikte hem değerlerimiz yaşatılmış 

olacak hem de spor turizminin gelişmesine katkı 

sağlanacaktır. Bunun için geleneksel sporlarımıza 

yönelik eğitim programları ve oyun ortamları 

hazırlanmalı; ulusal ve uluslararası düzeyde 

müsabakalar düzenlenmelidir. 

Şehrin dans kültürünü geliştirmeye yönelik altyapının geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

İnsanoğlunun yeryüzündeki yaşamı kadar eski olan 

dans, bir sanat ve kültür olduğu kadar aynı zamanda 

bir spor dalıdır. Dans her yaştan insan için önemli 

olmakla birlikte özellikle çocuklar ve gençler için; 

özgüveni artırması, sosyalleştirmesi, fiziki gelişimini 

desteklemesi, duygusal zekâsını geliştirmesi ve bütün 

bunlarla birlikte eğlendirmesi nedeniyle önemi daha 

da büyüktür.   

İstanbul’da yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların dans 

sporuna katılımını artıracak programlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu açıdan şehir dans programının 

oluşturulması önemlidir. Söz konusu program 

çerçevesinde mimari açıdan eşsiz ve şehrin mirasına 

katkıda bulunacak bir “Metropol Dans Merkezi” 

kurulmalıdır. Yetişkin, genç ve çocuk gruplarında, 

bireysel ve topluluk kategorilerinde yapılacak yıllık, 

ulusal seviyede ve ödüllü dans yarışması da 

programın diğer önemli unsurlarının başında 

gelmektedir. Programın gerçekleştirilmesi için Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, Türkiye Dans Sporları 

Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İlçe 

Belediyeleri arasında işbirliğinin yapılması 

gerekmektedir.  

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda ise farklı başlıklar 

altında spor alanları ve spor turizmi konusunda öneriler geliştirilmiştir. 

 Bu öneriler arasında özellikle spor turizmi ekseninde 

olan ve mekânsal tanım içerenler bulunmaktadır. 

Kıyıların kullanımı başlığı altında kıyılarda ağırlıklı 

olarak parklar, spor alanları, günübirlik rekreasyon 

alanları öngörülmektedir. Özellikle Marmara Denizi ile 

Küçükçekmece Gölü kıyıları kentsel ve bölgesel yeşil 

alanlar ve spor alanları olarak vurgulanmaktadır. 

Kilyos Karadeniz Sahili ve bu bölgenin gerisinde yer 
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alan Karadeniz kömür ocakları alanının günübirlik 

rekreasyon, spor, dinlence ve eğlence ve turizm 

ihtiyaçlarına yönelik olarak değerlendirilmesi 

öngörülmektedir. Bu alanın kıyıya yakın ocak 

göletlerinde yelken sporu alanları, açık havada 

yapılabilen spor faaliyetleri önerilmektedir.  

Planda doğa odaklı turizm alanları olarak ise Marmara 

Denizi kıyılarında, Büyükçekmece, Gürpınar, Silivri, 

Selimpaşa, Kumburgaz ve Mimarsinan’da, Karadeniz 

kıyılarında ise Kilyos, Şile, Ağva ve Riva’da su sporları 

(yelken, sörf gibi) ve diğer doğa sporları kararları 

getirilmektedir. 

Plan’da Haliç kıyısından başlayarak Cendere Vadisi 

üzerinden devam eden ve Cebeci Taş Ocakları’nı 

içine alarak kuzeydeki orman alanlarına kadar uzanan 

ekolojik koridor ile Terkos-Alibeyköy-Haliç ekolojik 

koridoru ve Haliç ile Alibeyköy Su Toplama Havzası’nı 

birleştiren Cebeci Vadisi kentsel ve bölgesel yeşil 

işlevinin yanı sıra spor alanları olarak belirlenmiştir. Bu 

alanlar kentlinin spor gereksinimini karşılamalarının 

yanı sıra spor turizmi için de olanak sunmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek, çeşitli 

spor dallarına ait kapalı ve açık alanların ve spor 

eğitim merkezlerinin yer alması öngörülen alanlar 

Çevre Düzeni Planında özel olarak belirtilmektedir. 

Başakşehir’deki Olimpiyat Parkı ile Tuzla-Akfırat’taki 

Formula-Otomobil ve Diğer Motorlu Araçlar Spor ve 

Yarışma Alanı ulusal ve uluslararası spor alanı olarak 

önerilmektedir. 

Ancak planda orman, su havzası ve kıyı alanlarında 

önerilen spor alanlarının dikkatli kullanılması 

gerekmektedir. Bu alanların kırılgan yapısı, spor 

aktivitelerinin kullanıcı yoğunluğu, seyirci durumu gibi 

faktörler eşliğinde değerlendirilmesi ve taşıma 

kapasitelerini aşmayacak kullanımlara izin verilmesi 

gerekmektedir.  

İstanbul’da spor turizminin geliştirilmesi, farklı tüm spor branşlarına 

yönelik eylem adımlarının ve bütçe harcamalarının yıllara göre 

tanımlandığı kapsamlı bir plana ihtiyaç vardır. 

İstanbul’da faaliyet gösteren 50’den fazla branşın, 

gerek altyapı gerekse başarı düzeyi noktasında 

gelişmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Spor ile İstanbul 

paydasında buluşmanın sağlanması gerekmektedir. 
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Ayrıca genç ve dinamik nüfusun, spora aktif katılım 

ve başarı elde etme noktasında problemler 

yaşanmaktadır. Küresel ekonomiye eklemlenme ve 

kentin tanıtımı yönünden, uluslararası müsabakalara 

ev sahipliği yapma konusunda da birtakım yeniliklere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, aktörleri 

buluşturacak bir “İstanbul Spor Turizmi Konseyi” ile 

spor turizmini her yönüyle inceleyen işleyişi yasal, 

yönetsel ve mali güvence altına alınmış “Spor Turizmi 

Stratejik Eylem Planı”na ihtiyaç bulunmaktadır. Çeşitli 

spor dallarına geliştirilmesi ve kalkındırılması 

noktasında mali ve stratejik yardımlar, etkinlik 

planlaması ve uluslararası müsabakalar düzenleme, 

yenilikçi, yerelden beslenen ve küresel ağlara link 

oluşturabilecek bir ara yüzey olarak düşünülen 

sistemin acilen işlerliğe sokulması gerekmektedir. 

Spor turizminin nitelikli eleman ihtiyacına yönelik eğitim programları 

oluşturulmalıdır. 

Spor turizminin nitelikli eleman ihtiyacına yönelik 

olarak spor turizmi planlama ve yönetimi konusunda 

bir eğitim programı oluşturulmalıdır. Programda, 

öğrencilerin etkinlik yönetimi, konaklama yönetimi, 

pazar ve gelir yönetimi, organizasyon ve 

operasyonlar, turizm gelişimi konularında 

uzmanlaşmaları sağlanacaktır. Spor turizmi 

sektörünün plancılar ve uygulamacılar açısında 

önemli fırsatları ve sorunları ele alınacaktır. Spor 

turizminin olumlu ve olumsuz etkilerini analiz edecek 

ve sektörün yenilikçi teknik ve araçlar ile etkili 

planlanmasını ve yönetimini gerçekleştirecek bir 

donanım kazanmaları sağlanacaktır. Spor turizmi 

mekansal analizi, büyük spor etkinliklerinin 

planlanması ve yönetimi, spor turizmine katılım, spor 

turizminin kültürel değerleri - mirası (müzeler, vb.), 

spor turizmi mekansal planlaması, spor turizmi 

mekan pazarlama ve tanıtımı, spor turizminin sosyal, 

kültürel, doğal ve ekonomik etkileri konularında eğitim 

verilecektir.  ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S19 Spor Turizminin Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Erken yaşta spor eğitiminin verilmesi S1.A3 

A2 
Yurtdışından katılıma açık olan, çocuk ve gençleri bir araya getiren merkezi kampların ve tesislerin 
geliştirilmesi 

S23.A8 

A3 Sporu kentlinin yaşamının eksenine yerleştirecek altyapının gerçekleştirilmesi S9.A1.a 

A4 
Kentte herkesin güvenle yürüyüş yapabilecekleri, koşabilecekleri ve bisiklete binebilecekleri 
alanların düzenlenmesi 

S6.A1 

A5 İstanbul'daki spor alanlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi - 

A6 
Spor turizminin çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin izlenmesine yönelik sistemlerin 
kurulması 

S9.A2 

A7 Spor kulüpleri ile okullar ve üniversiteler arasında işbirliklerinin teşvik edilmesi - 

A8 Spor tesislerinin sayısının ve niteliğinin artırılması - 

A8.a Halkın spor tesislerinden daha fazla yararlanması açısından spor tesislerinin artırılması - 

A8.b Tesislerde yeni teknolojiler ve çalışma ortamları ile modernizasyonun sağlanması - 

A9 Tüm farklı spor türlerinde altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi - 

A10 Kamu kurumları, spor sektörü ve diğer sektörler arasında işbirliği olanaklarının geliştirilmesi - 

A10.a Spor sağlığı sektörü ile işbirliği ortamlarının yaratılması S24 

A11 
İstanbul temalı yıllık ve düzenli bir futbol turnuvasının gerçekleştirilmesi ve etkinlik planlamasının 
yapılması 

- 

A12 
Uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesine yönelik altyapı ve tanıtım faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi 

S35 

A12.a İstanbul Olimpiyat Köyü Projesinin hayata geçirilmesi - 

A12.b Uluslararası spor organizasyonlarının kentin tanıtımında önemli bir araç olarak değerlendirilmesi  - 

A13 Konaklama kapasitesinin uluslararası spor etkinlikleri göz önünde bulundurularak planlanması - 

A14 Lisanslı sporcuların tekrar faal olarak spora katılımına yönelik teşviklerin oluşturulması - 

A15 
Halk Eğitim Merkezleri ve Turizm Meslek Liseleri’nde spor turizmine yönelik kapsamlı bir 
müfredatın hazırlanması 

S1.A1 

A16 Spor turizmi yönetiminde ilgili aktörlerin buluştuğu bir konseyin oluşturulması S32.A2 

A17 
Tüm spor branşlarını ve aktörlerini kapsayan, bütüncül bir stratejik spor turizmi eylem planının 
hazırlanması 

- 

A18 
Spor yapmak isteyen her insanın spor kulüplerine üyeliğini zorunlu hale getirecek yasal 
düzenlemeler ve teşviklerin yapılması 

- 

A19 
Geçmişten günümüze İstanbullu sporcuları, farklı spor branşlarını, başarı öykülerini kapsayan, 
İstanbul’un sporuna estetik ve mimari çizgiler ile karakter verecek spor müzelerinin oluşturulması 

S15.A1 
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KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A20 
Geleneksel Türk sporlarına yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve etkinliklerin 
düzenlenmesi  

S1 

A21 Spor turizminde nitelikli eleman ihtiyacına yönelik eğitim programlarının oluşturulması S1.P1 

A22 Şehrin dans kültürünü artırmaya yönelik altyapının geliştirilmesi -  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

GENÇLİK VE SPOR 

BAKANLIĞI 

İBB, İSTANBUL GENÇLİK 

HİZMETLERİ VE SPOR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE MİLLİ 

OLİMPİYAT KOMİTESİ, İL MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ, İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ, İL ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, 

DERNEKLER, VAKIFLAR, İLÇE 

BELEDİYELERİ 

SPOR FEDERASYONLARI, TDSF, 

STK’LAR, ÜNİVERSİTELER, SPOR 

KULÜPLERİ 

 

G1 Lisanslı Sporcu Sayısı 

G2 Faal Lisanslı Sporcu Sayısı 

G3 Spor Tesisi Sayısı 

G4 
Uluslararası Organizasyonlarda Kullanılabilecek Spor 
Tesisi Sayısı 

G5 Düzenlenen Uluslararası Spor Organizasyonu Sayısı  

G6 Düzenlenen Ulusal Spor Organizasyonu Sayısı 

G7 Yerel Spor Organizasyonu Sayısı 

G8 Spor Kulüplerine Üyelik Sayısı 

 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Spor Turizmi Stratejik Eylem Planı - 

P2 Spor Turizm Konseyi Projesi S32.P2 

P3 Spor Müzesi Projesi S15.P1, S15.P2 

P4 Spor Eğitimi Programı - 

P5 İstanbul Derbi Turnuvası ve Kale Projesi  S22.P1 

P6 Olimpiyat Köyü Projesi - 

P7 İstanbul Dans Programı - 
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Strateji 20 Doğa Turizminin Geliştirilmesi 

 

İstanbul, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni ve aynı zamanda Anadolu ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir coğrafyada 

yer almasıyla eşsizdir. Kentin içinden geçen boğaz, benzerine rastlanması mümkün olmayan bir peyzaj ortaya 

çıkarmaktadır. Kentteki kültürel ve tarihi değerlerin yoğunlaştığı Tarihi Yarımada; Haliç, Marmara Denizi ve İstanbul 

Boğazı ile çevrelenmiştir. Dolayısıyla İstanbul, insan eliyle oluşmuş kültür-tarih-sanat değerlerinin yanı sıra doğal 

değerleri açısından da eşsiz bir potansiyele sahiptir.  

Şehrin Marmara kıyıları, Boğaziçi kıyıları, Karadeniz kıyıları, kuzey 

ormanları ve tarımsal toprakları doğa turizmi ve yanı sıra agro-turizm, 

eko-turizm, spor turizmi açısından zengin bir çeşitlilik sunmaktadır.  

İstanbul sahip olduğu doğal güzelliklerle, başta kültür 

olmak üzere diğer amaçlarla gelen ziyaretçiler için 

çeşitli alternatifler sunmaktadır. Ekolojik ve biyolojik 

önem taşıyan doğal yaşam alanları açısından; 

Anadolu Yakası’nda, Beykoz, Şile, Avrupa 

Yakası’nda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece 

Küçükçekmece, Arnavutköy, Eyüp ve Sarıyer yer 

almaktadır. Terkos- Kasatura Kıyıları, Ağaçlı 

Kumulları, Kilyos Kumulları, Batı İstanbul Meraları, 

Kuzey Boğaziçi, Sahilköy-Şile Kıyıları, Ömerli Havzası 

İstanbul’da yer alan önemli bitki alanlarıdır. Ayrıca 

farklı alanlardaki çeşitli Kent Ormanları, Tabiat Parkları 

ve Atatürk Arbretumu ile fauna incelemeleri açısından 

çeşitli türde ağaç ve bitki türü sunmaktadır. Bu 

alanlar kentte yaşayanlar için cazibe merkezleri 

olduğu gibi bio-çeşitliliğin korunmasına katkıda 

bulunulması yönünde botanikçilerin yapacakları 

araştırmalar, tespitler için doğal laboratuarlardır. 

Yaklaşık 2500 doğal bitki çeşidine ev sahipliği yapan 

İstanbul'da 270 bitki Türkiye'nin Tehlike Altındaki 

Nadir ve Endemik Bitkiler Listesi'nde bulunmaktadır. 

Bu bitkilerden 40 tanesinin de dünya üzerindeki en 

zengin popülâsyonları İstanbul'dadır.  

Fauna açısından da İstanbul oldukça zengin alt 

bölgelere sahiptir. Boğaziçi, göçmen kuşlar için 

Avrupa’daki en önemli göç yollarından biri üzerinde 
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yer almaktadır. Terkos Gölü ve çevresi, 

Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, 

Bogaziçi, Şile kıyıları ve Şile Adaları ülke düzeyinde 

önemli kuş alanlarıdır. Ayrıca, farklı alanlarda yaban 

hayatı koruma sahaları ile üretim istasyonları 

mevcuttur. 

Bu bağlamda Doğal Hayatı Koruma Derneği’nce 

İstanbul’da bulunan korunması gereken Önemli Bitki 

Alanları (ÖBA) ve Önemli Kuş Alanları (ÖKA) tespit 

edilmiştir. Bu alanlar,  bitki çeşitlerinin tespiti amacıyla 

yapılan seyahatler ile kuş gözlemciliği amacıyla 

yapılan seyahatler için önemli bir potansiyel 

taşımaktadır. 

Üst ölçekli planlara uyum çerçevesinde, 1/100.000 

Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında önerilen; 

Avrupa Yakası’nda, Çatalca’nın kuzeyi ve 

Büyükçavuşlu; Anadolu Yakası’nda ise Riva (Öğümce 

Köyü çevresi), Şile (Hasanlı Köyü çevresi) ve Ağva 

ekolojik turizm için öncelikli proje alanları olmalıdır. 

Çevre düzeni planında, Arnavutköy, Silivri, 

Büyükçekmece, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Adalar 

ilçeleri ise "Doğa Odaklı Turizm Alanları" olarak 

belirlenmiştir. 

Ekolojik turizm kapsamında ayrıca, köylerde kırsal 

ekonominin çeşitlendirilmesi amacı ve doğal, tarihi, 

kültürel değerlerin korunarak sürdürülebilirliğini 

sağlamak ilkesi çerçevesinde; ekolojik tarıma uygun 

olan köyler belirlenmeli ve köy halkına ekolojik tarım 

eğitimi verilerek tarımsal yapının geliştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Kırsal alanlarda konaklama ve etkinlikler köy yerine 

çiftliklerde yapılıyorsa bu turizm türü çiftlik turizmi 

olarak adlandırılmaktadır. Çiftlik turizmi de İstanbul’da 

değerlendirilmesi gereken turizm türlerinden biridir. 

Eyüp, Silivri, Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy 

ve Beykoz çiftlik turizmi için öne çıkan bölgelerdir. 
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İstanbul'da doğa yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü, mağara turizmi, 

oryantiring, bisiklet turizmi, kampçılık, yamaç paraşütü, tırmanma, olta 

balıkçılığı gibi doğa aktiviteleri için uygun alanlar bulunmaktadır. 

Doğa yürüyüşü için Çatalca (Yalıköy), Arnavutköy 

(Balaban, Terkos Karaburun), Eyüp (Göktürk), 

Belgrad Ormanları, Beykoz (Polonezköy), Şile 

(Yeniköy, Büyükbucaklı, Hacıllı), Kartal (Aydos) ile 

Ömerli ve Elmalı Gölü civarı;  Şile, Beykoz, Ömerli 

Gölü civarı, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Silivri ve 

Çatalca ise atlı doğa yürüyüşü için öncelikli olarak ele 

alınması gereken bölgelerdir. 

Bisiklet turizmi son on yılda yaygınlaşmaya başlamış; 

özellikle tur şirketlerinin doğa turizmi kapsamında 

doğal ve kırsal alanları ile düzenledikleri bisiklet turları 

sayesinde çok daha popüler hale gelmiştir. 

Hâlihazırda İstanbul içerisinde Belgrad Ormanı ve 

Polonezköy’de bisiklet turları düzenlenmektedir. 

Bisiklet güzergâhları, kentin içinde sokaklarla 

bütünleşmiş, çeşitli şekillerde sokak düzenlemesi 

içerisinde yer almış bisiklet güzergâhları ile büyük 

yeşil alanlar içerisinde düzenlenilen güzergâhlar 

olmak üzere iki açıdan da değerlendirilerek 

geliştirilmelidir. Bisiklet yolları ve güzergâhları 

turizmden daha çok İstanbul halkı için desteklenmesi 

ve geliştirilmesi gereken bir projedir. 

Üzerinde kontrol noktaları işaretlenmiş büyük ölçekli 

(detaylı) bir harita ve pusula yardımıyla yönünü 

bularak belirli bir parkuru en kısa sürede tamamlama 

yarışması olan Oryantring, İstanbul'da deneyim 

çeşitliliğinin artırılmasına yönelik geliştirilmesi gereken 

bir doğa sporudur. İstanbul’da haritalanmış ve 

oryantiring yapılan birçok alan yer almaktadır. Bu 

alanlardan en büyüğü ve dünya sıralamasına puan 

veren yarışın gerçekleştiği parkur ise Belgrad Ormanı 

içerisinde yapılan yarıştır. Bu parkur İstanbul 

içerisinde 5 gün süre ile düzenlenilen “İstanbul 5 gün 

Oryantiring ( Istanbul 5 Days Orienteering)” etkinlik 

programı içerisinde yer almaktadır. Bunun dışında 

ormanlar, parklar, üniversite yerleşkeleri, okul 

bahçeleri ve özel mekânlarda da oryantiring 

organizasyonları düzenlenmektedir.  

Dağcılık hem sportif hem de kültürel etkinliği 

barındıran, insan insanın doğa ile ilişki kurarak fiziksel 
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ve ruhsal dinginlik sağlamasına yarayan en etkili 

sporlardan biridir. İstanbul çalışma alanı ekseninde 

düşünüldüğünde kaya tırmanışı ve dağ bisikleti gibi 

dağcılık faaliyetleri kentte yürütülebilecek turizm 

faaliyetleridir. Yalıköy, Terkos, Polonezköy ile Şile'de 

Darlık Gölü civarı ve Kabaköz civarı dağ bisikleti için; 

Şile-Hacılı ise kaya tırmanışı için uygun alanlar olarak 

öne çıkmaktadır.  

İstanbul'da deneyim çeşitliliğinin artırılmasına yönelik 

olarak desteklenecek doğa aktivitelerinden biri de 

yamaç paraşütüdür. Bu aktivite için Çatalca'da 

Ormanlı Köyü, Arnavutköy'de Karaburun, 

Büyükçekmece'de Tepecik, Silivri, Kartal'da Aydos, 

ve Şile Kıyıları uygun alanlardır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ve içersinde göller bulunan 

İstanbul'da olta balıkçılığı her zaman ve her dönemde 

yapılan doğa aktivitelerden biridir. Galata 

Köprüsü’nde, Boğaziçi’nin akıntı burunlarında balık 

tutan İstanbullular, İstanbul fotoğrafının daimi bir pozu 

olmuştur. Ancak, sportif balıkçılığa yönelik eğitim 

programları hazırlanarak, amatör balıkçılıkta lisans 

sisteminin düzenlenmesi ve kontrol sistemlerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Düzenlenecek turnuva 

ve festivaller ile olta balıkçılığı turizm açısından da 

cazip bir doğa aktivitesi haline getirilebilir. 

İstanbul mağaralarının turizme kazandırılmasına yönelik olarak 

envanter çalışması hazırlanmalıdır. 

İstanbul'un Şile ve Çatalca ilçelerinde çok sayıda 

mağara bulunmaktadır. Ancak Başakşehir sınırlarında 

kalan Yarımburgaz Mağarası İstanbul'un en eski 

yerleşim yeri olması sebebiyle hem doğal hem de 

kültürel açıdan büyük önem taşımaktadır. 

Şile Mağaraları; Sofular, Meşrutiyet, Ekşioğlu, 

Karabeyli, Sığır Çopulu, Gölcük, Radıç, Eski Köy Yeri, 

Yukarı Kışla, İnkese, Suşıkan, Soğuksu, Gürlek, 

Gökmaslı ve Deniz mağaraları. 

Çatalca Mağaraları; İnceğiz, İkigöz, Kocakuyu, 

Elbasan, Gökçeali ve Kırkayak. 

Mağara rotaları oluşturulmalı; bu rotalar aynı 

zamanda treking, dağ disikleti vb. gibi aktivitelerle de 

ilişkilendirilerek zenginleştirilmelidir. 
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İstanbul'da doğa turizmi geliştirilirken toplum temelli 

yaklaşım benimsenmeli; yerel halkın dışlanmasını 

önleyici tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda yerel halk 

için sürdürülebilir geçim kaynaklarının ortaya 

konması, sosyal kültürel yapılarını korumaya yönelik 

teşviklerin yapılması ve tedbirlerin alınması 

gerekmektedir.  

Bu doğrultuda, doğa turizmini destekleyici 

konaklama, yeme-içme vb. aktivitelerin mevcut köy 

yerleşmeleri içinde ve öncelikle mevcut yapılar 

kullanılarak gerçekleştirilmesi; İstanbul’un kuzey 

ormanlarının korunması ve kırsal yerleşmelerin 

sürdürülebilirliği açısından temel ilke olarak 

benimsenmelidir. Ayrıca, bu alanlardaki konaklama 

türlerinin yöre mimarisi ile uyumlu, yerel istihdamı 

gözeten aile pansiyonculuğu ve küçük otellere dayalı 

olması gerekmektedir. 

İnsanların yaşadıkları çevre ile ilgili alınacak kararlarda 

söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. Stratejiler, şehirde 

yaşayanları ve şehre gelen ziyaretçileri doğayla 

bütünleştiren, koruma-kullanma dengesini gözeten, 

diğer turizm türleri ile entegre olacak şekilde 

geliştirilmelidir.  

Doğa turizm her ne kadar çevre dostu hedeflere 

sahip olsa da doğru yönetilmediğinde olumsuz etkileri 

olabilmektedir. Zaten en hassas, nadir ve çoğu 

zaman savunmasız çevresel değerlerin var olduğu 

yerlerde yapılabilecek doğa turizminin olumsuz 

çevresel etkiler konusunda büyük bir tehdit de 

oluşturabileceğini söylemek mümkündür. Bu 

kapsamda, İstanbul'un sahip olduğu doğal değerlerin 

taşıma kapasitesi hesaplanmalı, ziyaretçi giriş-çıkışları 

kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Turizmin 

çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin 

izlenmesine yönelik sistemler kurulmalıdır. 

Doğa turizmine ilişkin rotalar, güzergâhlar belirlenmeli 

ve haritalandırılmalıdır. Güzergâhlar üzerinde 

işaretleme, parkur zemin düzenlemesi, başlangıç-bitiş 

noktalarında lojistik sağlanması gibi düzenlemeler 

yapılmalıdır. Ayrıca bu güzergâhlar kültürel değerlerle 

de zenginleştirilmelidir. Kentin doğa turizmi açısından 

sahip olduğu alt bölgelere ilişkin tanıtım kitapçıkları, 

broşürler yayınlanmalı ve konaklama tesislerinde, fuar 

ve kongre merkezlerinde dağıtılmalıdır. ä 
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KOD STRATEJİ 
 
 S20 Doğa Turizminin Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Yerel halka doğa turizmine ilişkin eğitim verilerek turizmin halk ile bütünleştirilmesi S1.A1 

A2 Veri envanterinin web tabanlı oluşturulması  S32.A2, S33 

A3 Kırsal alandaki yerel potansiyelleri yönlendirecek uygulama araçlarının geliştirilmesi - 

A4 
Deniz ve göl kıyılarında ve açıklarında gerçekleşecek su sporlarının doğal yapıyı zedelemeyecek 
şekilde gerçekleştirilmesi ve bunun için teknik olanakların sunulması 

- 

A5 İstanbul'da doğal değerlerin korunarak taşıma kapasitesi doğrultusunda kullanıma açılması - 

A5.a 
Gerek kentlinin gerekse de yerli-yabancı ziyaretçinin günübirlik kullanımını sağlamak üzere 
rekreasyon alanlarında çeşitliliğin ve bu alanlara erişilebilirliğin sağlanması 

S30, S6.A2 

A5.b Hızlı ve doğaya zarar vermeyen ulaşım bağlantıları ile kuzey-güney arasında bağlantının kurulması S6.A2 

A6 Doğa turizmi rotalarının haritalandırılması ve düzenlemelerin yapılması S13.A4 

A6.a Endemik bitkiler gezi güzergâhlarının oluşturulması S13.A4 

A6.b Doğa yürüyüşü, foto safari gezileri için patika düzenlemeleri yapılması - 

A6.c Doğa bisikleti parkurlarının oluşturulması - 

A7 Kültürel değerleri de içine alan doğa yürüyüşü güzergâhlarının planlanması S13.A4 

A8 
Tanıtım broşürlerinde ve çeşitli yayınlarda İstanbul'daki doğal değerlere ilişkin bilgilere yer 
verilmesi 

S33, S35 

A9 
Doğa turizminin çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin izlenmesine yönelik sistemlerin 
kurulması 

S9.A2 

A10 Doğal değerlerin yapılaşmadan mutlak derecede korunacağı yasal düzenlemelerin yapılması - 

A11 
Kent ve bölge parklarında, mesire alanlarında atlı doğa yürüyüşüne imkân tanıyan düzenlemelerin 
yapılması 

- 

A12 
Kamp ve karavan alanları belirlenmesi ve bu alanlara ilişkin planlama standartlarının geliştirilerek 
yasal zeminin hazırlanması 

- 

A13 
Kuş gözlem alanlarının belirlenmesi ve bu alanlara ilişkin gerekli düzenleme çalışmalarının 
yapılması 

- 

A14 Mağaraların gerekli düzenlemelerin yapılarak ziyarete açılması S13 

A15 Manzara seyir teraslarının oluşturulması -  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, KÜLTÜR 

VE TURİZM BAKANLIĞI, 

ORMAN VE SU İŞLERİ 

BAKANLIĞI, ÇŞB, 

GTHB, İLÇE BELEDİYELERİ 

G1 İstihdam Edilen Yerli Sayısı 

G2 Eğitim Verilen Yerli Sayısı 

G3 
Düzenlenen Doğa Güzergâh Sayısının Planlanan 
Güzergâh Sayısına Oranı 

G4 Düzenlenmiş Kuş Gözlemciliği Alanlarının Oranı 
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KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
STK’LAR, İSTANBULLU G5 Treking ve Dağ Bisikleti Parkur Sayısı  

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 Doğa Turizmi Stratejik Eylem Planı - 

P2 Mağara Turizmi Projesi 
S12.P1, S13.P1, 

S13.P2, S13.P3 

P3 Doğa Müzesi Projesi S15.P2 

P4 Endemik Bitkiler Gezi Güzergâhı Projesi S13.P2 

P5 Kuş Gözlemciliği Geliştirme Projesi - 

P6 Sportif Olta Balıkçılığı Projesi - 

P7 Kampistanbul Projesi - 

P8 Treking Parkuru Geliştirme Projesi S13.P2 

P9 Dağ Bisikleti Parkuru Geliştirme Projesi S13.P2 

P10 Su Sporları Geliştirme Projesi - 

P11 Kamp ve Karavan Turizmi Planlama Yasa Taslağı Programı - 

P12 Modüler Seyir Terasları Projesi S15.P3 

P13 İstanbul Bitki Festivali S22.P1 
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Strateji 21 Alışveriş Turizminin Geliştirilmesi 

 

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) verilerine göre, 

shopping (alışveriş) turizmi 2013 yılında tüm dünyada 

yaklaşık 450 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak en 

önemli turizm türlerinden biri haline gelmiştir. UNWTO 

tarafından hazırlanan, ülke ve şehirlerin alışveriş 

durumlarının incelendiği Küresel Alışveriş Turizmi 

Raporu’nda (2014), Türkiye’nin alışveriş turizmi için 

önemli bir destinasyon konumuna geldiği 

belirtilmektedir: 

“Türkiye daima ziyaretçileri alışveriş konusunda cezp etmektedir. İstanbul’daki Kapalıçarşı yıllardır ziyaretçilerin 

ilgisini çeken, Türkiye’nin önde gelen yerlerinden biridir. Dünyadaki en eski ve en büyük kapalı çarşısıdır ve günlük 

250.000 – 400.000 civarı ziyaretçi çekmektedir. Türkiye, turistleri çeken alışveriş sektöründe güçlü bir büyüme 

göstermektedir. 2005 - 2011 yıllarında İstanbul’da modern bir alışveriş merkezi olan Cevahir Alışveriş Merkezi 

Avrupa’nın en büyüğü ve dünyanın da 7. en büyüğü olmuştur.” 

Alışveriş = 1/3 x Turizm 

World Travel Monitor’ün IPK International ve ITB 

Berlin ile birlikte gerçekleştirdiği özel bir araştırmaya 

göre dünya genelinde alışveriş turları her üç seyahatin 

birinde önemli rol oynamaktadır. Eğitim ve refah 

durumu ne olursa olsun her yaştan kişi tarafından 

alışverişin sevildiği belirtilmektedir. Alışverişin oynadığı 

rol turistlerin tatil türlerine göre çeşitlilik göstermekle 

beraber, kısa süreli şehir turlarındaki turistlerin daha 

çok alışveriş yaptıkları görülmektedir. Batı Avrupa, 

Asya ve ABD’nin alışveriş için popüler destinasyonlar 

olduğu belirlenmektedir. Batı Avrupa ülkelerinden 

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve 

Türkiye ile Asya ülkelerinde Çin, Tayland, Singapur ve 

Güney Kore alışveriş konusunda en çok tercih 

edilenler olarak öne çıkmaktadır (ITB Berlin, 2014). 

Öne çıkan ülkeler içinde Türkiye’nin konumu, bölge 

coğrafyasında kendisini rakipsiz ve gelişmeye son 

derece açık bir ülke haline getirmektedir.  
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Türkiye'de alışverişin başkenti olan İstanbul, New York, Paris, 

Barselona, Venedik gibi şehirlerle birlikte alışveriş destinasyonu olarak 

öne çıkmaya başlamıştır. 

Hem modern alanlarında sunduğu AVM'lerle hem de 

geleneksel alışveriş alanlarındaki çarşılarıyla çok geniş 

imkânlar sunan İstanbul, farklı fiyat ve kalitede ürün 

çeşitliliği ile de alışveriş etmek isteyen turistler için 

heyecan verici bir kenttir. İstanbul'da alışveriş odaklı 

turların daha da geliştirilmesi, bu turizmin ön plana 

alınmasında atılacak en önemli adımlardan birini 

oluşturmaktadır. 

Tarihi çarşılar, otantik havası ve tarihi merkezdeki 

konumları ile turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerler 

arasındadır. Başta da Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşısı 

gelmektedir. Tarihi Çarşıların geleneksel mekansal 

doku içindeki konumları; yoğun yapı ve insan 

hareketliliği ulaşım açısından sıkıntılara yol 

açmaktadır. Bu durum her ne kadar İstanbul'a 

özgülüğe işaret etse ve bu kaos da turistlerin 

hoşlarına gitse de, "kaos"ta kontrolü elden 

bırakmamak gerekmektedir. Yaya olduklarında yer ve 

yön bulmakta sıkıntı yaşayan turistlerin tümüyle kendi 

halinde değil, yönlendirici levha, işaret ve panolarla 

fiziksel olarak yönlendirmek gerekmektedir. Sadece 

yaya değil, bisikletle ulaşımın da sağlanabileceği 

altyapı olanaklarının hazırlanması; araçla ulaşımda ise 

otobüs ya da özel araçların bekleyebilmesi, kısa süreli 

park için uygun alanlar geliştirilmesi gerekmektedir.  

AVM'lerin turistler tarafından tercih edilenlerinin zaten 

ulaşım bağlantıları gelişmiştir, başka bir ifadeyle 

ulaşım bağlantıları güçlü AVM'ler turistler tarafından 

daha çok tercih edilmektedir. Bunu bir strateji olarak 

kabul edip, AVM'lerin raylı sistemlerle daha iyi 

entegrasyonu sağlanırsa, daha çok turist tarafından 

ziyareti sağlanabilir.  

AVM'lerin kent içindeki konumlarının kentlilerin yaşam 

kalitelerini yükseltecek biçimde kurgulanması, trafik 

sıkışıklığına yol açmamasının sağlanması, geleneksel 

çarşılara yakın olup küçük esnafın ekonomik yıkımına 

neden olmadan ve gerçekten ihtiyaç tespiti üzerine 

kurulma stratejisi geliştirilmesi gerekir.  
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Alışveriş merkezlerinde mimarinin rolü de oldukça 

önemlidir. Mimari tasarımda, modern çizgilerin yanı 

sıra mutlaka ülkenin ve kentin geleneksel değerlerini 

yansıtacak öğeler de barındırmalıdır. 

Ulaşım ile birlikte turizmi destekleyen hizmetlerin 

başında konaklama ve yeme-içme hizmetleri 

gelmektedir. Bu sektörlerde kalitenin artırılması 

alışveriş turizminin gelişmesinde etkin rol 

oynayacaktır. 

Tarihi çarşıların var olan turistik değerlerinin 

yaygınlaşabilmesi, kent turizmi içinde bir destinasyon 

olarak tanımlanması ve çarşının ekonomik 

hareketliliğinin artırılması için; tarihi, kültürel veya 

sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapması 

sağlanmalıdır. Uluslararası etkinliklerde ve fuar 

organizasyonlarında yer almalıdır.  Bu anlamda 

öncelikle başta Kapalı Çarşı olmak üzere, tarihi 

çarşıların restorasyon-yenileme çalışmaları ve gerekli 

güçlendirmelerinin yapılması gerekmektedir. 

Çarşıların tanıtılması için, günümüzün teknolojik 

iletişim ortamına ayak uydurulması gerekmekte ve 

tanıtım için internet ve sosyal medya mecraları daha 

çok kullanılmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 

yurda giriş yapan yabancıların bulundukları 

terminallere ve yerli turistlerin daha yoğun kullandığı 

karayollarının bağlantı noktalarına kentin alışveriş 

olanaklarına yönelik olarak tanıtıcı, bilgilendirici 

dokümanların anlaşılır ve yaygın bir şekilde dağıtılması 

gerçekleştirilebilir. Dijital dokümanlar için de yaygın 

kolay uygulanabilir aplikasyonlarla desteklenmeleri ve 

sürekli güncellenmeleri sağlanmalıdır. 

Alışveriş turizminin canlanmasını sağlayan 

unsurlardan birisi de, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler 

ve Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerde giderek 

popülerleşen Türk filmleri/Televizyon dizileridir. Yerli 

ve yabancı ziyaretçiler İstanbul'a geldiklerinde 

film/diziye konu olan mekânları ziyaret etmek, 

oyuncuların kıyafetlerinden satın almak, onların 

alışverişe gittiği yerlerde vakit geçirmek 

istemektedirler. Bu bir fırsat olarak değerlendirmeli; 

tarihi çarşıların filmlerde daha fazla ve çarpıcı bir 

şekilde yer alması sağlanmalıdır. 

Kapalı Çarşı Esnafları Derneği Başkanı, Dr. Hasan Fırat tarafından,  adı tarihi çarşılardan birisi olan dizinin 

yayınlanmasına başlanmasının ardından, gösterimde olduğu dönem içinde satışların %30 civarında artış 

gösterdiğini, yeni neslin çarşıya olan ilgisinin doğmasına sebep olduğu ifade edilmiştir (ekonomi.bugun.com.tr). 
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Dünyanın pek çok ülkesinde alışveriş festivalleri 

düzenlenmektedir. Türkiye’deki en önemli alışveriş 

festivallerinden biri olan İstanbul Shopping Fest 

(İSF), ilk olarak 2011 yılında düzenlenmiştir. 40 gün 

süren festival boyunca kredi kartları ile yapılan 

toplam harcamalar %26, yabancı kredi kartı ve 

banka kartları ile yapılan harcamalar ise % 66 

oranında bir artış göstermiştir (www.bkm.com.tr). 

İstanbul Shopping Fest, İstanbul'daki alışveriş 

turizminin gelişmesi adına olumlu katkılarda 

bulunmaktadır. Ancak daha çok alışveriş merkezleri 

ve küresel markalar üzerinden yapılan festival daha 

geleneksel çarşılara ve küçük esnafa yönelik olumlu 

bir katkı sağlayamamıştır. Festivalin henüz yaygın ve 

küresel zincirin parçası olmayan, butik ve yerel-küçük 

işletmeleri de içine alabilmesinin sağlanması 

alışverişin hareketlenmesini sağlayacak bir stratejidir.  

Alışveriş festivallerinin yanı sıra pek çok 

destinasyon gece pazarları (Night Market), alışveriş 

caddeleri (Shopping Street) gibi uygulamalarla 

turistlere alışveriş yapma fırsatı sunmaktadır. 

Haftanın belirli günlerinde (veya sürekli) açık olan 

gece pazarları ile, ikamet ettikleri yere göre daha 

ucuz ve daha az vergilendirilmiş ürünler satın alma 

fırsatı bulan ziyaretçiler, aynı zamanda yerel 

kültürün otantik yaşam tarzını görme fırsatını da 

yakalamaktadır. İstanbul'da Büyükçekmece ve 

Avcılar'da düzenlenen gece pazarları daha çok 

yerel ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bu 

organizasyonların yabancı ziyaretçilerin de ilgisini 

çekecek şekilde düzenlemesi ve tanıtımlarının 

yapılması ile birlikte turizmin yerel ekonomiye direkt 

katkısı sağlanacaktır. Ayrıca dezavantajlı gruplara 

verilecek destek ve teşviklerle, bu 

organizasyonlarda stant açması sağlanarak 

ekonomik getirisinin yanında sosyal getiri de 

sağlanacaktır. 

Ucuz pazar stratejisi İstanbul için artık geçmişte kalmalıdır. 

İstanbul'un “ucuz destinasyon" anlayışından 

uzaklaşabilmesi; satın alınan hizmetin kaliteli 

sunumuna ve kaliteye uygun fiyatlandırma 

politikalarının tercih edilmesine bağlıdır. Yalnızca 

küresel çapta yaygın A+ kalitedeki ürünlerin 

İstanbul’da önemli caddelerde ve AVM’lerde diğer 

küresel kentlere göre daha uygun fiyata bulunması 

sağlanmalıdır. İstanbul’un ucuz destinasyon 

anlayışından kurtulabilmesinin bir diğer yolu da, 

sektörün ve turistin bu çalışma ile öngörülen 
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KADİMİSTANBUL markası etrafında buluşmasıdır. 

KADİMİSTANBUL kıymetli bir markadır. Bu markayı 

paylaşmak ve marka ortağı olmanın da bir bedeli 

olmalıdır. Tüm ortakların ve paydaşların, 

KADİMİSTANBUL’un turizm sektörüyle kuracağı 

geniş network ile sağladığı hizmet altyapısına paralel 

olarak, sistemin finanse edilmesi ve maliyetlerde de 

ortak olmasıyla büyüme sağlanmalıdır. Söz konusu 

markanın etrafında buluşan şehir ve İstanbullu ile, 

İstanbul’un turizm destinasyonu olarak “marka şehir” 

olması sağlanacaktır.  

Alışveriş yapan turistlerle ilgili milliyetlerine yönelik 

yaygın saptama, Arap kökenli turistlerin daha çok 

alışveriş etmeye yönelik oldukları, Batı kökenli 

turistlerin ise daha az harcama yaptığı yönündedir. 

Bunu bir girdi olarak kabul edip stratejik olarak; yer 

yer farklılaşan ürün/model/tasarım ile farklı kültürlerin 

beğenilerine sunulacak ürün çeşitliliği sağlanmalıdır.  

Yurtdışından Türkiye'ye turist getiren acentelerin, 

turistleri çok ucuza getirmeleri, karşılığında çeşitli 

giderlerin alışverişlerden sağlanan yasal olmayan 

fakat neredeyse gelenekselleşen “komisyona” dayalı 

olarak karşılanmak istenmesi, her bakımdan çok 

olumsuzdur. Komisyon alımı, gizli saklı yapıldığı 

sürece turistlerin ülke insanına duydukları güvenin 

kaybolmasına neden olmaktadır. Bu konu alışveriş 

turizminin en sorunlu alanlarından birisidir. Bu 

uygulamanın sebep olduğu olumsuzlukların başında: 

Türkiye'ye seyahatin ucuz olması nedeniyle "ucuz" 

imajının yerleşmesi, diğer taraftan ve bununla tezat 

bir biçimde turistlerin fahiş fiyatla alışverişe 

yönlendirilmesi, bu durumu fark etmeleri durumunda 

ise orta ve uzun vadede ülke imajının olumsuz 

etkilenmesi gelmektedir.  

Özellikle geleneksel çarşılarda rastlanan etiketsiz 

fiyat, fahiş fiyat, aşırı ısrar gibi insan kaynağından 

kaynaklanan sorunlar, başta alışveriş turizmi olmak 

üzere, ülke turizmini etkileyen önemli faktörler 

arasında yer almaktadır. Çalışanlara hizmet içi eğitim 

verilmesi en başta uygulanması gereken stratejilerden 

biridir. Ayrıca çalışanlara yabancı dil eğitimi mutlaka 

verilmelidir. 

Alışveriş sektöründe vitrin tasarımı, satış başarısında 

önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle büyük markalar 

vitrin tasarımına büyük önem vermekte ve bu konuda 

uzman tasarımcılarla çalışmaktadır. Ancak küçük ve 

orta büyüklükteki işletmeler ise bütçelerinin darlığı, 

vizyon ve işbirliği eksikliği,  ticari getiri sağlayacak bir 

marka olmaması gibi nedenlerle vitrin 

düzenlemesinde yetersiz kalmaktadır. Vitrin 

düzenlemesi, mağaza içi düzenlemesi, stant 

düzenlemesi gibi konularda eğitim programları, 
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standart geliştirme programları düzenlenerek küçük 

ve orta ölçekli işletmelere destek sağlanmalıdır. 

Alışveriş turizminin; İstanbul'a her türlü nedenle gelen 

turistin mutlaka vakit ayırıp harcama yapmasını 

sağlayacak biçimde ilişkilendirilmesinin sağlanması 

gerekir. Bunun için konaklama tesislerinde tanıtıcı 

rehberler; kongre-fuar, sağlık, spor gibi alanlardan 

ulaşım kolaylığı sağlanması ile mümkün olacaktır. 

Hediyelik eşya sektörü, alışveriş turizminin önemli alt sektörlerinden 

birini oluşturmaktadır.  

Hediyelik eşya sektörü turizme hem kısa hem de 

uzun vade de önemli katkısı bulunmaktadır.  

Uzun vadede etkileri; 

 Turizmde en etkili reklam aracı insanın 

kendisidir ve hediyelik eşya buna hizmet eden 

en önemli kaynaklardan biridir. 

 Hediyelik eşya, yapılan gezinin hafızalarda 

kalmasını sağlayarak turistlerin tekrar 

gelmelerinde de etkili olmaktadır. 

 Sosyal ve kültürel dayanışmayı artırmaktadır. 

Kısa vade etkileri; 

 Kişi başı turist harcamasının artırılmasını 

sağlamaktadır. 

 Turistin ziyaretten hoşnutluğu artmaktadır.  

Safranbolu Turizm Paydaşları Çalıştayı Hediyelik Eşya 

İşletmeleri Çalışma Grubu Raporu – 2014’e göre, 

Kısa ve uzun vadeli etkilerine bakıldığında; turizm 

gelirlerinden %10 oranında pay alan hediyelik eşya 

sektörünün hem ekonomik hem de kültürel yönünün 

ne kadar önemli olduğu görülmekte; turizm gelirlerinin 

artırılmasında önemli bir strateji olarak kullanılması 

gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Hediyelik eşya üretiminde gençler ve kadınlar teşvik 

edilerek hem eğitim görmeleri hem de ekonomik 

kazanç elde etmeleri sağlanmalıdır.  

Hediyelik eşya sektöründe "özgünlük"  önemli bir 

kriterdir. Özgün ve yerel ürünlerin üretilmesi için 

standartlar ve teşvikler belirlenmelidir. Fiyat-kalite 

dengesi gözetilerek turistlerin ilgisini çekebilecek 

kaliteli ürünlerin sabit ve uygun fiyatlarla piyasaya 

sunulması gerekmektedir. 

Hediyelik eşya satan işletmelerin mekân 

düzenlemesinin ve satılan ürünlerin standartlara 
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uygunluğunun denetlenmesi gerekmektedir. Bu 

denetimler hem görüntü kirliliğinin önlenmesini hem 

de hediyelik eşya satan işletmelerin turistler 

gözündeki imajım olumlu hale getirilmesini 

sağlayacaktır. 

Turizme yönelik hediyelik eşyada el emeği ürünler 

daha çok tercih edilmektedir. Tüketici talebini 

karşılayacak üretim için günümüzde zanaatların 

yeniden canlandırılması, bu canlılığın korunması için 

de yeni kuşaklara geçmişin geleneksel 

uygulamalarının aktarılması gerekmektedir. Turizme 

yönelik hediyelik eşyada el emeği ürünler daha çok 

tercih edilmektedir. Tüketici talebini karşılayacak 

üretim için günümüzde zanaatların yeniden 

canlandırılması, bu canlılığın korunması için de yeni 

kuşaklara geçmişin geleneksel uygulamalarının 

aktarılması gerekmektedir. 

Otoparkların alışveriş turizminin başlangıç ve bitiş yerleri olduğu göz 

ardı edilmemelidir. 

Alışveriş merkezi ya da ticaret caddeleri üzerinde, 

kapalı ya da açık otoparkların uygun tasarımı turist 

üzerinde oldukça etkilidir. Otoparkların, alışveriş 

merkezi ziyaretçisinin üzerinde bırakacağı hem ilk 

hem de son izlenim olduğu gerçeği göz ardı 

edilmemelidir. Bu kapsamda KADİMİSTANBUL 

markasını pekiştirecek ve mimari tasarımda şehir 

imajını geliştirecek öğelere yer verilmelidir. Engelliler 

için ayrılması gereken bölümlerin genişlikleri tekerlekli 

sandalye geçişini sağlayacak şekilde olmalı, bu 

bölümler AVM’lere ya da ticaret güzergâhına yakın 

olmalı ve gereken rampalar ve asansörler kesinlikle 

uygun yere yerleştirilmelidir. İstanbul’da kronikleşmiş 

otopark sorunu konusuna bu hassasiyetle 

yaklaşılması gerektiği ortadadır.  ä 
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KOD STRATEJİ 

 

S21 Alışveriş Turizminin Geliştirilmesi  

 
KOD ALT STRATEJİLER  BAĞ  

A1 Alışveriş odaklı turların oluşturulması S13.A1 

A1.a Tarihi Yarımada'da bulunan geleneksel alışveriş alanlarına yönelik yürüyerek yapılan turlar - 

A1.b AVM turlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi - 

A2 
Alışveriş turizmi personeline yönelik hizmet içi eğitim verilmesi, yabancı dil bilen personel 
sayısının artırılması 

S1.A1, S1.A7 

A3 Alışveriş alanlarına erişimin kolaylaştırılması S6.A2 

A4 Tarihi çarşıların işaret ve levhalarının düzenlenmesi - 

A5 Tarihi çarşılara yürüme mesafesinde uygun otopark ve bekleme alanlarının geliştirilmesi - 

A6 Farklı kültürlerden turistlerin ilgisini çekecek türde ürün çeşitliliğinin sağlanması - 

A7 Turizmi destekleyen konaklama ve yeme-içme hizmetlerinin kalitesindeki artışın sağlanması S8.A1, S18.A8 

A8 Yerel girişimcinin, küçük esnafın ve zanaatkârların korunması S4.A1, S4.A2 

A9 Başka bir turizm türü için gelen turistin alışveriş alanlarına yönelmesinin sağlanması S5.A3, S33, 

S35.A5.a 

A10 
Küresel marka olan ürünlerin İstanbul'da daha ekonomik olarak bulunabilmesine yönelik 
düzenlemelerin yapılması 

- 

A11 Hediyelik eşya sektörüne yönelik standartların ve düzenlemelerin geliştirilmesi - 

A11.a 
Hediyelik eşya sektöründe özellikle kadın ve gençlere yönelik eğitim programlarının 
düzenlenmesi  

- 

A11.b Hediyelik eşya sektöründe standartların ve teşvik programlarının düzenlenmesi - 

A11.c 
Fiyat-kalite dengesi gözetilerek turistlerin ilgisini çekecek cazibede kaliteli ürünlerin sabit ve 
uygun fiyatlarla piyasaya sunulması 

- 

A11.d 
Hediyelik eşya ürünlerinin satışı yapılan mekânların düzen ve standartlarının belirlenmesi ve 
belirli periyotlarla denetlenmesi 

- 

A11.e 
Özgün hediyelik eşya ürünü geliştirmeye yönelik geleneksel zanaat yöntemlerinin yeni 
kuşaklara aktarılması amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi  

- 

A12 İstanbul genelinde gece pazarları ve alışveriş caddeleri organizasyonlarının düzenlenmesi - 

A13 
KADİMİSTANBUL ile işbirliği olan ve İstanbul markası etrafında buluşan firmalara çeşitli 
avantajların sağlanması ve bu firmalardan alışveriş yapan ziyaretçilere indirim sağlanması 

- 
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KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

 İLÇE BELEDİYELERİ, İSTANBUL 

VALİLİĞİ, KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, ÇŞB, MEB, 

GÜMRÜK VE TİCARET 

BAKANLIĞI, İSTKA, YDTA, 

UDHB, DERNEKLER, MESLEK 

ODALARI, STK’LAR, TURSAB, 

AVM’LER 

G1 Alışveriş Odaklı Tur Sayısı 

G2 Toplam Otopark Kapasitesi 

G3 Toplam Alışveriş Geliri 

G4 Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı 

G5 Özgün Hediyelik Ürün Sayısı  
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 İstanbul Çarşı ve AVM Rehberi Projesi - 

P2 Alışveriş Güzergâhları Programı S13.A4 
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Strateji 22 Festival Turizminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 

 

 

Festival turizmi, dünya genelinde son yıllarda büyük 

bir gelişme gösteren, sağladığı ekonomik, sosyal ve 

kültürel getirilerin büyüklüğü dolayısıyla ülke turizm 

stratejilerinde önemli bir yere sahip turizm türüdür. 

Günümüzde pek çok kent tanıtım ve kentsel imaj 

değerini yükseltme stratejilerini kültür ve sanat 

üzerinden kurgulamakta; dünya haritasında bir yer 

edinmek ya da mevcut konumlarını korumak ve 

çekiciliklerini arttırmak için bu tür etkinlikleri 

destekleyecek politikalar izlemektedir. Festivaller; 

 Kentlerin hem yerel, hem de uluslararası 

kimliğine ve imajına değer katar. 

 Ulusal ve uluslararası medyada yer bulur ve 

dolayısıyla kentleri tanıtır. 

 Kente gelen gerek yerli gerekse yabancı 

ziyaretçi sayısını arttırır. 

 Turizmin yanı sıra pek çok başka sektörü de 

tetikleyerek kentsel ekonomiyi canlandırır ve 

istihdam yaratır. 

 Kentteki yaşam kalitesine ve toplumsal 

bütünleşmeye katkıda bulunur. 

 Sanatsal üretimin gelişmesine destek olur. 

 Farklı eğlence ve eğitim olanakları sunar.  

İstanbul sahip olduğu kültürel miras ve coğrafi 

konumu ile birlikte bakir, keşfedilmeye açık, heyecan 

verici, merak uyandırıcı olmasından kaynaklanan 

etkilerle, uluslararası ve yerel düzlemde ilgi çeken 

festival etkinliklerinin düzenlenmesi açısından önemli 

bir merkezdir. İstanbul’u küresel düzlemde tanıtmak 

ve çekiciliğini arttırmak açısından uluslararası kültür 

ve sanat festivallerini bir fırsat olarak kullanmak 

önemli bir strateji olarak benimsenmelidir. 

Eleştirilere göre, festivaller bir bütün olarak kitle 

turizmi şeklinde olaylar olduğundan düzenlendiği 

dönem içerisinde kentin normal düzeninin 

bozulmasına yol açabilir. Normal kapasitesinin 

üzerinde ziyaretçi ağırlamak zorunda kalan 

yerleşmelerde çevre ve kültürel miras üzerinde 

olumsuz etkiler bırakabilir. Bu nedenle kültürel miras 

bakımdan çok zengin ve zaten çok kalabalık olan 

İstanbul'da altyapı eksikliklerinin giderilmesi öncelikle 

ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. 

Tema 

No.9

Turizmde 
Çeşitlilik

Strateji

No.22

Festival Turizminin Geliştirilmesi ve 
Desteklenmesi
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İstanbul'un kültür ve sanat festivalleri açısından 

yerleşmiş ve gelişmekte olan bir kapasitesi 

bulunmakta ve düzenlenen festival sayısında son 

yıllarda önemli bir artış gözlenmektedir. Bu olumlu 

tabloya rağmen festival turizmi için İstanbul'da çeşitli 

eksiklikler bulunmaktadır. Festivallerin ulusal ve 

uluslararası ölçekte topluma daha iyi tanıtılması, ucuz 

katılım olanakları sağlanması, festivallerin kent 

çeperlerinde de düzenlenmesi ve festival 

mekânlarının kentin her yerinden kolay erişebilir 

olması bu etkinliklere daha fazla kişinin katılımını 

mümkün kılacaktır. Bunun yanı sıra festival 

etkinliklerini, kentteki diğer kültürel aktiviteler ile 

bütünleştirerek, etkinliklere katılmak için gelenlere 

kentin sahip olduğu diğer potansiyelleri de tanıtma 

imkânı doğacaktır. 

Festivallerin sürdürülebilirliği; bürokratik kolaylıklar, yasal altyapı, 

finansal altyapı, lojistik desteklere ve profesyonel bir yönetime bağlıdır.

Tüm dünyada festivallerin kültür turizmine olan katkısı 

devletçe benimsenmiş ve devletin önemli ölçüde 

katkısını alan faaliyetler haline gelmişlerdir. Kültür 

odaklı turizmin geliştirilmesini temel hedef olarak 

benimseyen İstanbul için de festival turizminin 

geliştirilmesi önemli stratejilerden biridir. Ancak 

uluslararası nitelikteki İstanbul festivallerinde kamu 

desteği Avrupa'daki benzerlerinin ancak 1/10'u 

kadardır. Bürokratik açıdan çeşitli mercilerden 

alınması gerekli izinler vb. faktörler de organizasyon 

sürecini olumsuz etkilemektedir.  

Bir festivalin geleneksel hale gelerek tanınması ile 

birlikte düzenlendiği yöreye ekonomik ve sosyal 

getirileri de giderek artacaktır. Ancak festivallerin 

sürekliliğinin sağlanması finansal, altyapı ve lojistik 

desteklere bağlıdır. Yerel yönetimlere de bu konuda 

önemli görevler düşmektedir.  

Kentte donanımlı, fiyat açısından uygun gösteri/dinleti 

mekânlarına gereksinim duyulmaktadır.  

İstanbul'daki festivallerin, destekleyici aktiviteler 

(kafeler, restoranlar vb) ile yoğun ilişkisi ve tarihi 

mekânlarının cezbedici atmosferi, gelecekteki kapalı 

festival mekânlarının yer seçiminde dikkate 

alınmalıdır. Bu açıdan; Salı Pazarı, Haydarpaşa, Haliç 

kıyıları, Kâğıthane ve Alibeyköy'ün depolama ve 

sanayi işlevinden dönüşebilecek alanları potansiyel 

festival alanlarıdır.  
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Uluslararası nitelikteki köklü İstanbul Festivalleri için 

çok fonksiyonlu, donanımlı bir festival ve kültür 

sarayının kente simgesel bir değer katacak prestij 

projesi olarak tasarlanması düşünülebilir. Daha büyük 

alan gereksinimi olan açık hava festivalleri için ise 

kent çeperlerinde alternatif alanlar gerekmektedir. 

Arnavutköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Pendik ve 

Tuzla ilçeleri uygun alanlar olarak görülmektedir. Bu 

işlev için İstanbul'un Doğu ve Batı yakasında kentsel 

dönüşüme konu olan proje alanları söz konusu 

olabileceği gibi, Hazerfen Havaalanı, Formula 1 Alanı 

ve Maltepe Bölge Parkı da uygun seçeneklerdir. 

Festivallerde özellikle kitlesel bir turizm olması 

nedeniyle iyi bir organizasyona daha fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Festival turizmiyle turist çekmek 

önemlidir, ancak gelen turist üzerinde olumlu ve kalıcı 

bir etki bırakmak daha da önemle üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Özellikle büyük festivaller büyük 

sorunları da beraberinde getirecektir. Bütün bu 

sorunlara önceden hazırlıklı olunması ve 

giderilebilmesi; festivallerde sürekliliğin sağlanması 

ancak profesyonel bir yönetim ile mümkün 

olmaktadır. 

Mekânın hazırlanması, çevre düzenlemesi, sağlık ve 

güvenlik koşullarının sağlanması vb. konularda farklı 

kurum ve kişilerle işbirliğinin oluşturulması da 

festivallerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. 

Festivaller şehri keşfetmek için iyi birer araçtır. 

Kentin doğası ile sunduğu kültür ve sanat ortamı, 

festivale katılım sayısını artırmanın yanı sıra kentin 

tekrar ziyaret edilmesinde etkin bir rol oynayacaktır. 

Festival için gelen ziyaretçilerin İstanbul'daki diğer 

turizm türlerini de keşfetmeleri sağlanmalıdır. Kentin 

sahip olduğu kültür, sanat ve doğal değerlerin 

tanıtıldığı broşürler hazırlanmalı ve etkinlik 

mekânlarında dağıtılmalıdır. 
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Festivaller özgün hediyelik eşyaların satışını içermelidir. 

Özellikle yerel halk ve küçük işletmelerin de turizmden 

pay alabilmelerinin en etkin yollarından biri hediyelik 

eşya üretimi ve satışıdır. Ayrıca yaşanılan olumlu 

deneyimin hatırlanmasını sağlayarak kentin tekrar 

ziyaret edilmesine de neden olacaktır. Hediyelik 

eşyalar festival konseptine uygun veya yöreye özgün 

ürünler ve el sanatları şeklinde olabilir. Bu aynı 

zamanda el sanatlarının yaşatılmasına ve 

geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. 

Festivaller sonrasında iyi bir performans ölçümü yapılmalıdır. İstanbul 

Festivalleri markası oluşturulmalıdır. 

Festival sonrası değerlendirme çalışmaları, gelecek 

için referans oluşturması sebebiyle işin sürekliliği 

açısından önem verilmesi gereken konulardan biridir. 

Festival sonrasında yapılacak anketler, memnuniyetin 

ölçülmesini ve beklentilerin ortay çıkarılmasını 

sağlayacaktır. Festival sırasında ortaya çıkan 

sorunların belirlenmesi ve değerlendirilmesi gelecekte 

aynı festival için veya diğer gerçekleştirilecek 

festivaller için yönlendirici olacaktır. Paydaşların 

katılımıyla gerçekleştirilecek bir panel ile festivalin çok 

yönlü değerlendirmesi yapılıp talebe ilişkin festival 

programının yönlendirilmesi gerçekleştirilebilecektir. 

Sonuç olarak, bu sorunların giderilmesi ve desteklerin 

arttırılması halinde festivaller daha büyük çaplı ve 

uluslararası camiada daha geniş yer tutan etkinliklere 

dönüşme potansiyeli taşımaktadırlar. Bu festivallerin 

"İstanbul Festivalleri" olarak markalaştırılması 

İstanbul'un "kültür kenti" imajının güçlendirmesi ve 

kentin kültür turizmi açısından yarışmacı kapasitesinin 

geliştirmesinde önemli rol oynayacaktır. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S22 Festival Turizminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 

 

KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  
A1 Festival organizasyonlarını yönetecek profesyonel bir birimin oluşturulması S32.A2 

A1.a Festivallerin tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik çalışmaların yapılması S35.A1.b 

A1.b Festival sonrası değerlendirme çalışmalarının yapılması - 

A2 Farklı kurumlar ve organizasyonlar arasında işbirliğinin sağlanması - 

A3 Festival turizmine yönelik kamu desteğinin artırılması S15.A2.c 

A4 Festivallerin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi - 

A5 
Festivale yönelik veya festivalin düzenlendiği alana ilişkin kalite standartlarının geliştirilmesi ve 
standartlara uygun hediyelik eşya satışlarının yapılması 

S21.A11 

A6 
Büyük alan gereksinimi olan açık hava festivalleri için şehrin çeperlerinde yeni alanların 
belirlenmesi 

- 

A7 Festival alanına erişimin hızlı ve konforlu bir ulaşım ile güçlendirilmesi S6.A2 

A8 
Festivale katılmak amacı ile şehre gelenlerin İstanbul'daki diğer turizm türlerini de keşfetmelerinin 
sağlanması 

S5.A3, S33, 

S35.A5.a 

A9 
Festival turizmi de dâhil tüm turizm kaynaklarına yönelik kapsamlı ve geliştirilebilir 
SMARTURİSTANBUL sisteminin kurulması 

S33 

A10 
Her festivale özel internet sitesinin oluşturulması ve SMARTURİSTANBUL ağına 
entegrasyonunun yapılması 

S33 

A11 İstanbul'da kültür-sanat ortamının geliştirilmesi S15 
 

KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İBB, İLÇE BELEDİYELERİ, 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ, İL 

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, 

İKSV, TYDTA, SKT’LAR 

G1 İstanbul'da Düzenlenen Festival Sayısı 

G2 İstanbul’da Düzenlenen Geleneksel Festival Sayısı 

G3 İstanbul'da Düzenlenen Festivallere Katılımcı Sayısı 

G4 Katılımcıların Memnuniyet Oranı 
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 İstanbul Festivalleri Projesi - 

P2 Festival Turizmi Rehberi Projesi - 

P3 Festival ve Kültür Sarayı Projesi - 

S32.P3 Turizm Türü Değerlendirme Memnuniyet Araştırma Projesi - 
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Strateji 23 Gençlik Turizminin Geliştirilmesi 

 

Gençlik turizmi, gençlerin, yanında aile veya aile 

yakınları olmaksızın, farklı kültürleri keşfetmek, farklı 

yaşam deneyimleri elde etmek, gezmek, eğlenmek, 

dinlenmek, eğitim vb. amaçlarla kamu veya özel 

organizasyonların sağladığı destek ve teşviklerden 

yararlanılarak yapılan seyahat türüdür. Gençlerin 

ekonomi düzeylerinin düşük olması, destek ve 

teşviklere ihtiyaç duyulması nedeniyle sosyal turizm 

içinde de değerlendirilmektedir. Kesin bir mutabakat 

olmamakla birlikte 15-25 yaş aralığındaki gençlerin 

yaptığı seyahatleri kapsamaktadır. 

Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında son yıllarda gittikçe önem 

kazanan bir sektör haline gelen gençlik turizmi, turizmin tüm yıla 

yayılmasının, dolayısıyla turizm gelirlerini artırmanın en etkin 

yollarından biridir.  

Gençlik turizmi, günlük ölçekte düşük getiri 

getirmesine rağmen, daha uzun süreyle yapılan ve 

ekonomik etkisi uzun zamana yayılabilen bir turizm 

türüdür. Ayrıca gençlik turizminden elde edilen gelir 

daha çok küçük işletmelere aktarıldığı için yerel 

ekonomiye katkısı oldukça fazladır. Uzun vadede 

genel turizme büyük katkı sağlamaktadır. Gençlere 

seyahat etmeleri için verilecek destekler, turizm 

alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacak; olumlu 

seyahat deneyimleri olan gençler daha önce ziyaret 

ettikleri destinasyonu yeniden ziyaret etme eğilimi 

içinde olacaklardır. Gençlik turizmi, ekonomik getirisi 

dışında, gençlerin kendilerini yetiştirmesine ve sağlıklı, 

hoşgörülü toplumların gelişmesine de katkı 

sağlayacaktır.  

Gençlerin seyahat amaçlarının çeşitlilik göstermesi, 

bu sektörde sırtçantalılar (backpackers), öğrenci 

turizmi, kültürel değişim programları, dil eğitimi vb. 

gibi alt pazarların oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

Tema 

No.9

Turizmde 
Çeşitlilik

Strateji

No.23
Gençlik Turizminin Geliştirilmesi
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Genç seyahat pazarı 136 milyar dolarlık bir pazara sahiptir ve dünya 

genelindeki turizm gelirlerinin %18'ini oluşturur. 

Gençlik turizminin pazar hacmini belirleyebilmek 

istatistiki verilerin yetersizliği nedeniyle oldukça 

zordur. Bu nedenle pazarın hacmi ile ilgili 

değerlendirmeler tahminler üzerinden yapılmaktadır. 

2008 yılında Dünya Turizm Organizasyonun 

hazırladığı bir rapora göre gençlerin yaptıkları 

uluslararası seyahatler, toplam seyahatlerin %20'sini 

oluşturmakta ve bu şekilde yıllık 160 milyon turist 

ziyareti gerçekleştirilmektedir. Seyahat eden gençler 

daha uzun seyahat sürelerine sahip oldukları için 

ortalama bir turistten daha fazla para 

harcamaktadırlar (gezi başına ortalama 2600 $) 

(World Tourism Organization, 2008). 

Yukarıda da belirtildiği üzere dünyada gençlik 

turizmine yönelik veriler daha çok tahmini verilere 

dayanmaktadır. Türkiye'de TÜİK verilerinden genç 

ziyaretçi sayılarına erişilebilmektedir. Ancak bu veriler 

hem aileleriyle birlikte hem de bağımsız seyahat eden 

gençlerin toplamını verdiği için gençlik turizmi 

açısından sağlıklı bir veri değildir. Gençlik turizmine 

yönelik istatistiki verilerin elde edilmesine yönelik 

çalışmaların yapılması sektörün geliştirilmesine 

yönelik önemli adımlardan biridir. 

Gençlik turizmi konaklama sektörü açısından da son 

derece önemli bir yere sahiptir. Özellikle ucuz bütçeli 

konaklama imkânlarından yararlanılarak 

gerçekleştirilen ve ağırlıklı olarak gençlerin tercih 

ettikleri bir seyahat biçimi olan sırt çantalı turizm 

(backpacking), Avrupa'da ve dünyada giderek 

yaygınlaşmakta olan bir turizm türüdür. Sırt çantalı 

turistler, ağırlıklı olarak ucuz konaklama tesislerini 

tercih etmektedirler. Yurt dışında oldukça yaygın olan 

hostel türü konaklama tesisleri, gençlere bireysel ya 

da gruplar halinde uygun fiyata konaklama, yemek 

sunmanın yanında çamaşırhane, internet, çeşitli 

aktiviteler için mekân sağlamaktadır. Konaklama 

sektörü gençlik turizminden toplamda 7.4 milyar 

dolarlık bir gelir elde etmektedir. Seyahat eden 

gençlerin %60'ı, gençlere kolektif ve ucuz barınma 

imkânları sunan hostellerde kalmaktadırlar. 

Ucuz konaklama imkânı sunan tesis ve yatak 

sayısının azlığı, konaklama dışı hizmetlerin sınırlı 

olması gençlik turizmine yönelik altyapı sorunları 
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arasında yer almaktadır. Söz konusu sorunlar 

nedeniyle İstanbul, turizm alanında Avrupa'da yarıştığı 

kentlere gençlik turizmi açısından dezavantajlı 

konumdadır. Seyahat eden gençlere yönelik ucuz 

konaklama imkânı sunan tesislerin sayılarının ve 

niteliğinin arttırılması bu nedenle önem arz 

etmektedir. Özellikle geniş metrekarelere sahip ve 

kullanıcılarına konaklama dışında, sosyalleşme ve 

beraber vakit geçirme imkânları sunan hostel türü 

konaklama tesislerinin açılmasının teşvik edilmesi 

olumlu bir adım olacaktır. Bu tür teşvikler özellikle 

arsa fiyatlarının görece daha düşük olduğu ve başta 

raylı sistem olmak üzere toplu taşıma araçlarıyla 

merkeze hızlı ulaşım imkanı sunan bölgelerde 

yoğunlaşabilir.  

Sektörde kaliteyi denetleyecek bir akreditasyon 

sisteminin bulunmaması, belirli bir kalite standardının 

korunmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle gençlere 

yönelik konaklama tesislerini denetleyecek bir 

sistemin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Tesisler 

yanında, insan kaynağına da yatırım yapılmalı, 

gençlere yönelik turizm tesislerinde çalışanlarına kalite 

standardını yükseltmeye yönelik hizmet içi eğitimler 

verilmelidir. 

Sahip olduğu fiziksel, kültürel, tarihi bir çok özelliğe 

rağmen İstanbul halen gençlik turizmi açısından çok 

fazla tercih edilen bir destinasyon değildir. İstanbul'u 

gençlik turizmi açısından dünyadaki önde gelen 

kentlerden biri yapacak, İstanbul'un gençler için cazip 

yanlarını öne çıkaran tanıtım ve pazarlama stratejileri, 

inovatif tematik ürün ve hizmetler, altyapıya yönelik 

çalışmalara paralel olarak, geliştirilmelidir.  

Uluslararası öğrenci ve gençlik kimlik kartlarının (ISIC, 

IYC, IYHF, EURO) ulusal alanda geçerliliği arttırılmalı 

ve gençlerin kartlar hakkında bilinçlenmesi 

sağlanmalıdır. 

Türkiye nüfusunun %20’lik kısmını oluşturan 

hareketliliği daha fazla olan üniversite ve orta öğretim 

çağındaki bireylere ve bekâr orta yaş grubuna hitap 

eden program alternatifleri geliştirilmelidir. Gençliğin 

ülkemizi daha iyi tanıması, seyahat ve tatil alışkanlığı 

edinmesi açısından turizm işletmelerinin gençlik 

turizmine daha fazla yönelmeleri için sektör ile ortak 

çalışma ve programlar gerçekleştirilmelidir. Türkiye 

Turizm Stratejisi 2023 çalışmasında yer verilen strateji 

için belirtilen sorumlu kuruluşlar; Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Yerel Yönetimler, TURSAB, TUROFED, 

Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.6 Türkiye’de gençlik 

turizmine yönelik hizmet veren az sayıda kuruluş 

bulunmaktadır. Bu kuruluşlar da ticari amaçlı 

firmalardır. Gençlik turizmi alanında faaliyet gösteren 
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uluslararası ağlara üye birlik, federasyon veya sivil 

toplum kuruluşu niteliğinde bir yapılanma 

bulunmamaktadır. İstanbul'daki gençlik turizmi 

potansiyelinin dünyaya tanıtılması için böyle bir birliğin 

kurulması önemlidir. Bu birlik sayesinde gençlik 

turizmine yönelik faaliyetlerin ve sorunların 

değerlendirildiği, yeni eğilimlerin belirlendiği ulusal 

veya uluslararası düzeyde konferans, sempozyum ve 

kongrelerin düzenlenmesi sağlanacak; üniversitelerde 

yapılacak gençlik forumları ile gençlerin turizm ile ilgili 

tercihleri, talepleri ve eğilimleri tespit edilecek aileler 

ve gençler gençlik turizmi konusunda 

bilgilendirilecektir. Sorumlu kuruluşlar ve yeni 

kurulacak bir birlik öncülüğünde oluşturulacak 

yenilikçi anonim şirketler ile; WYSE Seyahat 

Konfederasyonu tarzında gençlerin eğitim, kültür ve 

sosyal boyutlu gezilerini düzenlemek üzere kurulan, 

gençlere yönelik kâr amacı gütmeyen okullar, dil 

okulları, hava yolu şirketleri, tatil merkezleri gibi 

organizasyonları olan, UNESCO, BITS, BDMTÖ üyesi 

olan, FIOCES üyesi olarak ülkeler arasında öğrenci 

değişim ve eğitim programlarına katkıda bulunan, 

gerek üyelere ve gerekse üyeler aracılığıyla gençlere 

özel indirim sunan kuruluşlarda aktif üye olma 

politikaları geliştirilmelidir.  

İstanbul'da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

(GSGM)  gençlik kamplarının sayısı arttırılması ve 

yabancı gençlerin kullanımına sunulması da sektörün 

gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, 

GSGM bünyesinde sosyal amaçlı çalışma kamplarının 

düzenlenmesi de teşvik edilmelidir. 

İstanbul'da ziyaretçilere yönelik rehberler yanında 

özellikle gençlere yönelik, onların ihtiyaçlarına ve 

eğlence anlayışlarına hitap eden İstanbul rehberleri 

hazırlanmalıdır. Rehberde Türkiye ile ilgili tanıtıcı 

bilgilerin yanı sıra bu alanda hizmet veren özel 

kuruluşlara, hostellere, ürün ve hizmetlere yönelik 

bilgilere yer verilmelidir. Özellikle Yurtkur’a bağlı 

yurtların tanıtılması amacıyla, farklı dillerde hazırlanan 

Gençlik Turizmi Rehberi’nin yurtdışında dağıtılması, 

bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası 

kuruluşların internet sitelerinde yayınlanması 

sağlanmalıdır.  

Günümüzde gençler interneti etkin bir şekilde 

kullanmaktadır. Bu nedenle basılı malzeme yanında, 

kültürel ve sportif etkinliklerin, gençlere sağlanan 

avantajların internet ortamında duyurulabileceği bir 

web portalının oluşturulması da kentte gerçekleşen 

aktivitelerin görünür olması açısından başta gençlik 

olmak üzere tüm turizm türleri açısından önem arz 

etmektedir. ä 
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KOD STRATEJİ 

 
 S23 Gençlik Turizminin Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Seyahat eden gençlere ucuz konaklama imkânı sunan tesislerin sayılarının ve niteliğinin 
arttırılması 

S8.A1 

A1.a Ucuz konaklama imkânı sunan tesislere yatırımı teşvik edici fırsatlar sunulması S8.A2 

A1.b 
Sektörde kaliteyi denetleyecek ve uluslararası standartları gözetecek bir akreditasyon sistemi 
kurulması 

S8.A3 

A1.c 
Arsa fiyatlarının görece daha düşük olduğu ve başta raylı sistem olmak üzere toplu taşıma araçlarıyla 
merkeze hızlı ulaşım imkânı sunan bölgelerde hostel türü konaklama tesislerinin teşvik edilmesi  

- 

A1.d Uluslararası standartlarda hostel türü konaklama tesislerinin yasal düzenlemeler ile desteklenmesi - 

A1.e 
Gençlere yönelik turizm tesislerinde çalışanlara kalite standartlarını yükseltmeye yönelik hizmet içi 
eğitimi ve yabancı dil eğitiminin verilmesi 

S1.A1, S1.A7 

A2 Gençlik turizmi alanında faaliyet gösteren uluslararası ağlara üye bir birlik kurulması - 

A2.a İstanbul'daki gençlik turizmi potansiyelinin dünyaya tanıtılması S35 

A2.b Konferans, sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesi S35.A1.C 

A2.c Gençlik forumlarının düzenlenmesi - 

A2.d Ailelerin ve gençlerin gençlik turizmi konusunda bilgilendirilmesi  - 

A3 Gençler için İstanbul rehberleri hazırlanması - 

A4 Gençlik turizmine yönelik istatistikî verilerin elde edilmesine yönelik çalışmaların yapılması S34 

A5 İstanbul'daki kültürel ve sportif etkinliklerin duyurulduğu bir web portalı oluşturulması S33 

A6 İstanbul'un gençler için cazip yanlarını öne çıkaran yeni tanıtım kampanyalarının geliştirilmesi - 

A7 Uluslararası öğrenci ve gençlik kimlik kartlarının ulusal alanda geçerliliğinin arttırılması - 

A8 Gençlik kamplarının sayısının arttırılması S19.A1 

A9 Gençlik turizmi alanında inovatif ve tematik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi -  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI 

İBB, İLÇE BELEDİYELERİ, 

İSTANBUL VALİLİĞİ, TUİK, 

ÇŞB, ORMAN VE SU İŞLERİ 

BAKANLIĞI, KYK, GSGM 

UDHB, VAKIFLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ, DERNEKLER, 

STK’LAR, ÖZEL 

DANIŞMANLIK FİRMALARI 

G1 Hostel Sayısı ve Kapasitesi 

G2 Hostel Doluluk Oranı 

G3 Genç Turist Oranı 

G4 Gençlik Forumlarında Düzenlenen Etkinlik Sayısı 

G5 Uluslararası Gençlik Kartlarına İndirim Yapan Hostel Oranı 
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KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 Gençlik Turizmi Stratejik Eylem Planı - 

P2 Gençlik Turizmi Eğitim Programı S1.P1 

P3 Gençlik Turizm Rehberi Projesi - 

P4 Gençlik Forumları Projesi - 
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Strateji 24 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi 

 

Son yıllarda özellikle, insanların kendi ülkelerinde 

bulunan sağlık hizmetinden daha kaliteli ve düşük 

maliyetli sağlık hizmeti talep etmesi sonucunda ortaya 

çıkan tedavi amaçlı seyahatler oldukça yüksek 

rakamlara ulaşmış; eskiden termal turizm ya da spa 

turizmi ile sınırlı kalan sağlık turizminin kapsamı 

medikal uygulamalarla genişlemiştir. Günümüzde 

uluslararası seyahatin iyice düşen maliyetlerle kolay 

satın alınabilir hale gelmiş olması ve artık dünyanın 

pek çok bölgesindeki tıp merkezlerinde ileri teknoloji 

olanakları ve standartların bulunabilmesi, tedavi 

amaçlı sağlık turizminin dünyanın çok geniş bir 

bölgesine yayılmasını sağlamıştır. Tedavi amaçlı 

sağlık turizmi faaliyetleri, hastalar için önemli maliyet 

avantajı sağlamaya başlamıştır. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2013 yılında 

Türkiye’ye sağlık turizmi için gelenlerin sayısı 300.000 

kişiyi aşmıştır. Bu rakama sağlık merkezlerinde 

yapılan operasyonlar da eklenince rakam 480.000’e 

yükselmektedir. Türkiye’de sağlık turizminden elde 

edilen gelir 2013 itibarıyla 2.5 milyar USD olarak 

hesaplanmakta, 2023 yılında 20 Milyar USD 

hedeflenmektedir. 

Tablo 31 Sağlık Turizmi İstatistikleri ve Hedefleri 

 

2013 2017 2023 

SAĞLIK TURİSTİ SAYISI 300.000 700.000 2.000.000 

ELDE EDİLEN GELİR 2.5 Milyar USD 8 Milyar USD 20 Milyar USD 

ULUSLARARASI AKREDİTE 

SAĞLIK KURULUŞU ORANI 
0.15 %* 4.5 % 10 % 

*Akredite hastane sayısı tüm hastaneler içinde %2,5’dir. 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı 

Tema 

No.9

Turizmde 
Çeşitlilik

Strateji

No.24
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi
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İstanbul, sahip olduğu insan kaynağı, hastane altyapısı ve düşük 

maliyet avantajları ile uluslararası düzlemde konumlandırmasını 

güçlendirmektedir. 

Sağlık hizmeti sunan kuruma ve doktora güvenmek, 

tedavi sürecinin en önemli parçasıdır. İstanbul, sahip 

olduğu doktor, hemşire altyapısı açısından hem nitelik 

hem de niceliksel açıdan oldukça güçlü bir 

konumdadır. Gerek Türkiye'nin diğer illerinden 

gerekse de yurtdışından hastaların sağlık hizmetini 

almak için İstanbul'u tercih etmelerinin arkasında 

yatan temel neden budur. Diğer önemli faktörler; 

tedavi masraflarının kendi ülkesinden daha az olması, 

turistik çekiciliklere sahip olması, sigorta şirketinin her 

hastalığın masraflarını karşılamaması, hastalar için 

bekleme sürelerinin uzun olmasıdır.  

İstanbul'da sağlık turizmi incelendiğinde ilk olarak 

termal turizm olanakları ele alınabilir. Bu konuda tek 

tesis Tuzla içmelerinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı 

70 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuş, modern ve 

tarihi bir işletme olan "Tuzla Kaplıcaları Sağlık ve 

Turizm Tesisleri"dir. 33 otel odası ve 13 bungalov 

olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesi olan tesiste 

3 adet termal havuz bulunmaktadır. Bünyesinde; 

konaklama, bilgisayarla "check-up", kür merkezi, 

akupunktur, içme kürü, inhalasyon kürü, tıbbi masaj, 

bitki çayları, restoran ve "perhiz lokantası" hizmetleri 

verilmektedir. Günübirlik ya da konaklamalı olarak 

faydalanılabilinen Tuzla İçmeler'de mineral kaynak 

suları 1300'lü yıllardan beri insanlara şifa dağıtmakta 

birçok hastalığa doğal yoldan tedavi imkânı 

sağlamaktadır. Söz konusu potansiyeller ele 

alındığında, tesis çevresiyle birlikte yenilenerek, etki 

alanı metropolitan bölge düzeyinde geliştirilmelidir. 

İstanbul’un yakın çevresiyle turizm bütünleşmesi 

sağlaması ve bu doğrultuda İstanbul’da Tuzla İçmeler 

ve yeni geliştirilecek sağlık merkezlerine gelen 

turistlerin Yalova (Termal), Bursa (Uludağ), Bolu 

(Kartalkaya, Abant), Sakarya (Sapanca), Balıkesir 

(Marmara Adaları) ile önemli turizm odaklarına 

yönlendirilmesi, gelen turistlerin kentte kalış süresini 

arttıracaktır. Türkiye Turizm Stratejisi–2023 

Kavramsal Eylem Planı’nda da vurgulanan bu 

konunun başarılabilmesi için bu olanakların etkin bir 

şekilde tanıtılması, paket turlar halinde organize edilip 
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pazarlanması ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi 

gerekmektedir.  

Sağlık turizm sektörünün sorunları arasında ilk ortaya 

konulacak husus bilgi eksikliği olacaktır. İstanbul 

ölçeğinde yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen 

ziyaretçi rakamları net olarak belli değildir. 

Hastanelerin kayıtlarındaki düzensizlik, dil birliği 

olmaması gibi nedenlerle derleme yapmak da 

güçleşmektedir. Özellikle kamu hastanelerinde bu 

belirsizlik daha fazladır. Yerli "sağlık turisti" sayısını 

tam olarak belirlemek önemli ölçüde zordur. Yabancı 

hasta sayısında ise kim "sağlık turisti", kim "farklı 

turizm amacıyla gelmiş ancak burada sağlık hizmeti 

almak zorunda kalmış" ayırımının yapılmamış olması 

sorun teşkil etmektedir.  

Sağlık turizminde önemli olan konu başlıkları 

arasında, sağlık personelinin yetiştirilmesi, mesleki 

gelişim, hukuksal boyutunun belirlenmesi, sektöre 

yönelik ar-ge faaliyetleri, sağlık hizmeti sunumunda 

internetin yaygınlaşması, sigortacılık sektörünün 

gelişmesi, ulaşım hizmetlerinin düzenlenmesi, tanıtım 

ve pazarlama faaliyetleri, güven ortamının oluşması 

gelmektedir.  

İstanbul'un sağlık turizmi açısından ihtiyaç duyduğu 

temel altyapıyı, insan kaynağı, bilgi ve iletişim 

altyapısı, tanıtım olanakları olarak ele almak gerekir. 

Diğer taraftan, sağlık turizmini destekleyen 

konaklama, yeme içme, ulaşım altyapısı gibi konuların 

da göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  

Sağlık turizmindeki insan kaynağı iki boyutludur. 

İlk boyut; sağlık hizmeti veren tıbbi eğitimi olan insan 

kaynağı, ikinci boyut; turizm konusunda uzmanlaşmış 

insan kaynağıdır. Sağlık turizminde, hastanelerin 

yükünü hafifletmek açısından bu ikinci boyuttaki insan 

kaynağının, sağlık turizmi konusunda uzmanlaşması 

önemli olmaktadır. Diğer bir ifade ile turizm sektörü ile 

sağlık sektörünün bütünleşik yapısı insan kaynağının 

eğitilmesi ile güçlendirilebilir. Turizm sektöründeki 

acenteler, sağlık turizmi konusunda eğitimli kişilerden 

oluşmalıdır. Bu yönde eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. 

İnsan kaynağı açısından en önemli sorun yabancı dil 

bilgisinin yetersizliğidir. Çeşitli ülkelerden hastalar 

gelmekte ve iletişim daha çok çevirmenler ile 

karşılanmaktadır. Yabancı dil bilen doktor ve hemşire 

sayısının artırılması gerekmektedir. Mesleki gelişim 

desteklenmeli, Ar-Ge faaliyetlerine daha çok yatırım 

yapılmalıdır.
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 Kamu sektörünün sağlık turizmine entegre olması gerekmektedir. 

Günümüzde İstanbul'da sağlık turizmi, özel 

hastaneler eliyle yürümektedir. Kamu hastaneleri, 

daha çok Türkiye'nin tüm illerinden gelenlere ve 

İstanbul'da yaşayanlara hizmet sunmaktadır. Aşırı 

talep, bu hastanelerin yurtdışındaki hastaların tercih 

etmesini engelleyici bir durumdur. Dolayısıyla kamu 

hastaneleri açısından gerek sağlık hizmeti sunumunu 

daha hızlı ve kaliteli sunmak için düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir.  

Yurtdışındaki hastalar, İstanbul hakkındaki bilgilere 

internet üzerinden ulaşmaktadır. Dolayısıyla 

İstanbul'daki sağlık hizmeti ile ilgili bilgiye hızlı ve kolay 

erişebilmek için bilgi ve iletişim altyapısının tüm 

hastanelerde gelişmiş olması gerekmektedir.  

Havalimanı, hastane, konaklama tesisi arasında kolay 

ve hızlı erişim gerek hastalar gerekse de sağlık turizmi 

hizmeti sunan kuruluş (hastane, aracı kurum) 

açısından önemlidir. Sonuçta sağlık turizmi için 

gelenler, belli bir hastalık için tedavi olmak isteyen 

kişilerdir. Diğer turizm türlerinde olduğu gibi kent 

içindeki hareketleri daha kısıtlıdır. Tedavi sonrasında 

da kent içindeki dolaşım hızları düşüktür. Dolayısıyla, 

hastanenin yakın çevresi ile erişilebilirliğin çok kolay 

olması gerekmektedir.  

Yurtdışından gelen hastalar, tedavi öncesi ve 

sonrasında ihtiyaç halinde beraberlerindeki kişiler ile 

hastane yakın çevresindeki konaklama tesislerinde 

kalmaktadırlar. Konaklama süresi ağır tedavilerde bir 

ayı bulabilmektedir. Diğer taraftan tedavi için yüklü 

para harcayan bu kişiler, konaklamaya para 

harcamak istememektedir. Dolayısıyla, hastaların 

ucuz ve rahat konaklama tesislerine ihtiyaç 

duymaktadırlar. Apart otel, pansiyon gibi konaklama 

tesislerin, hastane çevresinde oluşturulması 

gerekmektedir. 

Yurt dışında İstanbul'un tanıtım, pazarlama 

faaliyetlerinden sorumlu bir organizasyonun 

oluşturulması, sağlık turizminin gelişmesi için önemli 

bir ihtiyaçtır. Tanıtım, sağlık turizminin olmazsa olmaz 

bir ayağıdır. Yurtdışındaki hastalar bireysel çabalar 

(internet araştırması ve tanıdık tavsiyesi) ile tedavi 

olacakları hastaneler ile iletişime geçmektedir. 

Organize olmuş bir tanıtım ve pazarlama ağının 

eksikliği, her sağlık kurumunun bunu tek başına 

yüklenmesi, istenilen başarının elde edilmesinde 

sorunlar yaratmaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarının bir arada bu faaliyeti üstlenmesi 

gerekmektedir.  
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Tanıtım sadece İstanbul'un sahip olduğu sağlık 

hizmetlerine yönelik olmamalıdır. Kültür, sanat, tarih, 

eğlence ve doğal güzelliklerin de tanıtımı, İstanbul'un 

tercih edilme oranını artıracaktır. Dolayısıyla sağlık 

turizmini, diğer cazibe faktörleriyle birlikte düşünmek 

gerekmektedir.  

Başakşehir, Arnavutköy, Sancaktepe, Büyükçekmece, Tuzla, Adalar 

sağlık turizmi ile gelişmesi öngörülen ilçelerdir. 

Kent içinde yer seçmiş hastanelere olan yoğun talep, 

kent içinde ekstra trafik, kalabalık oluşturmaktadır. 

Büyük ölçekli sağlık komplekslerini doğal ve kültürel 

çevreye zarar vermeyecek şekilde kent çeperlerine 

yönlendirmek uygun bir strateji olarak gözükmektedir. 

Bu bağlamda batıda Başakşehir ve Arnavutköy, 

doğuda Sancaktepe ilçeleri uygun alanlar olarak öne 

çıkmaktadır. Tuzla ilçesi İçmeler kaplıcalarıyla öne 

çıkmaktadır. Ayrıca 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre 

Düzeni Planı’nda Büyükçekmece ve Başakşehir’de iki 

adet sağlık parkı önerilmiştir. Planda sağlık parkları; 

kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte 

hizmet verecek tüm ihtisas dallarını bünyesinde 

barındıran tam donanımlı hastane, ilgili fakülte ve 

yüksekokullar, araştırma geliştirme birimleri, sağlıklı 

yaşam ve rehabilitasyon merkezi, bakımevi gibi 

yaşam boyu ihtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetini 

sunabilen entegre sağlık merkezleri olarak 

tanımlanmıştır. Söz konusu planın uygulama araçları 

ve eylem programında, sağlık parklarının geliştirilmesi 

için kamu yararı gözetilerek kamulaştırma yapılması 

öngörülmektedir. Önerilen tesislerin 2020-2024 

döneminde tamamlanması ve hayata geçmesi 

hedeflenmektedir. Gerekli altyapı sağlandıktan sonra 

yap-işlet-devret kiralama modelinin uygulanması ve 

özelleştirme yoluna gidilmesi diğer uygulama araçları 

arasındadır.  

Adalar ilçesinde Heybeliada, doğal ve iklimsel 

özellikler ile sağlık hizmetlerinin verilmesi için 

potansiyel taşımaktadır. Bu özelliklerinden dolayı da 

1924 yılında Heybeliada’da bir sanatoryum açılmış ve 

yıllarca faaliyet göstermiştir. Şu anda atıl durumda 

bulunan bu yapı stoğu, "Sağlık Park" teması altında, 

sağlık hizmetine ayrılmış, tedavi sonrası nekahet 

dönemi gerektiren, kentsel, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası ölçekte hizmet verecek uzmanlık 

hastanesi (spor, göz, kalp, estetik vb.) olarak 

değerlendirilebilir. 
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Sağlık amacıyla kente gelenlerin ve yakınlarının 

genellikle hastane çevresindeki konaklama, yeme 

içme ve diğer tesisleri tercih etmeleri dikkate 

alındığında bu tür hizmetin sağlık tesislerinin 

bulunduğu ilçelerin ekonomisini canlandırması 

açısından olumlu rolü bulunmaktadır. Önerilen 

alanlarda doğal kaynakların taşıma kapasitesi bu 

konuda en önemli eşik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlık tesislerinin talep yaratacağı konaklama vb. 

işlevlerin de bu eşikler dikkate alınarak 

cevaplandırılması gerekmektedir. Bunun dışında 

sağlık amaçlı kente gelenlerin kentte uzun süre vakit 

geçireceği ve kent ekonomisine katkı sağlayacağı 

dikkate alındığında tedavi sırasında ve özellikle 

sonrasında hastalar ve/veya hasta yakınlarının kentin 

tarihi ve kültürel yerlerini gezebilmeleri, alışveriş 

yapabilmeleri için ulaşım ilişkilerinin güçlendirilmesi 

önem taşımaktadır. Bu çalışmanın ulaşım 

konusundaki temel önerisi karayolu ağırlıklı olmayan, 

raylı sistemler ve deniz yolu taşımacılığıdır. 

Mevcutta bu tür sağlık hizmeti vermekte olan özellikle 

özel hastanelerin karşılaştığı en önemli sorun bu 

çalışma kapsamında gerçekleştirilen anket 

çalışmalarında hastanelerin gelişme alanlarının ve 

otoparklarının olmaması olarak tanımlanmıştır. Bu 

durum hem tesislerin bulundukları bölgedeki trafik 

sorunlarının artmasına hem de konut başta olmak 

üzere diğer işlev alanlarının olumsuz etkilenmelerine 

sebep olmaktadır. Bu nedenle ilçelerde sağlık tesisleri 

izinlerinin verilmesinde bölgenin taşıma kapasitelerinin 

dikkate alınması önerilmektedir. 

Sağlık turizmine yönelik özel bir mevzuata ihtiyaç 

bulunmaktadır. Mevcutta ilgili mevzuatlarla bazı 

düzenlemeler yapma yoluna gidilerek çözüm 

aranmakta olup, sektörün ihtiyaçlarına cevap 

verememektedir. ä  
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KOD STRATEJİ 

 S24 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Uluslararası sağlık sektöründe İstanbul'un tanıtılması S35 

A1.a 
Sağlık kuruluşlarının ve firmaların yurtdışında yapacakları sponsorluk, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinin desteklenmesi  

- 

A1.b Sağlık alanındaki paydaşların kongre, fuar ve konferanslara katılımının teşvik edilmesi - 

A2 Hastane altyapısının güçlendirilmesi S9 

A2.a Akredite sağlık tesisi oranının artırılması  - 

A2.b Eski hastane yapıları başta olmak üzere deprem yönetmeliğine uygun olarak yenilenmesi - 

A3 Sağlık sektöründe insan kaynağı altyapısının güçlendirilmesi S1.A1 

A3.a Sağlık alanında hizmet veren personeli sağlık turizmine destek vermek üzere eğitilmesi S1.A1 

A3.b Sağlık sektöründe yabancı dil bilen sağlık personelinin yaygınlaşması S1.A7 

A3.c Uzman hekim ve hastane personel sayısının artırılması - 

A4 Sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara yönelik konaklama altyapısının güçlendirilmesi S8.A1 

A4.a 
Özellikle uzun süre istirahat gerektiren hastalıklar için, hastaların ve yakınlarının hastane 
dışında, hastaneye yakın bölgelerde konaklayabilecekleri tesislerin oluşturulması 

S8.A1 

A5 Sağlık alanında bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi - 

A5.a 
Yurtdışındaki hastaların, İstanbul'daki sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olabilmelerini 
sağlayacak bilgi ve iletişim altyapısının kurulması ve yaygınlaştırılması 

S33, S34 

A5.b Sağlık turizmine özel veritabanının oluşturulması S33, S34 

A6 Sağlık turizmine yönelik ulaşım altyapısını güçlendirilmesi S6 

A6.a Sağlık kuruluşlarına hızlı ve konforlu erişimin sağlanması S6.A2 

A6.b Sağlık kuruluşlarının havalimanı ile olan erişimini kolaylaştırıcı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi S6.A2 

A6.c 
Ulaşım araçlarının kültür turizmi ekseninde, sağlık turizmi ve diğer türleri, destinasyon ve varış 
noktalarını tanıtacak şekilde inovatif olarak dekore edilmesi  

S35 

A7 
Büyük ölçekli sağlık komplekslerinin doğal ve kültürel çevreye zarar vermeyecek şekilde kent 
çeperlerine yönlendirmesi 

- 

A7.a 
Avrupa yakasında Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde sağlık turizminin 
geliştirilmesi 

- 

A7.b Anadolu yakasında Tuzla İçmeler ve Sancaktepe ilçelerinde sağlık turizminin geliştirilmesi - 

A7.c Adalar ilçesi Heybeliada’da sağlık turizminin geliştirilmesi  - 

A8 Sağlık turizminin başta kültür ve doğa turizmi ile entegre edilmesi - 

A9 Sağlık turizmine yönelik mevzuatın oluşturulması - 

A10 

 

İstanbul metropolitan bölge ölçeğinde sağlık turizmini kapsayan paket turların geliştirilmesi  
- 
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KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

İBB, İSTKA, İLÇE BELEDİYELERİ, 

İSTANBUL VALİLİĞİ, İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ, ÇŞB, UHDB, 

İL KÜLTÜR VE TURİZM 

MÜDÜRLÜĞÜ, ÖZEL FİRMALAR, 

SİGORTA KURUMLARI, 

ÜNİVERSİTELER 

THY, MEDYA AJANSLARI, 

VAKIFLAR, TÜRKİYE SAĞLIK 

TURİZMİ TANITIM 

ORGANİZASYONU, STK’LAR 

 

G1 Hastane Sayısı 

G2 Yatak Kapasitesi 

G3 Tedavi Amaçlı Gelen Ziyaretçi Sayısı 

G4 
Sağlık Turizmine Yönelik Eğitim Gören Personel 
Sayısı 

G5 
Sağlık Sektöründe Yabancı Dil Eğitimi Alan 
Personel Sayısı 

G6 
Sağlık Sektöründe Yabancı Dil Bilen Personel 
Oranı 

G7 Uluslararası Akredite Sağlık Kuruluşu Oranı 

G8 
Uluslararası Kongrelere Katılan Sağlık Sektörü 
Paydaş Sayısı  

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 Sağlık Turizmi Stratejik Eylem Planı - 

P2 Sağlık Turizmi Yasal Altyapı Çalışması - 

P3 Sağlıkpark Projesi - 

P4 Sağlık Turizmine Yönelik Eğitim Programı S1.P1 
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Strateji 25 Kongre Turizminin Geliştirilmesi 

 

Kongre turizmi, kişilerin oturdukları yerlerin dışına organize biçimde seyahat etmeleri, uzmanlık gerektiren bilimsel 

alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden doğan 

seyahat türüdür.   

Kongre ve toplantı turizmi turizmin güçlü dalları arasında yer 

almaktadır. 

Turizmin çeşitlendirilerek bütün bir yıla yayma 

hedefine en uygun turizm türlerinden biri olan kongre 

turizmi, aynı zamanda turizm sektörünün en gözde 

segmentlerinin de başında gelmektedir. Dünya turizm 

gelirlerinin %30'a yakını kongre turizminden 

sağlanmakta;  toplam 1 trilyon 75 milyon doları aşan 

turizm gelirlerinin içerisinde kongre turizminin aldığı 

pay 250 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır 

(TURSAB, 2014). Kongre delegeleri, normal bir 

turiste göre 4 kat daha fazla harcama yapmaktadır. 

TÜRSAB tarafından hazırlanan "Türkiye Kongre 

Turizmi Raporu 2013"e göre 2013 yılını 39.2 milyon 

ziyaretçi ve 32.3 milyar USD turizm geliri ile kapatan 

Türkiye, artık sadece kum, deniz, güneş değil tarih, 

kültür ve kongre turizmi ile de ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye'ye kongre, seminer ve fuar için gelenlerin 

toplam sayısı 2.4 milyon olarak gerçekleşirken, 

kongre turizmi gelirlerinin ise 2.5 milyar USD’yi 

aşmıştır. Kıyı turizminde kişi başına harcama 600-700 

dolar düzeyinde iken bu rakamın kongre turizminde 2 

bin - 2 bin 500 USD seviyesinde olması ülkeler için 

bu turizm alanının ne kadar cazip olduğunu ortaya 

koymaktadır. Raporda 2014 yılında İstanbul'un 

toplam kongre ve seminer gelirlerinin ise 1.7 milyar 

doları aşacağı, böylece İstanbul'un turizm gelirleri 

içerisinde kongre turizmi geliri payının yüzde 20'ye 

çıkacağı tahmini yapılmaktadır. 

Tema 

No.9

Turizmde 
Çeşitlilik

Strateji

No.25
Kongre Turizminin Geliştirilmesi
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Kongre Turizmi rakip destinasyonlarla yarışabilen güçlü bir sektör 

geliştirmek isteyen İstanbul için desteklenmesi gereken bir turizm 

türüdür. 

Kongre turizmi, İstanbul'un küresel rekabet gücünü 

artırmak ve kültür turizmini desteklemek açısından 

önemli bir fırsattır. Kentler arasında kongre çekmek 

için güçlü bir yarış bulunmaktadır. İstanbul son 

yıllarda Uluslararası düzlemde kongrelere ev sahipliği 

yapan kentler içinde yükselen bir grafik çizmektedir. 

Dolayısıyla her geçen yıl kongre turizmi açısından 

tercih edilirliğini artıran İstanbul'un sahip olduğu bu 

potansiyelin sürdürülebilir kılınması çok önemli bir 

nokta olarak ortaya çıkmaktadır.  

Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği 

(ICCA) verilerine göre İstanbul, 2000 yılında 

kendisinden 3-3,5 kat fazla sayıda kongre 

düzenlemiş olan Lizbon, Prag, Dublin gibi Avrupa 

kentlerinin gerisinde iken, son 13 yılda bir sıçrama 

yaparak bu kentleri gerisinde bırakarak; düzenlenen 

kongre sayısı açısından 2013 yılında dünyada 8. 

sıraya yükselmiştir.  

 

Tablo 32 İstanbul'da Düzenlenen Kongre Sayısı ve Sıralamadaki Yeri 

 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 

KONGRE SAYISI 27 57 109 113 128 146 

DÜNYA SIRALAMASI 36 24 7 9 9 8 

AVRUPA SIRALAMASI 21 19 6 8 8 7 
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Grafik 4 İstanbul ve Dünya Kentleri Kongre Sayısı Kıyaslaması -2013 
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Tablo 33 İstanbul Ve Dünya Kentleri Katılımcı Sayısı 300 ve 500 Kişinin Üzerinde Olan Kongre Sayısı Kıyaslaması 

  

KATILIMCI SAYISI 500 VE ÜSTÜ 
 

KATILIMCI SAYISI 300 VE ÜSTÜ 

SIRA ŞEHİR KONGRE SAYISI  SIRA ŞEHİR KONGRE SAYISI 

1 İstanbul 49  1 İstanbul 80 

2 Singapur 44  2 Paris 73 

3 Paris 41  3 Singapur 70 

4 Barselona 41  4 Barselona 65 

5 Berlin 37  5 Viyana 65 

6 Seul 35  6 Berlin 64 

7 Londra 30  7 Londra 63 

8 Viyana 28  8 Seul 60 

9 Prag 25  9 Prag 39 

10 Madrid 20  10 Madrid 38 
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İstanbul kongre mekânları açısından geniş bir yelpazeye sahiptir. Çeşitli ölçeklerdeki kongre mekânları, 4 ve 5 

yıldızlı otellerin toplantı salonları ile üniversite oditoryumları birlikte değerlendirildiğinde İstanbul kongre turizmi 

açısından altyapısını geliştirmektedir. 

Tablo 34 Kongre Düzenlenen Mekân Türleri 

 

KAPASİTE (KİŞİ) ORAN % 

KONGRE MERKEZLERİ 39.684 29,67 

ÜNİVERSİTE 24.645 18,43 

OTELLER 69.402 51,90 

TOPLAM 133.731 100 
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Kongre turizmi açısından İstanbul'da altı alt bölgeden 

söz etmek mümkündür. Bunlar;  

1. Atatürk Havalimanı çevresi 

2.Taksim bölgesi 

3. Şişli bölgesi  

4. Haliç ve çevresi 

5. Levent Bölgesi 

6. Sabiha Gökçen Havaalanı çevresi 

Görüldüğü gibi bu altı alt bölgenin beş tanesi Avrupa 

yakasında, sadece bir tanesi Anadolu Yakası'ndadır. 

Ancak son zamanlarda, Sabiha Gökçen 

Havalimanının uluslararası özellik kazanması ile birlikte 

yatırımların birçoğu bu bölgede gelişmeye devam 

etmektedir. 

Uluslararası büyük kongre organizasyonlarının 

seçiminde kültürel aktiviteler dışında; kolay hava 

ulaşımı; en az 3.000 kişilik bir oditoryuma sahip 

donanımlı bir kongre merkezi; gezmek ve eğlenmek 

için çeşitli olanaklar sunması; çeşitli fiyat aralıklarında 

nitelikli konaklama olanaklarının bulunması ve kent içi 

ulaşımın kolaylığı gibi kriterler öne çıkmaktadır. 

Kongre amacıyla seyahat edenler, yüksek gelirli, 

belirli bir seyahat kültürüne sahip, kentin ticari 

hayatına canlılık getiren ve tanıtımına önemli 

katkılarda bulunan ve tekrar kente geri dönme 

potansiyeline sahip kişilerden oluşmaktadır. Kongre 

için gelen ziyaretçilerin beklentileri ile diğer turizm 

türleri için gelen turistlerin beklentileri birbirinden 

farklıdır. Bu nedenle konaklama ve yeme-içme 

yatırımlarının bu profiller bağlamında yapılması 

önemlidir. 

Konaklama ve toplantı altyapısı geliştirilmelidir. 

İstanbul mevcut altyapısı ile küçük ve orta ölçekli 

kongre turizmi açısından yeterli kapasiteye sahiptir. 

Öncelikle mevcut kapasitenin etkili kullanılmasına 

yönelik önlemler alınmalıdır. Ancak uluslararası büyük 

kongre organizasyonları için en az 3.000 kişilik bir 

oditoryuma sahip donanımlı bir kongre merkezinin 

açılması önem taşımaktadır. Kentteki iki ve üç yıldızlı 

konaklama tesislerinin Tarihi Yarımada'da 

yoğunlaşması, kongre merkezlerinden uzakta olması, 

katılımcıların kongre merkezlerindeki bu dört ve beş 

yıldızlı konaklama tesislerini tercih etmesini zorunlu 

kılmaktadır. İstanbul'daki kongre merkezlerinin yakın 

çevresinde, dört ve beş yıldızlı konaklama tesisleri 

dışında, özellikle iki ve üç yıldızlı konaklama tesisleri, 
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butik oteller gibi farklı seçeneklerin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Kongre turizmini geliştirmek üzere 

yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin doğal, 

kültürel ve peyzaj özellikleri dikkate alınmalıdır. 

Ulaşımın kongre turizmi açısından ele alınması gerekmektedir. 

Çeşitli ülkelere uçuş seferlerinin yapılması, uçak bilet 

fiyatlarının ucuzlaması ve THY seferlerinin sıklığı 

kongre turizmi açısından İstanbul için önemli 

fırsatlardır. Ancak İstanbul'a dışarıdan ulaşım kadar 

kent içi ulaşım da kongre turizmi için dikkat edilmesi 

gereken konulardan biridir.  

İstanbul'da kongre turizmi altı alt bölge içinde 

gerçekleşmektedir. Bu alt bölgelerin içi kongre 

mekânları, dört ve beş yıldızlı oteller, yeme – içme 

mekânlarından oluşmaktadır. Ancak, kente gelenler, 

kentteki diğer tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri de 

görmek istemektedirler. Dolayısıyla bu mekânlar ile 

kongre mekânları arasındaki erişilebilirliğin artırılması 

gerekmektedir. Kent içi ulaşım sorunlarını hafifletecek 

ve çeşitli odaklar arasında rahat ulaşım imkânları 

sağlayacak çözümlerin acilen yaşama geçirilmesi 

gerekmektedir. İstanbul'da özellikle karayolu ağırlıklı 

bir toplu taşın sisteminin varlığı, turistlerin bu alt 

bölgeler dışına çıkmasını engellemektedir. İstanbul'da 

raylı sisteme dayalı toplu taşıma sistemi 

yaygınlaştırılmalıdır. 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kongre turizminin gelişiminde önemli 

faktörlerdendir. 

Kongre organizasyonlarında görev alacak nitelikli 

personel yetersizliği, yabancı dil bilgisinin kentte 

yaygınlaşmaması İstanbul'un zayıf taraflarıdır. Kongre 

turizmine yönelik personel yetiştirmek üzere eğitim 

programları hazırlanmalıdır. Kentte yabancı dil 

eğitimini yaygınlaştıracak destek ve teşviklerin 

belirlenerek hayata geçirilmesi sadece kongre 

turizmine yönelik değil İstanbul'da turizmin 

geliştirilmesi için en önemli konulardan biridir. 
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Kültür ekseninde turizm, kongre turizmine de büyük girdi verecektir. 

Kongrelerin yer seçiminde kentlerin alt yapıları kadar 

doğal ve kültürel çekiciklerinin de büyük etkisi 

bulunmaktadır. İstanbul kültürel mirasıyla büyük bir 

potansiyel sahiptir. İstanbul'un kongre turizminde 

geldiği noktanın sürdürebilmesi ve geliştirilebilmesi 

için şehrin kültürel altyapısının geliştirilmesi 

gerekmektedir. İstanbul'da kültür ve sanat ortamının 

geliştirilerek her zaman canlı, şenlikli bir kent haline 

getirilmesi önem taşımaktadır.  

İstanbul turistler için çok çeşitli alternatiflere sahip bir 

kenttir. Kongreye katılmak amacı ile kente gelenlerin 

İstanbul'daki diğer turizm türlerini de keşfetmeleri için, 

bu yerlerin tanıtımı önemlidir. Bunun için İstanbul'a 

ilişkin keşif rotaları çıkartmak ve kongre amacıyla 

gelenlerin bilgilenmesini sağlamak yapılması gereken 

işler arasındadır.  

Kongre ve ziyaretçi bürolarının desteklenmesi gerekmektedir. 

Dünya turizminde meydana gelen gelişmeler, 

rekabetin ulusal düzeyden bölgesel düzeye ve 

destinasyon düzeyine kaydığını göstermektedir. Bu 

nedenle İstanbul'un uluslararası kongre pazarında 

tanıtılması büyük önem taşımaktadır. 

Uluslararası kongre organizatörleri doğrudan ticari 

kuruluşlarla değil, kongre ve ziyaretçi büroları aracılığı 

ile kongre organizasyonları gerçekleştirme 

eğilimindedir. Kongre ve ziyaretçi büroları bir yandan 

kendi ülkeleri ya da şehirlerinin tanıtım ve 

pazarlamasını kongre pazarları için yaparken diğer 

yandan da yapılacak toplantıların zaman ve mekân 

olarak dağılımlarını rasyonel biçimde 

yönlendirmektedirler. Bu bağlamda İstanbul Kongre 

ve Ziyaretçi Bürosu'nun öneminin iyi algılanması ve 

desteklenmesi gerekmektedir. 
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Kongre turizminin internet ortamında akıllı turizm projesine entegre 

edilmesi önemlidir.  

Turizm, internetten en çok yararlanan sektörlerden 

biridir. İnternet artık geleceğin seyahat acenteleri 

olarak görülmektedir. Bir iletişim aracı ve dağıtım 

kanalı olarak internet, turistlerin destinasyon 

hizmetleri hakkında kolayca bilgi sahibi olmalarını ve 

gerekli bilgiyi sanal çevreden rahatlıkla elde 

edebilmelerini sağlamaktadır. Kente kongre amacı ile 

gelenlerin kolay erişebileceği ve bilgi sahibi olabileceği 

bir internet sitesinin oluşturulması İstanbul'un daha 

da güçlenmesini sağlayacaktır. 

Anadolu Yakası'nda Kartal ve Pendik; Avrupa Yakası'nda Kâğıthane 

ve Şişli kongre turizmi ile geliştirilmelidir. 

Sahip olduğu güçlü ulaşım bağlantıları ve transfer 

noktalarıyla Anadolu Yakası'nda Kartal ve Pendik; 

Avrupa Yakası'nda Kâğıthane ve Şişli kongre turizmi 

geliştirilmesi için önerilen ilçelerdir. Ayrıca, 3. 

Havalimanına yakın noktalarda potansiyel kongre 

alanları olarak değerlendirilmelidir. Özellikle kentin 

çeperlerinde, konut işlevine sahip alanların 

sağlıklılaştırılması veya yeniden düzenlenmesinde 

yakın çevrelerinde kongre-fuar alanları gibi işlevlerin 

geliştirilmesi itici bir güç özelliği taşıyabilir. ä 
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KOD STRATEJİ 

 S25 Kongre Turizminin Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Uluslararası kongre pazarında İstanbul'un tanıtılması S35, S35.A1.c 

A2 
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun merkezi ve yerel yönetimlerce desteklenmesinin 
sağlanması 

- 

A3 Kongre turizmine yönelik nitelikli personel yetiştirilmesi S1.A1 

A4 Yabancı dil bilen kentli sayısının artırılması  S1.A7 

A5 İstanbul'un kongre kapasitesinin etkili kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması - 

A6 
Kente kongre amacı ile gelenlerin kolay erişebileceği ve bilgi sahibi olabileceği bir internet sitesinin 
oluşturulması 

S33 

A7 İstanbul'a 3000-5000 kişilik iki adet oditoryum yapılması - 

A8 
Konaklama tesisi-kongre merkezi-gezilecek yerler arasındaki ilişkinin hızlı ve konforlu bir ulaşım ile 
güçlendirilmesi 

S6.A2 

A9 
Kongreye katılmak amacı ile kente gelenlerin İstanbul'daki diğer turizm türlerini de keşfetmelerinin 
sağlanması 

S5.A3, S33, 

S35.A5.a 

A10 Konaklama altyapısının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi S8.A1 

A11 İstanbul'da kültür-sanat ortamının geliştirilmesi S15 

A12 
Kongre merkezlerinin estetik, dekorasyon ve mimari açıdan özgün bir tasarıma sahip olacak 
şekilde kentsel kimlik göz önünde bulundurularak inşa edilmesi 

- 

 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İBB, UHDB, İLÇE BELEDİYELERİ, 

İSTANBUL KONGRE VE 

ZİYARETÇİ BÜROSU,  

İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 

MEB, KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, STK’LAR, TUGEV, 

TUROB 

G1 İstanbul'da Düzenlenen Kongre Sayısı 

G2 İstanbul'da Düzenlenen Kongrelerde Katılımcı Sayısı 

G3 İstanbul'da Kongre Mekânlarının Sayısı 

G4 İstanbul'da Kongre Mekânlarının Kapasitesi 

G5 
Düzenlenen Kongreler Açısından Dünya 
Sıralamasındaki Yeri 

G6 Yabancı Dil Bilenlerin Toplam Nüfusa Oranı 
 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Kongre Turizmi Stratejik Eylem Planı - 

P2 Oditoryum Projesi S26.P3 

P3 Kongre Turizm Rehberi Projesi - 

- SMARTURİSTANBUL Projesi - 
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Strateji 26 Fuar Turizminin Geliştirilmesi 

 

İstanbul'da turizmin sürdürülebilir olmasında, üst gelir 

gruplarının kente getirilmesinde ve kente yeni bir imaj 

kazandırılmasında çok önemli katkılar sağlayacak 

olan fuar turizminin geliştirilmesi önemli stratejilerden 

biridir. 

Fuarlar, farklı ulusal ve uluslararası düzlemde birçok 

farklı yerden alıcı ve satıcıların tek bir noktada 

buluştuğu, tanıtım, yeni ortaklıklar kurma, farklı ticari 

uygulamaları görme gibi olanakların sunulduğu 

alanlardır. Küresel gelişmelerin sonucu ortaya çıkan 

günümüz rekabet ortamı fuarların önemini artırmıştır. 

Fuarlar, ticaretin gelişmesi, yeni pazarlar bulunması 

ve ekonomik canlılığın sağlanması bakımından çok 

önemlidir. Fuarlar çok boyutlu etkilere sahiptirler. 

Ürünlerin alıcıya ulaşmasının ötesinde, bilgi paylaşım, 

teknolojik gelişme ve paylaşım ortamının sağlandığı 

fuarlar, hem düzenlendiği ülke ve şehirde faaliyet 

gösteren firmaların cirosunu etkileyerek, ekonomiye 

katkı sağlamakta, hem de büyüklüğüne göre yerli ve 

yabancı ziyaretçiyi kente çekerek, kentte hareketlilik 

sağlamaktadır.  

Türkiye, dünya çapında fuar düzenlenen ülkeler 

içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Fransa, Almanya 

gibi Avrupa ülkelerinden sonra gelmektedir. Bu 

durum Türkiye'de fuarcılığın kalbi olan İstanbul'un ne 

kadar önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Farklı 

sektörlerde faaliyet gösteren firmaların burada 

yoğunlaşması, ekonominin kalbinin bu kentte atması, 

büyük ölçekli fuar alanlarının, otellerin ve havaalanının 

olması kentin fuarcılık alanında da çekim merkezi 

olmasını sağlamaktadır. UFI standartlarına göre bir 

fuarın uluslararası ölçekte etkinlik olabilmesi için 

gereken kriterler; en az %10 oranında fuarda stant 

açan yabancı firma veya %5 oranında yabancı 

ziyaretçi olarak tanımlanmıştır. 
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Tablo 35 Ülkelere Göre Fuar Sayıları Karşılaştırmaları 

GENEL TOPLAM ULUSLARARASI FUARLAR 

 

FUAR 
SAYISI 

TOPLAM 
KİRALIK 
ALAN 
(M²) 

FUAR 
SAYISI 

KİRALIK 
ALAN 
(M²) 

FUAR 
SAYISI 
ORANI 

KİRALIK 
ALAN 
ORANI 

FRANSA 796 5.632.187 253 3.325.691 32% 59% 

ALMANYA 294 10.008.622 209 9.149.739 71% 91% 

TÜRKİYE 407 2.811.103 190 1.657.871 46% 59% 

İTALYA 225 4.656.073 175 3.943.499 78% 85% 

İSPANYA 214 2.071.213 91 1.234.716 43% 60% 

RUSYA 89 764.906 76 716.041 85% 94% 

ÇEK CUMHURİYETİ 56 302.570 38 208.967 68% 69% 

POLONYA 233 803.022 36 229.503 15% 29% 

HOLLANDA 53 626.116 32 415.013 60% 66% 

AVUSTURYA 30 402.959 28 381.443 93% 95% 

Kaynak: UFI, Global Exhibition Industry Statistics-2014  
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Fuarlar açısından İstanbul'un önemi çok yüksektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin istatistiklerine göre, 2013 

yılında Türkiye'de düzenlenen toplam 407 adet fuarın %51'i (206 adet) İstanbul'da gerçekleşmiştir. 

Tablo 36 İstanbul ve Türkiye Geneli Fuar İstatistikleri - 2013 

 

DÜZENLENEN 

FUAR SAYISI 

TOPLAM FUAR 

KATILIMCISI 

SAYISI 

DOĞRUDAN 

YABANCI 

KATILIMCI 

SAYISI 

TOPLAM 

ZİYARETÇİ 

SAYISI 

YABANCI 

ZİYARETÇİ 

SAYISI 

Türkiye 407 60.520 9.053 15.500.048 527.748 

İstanbul 206 38.321 7.723 5.039.382 423.976 

Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Bu etkinlikler, İstanbul'un küresel ve bölgesel düzeyde tanınırlığının artmasına, İstanbul'a iş ve akademik 

çevrelerden ziyaretçilerin daha fazla sayıda ve sıklıkla gelmesine katkı yapabilecek faaliyetlerdir. Fuarcılık; gerek 

sanayi ürünlerine yeni ihracat pazarları sağlaması, gerekse turizmin gelişmesi bakımından İstanbul ve ülke 

ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.  
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Fuarlar, özellikle turizm sezonu olan Haziran-Eylül arasındaki dönem dışında kentte ziyaretçi hareketliliği olması 

açısından önemlidir. Fuarların İstanbul'daki turizm sezonu dışında gerçekleşmesi, turizmin tüm yıla yayılmasına 

katkı sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TOBB, 2013 Fuar Takvimi 
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Dünya üzerinde 33 şehirde tek başına 100 bin 

metrekarenin üzerinde fuar alanı var. İstanbul'a bu 

açıdan bakıldığında uluslararası standartlara ulaşmak 

yönünde hızlı adımların atıldığı görülmektedir. 

İstanbul'da sadece fuar mekânı olarak kullanılan iki 

tane mekân bulunmaktadır: Bunlardan TÜYAP 12 

sergi salonunda 98.000 m² (www.tuyap.com.tr), 

CNR-EXPO 150.000 m² kapalı, 120.000 m² açık 

alana ve 8 fuar salonuna (www.cnrexpo.com) 

sahiptir. İstanbul sahip olduğu bu kapasite ile fuarcılık 

alanında öne çıkan Moskova, Dubai, Almanya gibi 

ülkelerle rekabet edebilir konumdadır 

(www.tobb.org.tr ).  

Bu iki mekân, büyük açık alan gereksiniminden ve 

ulaşım kolaylığından dolayı Avrupa Yakası'nda 

Atatürk Havalimanı'na yakın yerde konumlanmışlardır. 

Benzer şekilde Anadolu Yakası’nda Sabiha Gökçen 

Havalimanı’na yakın noktalarda ve yine Avrupa 

yakasında 3. Havalimanına yakın noktalarda 100.000 

m²nin üzerinde fuar alanları planlanabilir. Bunlar 

dışında küçük ölçekli fuar, sergi amacı ile de uygun 

alanlara sahip mekânlar kent içinde bulunmaktadır. 

Bu tür organizasyonlar daha çok perakende satış 

amacı taşıyan, kentliye hizmet sunan fuar ve 

sergilerdir.  

Fuar alan kapasitesinin artırılması ve altyapının geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

İstanbul'daki mevcut fuar alanlarının kapasitesi, talebi 

karşılamada yetersiz kalmaktadır. Kent çeperlerinde 

yeni fuar alanları planlanmalı; açık alana sahip festival 

alanlarının da fuar alanı olarak kullanımına yönelik 

düzenlemeler yapılmalıdır. İstanbul’da farklı bir fuar 

konsepti geliştirmek üzere, Boğaziçi, Haliç kıyılarının 

da eklemlenebildiği fuar düzenlemeleri 

gerçekleştirilebilir. Gebze ve Tuzla OSB’lerine yakın 

bir alanda düşünülecek bir fuar alanı ile burada yer 

alan depolama, lojistik vb. sanayi tesislerinin de davet 

alma ve ziyaretçilere farklı bir deneyim imkânı 

sunmalarının sağlanabilir. Marina alanları da fuar 

organizasyonları için potansiyel alanlardır. Marina 

alanlarının fuarlar için yeniden organize edilmesi ve 

fuarlara gelen davetlilerin şehri deniz yoluyla 

dolaşabilmelerinde çeşitli yat operatörleri ile 

anlaşmaların yapılması, hem kapasite artırımı 

sağlayacak, hem de fuar turizmi ile diğer turizm türleri 

arasında ilişki kurulacaktır. 
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1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda 

önerilen Pendik fuar alanı dışında, yine hem 

havaalanına hem de kent merkezine yakınlığı 

nedeniyle Anadolu Yakasında Kartal ve Maltepe 

ilçeleri; Avrupa yakasında ise 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planı'nda önerilen Silivri-Çanta ve 

Avcılar-Firuzköy ile birlikte 3. Havalimanına yakın 

noktalarda potansiyel fuar alanları olarak 

değerlendirilmeli; gün boyu canlı ve dinamik bütüncül 

bir “Fuar Kampüs”ü hayata geçirilmelidir. 

Konaklama altyapısı çeşitlendirilmeli ve 

güçlendirilmelidir. Nitelikli personel yetiştirilmesi 

amacıyla eğitim programları hazırlanmalı; kentte 

yabancı dil bilenlerin sayısını artırmaya yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

İstanbul fuar turizminde en önemli sorunlardan biri, 

şehrin çeperlerinde yer alan fuarlara gelen 

katılımcıların kentle ilişki kuramamasıdır. Sektör 

temsilcileri -özellikle Avrupa'dan şehre günübirlik 

gelen temsilciler- fuar mekânında gününü geçirdikten 

sonra tekrar ülkelerine geri döndüklerini 

belirtmişlerdir. Fuara katılanların, kentteki diğer tarihi, 

kültürel ve doğal güzellikleri de görmeleri 

sağlanmalıdır. Dolayısıyla bu mekânlar ile fuar alanları 

arasındaki erişilebilirliğin artırılması gerekmektedir. 

Karayolu ağırlıklı bir toplu taşıma sisteminin varlığı ve 

kent içi trafiği, turistlerin fuar alanı dışına çıkmasını 

engellemektedir. İstanbul'da raylı sisteme dayalı toplu 

taşıma sisteminin yaygınlaşması önem taşımaktadır.  

Fuar turizminde, kentin yerel ve uluslararası ölçekte tanıtımına yönelik 

çalışmalara hız kazandırılmalıdır. 

Fuar için gelen ziyaretçilerin kentte daha uzun süre kalmaları ve tekrar gelmelerini sağlamak amacıyla; fuar öncesi 

ve sonrasında kenti gezmeleri ve görmeleri için programlar düzenlenmeli; İstanbul'daki diğer turizm türlerini de 

keşfetmeleri sağlanmalıdır. Şehrin kültür ve sanat ortamı geliştirilmelidir. 

Kente fuar amacı ile gelenlerin kolay erişebileceği ve bilgi sahibi olabileceği bir internet sitesinin oluşturulması, 

İstanbul'da turizmin geliştirilmesi açısından önemli stratejilerden biridir. 



 

241 

Fuarlara yabancı ziyaretçi ve katılımcı sayısını artırmak için fuar organizatör firmalarına destek verilmelidir. 

Yurtdışındaki tanıtımı güçlendirmek için, büyük ve uluslararası ölçekte fuarlar şehre çekilmelidir. Bu kapsamda, 

devletin fuarcılık alanına teşvik sağlaması gerekmektedir. ä 
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KOD STRATEJİ 

 
 S26 Fuar Turizminin Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Kentin çeperlerinde yeni fuar alanlarının oluşturulması - 

A1.a Fuarlar için, açık alana sahip festival alanlarının da kullanılması - 

A1.b 
Yeni fuar alanlarının Anadolu Yakası'nda havalimanına yakın ve 100.000 m² nin üzerinde olması 
koşullarıyla planlanması 

- 

A2 
Konaklama tesisi-fuar alanı-gezilecek yerler arasındaki ilişkinin hızlı ve konforlu bir ulaşım ile 
güçlendirilmesi 

S6.A2 

A3 
Fuara katılmak amacı ile kente gelenlerin İstanbul'daki diğer turizm türlerini de keşfetmelerinin 
sağlanması 

S5.A3, S33, 

S35.A5.a 

A3.a Fuar organizatörleri ile turizm tanıtım organizatörlerinin işbirliğinin sağlanması - 

A3.b 
Fuar için gelenlerin kent içinde dolaştırılması; yeme-içme mekânları, gezilecek-görülecek yerlere 
ilişkin bilgilendirme yapılması 

- 

A3.c 

Etkinlik alanlarında SMARTURİSTANBUL Bilgilendirme Ofislerine yer verilmesi ve kentin sahip 
olduğu kültür, sanat ve doğal değerlerin tanıtıldığı rehberlerin SMARTURİSTANBUL temsilcileri 
tarafından aktarılması 

S5.A3 

A4 Yurtdışı fuarlara katılımın desteklenmesi ve teşvik edici uygulamaların gerçekleştirilmesi - 

A5 
Kente fuar amacı ile gelenlerin kolay erişebileceği ve bilgi sahibi olabileceği bir internet sitesinin 
oluşturulması 

S33 

A6 
Fuar çevrelerinde ve havalimanı yakınlarında konaklama altyapısının çeşitlendirilmesi ve 
güçlendirilmesi 

S8.A1 

A7 İstanbul'da kültür-sanat ortamının geliştirilmesi S15 

A8 Fuar turizmine yönelik nitelikli personel yetiştirilmesi S1.A1 

A9 Uluslararası fuarlarda İstanbul’un marka şehir olarak geliştirilmesi S35.A1.D 

A10 
İstanbul’da farklı bir fuar konsepti geliştirmek üzere, Boğaziçi, Haliç kıyılarının da 
eklemlenebildiği fuar düzenlemelerin yapılması 

- 

A11 

Gebze ve Tuzla OSB’lerine yakın bir alanda düşünülecek bir fuar alanı ile burada yer alan 
depolama, lojistik vb. sanayi tesislerinin de davet alma ve ziyaretçilere farklı bir deneyim imkânı 
sunmalarının sağlanması 

- 

A12 
Marina alanlarının fuarlar için yeniden organize edilmesi ve fuarlara gelen davetlilerin kenti deniz 
yoluyla dolaşabilmelerinde çeşitli yat operatörleri ile anlaşmaların yapılması  

- 

A13 
Denizcilik fuarlarının İstanbul boğaz ve haliç kültürü konseptiyle bütünleştirilerek tematik olarak 
hazırlanması 

- 

A14 
İstanbul 3. Havalimanına yakın bir alanda gün boyu canlı ve dinamik bütüncül bir fuar 
kampüsünün hayata geçirilmesi  

S25.A7 
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KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İBB, İLÇE BELEDİYELERİ, 

TYDTA, STK’LAR, TOBB 

ICVB, TFYD, CNR-EXPO, 

TÜYAP, YUFOD, İSTANBUL 

TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 

G1 İstanbul'da Düzenlenen Fuar Sayısı 

G2 İstanbul'da Düzenlenen Fuarlarda Katılımcı Sayısı 

G3 İstanbul'da Fuar Mekânlarının Sayısı 

G4 İstanbul'da Fuar Mekânlarının Kapasitesi (kişi, m²) 

G5 
Düzenlenen Fuarlar Açısından Dünya ve AB 
Sıralamasındaki Yeri 

G6 Yabancı Dil Bilen Kentli Sayısının Tüm Nüfusa Oranı  
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Fuar Turizmi Stratejik Eylem Planı - 

P2 Fuar Turizm Rehberi Projesi - 

P3 Anadolu ve Avrupa Yakası Fuar Kampüsü Projesi S25.P2 
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Strateji 27 Yat Turizminin Geliştirilmesi 

 

Denize dönük bir eğlence ve dinlenme endüstrisi olan 

yat turizmi, ekonomik refah düzeyinin yükselmesi ve 

teknolojik gelişmeler ile birlikte dünya turizmi 

içerisinde son yıllarda hızla gelişim göstermektedir.  

Yat turizmi, elverişli koşullara sahip kıyı özelliklerine ve 

iklime bağlı olarak Akdeniz Çanağı’ndaki Fransa, 

İspanya, Hırvatistan gibi ülkelerin kıyıları ile Kuzey ve 

Güney Amerika’daki bazı ülke ve adaların kıyılarında 

gelişmiştir. Uzak Doğu’da ise iklimsel özelliklerin 

uygun olmaması sebebiyle yat turizmi önemli bir 

gelişme gösterememiştir. 

Yatçılar için marina seçiminde en önemli kriterler 

marinanın konumu ve sunduğu olanaklardır. Coğrafi 

konumu nedeniyle yat turizmi için önemli bir avantaja 

sahip olan İstanbul'da toplam kapasitesi 3495 olan 

beş yat limanı bulunmaktadır. Ayrıca Tuzla, Haliç ve 

Zeytinburnu'nda marina alanları planlanmaktadır. 

Yapılması düşünülen "Kanal İstanbul" projesi 

kapsamında ise; Arnuvutköy Karadeniz sahili, 

Sazlıdere ve Küçükçekmece gölleri yat turizmi için 

değerlendirilebilecek alanlardır.  

Tablo 37 İstanbul'daki Yat Limanları ve Kapasiteleri 

YAT LİMANI KARA KAPASİTESİ DENİZ 
KAPASİTESİ 

TOPLAM 

ATAKÖY YAT LİMANI 100 700 800 

SETUR KALAMIŞ YAT LİMANI 200 1.145 1.345 

PENDİK YAT LİMANI 100 750 850 

KUMBURGAZ GÜZELCE YAT LİMANI 100 250 350 

BÜYÜKÇEKMECE YAT LİMANI 0 150 150 

TOPLAM 400 2.595 3.495 

Kaynak: Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması –Sonuç Raporu (UDHB, 2010) ve İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi (2012) derlenen 

verilerdir. 

Tema 

No.9

Turizmde 
Çeşitlilik

Strateji

No.27
Yat Turizminin Geliştirilmesi
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Kıyı şeridinde düzensiz parklanmaya son vermek, 

niteliksiz işletmeciliği sonlandırmak, kıyıyı kamu 

kullanımına açmak ve parklanmadan kaynaklanan kıyı 

kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çeşitli alanlarda 

Tekne Parklar yapılacaktır. Öncelikli olarak İstinye ve 

Tarabya’da hizmete sunulan tekne parkların, ilave 

olarak Büyükdere (Sarıyer), Bebek, Paşabahçe 

(Beykoz) ve Çengelköy’de (Üsküdar) yapılması 

planlanmaktadır. İstinye koyunda 180 ve Tarabya 

koyunda 208 olmak üzere toplam 388 yat kapasiteli 

projenin hayata geçmesinin ardından diğer parkların 

da faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 5 bin yat ve 

teknenin paklandırılması hedeflenmektedir. İSPARK 

tarafından işletilecek tekne parklarda; ofis hizmetleri 

(genel enformasyon hizmeti, meteoroloji bilgileri, 

haberleşme vb) , genel hizmetler (su, elektrik, duş vb) 

ve güvenlik hizmetleri sunulmaktadır. Tekne 

parklardan kısa süreli bağlamak isteyen tekne 

sahipleri yararlanabileceği gibi haftalık, aylık ve yıllık 

abonelik hizmeti de verilmektedir (İSPARK, 2014).  

İstanbul'da yat turizmi büyük oranda İstanbul'da 

yaşayan ya da yerli turisti kapsamaktadır. 

Konumundan kaynaklanan avantajın ekonomik 

değere dönüşebilmesi için yabancı turist artışı 

hedeflenmelidir. Bunun için yapılacak önemli bir 

adım, yapılacak hukuki düzenleme ve iyileştirmelerle 

bürokratik güçlüklerin azaltılmasıdır. Diğer bir adım, 

yabancı turistlerin ilgi alanına giren ve kalite 

beklentilerini karşılayan tesislerin artırılması ve iskele 

uzunluklarının mega yat boyutlarına göre 

tasarlanmasıdır. Tesislerin, turistlerin beklentilerine 

uygun bir şekilde; sadece bir marina değil; su sporları 

ve alışveriş merkezi, onarım ve bakım üssü, sosyal ve 

kültürel aktiviteler merkezi olan bir "marina village" 

mantığı ile tasarlanması gerekir. Ancak tüm ihtiyaç ve 

beklentilerin bu soyutlanmış mekânda karşılanması 

yerine; turistlerin kenti ziyaretinin de sağlanması 

gerekmektedir.  Bunun için en başta yat turistlerinin 

kolayca kent merkezine ulaşmasını sağlayacak 

ulaşım alternatiflerinin geliştirilmelidir. Tanıtım 

broşürlerine veya diğer yayınlara İstanbul'daki kültürel 

ve doğal değerlere ilişkin bilgi verilerek, kenti her 

yönüyle keşfetmeleri sağlanmalıdır. 

Yat turizminin kendisinin olduğu kadar onu 

destekleyen alt sektörlerin (yat tasarım büroları, yat 

malzemeleri satış yerleri, yat işletmeciliği, günlük tur 

ve gezi tekneleri işletmeciliği, marina ve çekek yeri 

işletmeciliği, kruvaziyer ve feribot işletmeciliği, su 

sporları işletmeciliği, yatçılık eğitim okulları, yat ve 

motor bot yarışları organizasyonu) de gelişmesi, 

kentliler için istihdam olanağı yaratacak, turizmi 

çeşitlendirecek ve ekonomik bir hareketlilik 

sağlayacaktır. 
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Kıyı alanları kullanımına yönelik veri envanteri 

oluşturularak, kıyı alanlarının daha planlı gelişmesinin 

sağlanmalıdır. Yat limanlarının planlanmasındaki 

stratejik çalışmalar ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 

olmak üzere 3 aşamadan oluşmalıdır. Kıyı alanlarının 

bir bütün olarak ele alındığı master planlarının 

yapılması ve bunun bir kent ölçeği ile değil bir coğrafi 

bütünlükle planlanması gerekmektedir. 

Mekânsal olarak; İstanbul bütününde en önemli 

sorunlardan biri de, kıyı alanlarının bir bütün olarak ele 

alınması zorunluluğunun göz ardı edilerek, parçacıl 

planlarla kıyılarda birbirinden bağımsız işlev alanlarının 

oluşmasıdır. Şehir dokusunun tahrip edilmeden kıyı 

alanlarının geliştirilmesi, yakın çevresinin 

spekülasyonlarla rant artışına sebep olmadan 

planlanması dikkat edilmesi gereken konulardır. 

Marina yatırımlarını etkileyen en önemli hususlardan 

birisi çevre korumaya yönelik kaygılardır. Günümüzde 

kamuoyunun çevre korumaya karşı duyarlılığı git gide 

artmaktadır.  Temiz denize sahip olma ve denizlerini 

temiz tutma marinaların varlık nedenlerinden olup 

hangi bölge veya konumda olursa olsun denizlerinin 

kirlenmesini önleyemeyen marinanın geleceğinden 

bahsetmek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle 

doğal değerlere ilişkin taşıma kapasitesi saptanmalı, 

doğa ile dost sistemler geliştirilmelidir. Bu bakımdan, 

marina yatırımlarında her şeyden önce kamuoyu 

doğru bir şekilde bilgilendirilerek, bu yatırımlara sahip 

çıkılması ve yat limanlarının içinde oluşturulacak işlev 

alanlarıyla tüm kentliler için ilgi çekici bir alan 

oluşturularak marinaların kent ile bütünleşmesi 

sağlanmalıdır. 

Mevcut ya da planlanan tüm yat limanlarında, turistin 

kolayca kiralama hizmetleri ve ödemelerini 

gerçekleştirebileceği elektronik altyapının kurulması, 

her limanda kurulacak olan SMARTURİSTANBUL 

Bilgilendirme Ofislerinden kolayca bilgi alması 

sağlanmalıdır. Diğer önemli konulardan birisi de bu 

bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılmasıdır. 

Kamera ve izleme sistemleri kurularak güvenliğin üst 

düzeyde tutulması, denizden ve karadan sorumlu 

emniyet teşkilatlarının koordinasyon çerçevesinde 

hizmet vermesi gerekmektedir. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

S27 Yat Turizminin Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Bürokrasinin azaltılarak yat turizminin teşvik edilmesi - 

A2 İskele uzunluklarının mega yat boyutlarına göre tasarlanması - 

A3 
Yat turistlerinin kolayca kent merkezine ulaşmasını sağlayacak ulaşım alternatiflerinin 
geliştirilmesi 

S6.A2 

A4 Yat turizmine yönelik alt sektörlerin geliştirilmesi - 

A4.a 
Tanıtım broşürlerinde ve diğer yayınlarda İstanbul'daki kültürel ve doğal değerlere ilişkin bilgi 
verilmesi 

- 

A4.b 
Yat limanlarının içinde oluşturulacak işlev alanlarıyla tüm kentliler için ilgi çekici bir alan 
olmasının sağlanması; şehir ve İstanbullu ile bütünleştirilmesi 

- 

A5 
Kıyı alanlarının bir bütün olarak ele alındığı; il sınırlarına göre değil, coğrafi bir bütünlüğe göre 
planlandığı master planlarının yapılması 

- 

A5.a 
Kıyı alanları kullanımına yönelik veri envanterinin oluşturulması, böylece kıyı alanlarının daha 
planlı gelişmesinin sağlanması 

- 

A5.b 
Kıyılara yönelik doğal değerlerin taşıma kapasitesinin saptanması, doğa ile dost sistemlerin 
geliştirilmesi 

- 
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Strateji 28 Kruvaziyer Turizminin Geliştirilmesi 

 

Kruvaziyer turizmi, günümüzde dünyada en çok ilgi 

gören turizm aktivitelerinden birisidir. Deniz ve hava 

koşullarının yılın 12 ayında hizmet sunmaya elverişli 

kapasitesi, kıyı bakımından sahip olduğu eşsiz 

doğası, tarihi güzellikleri Türkiye ve İstanbul kıyılarına 

olan talebi de artırmaktadır. 

2013 yılı sonunda dünya genelinde 20.9 milyon 

yolcudan 2.2 milyonu Türkiye limanlarını ziyaret etmiş; 

bir başka deyişle toplam kruvaziyer turistinin yaklaşık 

yüzde 11’inin yolu Türkiye’den geçmiştir (TÜRSAB, 

2014). 

Akdeniz'de kruvaziyer yolculuğu güzergâhında 

Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, İsrail ve Mısır ile 

birlikte yer alan Türkiye'de kruvaziyer turizmi, 

İspanya, İtalya ve Yunanistan çıkışlı, paket turların 

uzantısı olarak ve çoğunlukla günübirlik uğrak şekilde 

gerçekleşmektedir. 

Kruvaziyer turisti normal bir turistin ortalama 3 katı 

kadar harcama yapmaktadır. Örneğin Türkiye'de 

normal bir turistin günlük ortalama harcaması 50-55 

USD seviyesindeyken, transit bir limanda kruvaziyer 

turisti için bu rakam 120 USD, ana limanlarda ise 150 

USD yi geçmektedir. Kruvaziyer tayfası da limanlarda 

günlük ortalama 70 USD harcama yapmaktadır. Bu 

rakamlar baz alınarak yapılan hesaba göre, kruvaziyer 

turisti ve tayfasından Türkiye'de esnafa yaklaşık 400 

milyon USD kazanç getirmektedir (TÜRSAB, 2014). 

İstanbul kruvaziyer turizminde son 10 yılda büyük bir 

büyüme kaydetmiş; gemi sayısı bakımından ikinci, 

yolcu sayısı bakımından ise Türkiye'nin birinci şehri 

konumuna ulaşmıştır. Salıpazarı Limanında limana 

gelen kruvaziyer gemilerden 30.000 $ günlük 

barınma ücreti ve yolcu başına 5 $ ayakbastı parası 

alınmaktadır. Salıpazarı limanı kruvaziyer gemilerden 

yıllık yaklaşık 15 milyon $ gelir elde etmektedir. 
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Tablo 38 İstanbul Yolcu ve Gemi Sayıları 

Kaynak: TÜRSAB, 2014 

 

Tablo 39 Türkiye’de Kruvaziyer Gemilerinin Uğradığı Limanlar - 2013 

 

2003 YILI 
TÜRKİYE 
ORANI % 

2013 YILI 
TÜRKİYE 
ORANI % 

KUŞADASI 337 38 428 27.2 

İSTANBUL 199 22.4 381 24.2 

İZMİR 5 0.6 190 12.1 

BODRUM 63 7.1 114 7.3 

MARMARİS 51 5.7 112 7.1 

ANTALYA 92 10.4 64 4.1 

DİĞER 
LİMANLAR 

140 15.8 283 18.0 

TÜRKİYE 887 100 1572 100 

Kaynak: TÜRSAB, 2014 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

YOLCU 200.079 114.390 176.768 273.553 422.896 489.544 476.541 508.246 627.897 596.027 689.417 

GEMİ 199 141 202 306 340 404 313 342 420 382 381 



 

250 

 

 

Tablo 40 Türkiye’de Kruvaziyer Yolcu Sayıları - 2013 

 

2003 YILI 
TÜRKİYE 
ORANI % 

2013 YILI 
TÜRKİYE 
ORANI % 

KUŞADASI 225.330 38.7 577.685 25.8 

İSTANBUL 200.079 34.4 689.417 30.8 

İZMİR 3271 0.6 486.493 21.7 

BODRUM 15.416 2.6 28.546 1.3 

MARMARİS 48.012 8.3 163.575 7.3 

ANTALYA 32.977 5.7 152.685 6.8 

DİĞER 
LİMANLAR 

72.179 12.4 170.921 7.6 

TÜRKİYE 581.848 100 2.240.776 100 

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Kruvaziyer Sektör Raporu- 2013 
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Limanlarımıza gelen hem kruvaziyer gemi hem de 

yolcu trafiğinde ciddi artışlar yaşandığı ve deniz sınır 

kapıları yolcu trafiğinde geçmiş yıllara göre yoğunluk 

yaşandığı görülmektedir. Buradan çıkan sonuç, 

Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemilerin kapasitelerinde 

bir artış olduğu, dolayısıyla bu tür gemilere hizmet 

verecek limanların da gelecekte bu kapasite artışlarını 

karşılayacak büyüklükte olması gerektiğidir. Özellikle 

son yıllarda gemilerin 200-300 metre uzunluğunda 

olduğu göz önüne alındığında Türkiye'de bu gemilere 

hizmet verecek yeterli kapasitede liman olmayışı ve 

mevcut limanların teknik yetersizlikleri Türkiye'nin 

önündeki temel sorunlar olduğu gibi İstanbul için de 

durum çok farklı değildir. 

İstanbul’un dünyada her geçen yıl kruvaziyer turizminden aldığı pay 

artırılmalıdır. 

TÜRSAB'ın 2014 yılı Türkiye Kruvaziyer Turizmi 

Raporu'nda; dünyada 2013 yılında 20.9 milyon kişiye 

ulaşan kruvaziyer turizminin, 2014 yılında ise 22 

milyon olarak gerçekleşeceği; 2018 yılı için 

beklentinin ise 24.1 milyon kişi olduğu 

belirtilmektedir. Raporda, 2014 yılında kruvaziyer 

turizminin sadece gemiler açısından büyüklüğünün 

40 milyar dolara ulaşacağı, yolcuların ve tayfaların 

2014 yılında limanlarda yapacağı doğrudan 

harcamanın ise 18.9 milyar dolar olarak 

gerçekleşeceğinin beklendiği ifade edilmektedir. 

Sektörün en büyük 3 şirketi Carnival Corporation, 

Royal Caribbean Cruises ve Norwegian Cruise  

yolcuların yüzde 79.4'üne, gelirin yüzde 71.8'ine 

sahiptir. Bu gelirden İstanbul'un daha fazla pay 

alabilmesi için hedefi "Ana Liman" olmalıdır. 

İstanbul “Ana Liman” olma potansiyeline sahiptir. 

Kruvaziyer turizminin Türkiye'nin ekonomisine katkıda 

bulunabilmesi, kruvaziyer turizminden pay alan 

ülkelerle rekabet edebilecek konuma getirilmesi için; 

“Home Port / Turn Around Port Liman”, yani 

kruvaziyer gemilerin ilk kalkış ve son varış limanı 

olmak esas hedef olmalıdır. Bunun için de kruvaziyer 

yolcu taşımacılığı konusunda ulusal stratejinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi 

2023 Raporu ve 9. Kalkınma Planı Turizm İhtisas 

Komisyonu Raporunda İstanbul’un ana liman 
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olmasına yönelik strateji bulunmaktadır. Türkiye'de 

kruvaziyer turizmi hâlihazırda yabancı firmaların 

tercihine bağlı gelişmekte ve Türkiye belirli limanlarda 

günübirlik gezilere katılan gemi yolcularının yaptığı 

alışverişten kazanabilmektedir. 

Ana liman olabilmek için; dünya kenti olması, 

kruvaziyer limanına yakın modern bir hava limanına 

sahip bulunması, limana yakın otellerin varlığı, ulaşım 

yollarının yeterli kalite ve kapasitede olması, 

kruvaziyer gemi yolcu trafiğine uygun modern yolcu 

terminaline sahip bulunması, 2500-5500 yolcu 

kapasiteli gemiler için uygun rıhtımının olması, 

gerekmektedir. İstanbul ve İzmir bu şartların tümüne 

sahip şehirlerimizdir (Deniz Sektörü Raporu, 2009).  

İstanbul'un ana liman olmadığı halde güzergâhların 

%19'unun başlangıç noktası olması, İstanbul'un 

kruvaziyer turizm potansiyelini ortaya koymaktadır. 

Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için İstanbul'da 

acilen ana liman yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

İstanbul’a home port statüsünde bir kruvaziyer liman 

inşa edilmesi durumunda  yıllık yolcu sayısı ve elde 

edilecek gelir, mevcut durumun yaklaşık 2-3 katına 

ulaşacaktır.  

Şehrin kruvaziyer turizmi için taşıma kapasitesi hesaplanmalıdır.

Dünya'da kruvaziyer turizmine olan talep artışına 

paralel olarak gemiler de büyümektedir. Gemi 

kapasiteleri 1970'lerde 500-800 yolcudan, yeni 

gemilerde yüzer şehirlere doğru katlanarak 

büyümekte, 1000 veya daha fazla mürettebatla 

birlikte 2600-3800 yolcuyu barındırabilmektedir. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan kruvaziyer 

gemilerinin ortalama yolcu sayısı 2000'lerin 

üstündedir. Ancak İstanbul için kruvaziyer limanına 

yönelik vizyon ve strateji belirlenmesinde yolcu 

sayısının 5000'lere yaklaştığı dev gemilerin dikkate 

alınması gereklidir.  

Kruvaziyer turizmine ilişkin vizyon ve stratejiler 

geliştirilirken yanıtlanması gereken en önemli soru: 

İstanbul'da kruvaziyer turizmi için taşıma kapasitesi, 

mevcut durum ve eğilimler nedir? 

İstanbul özelinde, Türkiye genelinde, gelişme 

eğilimleri ortaya konulmalı ve doğal yapı-kullanım 

arasında denge gözetilmelidir. Bu aşamada, denizsel 

ortamın taşıma kapasitesi değerlendirme çalışmaları 

önemli bir temel girdi olmalı ve sadece kruvaziyer 

değil, yat limanları, çekek yerleri ile ilgili yatırım 

kararların verilmesini de yönlendirmelidir.  
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Limanların (marinalar, kruvaziyer limanlar) yapılacağı 

alanların kirlenme seviyesi turizm deniz araçlarının 

kontrol edilemeyen atıklarından etkilenerek yörenin 

ekolojik özelliklerini bozabilecek bir düzeye 

çıkabilmektedir. Sürdürülebilen kalkınma ölçütlerine 

uygun olarak doğal kaynakları gelecek nesillere 

bırakacak şekilde tüketmeden kullanabilmek için 

doğru stratejilerin saptanmasında, o deniz yöresini 

kullanan turizm deniz araçlarının sayısı temel etken 

olmaktadır. Bu nedenle, yapılması düşünen yat 

limanlarının kapasitesinin tahmininde yörenin taşıma 

kapasitesinin hesaplanması gerekmektedir. Deniz 

araçları kaynaklı sıvı ve atık miktarlarından oluşan 

deniz kirlenmesinin ve bunun çevresel etkilerinin 

saptanmasında yörenin fiziksel taşıma kapasitesi, 

gerçek taşıma kapasitesi ve verimli taşıma kapasitesi 

olarak 3 çalışma yapılması gerekmektedir.  

Bu çalışmalarda doğal kaynakları kendisini 

yenilemesine izin verecek şekilde tüketmeden belirli 

sınırlar içerisinde kullanmak taşıma kapasitesinin 

temel ilkesidir. 

Kamu-özel sektör işbirliğine ve koordinasyona ihtiyaç vardır. 

İstanbul’un da bulunduğu Doğu Akdeniz-Ege 

destinasyonu içerisinde bulunan kruvaziyer limanlar 

ile görüşülerek rakip değil ortak hareket edilecek 

limanlar olduğu ve tanıtımın daha etkili olduğu 

gerçeğinden hareketle ortak tanıtım platformu 

kurulması sağlanmalıdır. 

Dünyanın büyük kruvaziyer operatörleri ziyaret 

edilecek liman programlarında birbirini takip 

ettiklerinden, büyük operatörlerle her seviyede 

koordine/işbirliği ortamı yaratılmalıdır. 

İzmir, Kuşadası limanlarına gelip de İstanbul'a 

uğramayan kruvaziyer gemilerin operatörleri ile 

görüşülerek İstanbul limanına da sefer yapması 

sağlanmalıdır. Kruvaziyer limanlarımızın birbirileri ile 

rakip olarak değil, gelen gemilerin boyutlarına göre 

limanlara dağılımının sağlandığı bir iş birliği ortamı 

oluşturulmalıdır. 

Yurtdışında icra edilen kruvaziyer turizm fuarlarına 

katılımın desteklenmesi, uluslararası alanda kruvaziyer 

turizminin geliştirilmesi için diğer ilgili sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliği yapılması gerekmektedir. 

 



 

254 

Ulaşım ve konaklama imkânlarının sunum kalitesi artırılmalıdır. 

Kruvaziyer turizminin en önemli özelliklerinden biri 

şehre uçakla gidilip, gemiyle tatile devam edilmesidir. 

Geminin gezi rotasını tamamlamasının ardından 

tekrar aynı merkezden uçakla geri dönülmektedir. Bu 

paralelde İstanbul'un ulaşım ve konaklama imkânları 

geliştirilmelidir. 

Gemi firmalarının programlarına alacakları limanları 

seçerken dikkat ettikleri en önemli unsurlar; güvenlik, 

rıhtımların teknik yeterliliği, liman ücretleri, yolcular için 

şehir turu alternatifleridir. Bu unsurlar içerisinde 

özellikle ulaşım bağlamında trafik sıkıntısı ve şehir turu 

alternatiflerinin zayıf olması ön plana çıkan 

sorunlardır. 

Liman tarife ve vergi ücretleri düzenlenmelidir. 

Kruvaziyer operatörlerinin yer seçiminde liman tarife 

ve vergi ücretleri de etkili olmaktadır. Bu alanda 

yapılacak bazı indirimler daha fazla geminin İstanbul'a 

uğramasını sağlayacaktır. Örneğin, İzmir Ticaret 

Odası’nın 2004 yılında kruvaziyer yolcuların ayakbastı 

ücretini ödemesiyle başlayan süreçte, söz konusu 

uygulama kamuoyunun dikkatini ve desteğini çekmiş, 

ardından İzmir halkının ve turizmle ilgili işletmelerin 

bilinçlendirilmesiyle İzmir, Türkiye ve Avrupa’nın sayılı 

kruvaziyer limanları arasına girmiştir. Kruvaziyer 

turizminde bugün yapılan hizmet/yatırımların ancak 2 

yıl sonra geri dönüşünün sağlanabileceği 

prensibinden hareketle; limanlarımıza gelen gemi 

sayısı arttıkça, ilgili kruvaziyer işletmelerine liman 

hizmet tarifelerinde azalan bir ücret sistemi 

getirilebilir. Ayrıca standartlaştırılmış ücret 

politikalarıyla, mevcut ya da yapılacak her yeni 

limanda, seviyesine ve niteliğine göre gemi barınma 

ücret tarifeleri belirlenmeli; Doğu Akdeniz ve Ege 

destinasyonundaki diğer limanlardan çok yüksek ya 

da düşük fiyatlar talep edilmemelidir.  
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Yolcu harcamalarının artırılmasına yönelik çalışmalar, turist daha 

gemiye binmeden başlayacak şekilde olmalıdır. 

Ancak kruvaziyer turizminde esas sorun yolcu 

sayısının artışı değil, yolcuların yaptığı harcamalardır. 

İstanbul'a ucuz tur satın almış ekonomik seviye 

olarak alt grupta olan ve gemiye ödediği ücretler 

dışında masraf yapmayı pek düşünmeyen kruvaziyer 

yolcularına ilave olarak; lüks tüketime ve gittiği 

yerlerden hatıra eşyası almaya, harcama yapmaya 

eğilimli üst gelir grubu kruvaziyer turistler 

hedeflenmelidir. Üst gelir grubuna ait turistler daha 

fazla alışveriş yapma eğilimi sergiledikleri 

gerekçesiyle, ekonomik anlamda daha fazla katkı 

yapmaktadırlar. 

Yolcunun limanda kalış süresinin kısıtlı olduğu göz 

önünde bulundurularak ülkemizin ve İstanbul'un 

karakteristik ürünlerine yönelik tanıtımlar hedef kitleye 

daha gemiye binmeden yapılabilmelidir. Yine limana 

giriş yaptıktan sonraki kısa süre zarfında ziyaretçilere 

dönük dikkat çekici tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. 

Kruvaziyer turizm altyapısının geliştirilmesi öncelikli konulardandır. 

Limanlarımızda can güvenliği ve acil kurtarma 

önlemleri artırılmalıdır. Yolcu salonları, modern ve 

estetik görünüme kavuşturulmalıdır. Kaliteli kruvaziyer 

yolcusunu ülkemize çekmenin bir altyapı meselesi 

olduğu unutulmamalıdır. Kruvaziyer limanlarında 

dünyanın önemli limanlarına benzer şekilde; yolcuların 

liman sahasından inmeden terminal giriş-çıkış 

kapılarına ulaştırıldığı “körük sisteminin” kurulması 

gerekmektedir. 
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Kruvaziyer yolcularının kısıtlı zamanına uygun çok çeşitli tur paketleri 

geliştirilerek maksimum memnuniyet sağlanmalıdır. 

Kruvaziyer turistlerinin kısıtlı olan zamanlarında 

İstanbul'un en değerli anıtsal eserlerini gezmeleri, kısa 

sürede tüketilebilecek bir şehir algısı oluşturmaktadır. 

Kruvaziyer yolcularına yönelik şehir turu alternatifleri 

geliştirilerek, İstanbul bütün yönleriyle tanıtılmalı ve 

ziyaretçilerin İstanbul'a özel olarak tekrar gelmeleri 

sağlanmalıdır. 

Üst ölçekli planlarda yer verilen kruvaziyer limanı önerileri 

değerlendirilmelidir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Raporunda, 

İstanbul'da kruvaziyer liman önerileri getirilmiştir. 

1/100.000 İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda; 

Salıpazarı, Haydarpaşa ve Zeytinburnu limanlarının 

kruvaziyer liman olarak hizmet vermesi; bunlara ilave 

olarak Kartal'da kruvaziyer liman oluşturulması 

önerilmektedir. TTS 2023'te ise Galata, Haydarpaşa, 

Ataköy ve Zeytinburnu kruvaziyer liman için önerilen 

alanlardır.  

İstanbul'da kruvaziyer limanlar için öncelikle taşıma 

kapasitesi hesaplanmalı; ana liman hedefi 

doğrultusunda İstanbul'un hassasiyetleri (doğal, 

görsel) göz önünde bulundurularak yer seçimi 

yapılmalıdır. Üst ölçekli planlarda önerilen alanların 

yanında, dolgu sonrası potansiyeli artan, Marmaray 

ve metro dahil pek çok ulaşım türünün kesiştiği 

Yenikapı gibi farklı alternatifler de değerlendirilmelidir. 

ä  
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KOD STRATEJİ 

 

S28 Kruvaziyer Turizminin Geliştirilmesi 
 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Taşıma kapasitesinin ortaya konulması ve çevresel etki değerlendirmesinin yapılması - 

A1.a Kruvaziyer limanının şehir içinde sıkışık kalmasının önlenmesi - 

A1.b Kruvaziyer limanının tarihi çekirdek ile hızlı erişim sağlayabileceği başka alanlarda kurulması - 

A2 Kruvaziyer turistlerinin şehre entegrasyonunun hızlı ve konforlu bir biçimde sağlanması - 

A3 İstanbul'un ana liman olmasının sağlanması - 

A3.a Kruvaziyer limanlarının şehirle ulaşım bağlantılarının hızlı ve konforlu bir biçimde sağlanması S6.A2, S6.A5 

A3.b Ana liman olmaya yönelik konaklama olanaklarının güçlendirilmesi  S8.A1 

A3.c 
Kruvaziyer liman kapasitesinin artırılması; büyük gemilerin de barınabilmesine yönelik 
düzenlemelerin yapılması sağlanabilmesi 

- 

A4 Şehir turu alternatiflerinin geliştirilmesi S6.A9, S13.A4 

A4.a 
Kruvaziyer turistlerinin kısıtlı olan zamanlarında İstanbul'un en değerli anıtsal eserlerinin gezilmesi 
dışında farklı kısa çaplı tur güzergâhlarının oluşturulması 

- 

A4.b Kruvaziyer turistlerinin şehre merakını artıracak tematik turların geliştirilmesi - 

A5 Kruvaziyer turizmine yönelik ulusal ve uluslararası işbirliği olanaklarının geliştirilmesi - 

A5.a Doğu Akdeniz-Ege destinasyonunda bulunan liman şehirleriyle İş Ortaklığı Platformu geliştirilmesi - 

A5.b Kruvaziyer turizminde önemli aktörler olan büyük operatörler ile işbirliklerinin geliştirilmesi - 

A6 Uluslararası kruvaziyer turizm fuarlarında İstanbul'un tanıtılması S35 

A7 Liman tarife ve vergi ücretlerinde teşvik edici düzenlemeler yapılması - 

A8 Kruvaziyer limanlarında terminal giriş çıkışlarında körük sisteminin korunması - 

A9 Kruvaziyer limanlarında SMARTURİSTANBUL Bilgilendirme Ofislerinin hizmet vermesi S5.A3, S33 

A10 Kruvaziyer limanları ile çevresinde güvenlik ve emniyet tedbirlerinin artırılması S10  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İSTANBUL LİMAN 

BAŞKANLIĞI 

İBB, İLÇE BELEDİYELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ, UDHB, ÇŞB, 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE 

TİCARET BAKANLIĞI, SAĞLIK 

BAKANLIĞI, İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ, KIYI EMNİYET 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SAHİL 

GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, KÜLTÜR 

VE TURİZM BAKANLIĞI, İMEAK 

DENİZ TİCARET ODASI, STK’LAR 

G1 Kruvaziyer Yolcu Sayısı 

G2 Kruvaziyer Yolcusu Ortalama Geliri 

G3 Kruvaziyer Turizmi Toplam Geliri 

G4 Kruvaziyer Gemi Sayısı 

G5 İş Ortaklığı Platformu Paydaş Sayısı 

G6 Kruvaziyer Yolcularına Uygun Şehir Turu Sayısı 

G7 
İstanbul’un Başlangıç-Bitiş Destinasyonu Olarak 
Yeraldığı Kruvaziyer Turu Sayısı  
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KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 Kruvaziyer Limanı Planlanması ve Tasarımı P2 

P2 İstanbul Kruvaziyer Turizmi Taşıma Kapasitesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi - 

P3 Kruvaziyer Turistlerine Yönelik Tur Paketleri Projesi S13.P2 

P4 Doğu Akdeniz-Ege Destinasyonu İş Ortaklığı Platformu - 
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TEMA 10 MEKANSAL ÇEŞİTLİLİK 

Strateji 29 Keşif Atlasının Geliştirilmesi 

 

İstanbul'a gelen yabancı turistlerin kenti keşfini 

yabancı gözü ile yönlendiren en revaçta seyahat 

rehberlerinden biri olan "Lonely Planet Guide"a göre 

İstanbul'da gezilmesi-görülmesi tavsiye edilen çekici 

unsurlar büyük bir ağırlıkla Fatih ilçesinde 

yoğunlaşmaktadır. Turizmin ve özellikle de kültür 

turizminin temel elemanlarından olan müzeler, anıtsal 

yapılar vb. önemli öğelerin anılan ilçede yoğunlaştığı 

düşünülürse, bu şaşırtıcı bir sonuç değildir. Turist 

ağırlıkla "egzotik" olarak algılanan Tarihi Yarımada'ya 

yönlendirilmekte ve burada yer alan belli başlı anıtsal 

yapıları (genellikle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve 

Sultanahmet üçgenini) ve Kapalı Çarşıyı görüp 

gezmekle sınırlı kalmaktadır. Diğer bir ifade ile kısa 

süreli programlar ortalama kalış süresinin kısa 

olmasına neden olmaktadır. Oysa İstanbul'daki 

turizm arzı bu bölge ile sınırlı değildir. İstanbul'un 

başta Boğaziçi ve Adalar olmak üzere gezilip 

görülmeye değer başka bölgeleri yeterince 

tanınmamaktadır.  Özellikle Turizm Master Planı ve 

uygulama projeleriyle birlikte, turizme kazandırılacak 

olan destinasyonların tercih edilirliğini artırmak ve 

keşif atlaslarında yer vermek gerekmektedir. 

Bu kapsamda,  keşif atlası hazırlamak, gezi haritaları 

üretmek, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kent sakinleri 

için kıyı ve orman alanlarında rekreasyon olanakları 

yaratmak turizmin geliştirilmesinde etkin olabilecek 

stratejilerdir. 

Turizmi İstanbul'un diğer bölgelerine de yayarak 

planlama yaklaşımı (çek-dağıt) ile kültürel mirası 

tanıtmanın yanı sıra yerel ekonomiye olan katkının 

arttırılması da sağlanacaktır. Bu kapsamda, 

İstanbul'un stratejik bir "keşif atlası" çıkarılması önemli 

bir adımdır. Çek-dağıt stratejisine göre; 

 İstanbul'un çeşitli mekânlarında simgesel 

değeri yüksek ve turist açısından cazip 

anıtların, mekânların ve temaların daha tanımlı 

hâle getirilmesi ve turistik cazibesinin 

artırılması 

 Çekim noktalarının yakın çevrelerindeki daha 

az tanınan bölgelere kademeli olarak 

yönlendirme 

 Turizm aktivitesini stratejik noktalara çekerek 

metropolün daha büyük bir bölümüne 

dağıtma  

Tema 

No.10

Mekânsal 
Çeşitlilik

Strateji

No.29
Keşif Atlasının Geliştirilmesi
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 Kültür turizminde çekim noktası olma 

potansiyeli taşıyan ancak az bilinen öğeler ve 

alanlar tespit edilmeli ve çekim-dağıtım 

noktaları irdelenmelidir. 

 

Keşif atlası hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli konular şu şekilde sıralanabilir: 

Aktivite Türü Her turizm türünün kendine özgü gereksinmeleri dikkate alınarak 

hazırlanmalı, 

Ziyaretçi Seviyesi Ziyaretçinin İstanbul hakkındaki bilgi birikimi ve seviyesine göre 

farklılaşmalı ve her seviye atladığında daha da derinlemesine keşfe 

imkân tanımalı (Başlangıç Seviye, Orta Seviye, İleri Seviye), 

Zaman Ziyaretçinin kalış süresine göre birkaç saatlik, yarım günlük, günlük, iki 

günlük, beş günlük, haftalık, aylık vb. çeşitli periyotlarda ve 

mevsimlere göre zamansal sınıflamasının yapılması, 

Sistem Odaklı Gezi haritaları firma odaklı olmak yerine turizm sistemini anlatmalı,  

Ulaşım Sistemi Ulaşım bağlantılarına, transfer noktalarına ve alternatif bağlantılara 

değinmeli,  

Özgün Erişim Yaya olarak nasıl erişileceğini ve İstanbul’un kendine özgü merdiven 

sokaklarını içermeli, 

Merak Diğer turizm türlerinde ne gibi etkinlik yapılabileceğine dair temel 

ipuçları vermeli, merak uyandırmalı,  

Otantizm Ziyaretçinin KADİMİSTANBUL markasının gizemini keşif sırasında 

yakalayacağı koku, ses, tını, ışık, görsellik, mimari gibi ortamın tüm 
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otantizmi düşünülmeli ve atlasta ipuçları verilmeli, 

Ortak Ağ Broşür, kitap, kitapçık, çeşitli kanallardan kaliteli derlemeler, dvd,  e-

kitap, sosyal medya, akıllı telefonlara uygun yazılımlar ile sunulduğu 

SMARTURİSTANBUL sistemi aracılığıyla bütüncül bir şekilde tek 

elden yayınlanmalı, 

Güncelleme Sunumunun aktif ve güncel olmasının sağlanmalı. ä 
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KOD STRATEJİ 
 
 S29 Keşif Atlasının Geliştirilmesi  

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
İstanbul'un simgesel varlıklarının değerlendirilerek, az bilinen destinasyonların cazibesinin 
artırılması 

S13.A2 

A2 
Az bilinen destinasyonlara erişilebilirliğin, turistlerinde kolaylıkla ve konforla kullanabilecekleri 
çevre dostu toplu taşıma sistemleri ile sağlanması 

S6.A2 

A3 Mekânsal çeşitliliği artırmaya yönelik keşif atlasının üretilmesi S13.A1 

A3.a 
Keşif atlasının her turizm türüne ve sektörün ihtiyaçlarını gözeterek sistemli bir şekilde 
kurgulanması 

- 

A3.b Ziyaretçilerin deneyim farklılığı gözetilerek, seviyelerine göre atlasların hazırlanması - 

A3.c 
Ziyaretçinin kalış süresine göre farklı periyotlarda zaman dilimlerine ve mevsimlere göre 
atlasların geliştirilmesi 

- 

A3.d Keşif atlasının SMARTURİSTANBUL ağı üzerinde geliştirilmesi ve güncel tutulması S33  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İLÇE BELEDİYELERİ, İSTANBUL 

VALİLİĞİ, KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ 

BAKANLIĞI, STK’LAR.. 

G1 Toplam Gezi Haritası Sayısı 

G2 Toplam Destinasyon Sayısı 

 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 İstanbul’un Keşif Atlası Projesi S12.P1, S20.P1 
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Strateji 30 Kıyı ve Orman Alanlarında Rekreasyon Olanaklarının Geliştirilmesi 

 

İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Marmara kıyıları ve 

Boğaziçi kıyılarının sunduğu farklı kıyı kültürleri ile 

"kuzey ormanları" yerli ve yabancı turistin yanı sıra, 

kentlinin günlük yaşam stresinden kurtulmasına 

olanak veren potansiyel alanlardır. Bu alanlardaki 

günübirlik rekreasyonel kullanım olanakları 

geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm anlayışıyla 

bütünleştirilmelidir. 1/1000000 ölçekli çevre düzeni 

planında da önerilen Beykoz, Sarıyer, Çatalca, 

Pendik, Şile ve Adalar ile Büyükçekmece, 

Küçükçekmece Alibeyköy ve Terkos gölleri civarı bu 

konuda potansiyeli yüksek bölgelerdir. Planda, 

Beykoz ve Sarıyer ormanlarında "Tabiat Parkı" ve yine 

Sarıyer orman alanı içerisinde "Arboretum"  

önerilmiştir.  

Doğa turistleri genellikle gittikleri yerin doğasını ve 

kültürünü tanımayı amaç edinen, yörenin insanını ve 

doğal yaşamını olduğu gibi bulmak isteyen, 

ortalamanın üzerinde geliri olan kültür seviyesi yüksek 

insanlardan oluşmaktadır. Aynı şekilde kültür turisti 

de genel olarak; eğitimli, gelir düzeyi yüksek, gittiği 

ülkenin günlük yaşamını tanımaya arzulu, doğaya, 

çevreye, gidilen bölgenin kültürüne ve geleneklerine 

daha saygılı, yöre insanını tanımaya istekli ve meraklı 

kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla doğa ve kültür 

turisti hemen hemen aynı profile sahip kişilerden 

oluşmakta; kültür ve doğa turizmi birbirini 

desteklemekte ve beslemektedir. 

İstanbul, insan eliyle oluşmuş kültür-tarih-sanat 

değerlerinin yanı sıra doğal değerleri açısından da 

önemli bir potansiyele sahiptir. İstanbul'un doğal 

değerler bakımından zengin bölgelerinde farklı 

kültürler, farklı mimari yapılar ve tarihi değerler de 

bulunmaktadır. Köyler, köy hayatı, köy evleri, mesire 

alanları; kaleler, mağaralar, su kemerleri vb. tarihi 

yapılar İstanbul'da doğal alanlar içinde yer alan 

kültürel unsurlardır. İstanbul'da kültür ve doğa iç 

içedir. Kültür odaklı turizmi hedefleyen İstanbul bu 

özelliğini kullanarak kültür turistine deneyim çeşitliliğini 

artıracak olanaklar ve ortamlar sunmalıdır.   

Bunun için öncelikli olarak "Doğa Turizminin 

Geliştirilmesi" stratejisinde de önerildiği üzere; yerel 

halk için sürdürülebilir geçim kaynaklarının ortaya 

konması, sosyal kültürel yapılarını korumaya yönelik 

teşviklerin yapılması ve tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. Doğal alanlar içinde yer alan kültür 

Tema 

No.10

Mekânsal 
Çeşitlilik

Strateji

No.30

Kıyı ve Orman Alanlarında Rekreasyon 
Olanaklarının Geliştirilmesi
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unsurları kullanılarak gezi güzergâhları planlaması 

yapılmalı; doğa ve kültür festivalleri düzenlenmelidir. 

İstanbul’un özellikli kıyı coğrafyası; doğal limanlara 

olanak sağlayan haliç ve koylar, değişik ekolojik 

özelliklere sahip lagünler, ada ve yarımadalar, kıyı 

ormanları, kumsallar, falezler, ulaşıma uygun su 

yüzeyi, İstanbul Boğazı ve kente başta mikro-klima 

olmak üzere farklı olanaklar sağlayan denize 

bağlanan dereler olarak tanımlanabilir. Bu zengin 

içerikli coğrafya, İstanbul’a sınırsız olanaklar sağlayan 

Marmara Denizi ve Karadeniz gibi farklı özellikteki iki 

önemli deniz ile tamamlanmaktadır. 

Kentsel alanların kıyılarına bakıldığında; Boğaz 

kıyısındaki, Marmara Denizi kıyısındaki ve Karadeniz 

kıyısındaki yerleşmelerdeki konut, ticaret ve dinlenme 

gibi kullanımlara ilişkin yapıların ölçek, konum, 

yoğunluk bağlamında su ile kurduğu dengeli ve 

uyumlu ilişki, farklı özellikte, İstanbul’a özgün, kimlikli 

bir yerleşme dokusu oluşturmuştur. Ancak, 

İstanbul’un kuruluşunda etkin olan zengin kıyı 

coğrafyasından kentin olması gerektiği gibi 

yararlandığını söylemek mümkün değildir.  

İstanbul kıyı mekânının olumsuz gelişiminde en 

önemli etkenlerden birisi bütüncül planların 

olmamasıdır. Sınırlı olan kıyı bölgesi kaynağının 

sürdürülebilirliğini temel alarak; kıyının planlama 

sürecini, ilke ve stratejileri, kurumlar arası işbirliğini 

geliştirmeyi amaçlayan ve kıyı bölgesi ile ilgili hem 

kara hem de deniz perspektifinden tüm planlama ve 

uygulamaları kapsayan bir "Kıyı Ana Planı" İstanbul 

için bir zorunluluktur. 

İstanbul kıyıları tümüyle kamuya açık alanlar olarak 

düzenlenmelidir. 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre 

Düzeni Planı'nda da kıyı alanları için kamu yararı ilkesi 

düşünülerek kararlar üretildiği belirtilmektedir. Bu 

bağlamda; kıyı alanlarında parklar, spor alanları, 

günübirlik rekreasyon alanları gibi kamuya açık 

kullanımlar getirildiği, buna dayalı olarak kıyıda kentsel 

ve bölgesel yeşil alanlar önerildiği, bu kullanımların 

küresel iklim değişikliği sonucu kıyıda olabilecek 

olumsuzlukları da önleyebilecek nitelikte olduğu 

açıklanmıştır. Karadeniz kıyısında yer alan ömrünü 

tamamlamış kömür ocakları -doğal kaynakların 

koruma-kullanma dengesini bozmayacak şekilde- kıyı 

rehabilitasyon alanı olarak belirtilmiştir.ä
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KOD STRATEJİ 
 
 S30 Kıyı ve Orman Alanlarında Rekreasyon Olanaklarının Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
Sarıyer,  Büyükçekmece, Küçükçekmece, Adalar, Çatalca, Beykoz ve Şile'de kişisel deneyim 
çeşitliliğinin artırılması 

S20 

A1.a 

Deneyim çeşitliliğini artırmak üzere Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Terkos gölleri civarında 
korunacak doğal alanlarda su sporları, kuş gözlemciliği, doğa sporları ve ekolojik turizm ortamı 
için altyapıların geliştirilmesi 

S20 

A1.b 

Beykoz, Şile ve Çatalca ilçe merkezlerinde ve yakın çevresinde, doğa turizminin geliştirileceği 
bölgelere rehberlik hizmetlerinin sunulması ve konaklama alt yapısının ekolojik turizm ortamına 
göre geliştirilmesi 

S8.A1, S20 

A1.c 
SMARTURİSTANBUL Bilgilendirme Ofislerinin şehrin merkezi dışında, kıyı ve orman alanlarında 
da faaliyet gösterecek şekilde altyapısının geliştirilmesi 

S5.A3, S33 

A2 

Yapısı itibariyle ve turist profili bakımından birbirini destekleyen ve birbirinden beslenen kültür 
ve doğa turizminde deneyim çeşitliliğini artıracak ortamlar sunulması, doğal alanlar içindeki 
kültürel değerlerin (kale, su kemeri, mağara vb.) geliştirilmesi 

S13 

A2.a Doğal alanlar içinde kültür rotalarının geliştirilmesi S13.A4 

A3 Kıyı alanlarının tümüyle kamuya açık alanlar olarak düzenlenmesi S9.A1  
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İSTANBUL VALİLİĞİ, ÇŞB, 

İLÇE BELEDİYELERİ, KÜLTÜR 

VE TURİZM BAKANLIĞI, 

STK’LAR 

G1 Kıyı ve Orman Alanlarında Düzenlenen Etkinlik Sayısı 

G2 Çam Simgesi Almış Konaklama Tesis Oranı 

G3 Doğal Alanlarda Düzenlenen Kültürel Rota Sayısı 
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Şehrin Tampon Bölgelerinde Rekreasyona Yönelik Otobüs+Bisiklet Projesi 
S6.P2, S13.P2, 

S20.P9 
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Strateji 31 Tüm Turizm Türlerinin Mekansal Olarak İlişkilendirilmesi 

 

Turizm gelişme stratejilerinin mekânsal olarak ağırlık merkezini, kültür turizmi ile kreatif turizm faaliyetlerinin yoğun 

olarak bulunduğu Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Kadıköy ve Üsküdar ilçeleri oluşturmaktadır. 

Merkezden çeperlere doğru öncelikle konaklama altyapısının geliştirileceği bölgeler, ardından bu gelişme sürecine 

entegre olabilmesi için kentsel kalitenin geliştirileceği bölgeler gelmektedir. Söz konusu gelişim eğilimi kuzeyde 

doğa turizmi, güneyde ise kıyı turizmi ile bütünleşecektir. Bazı ilçelerde mevcut turizm altyapısına ve 

potansiyellerine göre kongre, fuar, sağlık, vb. turizm türlerini desteklemektedir. 

Buna göre; merkezde Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Eyüp, Üsküdar, Kadıköy ilçeleri kültür ve kreatif turizm 

kimlikleri ile İstanbul’un turizm ana gelişme bölgesini oluşturmaktadırlar. Bu alan ile çevre ilçelerin bağlantılarında 

raylı sistemler öncelikli olmak üzere toplu taşıma kapasitesi arttırılmalıdır.  

Avrupa yakasında turizm ana gelişme bölgesinin çevresinde Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Bakırköy, 

Küçükçekmece ve Başakşehir ilçeleri konaklama kapasitesinin arttırılacağı ilçeler olarak belirlenmiştir. 

Gaziosmanpaşa’nın Eyüp’e yakın bölgesi, Bayrampaşa’nın D100 Karayolu’na yakın bölgesi, Bakırköy ve 

Zeytinburnu’nun kıyı bölgelerinde konaklama kapasitesi geliştirilirken ilçelerin kuzey kesimlerinde kentsel kalitenin 

arttırılarak çekim alanlarının oluşturulması öngörülmektedir. Benzer şekilde Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, 

Esenler ve Sultangazi ilçelerinde kentsel kalitenin gelişimi öncelikli olarak ele alınırken, bu bölgeye Küçükçekmece 

ve Başakşehir de dâhil olmaktadır.  

Anadolu yakasında güneyde Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinin D100 Karayolu’nun güney kesimindeki kıyı 

bölgelerinde konaklama altyapısının geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu ilçelerin TEM ve D100 arasındaki bölgelerde 

kentsel kalitenin arttırılması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra Pendik ve Tuzla ilçesinde TEM’in kuzey bölgeleri 

doğal eşiklerle bütünleşerek turizm yatırımları bakımından kısıtlı bölgeler olarak belirlenmiştir. Sancaktepe ilçesinin 

güney kesimi sağlık turizmi gelişme bölgesi olarak tanımlanmakta, kuzey kesimleri Ümraniye ve Sultanbeyli ilçeleri 

ile bir bütün olarak kentsel kalitenin geliştirilmesi gereken bölgeleri tarif etmektedir. .  

Tema 

No.10

Mekânsal 
Çeşitlilik

Strateji

No.31

Tüm Turizm Türlerinin Mekânsal Olarak 
İlişkilendirilmesi
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Harita 4 KADİMİSTANBUL 
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Harita 5 KADİMİSTANBUL Avrupa Yakası 
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ARNAVUTKÖY 

 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas ve 
kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Arnavutköy ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, kongre, 
fuar, festival ve yat turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, kongre, fuar, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar 
vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel kullanım 
olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm yaklaşım 
benimsenmelidir. Terkos gölü civarında korunacak doğal 
alanlarda su sporları, kuş gözlemciliği, doğa sporları ve ekolojik 
turizm ortamı için altyapı geliştirilmelidir. Mevcut atlı spor 
faaliyetleri geliştirilerek atlı doğa yürüyüşü için ele alınmalıdır. 
Doğa yürüyüşü için uygun olan Balaban, Terkos ve 
Karaburun’da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, kırsal 
alanların çiftlik turizmi açısından potansiyeli değerlendirilmelidir. 
Sazlıdere ve Terkos Gölleri olta balıkçılığı için uygun bir alan 
olup, düzenlenecek turnuva ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip 
bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir. 

Spor turizminde; kıyılar su sporları (yelken, sörf gibi) ve diğer 
doğa sporları açısından değerlendirilmelidir. Karaburun yamaç 
paraşütü için uygun bir alan olarak ele alınarak gerekli altyapı 
düzenleme çalışmaları yapılmalıdır.  

Kongre ve fuar turizmlerinde; potansiyel bir alan olarak 
değerlendirilmelidir. Kongre ve fuar turistlerinin diğer turizm 
türlerini de keşfetmesi sağlanmalıdır. Gün boyu canlı ve dinamik 
bütüncül bir “Fuar Kampüs”ü hayata geçirilmelidir. 

Sağlık turizminde; önerilen sağlık parkı ile büyük ölçekli sağlık 
kompleksleri doğal ve kültürel çevreye zarar vermeyecek 
şekilde geliştirilerek sağlık turizmine hizmet edecek alanlar 
oluşturulmalıdır.   

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık hava 
festivalleri açısından potansiyeli değerlendirilmelidir. 

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına göre 
tasarlanmalı ve yat limanlarının içinde oluşturulacak işlev 
alanlarıyla kentliler için ilgi çekici olması ve kentle 
bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının çevresinde turist 
beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, kültürel 
faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 
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AVCILAR 

 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Avcılar ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, fuar 

ve yat turizmi açısından önemli potansiyeller 

bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, fuar, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak 

üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; Marmara Denizi ve Küçükçekmece 

Gölü kıyılarında günübirlik rekreasyonel kullanım 

olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm 

yaklaşım benimsenmelidir. Ülke düzeyinde önemli bir 

kuş alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü ve 

çevresinde, kuş gözlemciliği için gerekli altyapı 

düzenleme çalışmaları yapılmalıdır.  

Spor turizminde; Marmara Denizi ve Küçükçekmece 

Gölü kıyıları su sporları ve diğer doğa sporları açısından 

ele alınmalıdır. Küçükçekmece Gölü ve çevresi olta 

balıkçılığı için uygun bir alan olup, düzenlenecek turnuva 

ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi 

haline getirilmelidir. 

Fuar turizminde; Firuzköy potansiyel bir alan olarak 

değerlendirilmeli ve altyapısı geliştirilmelidir. Gün boyu 

canlı ve dinamik bütüncül bir “Fuar Kampüs”ü hayata 

geçirilmelidir. 

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına 

göre tasarlanmalı ve yat limanlarının içinde oluşturulacak 

işlev alanlarıyla kentliler için ilgi çekici olması ve kentle 

bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının çevresinde 

turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 

kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler 

yapılmalıdır. 
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BAĞCILAR 

 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Bağcılar ilçesinde kültür turizmi dışında spor ve sağlık 

turizmi açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Spor turizminde; uluslararası spor organizasyonları 

kapsamında değerlendirilmesi öngörülmektedir. Büyük 

ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı 

ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen 

bölgede ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi 

altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.  
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BAHÇELİEVLER 

 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Bahçelievler ilçesinde kültür turizmi dışında sağlık ve 

alışveriş turizmi açısından önemli potansiyeller 

bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen 

bölgede ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi 

altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.  
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BAKIRKÖY 

 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, çeşitlilik sunan tematik turizm alanları, 

kıyı rekreasyon ve ulaşım potansiyelleri nedeniyle konaklama altyapısının 

geliştirilmesi öngörülmektedir.  

Bakırköy ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, kongre, fuar, sağlık, 

yat ve alışveriş turizmi açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, kongre, spor, gezilecek görülecek yerler 

vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler 

başta olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel kullanım ve Atatürk 

Ormanı’nda oryantiring olanakları geliştirilmelidir. Kuş gözlemciliği için 

gerekli altyapı düzenleme çalışmaları yapılmalıdır.  

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor organizasyonları kapsamında 

değerlendirilmelidir. 

Büyük ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı ve tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilmelidir 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen bölgede ihtiyaç duyulan 

ulaşım, bilgi ve iletişim gibi altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.  

Kongre ve fuar turizmlerinde; kapasitenin etkili kullanılmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Kongre ve fuar turistlerinin diğer turizm türlerini de 

keşfetmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, konaklama altyapısı çeşitlendirilmeli ve 

güçlendirilmelidir. 

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına göre tasarlanmalı 

ve yat limanlarının içinde oluşturulacak işlev alanlarıyla kentliler için ilgi 

çekici olması ve kentle bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının 

çevresinde turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 

kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler yapılmalıdır.  
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BAŞAKŞEHİR 

 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin hazırlamak üzere 

kentsel kalitenin geliştirilmesi ve konaklama kapasitesinin arttırılması 

öngörülmektedir.  

Başakşehir ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor ve sağlık turizmi 

açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek görülecek yerler vb.) ve 

ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; İstanbul'un en eski yerleşimi olması sebebiyle hem 

doğal hem de kültürel açıdan büyük önem taşıyan Yarımburgaz 

Mağarasının turizme kazandırılmasına yönelik olarak envanter çalışması 

treking, dağ bisikleti vb. gibi aktivitelerle de ilişkilendirilerek 

zenginleştirilmelidir. 

Spor turizminde; Sazlıdere gölü ve çevresi olta balıkçılığı için uygun bir 

alandır. Düzenlenecek turnuva ve festivaller ile olta balıkçılığı turizm 

açısından da cazip bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir. Altınşehir’de 

uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesine yönelik altyapı 

geliştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; önerilen sağlık parkı ile büyük ölçekli sağlık 

kompleksleri doğal ve kültürel çevreye zarar vermeyecek şekilde 

geliştirilerek sağlık turizmine hizmet edecek alanlar oluşturulmalıdır.  



 

275 

 

BAYRAMPAŞA 

 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, ulaşım potansiyelleri 

nedeniyle konaklama altyapısının geliştirilmesi 

öngörülmektedir. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, gezilecek görülecek 

yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar vb.) 

arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 

bağlantıları güçlendirilmelidir. 
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BEŞİKTAŞ 

 

Kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu 

turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi 

öngörülmektedir.  

Beşiktaş ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, 

sağlık, festival, yat ve alışveriş turizmi açısından önemli 

potansiyeller bulunmaktadır.  

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, sağlık, yat, 

gezilecek görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 

kullanım ve Yıldız Korusu’nda oryantiring olanakları 

geliştirilmelidir. Göçmen kuşlar için Avrupa’daki en 

önemli göç yollarından biri üzerinde yer alan 

Boğaziçi’nde kuş gözlemciliği için gerekli altyapı 

düzenleme çalışmaları yapılmalıdır. Olta balıkçılığına 

uygun olan alanda, düzenlenecek turnuva ve 

festivallerle olta balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi haline 

getirilmelidir. 

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor 

organizasyonları kapsamında değerlendirilmelidir. 

Büyük ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli 

altyapı ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.  

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen 

bölgede ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi 

altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.  

Festival turizminde; alanın sahip olduğu potansiyeller 

değerlendirilmelidir. 

Yat turizminde; kıyı şeridinde düzensiz parklanmanın, 

niteliksiz işletmeciliğinin ve parklanma kaynaklı kıyı 

kirliliğinin önüne geçmek ve kıyıyı kamu kullanımına 

açmak amacıyla Bebek’te Tekne Park yapılması 

planlanmaktadır. 
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BEYLİKDÜZÜ 

 
 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Beylikdüzü ilçesinde spor ve festival turizmi açısından 

potansiyeller bulunmaktadır.  

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Spor turizminde; kıyılar su sporları kapsamında ele 

alınmalıdır. 

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık 

hava festivalleri açısından değerlendirilmelidir. 
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BEYOĞLU 

 
 

Kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu 

turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi 

öngörülmektedir.  

Beyoğlu ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, 

sağlık, kongre, kruvaziyer, festival, yat ve alışveriş turizmi 

açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, sağlık, kongre, 

gezilecek görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 

kullanım olanakları geliştirilmelidir.  

Spor turizminde; ulusal spor organizasyonları 

kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük ölçekli bu 

organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı ve tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen 

bölgede ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi 

altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.  

Kongre turizminde; kongre kapasitesinin etkili 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, 

kongre turistlerinin diğer turizm türlerini de keşfetmesi 

sağlanmalıdır.  

Kruvaziyer turizminde; kruvaziyer liman ile tarihi çekirdek 

arasında erişim hızlı ve konforlu bir şekilde sağlanmalıdır.  

Festival turizminde; alanın sahip olduğu potansiyeller 

değerlendirilmelidir. 

Yat turizminde; yat limanlarının içinde oluşturulacak işlev 

alanlarıyla kentliler için ilgi çekici olması ve kentle 

bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının çevresinde 

turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 

kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler 

yapılmalıdır. 
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BÜYÜKÇEKMECE 

 
 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas 
ve kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Büyükçekmece ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, 
spor, sağlık, fuar, festival ve yat turizmi açısından önemli 
potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, fuar, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir 
turizm yaklaşım benimsenmelidir. Büyükçekmece gölü 
civarında korunacak doğal alanlarda su sporları, kuş 
gözlemciliği, doğa sporları ve ekolojik turizm ortamı için 
altyapı geliştirilmelidir. Mevcut atlı spor faaliyetleri 
geliştirilerek atlı doğa yürüyüşü için ele alınmalıdır. Ayrıca, 
kırsal alanların çiftlik turizmi açısından da potansiyeli 
değerlendirilmelidir. Büyükçekmece Gölü olta balıkçılığı 
için uygun bir alan olup, düzenlenecek turnuva ve 
festivaller ile olta balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi haline 
getirilmelidir. 

Spor turizminde; kıyılar su sporları (yelken, sörf gibi) ve 
diğer doğa sporları açısından ele alınmalıdır. Tepecik 
yamaç paraşütü için uygun bir alan olarak ele alınarak 
gerekli altyapı düzenleme çalışmaları yapılmalıdır.  

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık 
hava festivalleri açısından değerlendirilmelidir. 

Fuar turizminde; mevcut kapasite artırılmalı ve altyapı 
geliştirilmelidir.  

Yat turizminde; marinalarda ve çevrelerinde turistlerin 
beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, vb.) 
karşılayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, turistlerinin 
kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini de görmesi ve 
diğer turizm türleri ile ilişkinin kurulması sağlanmalıdır.  

Sağlık turizminde; önerilen sağlık parkı ile büyük ölçekli 
sağlık kompleksleri doğal ve kültürel çevreye zarar 
vermeyecek şekilde geliştirilerek sağlık turizmine hizmet 
edecek alanlar oluşturulmalıdır.  
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ÇATALCA 

 
 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas 
ve kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Çatalca  ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor ve 
festival turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; Çatalca’nın kuzeyi ekolojik turizm için 
öncelikli proje alanı olmalı, ekolojik tarıma uygun olan 
köyler belirlenerek tarımsal yapının gelişmesi 
sağlanmalıdır. Kıyılarda ve kuzey ormanlarında günübirlik 
rekreasyonel kullanım olanakları geliştirilmeli, eko-turizm 
temelli bir turizm yaklaşım benimsenmelidir. Su sporları, 
kuş gözlemciliği, doğa sporları ve ekolojik turizm ortamı 
için gerekli altyapılar geliştirilmelidir. Doğa yürüyüşü 
(Yalıköy) ve atlı doğa yürüyüşü için öncelikli olarak ele 
alınmalıdır. Mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik 
olarak envanter çalışması hazırlanmalı, mağara rotaları 
oluşturularak bu rotalar treking, dağ disikleti vb. gibi 
aktivitelerle de ilişkilendirilmelidir. Ülke düzeyinde önemli 
kuş alanlarından biri olan Terkos Gölü ve çevresinde, kuş 
gözlemciliği için gerekli altyapı düzenleme çalışmaları 
yapılmalıdır. Yalıköy, Terkos civarı dağ bisikleti için uygun 
alanlar olarak değerlendirilmelidir. Terkos Gölü ve çevresi 
olta balıkçılığı için uygun bir alan olup, düzenlenecek 
turnuva ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip bir doğa 
aktivitesi haline getirilmelidir. 

Spor turizminde; Ormanlı Köyü deneyim çeşitliliğinin 
açısından desteklenecek doğa aktivitelerinden biri olan 
yamaç paraşütü için uygun bir alandır.  

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık 
hava festivalleri için Hazerfen Havaalanı potansiyel bir 
alan olarak değerlendirilmelidir. 
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ESENLER 

 
 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Esenler ilçesinde spor turizmi açısından önemli 

potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Spor turizminde; ulusal spor organizasyonları 

kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük ölçekli bu 

organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı ve tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.  
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ESENYURT 

 
 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Esenyurt ilçesinde alışveriş turizmi açısından önemli 

potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, alışveriş, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 
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EYÜP 

 
 

İlçenin güneyinde kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak 
bulunduğu turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi; 
kuzeyinde ise turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde 
hassas ve kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Eyüp ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, fuar, festival ve yat 
turizmi açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır.  

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, fuar, gezilecek görülecek 
yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar vb.) arasında 
raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım bağlantıları 
güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel kullanım 
olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm yaklaşım 
benimsenmelidir. Alibeyköy gölü civarında korunacak doğal 
alanlarda su sporları, doğa sporları ve ekolojik turizm ortamı için 
altyapı geliştirilmelidir. Mevcut atlı spor faaliyetleri geliştirilerek atlı 
doğa yürüyüşü için ele alınmalıdır. Doğa yürüyüşü için uygun olan 
Göktürk’te gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, kırsal alanların 
çiftlik turizmi açısından potansiyeli değerlendirilmelidir. İhsaniye’de 
mağaranın turizme kazandırılmasına yönelik olarak envanter 
çalışması hazırlanmalıdır. Mağara rotaları oluşturulmalı; bu rotalar 
aynı zamanda treking, dağ disikleti vb. gibi aktivitelerle de 
ilişkilendirilerek zenginleştirilmelidir. 

Spor turizminde; kıyılar su sporları (yelken, sörf gibi) ve diğer doğa 
sporları açısından değerlendirilmelidir. Kemerburgaz Çiftalan yamaç 
paraşütü için uygun bir alan olarak ele alınarak gerekli altyapı 
düzenleme çalışmaları yapılmalıdır. Alibeyköy gölü olta balıkçılığı için 
uygun bir alan olup, düzenlenecek turnuva ve festivaller ile olta 
balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir. 

Fuar turizminde; kapasitenin etkili kullanılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Fuar turistlerinin diğer turizm türlerini de keşfetmesi 
sağlanmalıdır. Ayrıca, konaklama altyapısı çeşitlendirilmeli ve 
güçlendirilmelidir. 

Festival turizminde; alanın sahip olduğu potansiyeller 
değerlendirilmelidir. 

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına göre tasarlanmalı 
ve yat limanlarının içinde oluşturulacak işlev alanlarıyla kentliler için ilgi 
çekici olması ve kentle bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının 
çevresinde turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 
kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 
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FATİH 

 
 

Kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu 

turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi 

öngörülmektedir.  

Fatih ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, sağlık, 

kruvaziyer, festival ve alışveriş turizmi açısından önemli 

potansiyeller bulunmaktadır.  

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, spor, 

kruvaziyer, gezilecek görülecek yerler vb.) ve ulaşım 

odak noktaları (havalimanı, gar vb.) arasında raylı 

sistemler başta olmak üzere ulaşım bağlantıları 

güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 

kullanım olanakları geliştirilmelidir.  

Spor turizminde; ulusal spor organizasyonları 

kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük ölçekli bu 

organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı ve tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; üniversite hastanelerinde 

uzmanlaşmış sağlık hizmeti verilen bölgede ihtiyaç 

duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi altyapı düzenlemeleri 

yapılmalıdır.  

Kruvaziyer turizminde; kruvaziyer liman ile tarihi çekirdek 

arasında erişim hızlı ve konforlu bir şekilde sağlanmalıdır. 

Kruvaziyer liman büyük gemilerin de barınabilmesine 

yönelik olarak düzenlenmelidir. 

Festival turizminde; alanın sahip olduğu potansiyeller 

değerlendirilmelidir. 
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GAZİOSMANPAŞA 

 
 

 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, ulaşım potansiyelleri 

nedeniyle konaklama altyapısının geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Gaziosmanpaşa ilçesinde doğa ve sağlık turizmi 

açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kuş gözlemciliği için gerekli altyapı 

düzenleme çalışmaları yapılmalıdır. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen 

bölgede ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi 

altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.  
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GÜNGÖREN 

 
 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Güngören ilçesinde spor turizmi açısından önemli 

potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Spor turizminde; ulusal spor organizasyonları 

kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük ölçekli bu 

organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı ve tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.  
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KAĞITHANE 

 

 

Kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu 

turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi 

öngörülmektedir.  

Kağıthane ilçesinde kültür turizmi dışında kongre turizmi 

açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır.  

Konaklama - turizm alanı (kültür, kongre, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Kongre turizminde; sahip olduğu güçlü ulaşım 

bağlantıları ve transfer noktalarıyla bölge potansiyel bir 

alan olarak değerlendirilmeli ve altyapısı geliştirilmelidir. 

Kongre kapasitesinin etkili kullanılmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Kongre turistlerinin diğer turizm 

türlerini de keşfetmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, konaklama 

altyapısı çeşitlendirilmeli ve güçlendirilmelidir. 
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KÜÇÜKÇEKMECE 

 
 

 

İlçenin batısında Küçükçekmece gölü kıyılarında 

konaklama kapasitesinin arttırılması, doğusunda da 

turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Küçükçekmece ilçesinde kültür turizmi dışında doğa ve 

spor turizmi açısından önemli potansiyeller 

bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; Küçükçekmece Gölü kıyılarında 

günübirlik rekreasyonel kullanım olanakları geliştirilmeli, 

eko-turizm temelli bir turizm yaklaşım benimsenmelidir. 

Ülke düzeyinde önemli bir kuş alanlarından biri olan 

Küçükçekmece Gölü ve çevresinde, kuş gözlemciliği 

için gerekli altyapı düzenleme çalışmaları yapılmalıdır.  

Spor turizminde; Küçükçekmece Gölü kıyılarında su 

sporları ve diğer doğa sporları kararları getirilmektedir. 

Küçükçekmece Gölü olta balıkçılığı için uygun bir alan 

olup, düzenlenecek turnuva ve festivaller ile olta 

balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir. 



 

289 

SARIYER 

 
 

 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas ve 

kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Sarıyer ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, festival, yat 

ve alışveriş turizmi açısından önemli potansiyeller 

bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, yat, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar 

vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 

bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel kullanım 

olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm yaklaşım 

benimsenmelidir. Göçmen kuşlar için Avrupa’daki en önemli 

göç yollarından biri üzerinde yer alan Boğaziçi’nde kuş 

gözlemciliği için gerekli altyapı düzenleme çalışmaları 

yapılmalıdır. Mevcut atlı spor faaliyetleri geliştirilerek atlı doğa 

yürüyüşü için ele alınmalıdır. Biyolojik çeşitliliği ile önem taşıyan 

Kent Ormanları, Tabiat Parkı ve Atatürk Arbretumu’nun 

potansiyeli değerlendirilmelidir. Belgrad ormanı ve Emirgan 

korusu oryantiring için uygun alanlardır. Olta balıkçılığı için 

uygun bir alan olup, düzenlenecek turnuva ve festivaller ile 

olta balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir. 

Spor turizminde; kıyılar su sporları ve diğer doğa sporları 

açısından değerlendirilmelidir. Seyrantepe’de uluslararası spor 

organizasyonlarının düzenlenmesine yönelik altyapı 

geliştirilmelidir.  

Festival turizminde; alanın sahip olduğu potansiyeller 

değerlendirilmelidir.  

Yat turizminde; İstinye ve Tarabya’da mevcut ve 

Büyükdere’de planlanan tekneparkların çevrelerinde turistlerin 

beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, kültürel 

faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, 

yat turistlerinin kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini de 

keşfetmesi ve diğer turizm türleri ile ilişkinin kurulması 

sağlanmalıdır. 
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SİLİVRİ 

 
 

 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas 
ve kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Silivri ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor ve fuar 
turizmi açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir 
turizm yaklaşım benimsenmelidir. Su sporları, doğa 
sporları ve ekolojik turizm ortamı için gerekli altyapılar 
geliştirilmelidir. Mevcut atlı spor faaliyetlerinin geliştirilerek 
atlı doğa yürüyüşü için öncelikli olarak ele alınması 
gereken bölgelerden biridir. Ayrıca, çiftlik turizmi 
açısından da potansiyeli değerlendirilmelidir.  

Spor turizminde; deneyim çeşitliliğinin açısından 
desteklenecek doğa aktivitelerinden biri olan yamaç 
paraşütü için uygun bir alandır. Ayrıca, kıyılar su sporları 
(yelken, sörf gibi) ve diğer doğa sporları açısından ele 
alınmalıdır.  

Fuar turizminde; Silivri-Çanta potansiyel fuar alanları 
olarak değerlendirilmeli; gün boyu canlı ve dinamik 
bütüncül bir “Fuar Kampüs”ü hayata geçirilmelidir. 
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SULTANGAZİ 

 
 

 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 

hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Sultangazi ilçesinde spor turizmi açısından önemli 

potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 

görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Spor turizminde; uluslararası spor organizasyonları 

kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük ölçekli bu 

organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı ve tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.  
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ŞİŞLİ 

 
 

Kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu 

turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi 

öngörülmektedir.  

Şişli ilçesinde kültür turizmi dışında sağlık, kongre, 

festival ve alışveriş turizmi açısından önemli potansiyeller 

bulunmaktadır.  

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, kongre, 

gezilecek görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen 

bölgede ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi 

altyapı düzenlemeleri yapılmalıdır.  

Kongre turizminde; sahip olduğu kongre merkezleri, 

güçlü ulaşım bağlantıları ve transfer noktalarıyla bölgenin 

potansiyelleri değerlendirilmeli ve altyapısı geliştirilmelidir. 

Kongre kapasitesinin etkili kullanılmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Kongre turistlerinin diğer turizm 

türlerini de keşfetmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, konaklama 

altyapısı çeşitlendirilmeli ve güçlendirilmelidir. 

Festival turizminde; alanın sahip olduğu potansiyeller 

değerlendirilmelidir. 
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ZEYTİNBURNU 

  

 
 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, çeşitlilik sunan 

tematik turizm alanları, kıyı rekreasyon ve ulaşım 

potansiyelleri nedeniyle konaklama altyapısının 

geliştirilmesi öngörülmektedir.  

Zeytinburnu ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor 

ve kruvaziyer turizmi açısından önemli potansiyeller 

bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, kruvaziyer, 

gezilecek görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları 

(havalimanı, gar vb.) arasında raylı sistemler başta 

olmak üzere ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 

kullanım olanakları geliştirilmelidir.  

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor 

organizasyonları kapsamında değerlendirilmelidir. 

Büyük ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli 

altyapı ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.  

Kruvaziyer turizminde; kruvaziyer liman ile tarihi çekirdek 

arasında erişim hızlı ve konforlu bir şekilde sağlanmalıdır. 

Kruvaziyer liman büyük gemilerin de barınabilmesine 

yönelik olarak düzenlenmelidir. 
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ADALAR 

 
 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas 
ve kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Adalar ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, sağlık 
ve yat turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, sağlık, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları ve Heybeliada ve Büyükada’da 
oryantiring olanakları geliştirilmelidir.  

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonları kapsamında değerlendirilmelidir.   

Sağlık turizminde; doğal ve iklimsel özellikleriyle 
Heybeliada "Sağlık Park" teması altında potansiyel bir 
alan olarak değerlendirilmelidir.  

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına 
göre tasarlanmalı ve yat limanlarının içinde oluşturulacak 
işlev alanlarıyla kentliler için ilgi çekici olması ve kentle 
bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının çevresinde 
turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 
kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
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ATAŞEHİR 

 
 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, kıyı rekreasyon ve 
ulaşım potansiyelleri nedeniyle konaklama altyapısının 
geliştirilmesi öngörülmektedir.  

Ataşehir ilçesinde spor ve sağlık turizmi açısından önemli 
potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, sağlık, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonları kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük 
ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı 
ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen bölgede 
ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi altyapı 
düzenlemeleri yapılmalıdır. 
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BEYKOZ 

 
 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas 
ve kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Beykoz ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor ve yat 
turizmi açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, yat, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; ekolojik turizm için öncelikli proje alanı 
olmalı, ekolojik tarıma uygun olan köyler belirlenerek 
tarımsal yapının gelişmesi sağlanmalıdır. Kıyılarda ve 
kuzey ormanlarında günübirlik rekreasyonel kullanım 
olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm 
yaklaşım benimsenmelidir. Su sporları, kuş gözlemciliği, 
doğa sporları ve ekolojik turizm ortamı için gerekli 
altyapılar geliştirilmelidir. Doğa yürüyüşü için Polonezköy 
öncelikli olarak ele alınmalıdır. Biyolojik çeşitliliği ile önem 
taşıyan Tabiat Parkı’nın potansiyeli değerlendirilmelidir. 
Göçmen kuşlar için Avrupa’daki en önemli göç 
yollarından biri üzerinde yer alan Boğaziçi’nde kuş 
gözlemciliği için gerekli altyapı düzenleme çalışmaları 
yapılmalıdır. Olta balıkçılığı için uygun bir alan olup, 
düzenlenecek turnuva ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip 
bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir. Ayrıca, mevcut atlı 
spor faaliyetlerinin geliştirilerek atlı doğa yürüyüşü için ele 
alınmalıdır. 

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonları kapsamında değerlendirilmelidir.  

Yat turizminde; kıyı şeridinde düzensiz parklanmanın, 
niteliksiz işletmeciliğinin ve parklanma kaynaklı kıyı 
kirliliğinin önüne geçmek ve kıyıyı kamu kullanımına 
açmak amacıyla Paşabahçe’de Tekne Park yapılması 
planlanmaktadır. 
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ÇEKMEKÖY 

 
 

İlçenin kuzeyinde turizmin doğal çevreye zarar 
vermeyecek şekilde hassas ve kontrollü bir yaklaşımla 
gelişmesi, güneyinde ise turizm ekonomisinin kent 
bütününe yayılmasına zemin hazırlamak üzere kentsel 
kalitenin geliştirilmesi öngörülmektedir.  

Çekmeköy ilçesinde doğa turizmi açısından önemli 
potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, gezilecek görülecek 
yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar vb.) 
arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; ülke düzeyinde önemli kuş alanlarından 
biri olan Ömerli’de kuş gözlemciliği için gerekli altyapı 
düzenleme çalışmaları yapılmalıdır. Mevcut atlı spor 
faaliyetlerinin geliştirilerek atlı doğa yürüyüşü için ele 
alınmalıdır. Olta balıkçılığı için uygun bir alan olup, 
düzenlenecek turnuva ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip 
bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir. 
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KADIKÖY 

 
 

Kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu 
turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi 
öngörülmektedir.  

Kadıköy ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, 
sağlık, yat, kruvaziyer, festival ve alışveriş turizmi 
açısından önemli potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, sağlık, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmelidir. 

Spor turizminde; ulusal spor organizasyonları 
kapsamında değerlendirilmesi öngörülmektedir. Büyük 
ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı 
ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen bölgede 
ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi altyapı 
düzenlemeleri yapılmalıdır.  

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına 
göre tasarlanmalı ve yat limanlarının içinde oluşturulacak 
işlev alanlarıyla kentliler için ilgi çekici olması ve kentle 
bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının çevresinde 
turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 
kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

Kruvaziyer turizminde; kruvaziyer liman ile tarihi çekirdek 
arasında erişim hızlı ve konforlu bir şekilde sağlanmalıdır.  

Festival turizminde; alanın sahip olduğu potansiyeller 
değerlendirilmelidir. 
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KARTAL 

 
 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, kıyı rekreasyon ve 
ulaşım potansiyelleri nedeniyle D100 Karayolu’nun 
güneyinde konaklama altyapısının geliştirilmesi 
öngörülmektedir. İlçenin kuzeyinde ise turizm 
ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 
hazırlamak üzere kentsel kalite geliştirilmelidir.  

Kartal ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, kongre, 
fuar ve kruvaziyer turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, kongre, sağlık, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmelidir. Doğa yürüyüşü için 
uygun olan Aydos’da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Spor turizminde; Aydos yamaç paraşütü için uygun bir 
alan olarak ele alınarak gerekli altyapı düzenleme 
çalışmaları yapılmalıdır.  

Kongre ve fuar turizmlerinde; sahip olduğu güçlü ulaşım 
bağlantıları ve transfer noktalarıyla Kartal’ın potansiyeli 
değerlendirilmelidir. Kongre ve fuar turistlerinin diğer 
turizm türlerini de keşfetmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, 
konaklama altyapısı çeşitlendirilmeli ve güçlendirilmelidir. 

Kruvaziyer turizminde; kruvaziyer liman ile tarihi çekirdek 
arasında erişim hızlı ve konforlu bir şekilde sağlanmalıdır. 
Kruvaziyer liman büyük gemilerin de barınabilmesine 
yönelik olarak düzenlenmelidir. 
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MALTEPE 

 
 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, kıyı rekreasyon ve 
ulaşım potansiyelleri nedeniyle D100 Karayolu’nun 
güneyinde konaklama altyapısının geliştirilmesi 
öngörülmektedir. İlçenin kuzeyinde ise turizm 
ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 
hazırlamak üzere kentsel kalite geliştirilmelidir.  

Maltepe ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, sağlık, 
festival ve fuar turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen bölgede 
ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi altyapı 
düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık 
hava festivalleri için Maltepe Bölge Parkı potansiyel bir 
alan olarak değerlendirilmelidir.  

Fuar turizminde; potansiyel bir alan olarak 
değerlendirilmelidir. Gün boyu canlı ve dinamik bütüncül 
bir “Fuar Kampüs”ü hayata geçirilmelidir. 
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PENDİK 

 
 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, kıyı rekreasyon ve 
ulaşım potansiyelleri nedeniyle D100 Karayolu’nun 
güneyinde konaklama altyapısının geliştirilmesi 
öngörülmektedir. D100 Karayolu ve TEM Otoyolu 
arasında turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına 
zemin hazırlamak üzere kentsel kalite geliştirilmelidir. 
İlçenin kuzeyinde ise turizm doğal çevreye zarar 
vermeyecek şekilde hassas ve kontrollü bir yaklaşımla 
gelişmelidir.  

Pendik ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, kongre, fuar, 
festival ve yat turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, kongre, fuar, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmelidir. Mevcut atlı spor 
faaliyetleri geliştirilerek atlı doğa yürüyüşü için ele 
alınmalıdır. Olta balıkçılığı için uygun bir alan olup, 
düzenlenecek turnuva ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip 
bir doğa aktivitesi haline getirilmelidir.  

Kongre ve fuar turizmlerinde; sahip olduğu güçlü ulaşım 
bağlantıları ve transfer noktalarıyla Pendik’in potansiyeli 
değerlendirilmelidir. Turistlerin diğer turizm türlerini de 
keşfetmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, konaklama altyapısının 
çeşitlendirilmeli ve güçlendirilmelidir.  

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık 
hava festivalleri için potansiyel bir alan olarak 
değerlendirilmelidir. 

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına 
göre tasarlanmalı ve yat limanlarının içinde oluşturulacak 
işlev alanlarıyla kentliler için ilgi çekici olması ve kentle 
bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının çevresinde 
turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 
kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
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SANCAKTEPE 

 
 

İlçenin doğusunda turizmin doğal çevreye zarar 
vermeyecek şekilde hassas ve kontrollü bir yaklaşımla 
gelişmesi, batısında ise turizm ekonomisinin kent 
bütününe yayılmasına zemin hazırlamak üzere kentsel 
kalitenin geliştirilmesi öngörülmektedir. 

Sancaktepe ilçesinde kültür turizmi dışında doğa ve 
sağlık turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; mevcut atlı spor faaliyetlerinin 
geliştirilerek atlı doğa yürüyüşü için öncelikli olarak ele 
alınması gereken bölgelerden biridir. Ömerli gölü olta 
balıkçılığı için uygun bir alan olup, düzenlenecek turnuva 
ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi 
haline getirilmelidir. 

Sağlık turizminde; planlanan sağlık parkı ile büyük ölçekli 
sağlık kompleksleri doğal ve kültürel çevreye zarar 
vermeyecek şekilde geliştirilerek sağlık turizmine hizmet 
edecek alanlar oluşturulmalıdır. Sancaktepe’deki sağlık 
tesislerinin talep yaratacağı konaklama vb. işlevler de 
doğal eşikler dikkate alınarak karşılanmalıdır. 
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SULTANBEYLİ 

 
 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 
hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 
öngörülmektedir.  

Konaklama - turizm alanı (kültür, gezilecek görülecek 
yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, gar vb.) 
arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir.  
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ŞİLE 

 

 
 

Turizmin doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde hassas 
ve kontrollü bir yaklaşımla gelişmesi öngörülmektedir.  

Şile ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, 
gastronomi ve festival turizmi açısından önemli 
potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; ekolojik turizm için öncelikli proje alanı 
olmalı, ekolojik tarıma uygun olan köyler belirlenerek 
tarımsal yapının gelişmesi sağlanmalıdır. Kıyılarda ve 
kuzey ormanlarında günübirlik rekreasyonel kullanım 
olanakları geliştirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm 
yaklaşım benimsenmelidir. Su sporları, kuş gözlemciliği, 
doğa sporları ve ekolojik turizm ortamı için gerekli 
altyapılar geliştirilmelidir. Doğa yürüyüşü için Yeniköy, 
Büyükbucaklı ve Hacıllı öncelikli olarak ele alınmalıdır. 
Şile'de Darlık Gölü ve Kabaköz civarı dağ bisikleti için; 
Şile-Hacılı ise kaya tırmanışı için uygun alanlar olarak ele 
alınmalıdır. Kıyılarda günübirlik rekreasyonel kullanım ve 
Balibey ve Ağva’da oryantiring olanakları geliştirilmelidir. 
Mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik olarak 
envanter çalışması hazırlanmalı, mağara rotaları 
oluşturularak bu rotalar treking, dağ disikleti vb. gibi 
aktivitelerle de ilişkilendirilmelidir. Darlık ve Ömerli gölleri 
olta balıkçılığı için uygun alanlar olup, düzenlenecek 
turnuva ve festivaller ile olta balıkçılığı cazip bir doğa 
aktivitesi haline getirilmelidir. Ayrıca, önemli kuş 
alanlarından olan Şile kıyılarında kuş gözlemciliği için 
gerekli altyapı düzenleme çalışmaları yapılmalıdır. 

Spor turizminde; Şile kıyıları yamaç paraşütü için uygun 
bir alandır. Ayrıca, kıyılar su sporları (yelken, sörf gibi) ve 
diğer doğa sporları  açısından değerlendirilmelidir.  

Gastronomi turizminde; gastronomiye yönelik 
konaklamalı ve çok çeşitli agro-turizm aktivitelerini de 
kapsayacak bir Gastronomi Köyü oluşturulmalıdır.  

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık 
hava festivalleri için potansiyeli değerlendirilmelidir. 
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TUZLA 

 
 

Turizm ana bölgesinin çevresinde, kıyı rekreasyon ve 
ulaşım potansiyelleri nedeniyle D100 Karayolu’nun 
güneyinde konaklama altyapısının geliştirilmesi 
öngörülmektedir. D100 Karayolu ve TEM Otoyolu 
arasında turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına 
zemin hazırlamak üzere kentsel kalite geliştirilmelidir. 
İlçenin kuzeyinde ise turizm doğal çevreye zarar 
vermeyecek şekilde hassas ve kontrollü bir yaklaşımla 
gelişmelidir.  

Tuzla  ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, sağlık, 
festival ve yat turizmi açısından önemli potansiyeller 
bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmelidir. 

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonları kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük 
ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı 
ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; Tuzla İçmeler’in termal turizm 
potansiyeli değerlendirilmeli, tesis çevresiyle birlikte 
yenilenerek geliştirilmelidir.  

Festival turizminde; büyük alan gereksinimi olan açık 
hava festivalleri için Formula 1 Alanı potansiyel bir alan 
olarak değerlendirilmelidir.  

Yat turizminde; iskele uzunlukları mega yat boyutlarına 
göre tasarlanmalı ve yat limanlarının içinde oluşturulacak 
işlev alanlarıyla kentliler için ilgi çekici olması ve kentle 
bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Yat limanının çevresinde 
turist beklentilerini (su sporları, alışveriş, onarım-bakım, 
kültürel faaliyet, vb.) karşılayacak düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
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ÜMRANİYE 

 
 

Turizm ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin 
hazırlamak üzere kentsel kalitenin geliştirilmesi 
öngörülmektedir.  

Ümraniye ilçesinde sağlık turizmi açısından önemli 
potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, sağlık, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen bölgede 
ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi altyapı 
düzenlemeleri yapılmalıdır. 



 

308 

ÜSKÜDAR 

 

 

Kültür ve kreatif faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu 
turizm ana bölgesinde turizmin öncellikli gelişimi 
öngörülmektedir.  

Üsküdar ilçesinde kültür turizmi dışında doğa, spor, 
sağlık, yat ve alışveriş turizmi açısından önemli 
potansiyeller bulunmaktadır. 

Konaklama - turizm alanı (kültür, spor, gezilecek 
görülecek yerler vb.) ve ulaşım odak noktaları (havalimanı, 
gar vb.) arasında raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım 
bağlantıları güçlendirilmelidir. 

Doğa turizminde; kıyılarda günübirlik rekreasyonel 
kullanım olanakları geliştirilmelidir. Göçmen kuşlar için 
Avrupa’daki en önemli göç yollarından biri üzerinde yer 
alan Boğaziçi’nde kuş gözlemciliği için gerekli altyapı 
düzenleme çalışmaları yapılmalıdır. Olta balıkçılığı için 
uygun bir alan olup, düzenlenecek turnuva ve festivaller 
ile olta balıkçılığı cazip bir doğa aktivitesi haline 
getirilmelidir. 

Spor turizminde; ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonları kapsamında değerlendirilmelidir. Büyük 
ölçekli bu organizasyonlara yönelik olarak gerekli altyapı 
ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Sağlık turizminde; akredite sağlık hizmeti verilen bölgede 
ihtiyaç duyulan ulaşım, bilgi ve iletişim gibi altyapı 
düzenlemeleri yapılmalıdır.  

Yat turizminde; kıyı şeridinde düzensiz parklanmanın, 
niteliksiz işletmeciliğinin ve parklanma kaynaklı kıyı 
kirliliğinin önüne geçmek ve kıyıyı kamu kullanımına 
açmak amacıyla Çengelköy’de Tekne Park yapılması 
planlanmaktadır. 
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Fotoğraf 14 Julien Sunye 
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Fotoğraf 15 İhsan İlze   
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Fotoğraf 16 İhsan İlze 
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HEDEF-4: Kentin Taşıma Kapasitesini Gözeterek, Turizm Arz ve Talep 

Dengesini Koruyan Etkin Bir Turizm Yönetim Modeli Oluşturmak 

Türkiye'deki kamu idaresinin yapılanmasının, 

gündemi izlemek, küresel eğilimlere göre strateji 

geliştirmek ve rekabet etmek bakımından, özel 

sektörün ve hatta pek çok STK'nın gerisinde olduğu 

kabul edilmektedir. Kamunun yönetim mekanizması 

bakımından en az özel sektör kadar aktif ve dinamik 

olması gerekir. Kamu, özel sektör firmalarını da 

yönlendirebilmelidir. Bu bakımdan; Türkiye'nin üniter 

devlet yapısının-tek merkezden ulus ölçeğinde 

yönetim anlayışının- kentin dinamizmini yakalaması 

konusunda endişeler hâkimdir. Üstelik birbirinden 

bağımsız kamu kurumlarının; ast-üst ilişkileri; hantal 

bürokrasisi, turizm sektörünün özünde olması 

gereken dinamizmi takip etmeyi daha baştan 

nerdeyse imkânsız hâle getirmektedir. Bütün bunlara 

ek olarak bu işin bir sahibinin, bir liderinin olması 

gerekmektedir. 

İstanbul'un turizm pazarındaki stratejilerinde son noktayı koyacak olan kişi, bu ilin Valisi mi, Belediye Başkanı mı, 

ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı mı, Başbakanı mı, yoksa Cumhurbaşkanı mıdır?  

Bunların her biri; görevlerinin tanımı gereği, belli 

bakımlardan konuya müdahil olmaktadır, olmakta 

haklılık payları da vardır. Ancak bu çok başlılık turizm 

sektöründe karmaşaya yol açmakta; tek elden 

yönetilememeden kaynaklanan sorunlara zemin 

hazırlamaktadır.  

Günümüz Türkiye'sindeki turizm yapılanması; ulusal 

ölçekli bakışla, tek elden, merkezi bir biçimde 

yürütülmektedir. Ankara'dan yürütülen turizm yönetim 

sistemi; kentler için değil, bir bütün ulus ölçeği içinde 

ele alınmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra 

teşkilatları kent ölçeğinde yapılanmış olsa da; 

merkezin vesayeti taşranın etkin çalışmasının zaman 

zaman önünde bir engel olmaktadır. Oysa; literatür 

uzun zaman önceden beri şehirlerin birer rekabet 

unsuru olarak tek başlarına küresel pazarda boy 

göstermekte olduklarına işaret etmektedir. Turistler; 

kısa süre için ziyaret edecekleri şehrin imajını, 

olanaklarını ve dinamiklerini çoğunlukla ülke 

genelinden önde tutmaktadırlar.       
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Talep analizine göre İstanbul; küresel turizm yatırımcısının, her 

milletten turistin ve yerli turistin ilgi odağı bir şehirdir. 

İstanbul için durum, Türkiye'deki diğer bütün 

şehirlerden daha farklı ve karmaşıktır. Turizm arzı 

bakımından İstanbul, turistlere Türkiye'deki başka 

hiçbir şehirde olmadığı kadar çeşitte turizm olanağı 

sunmaktadır. Şehirde bir yandan akredite olmuş 

sağlık tesisleri ile sağlık turizmi gelişirken diğer 

yandan alışveriş festivalleri düzenlenmekte, öte 

yandan da olimpiyatlara aday olunmaktadır. Oysa 

şehir, kültür turizmi konusunda çok köklü tarihi ile 

cazip olanaklar sunmaktadır. Şehrin altyapısı, 

donanımı ve konumu Türkiye standartlarının çok 

üstünde seyretmektedir.  

Bütün bu yönetim yapısıyla ilgili yetersiz altyapı ve 

turizm pazarının dinamikleri değerlendirildiğinde; 

Türkiye'deki turizmin dağınık yönetim yapısı, 

İstanbul'un bir şehir olarak turizm pazarında 

rakipleriyle rekabetinin daha etkili yönetilmesi gereği 

ve bunun için de bir organizasyona ihtiyacı olduğu 

sonucuna ulaşılır. Benzer sorunlarla karşılaşan 

yurtdışındaki önemli turizm merkezleri de, turizm için 

farklı yönetim biçimlerini benimseyerek kendi “Özerk 

Turizm Yönetim Birimleri”ni geliştirmişlerdir. Bu 

durum, yurtdışındaki örneklerin incelenmesinin yararlı 

olacağı sonucunu getirmiştir. İtalya, İspanya, Fransa, 

İngiltere ve Avusturya gibi çok sayıda turist çeken 

ülkeler, turizm ile ilgili örgütlenme konusunda da çok 

başarılı örnekler oldukları için incelenmeye değer 

bulunmuştur. Bu ülkelerin her birinin kentleri için 

kurmuş oldukları yönetim modelleri birbirlerinden belli 

bakımlardan ayrışmaktadır. Bu ayrışma; her ülkenin 

farklı yönetim felsefelerini benimsemiş olmasından; 

farklı finans modellerini kabul etmiş olmasından ve 

diğer sebeplerden kaynaklanmaktadır.  

Yabancı ülke örneklerinin değerlendirilmesinden 

çıkartılabilecek ortak özelliklerin başında, çok çeşitli 

ürün yelpazesine sahip olmaları ve turizm türlerini 

dengeli dağıtarak geliştirmeleridir. Kültür turizmi daha 

çok tanıtım bütçesinden payı almakla birlikte; deniz, 

spor, doğa, sağlık ve kongre turizmleri de etkili bir 

biçimde bütçeden pay almaktadır.  
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İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya gibi örnek ülkelerin turizm yönetim sistemlerinin incelenmesi 

neticesinde, İstanbul'un Stratejik Pazarlama Planı için 5 temel konu başlığı oluşturulmuştur. İstanbul Turizm Master 

Planı’nın bir parçası olarak 2015-2018 yıllarını kapsayacak 1. Dönem 3 Yıllık İstanbul Stratejik Pazarlama Planı’nın 

temel yaklaşımı ve ilkeleri şu şekildedir: 

1. Pazar Araştırmaları 

Uluslararası turizm taleplerini değerlendirmek, çeşitli pazarlardaki genel bilgiyi artırmak ve bilgilere erişimi 

kolaylaştırmak.  

2. Şehir İmajı ve İletişim  

İstanbul'un uluslararası turizm pazarındaki mevcut özel konumunu ve bilinirliliğini yükseltmek amacıyla İstanbul 

turizm imajını tanıtacak reklam kampanyalarını sürdürmek ve desteklemek.  

3. Ürün Geliştirme ve Pazarlama 

Uluslararası pazarda her talep grubu için, mevcut fırsatlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, İstanbul'un 

sunduğu turizm ürünlerinin pazarlanmasını kolaylaştırmak.  

4. Online Pazarlama  

Turizm pazarlamasına dönük yeni teknolojilerin sağladığı tüm olanakların kullanımını sağlamak, genel turizm 

işletmeciliği, tanıtım ve bilgilendirme aracı olarak internetin geniş etkisinden faydalanmak.  

5. Kriz Yönetimi 

İstanbul'a yönelik uluslararası turizm talebini etkileyebilecek olağandışı bir durum söz konusu olduğunda, uygun 

cevabı/karşılığı oluşturabilmeyi mümkün kılacak kamu ve özel kurumlar arasında ortak bir çalışma sistemi 

oluşturmak.  
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Öneri Turizm Yönetim Biriminin Görevleri 

Yukarıda sıralanan 5 ana başlık çerçevesinde oluşturulacak bir kurumun görev tanımı; İtalya, İspanya, Avusturya, 

Portekiz, İngiltere örneklerinden yola çıkılarak şöyle ifade edilebilir: 

1. Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

2. Marka şehir ve tanıtım-imaj kampanyasının yürütülmesi 

3. Turizm veri tabanının oluşturulması, dijitalleştirilmesi ve enformatik yatırımların yapılması 

4. Gerekli tanıtıcı yayınların basılması ve dağıtılması 

5. Yakın çevrelere ve özel operatörlere danışmanlık yapılması 

6. Yurt içinde ve yurt dışında basınla ilişkilerin yürütülmesi 

7. Yurt dışı turizm ofisleri aracılığı ile kültür ve sanat çevreleriyle iletişim kurulması ve çeşitli kültürel 

organizasyonların düzenlenmesi 

8. Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması 

9. Kentin turizm politikalarının yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması 

10. İstanbul'da faaliyet gösteren acente ve turizm firmalarının hedef kitleye ulaşmasının desteklenmesi 

11. Turizm istatistiklerinin toplanması, analiz edilmesi, ilgili kuruluşlara iletilmesi ve bu bilgileri işleyerek yeni ürün 

ve hizmet oluşturulmasında kullanılması 

12. İstanbul turizm markasının bilinirliliğinin artırılması, farklılığının vurgulanması 

13. Turizm kuruluşlarına pazar odaklı hizmetler sunulmasının sağlanması 

14. İstikrarlı bir turizm gelişiminin zemininin hazırlanması 

15. Turizm sektörüne müşteri odaklı hizmet anlayışının yerleştirilmesi 

16. Ulusal ölçekteki turizm stratejilerinin takip edilerek İstanbul deneyiminden ulusal ölçeğe, ulusal ölçekten de 

İstanbul deneyimine doğru iki yönlü gelişme için geri beslemelerin sağlanması 
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Öneri Turizm Finansman Modeli 

İncelenen örnekler arasında; sadece kamu kaynaklarıyla tanıtım yapan modele sahip olan İspanya, Türkiye'deki 

tanıtım kurumu modeline en benzeyen modellerden birisidir. Buna karşılık kamu dışından tanıtım için bütçe alabilen 

ülkeler de bulunmaktadır: Yunanistan, İtalya, Almanya, İngiltere, Avusturya ve Fransa bunlar arasındadır. 

İngiltere'de, kamu kaynakları tanıtım bütçesinin yaklaşık %73'ü, İtalya'da %87'sidir. Fransa ise, %53 civarında pay 

ile kamu kaynakları dışındaki kaynaklardan en çok yararlanan ülkelerden birisidir. Öneri turizm yönetimi, kendi mal 

varlığı ve finansmanı ile özerk bir hukuki kamu tüzel kişiliği olmalıdır.  

Öneri turizm yönetimine ait bütçe tasarımına ilişkin hedefler şu şekilde olmalıdır: 

1.Pazarlama faaliyetlerinin tahmini maliyetinin dikkate alınması ve fizibilite çalışmasının yapılması 

2.Pazarlama faaliyetlerinde üçüncü şahısların (STK, Yurt Dışı Kurumlar, Özel Sektör) mali destek sağlaması 

3.Tüm mali destek kanallarının koordine edilmesi  

7.Mevcut pazarın öneminin değerlendirilmesi 

4.Pazarda yeni fırsatların değerlendirilmesi 

5.Yatırımların getirisinin değerlendirilmesi 

6.Yatırımların performanslarının ölçülmesi 

Öte yandan merkezi yönetimin, yeni kurulması öngörülen bu yapı üzerinde denetim mekanizması olarak görev 

alması hedeflenmektedir. Bakanlar Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sayıştay ile birlikte bu yönetimin 

etkinliğinin denetiminden sorumlu olmalıdır. Organizasyon, her yönüyle “şeffaf yönetim” anlayışına uygun 

geliştirilmelidir. Tanıtım çalışmasının müşteri (yani turist) odaklı olması, yurt içinde ve yurtdışında işbirliğini esas alan 

bir yapısının olması, İstanbul'un marka değerinin güçlendirilmesine yönelik olması gerekliliği ve etkileme yeteneği 

yüksek olması gibi temel ilkelerden ödün verilmemelidir.  



 

319 
 

Tanıtım Stratejileri 

Tanıtım konusunda en başarılı olduğu kabul edilen ülkelerden birisi olan İtalya'da, kullanılan araçlar arasında fuarlar, 

seminer, konferans, etkinlikler, yerel ve ulusal medya kuruluşları, otellere yönelik promosyonlar ile doğrudan ve e-

pazarlama yoluyla yapılan pazarlamalar en önde gelen pazarlama araçları arasında yer almaktadır. İtalya'da adı: 

“Turizmde Rekabet ve Geliştirme Departmanı” olan kuruluş, 1919 yılından beri özel sektör ile işbirliği içinde 

çalışmaktadır. Bu yönetimin uyguladığı stratejilerden İstanbul için öncelikli olanlar şunlardır:  

1. Marka şehir ve tanıtım-imaj kampanyalarının yürütülmesi 

2. Turizm alanında daha büyük enformatik yatırımların yapılması 

3. Turistik ürünlerin çeşitlendirilmesi 

4. Turizm tanıtımı için önemli etkinliklerin düzenlenmesi 

5. Pazarlama, e-turizm 

6. Ürün kalitesi 

7. Kalifiye işgücü 

8. Geliştirilmiş veritabanı 

9. Kamu/özel sektör/STK işbirliği 

10. Müşteri odaklı pazarlama 

11. Hedef pazarlara uygun turizm ürünlerinin oluşturulması 

12. İlerleme odaklı stratejilerin geliştirilmesi 

13. Ortak kampanyalar aracılığıyla sektörle işbirliği yapılması 

14. Tanıtım faaliyetleri için uygun kanalların/mecraların oluşturulması 

Türk turizm sektörü açısından geleceğe umutla bakmamız için pek çok neden vardır. Öncelikle, turistik ürün 

açısından ülkemiz henüz geliştirilmemiş önemli bir potansiyele sahiptir. Bugüne kadar deniz-kum-güneş turizminin 

geliştirilmesine dayalı teşvik politikası yerini, iç kesimlerin ve yeni turistik ürünlerin geliştirilmesine dayalı bir teşvik 

politikasına bırakmıştır.  
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Öte yandan, politik imaja bağlı sorunların yoğun olmadığı dönemlerde turizm sektörünün dünya ortalamalarının çok 

üzerinde büyüme oranlarını gerçekleştirdiği bilinmektedir. Türkiye'nin AB üyeliğine adaylığı, ekonomik ve siyasi 

istikrar yönünden alınan önlemler, IMF ile anlaşma, anti-enflasyonist ekonomik politikadaki tutarlılık, Türkiye'yi kısa 

dönemde sadece ziyaretler açısından değil, yatırım açısından da cazip bir konuma getirecektir.  

İstanbul’un turizmdeki geleceği; küresel trendleri iyi izlemesine, talepteki eğilimleri turizm arzına yansıtmasına, 

bütün dünyanın vazgeçilmez bir ilke olarak benimsediği çevre duyarlılığı, toplam kalite ve tüketici tatmini konularına 

gerekli önem ve önceliği vermesine bağlıdır. 
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Yönetime İlişkin Genel Değerlendirme 

Turizm sektörünün başarısı etkin bir yönetim organizasyonunun sağlanması ile mümkündür. Bu bağlamda 

sektörde hem alan yönetiminde, hem de kurumsal yönetimde etkin bir örgütlenme oluşturulması gerekmektedir. 

Günümüz şartlarında İstanbul’un, mevcut turizm kaynaklarını değerlendirmek, turizmi çeşitlendirmek, kalış süresini 

uzatmak ve turistlerin tekrar gelişlerini sağlamak amacıyla; turizmde küresel pazarlara açılmak, bu pazarlarda 

rekabet gücü elde etmek, olası fırsatları değerlendirmek, kriz dönemlerinde tehlikeleri bertaraf etmek gibi işlevleri 

etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmeye yönelik bir turizm organizasyonuna duyduğu ihtiyaç her zamankinden 

daha çok hissedilmektedir. 

Türkiye’deki, Bakanlık ve taşra teşkilatlarından oluşan mevcut turizm örgütlenmesi, ilgili Kanun’un turizm örgütüne 

yüklediği pek çok iş ve işlevi, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilme yetenek ve olanaklarından uzak 

görünmektedir. Yerel yönetimler de, yerelin gereksinimlerini çözmeye en yakın kurumlar olarak tablonun bütününü 

görmekten uzak bir şekilde sisteme katılmaktadır. Ancak mevcut yönetim yapısı turizm sektöründe kimi zaman 

yetki karmaşasına, kimi zaman da sahipsiz kalan sorunlara işaret etmektedir. Ayrıca kamunun hantal yapısı, 

turizmin dinamizmi ile baş edememektedir. Zamanla gelişen sorunların çözümünde yavaş ve geride kalınmaktadır. 

Kaldı ki; İstanbul Türkiye içinde çok özel bir şehirdir. Bu şehir; 13 milyonu aşan ve kentsel yaşam kalitesi 

bakımından kendi sakinlerine hizmet sunumu bakımından çeşitli problemler yaşayan bir şehirdir. Üstelik Türkiye 

ölçeğinden bakılacak olursa; Antalya’dan sonra en çok turist ağırlayan şehir olarak İstanbul’un turizm sektöründeki 

iddiası da, Türkiye’deki diğer şehirler için de geçerli olan bir taşra örgütlenmesinin dışında bir model geliştirilmesi 

gereğine işaret etmektedir. ä 
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TEMA 11 YÖNETİM  

Strateji 32 Etkin Turizm Yönetiminin Oluşturulması 

 

İstanbul'da turizm etkinliklerinin planlanması, 

koordinasyonu ve gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların aralarındaki 

ilişkiyi tanımlayacak ve İstanbul'un bir turistik 

destinasyon markası olarak gelişmesinde liderlik 

edecek bir organizasyon yapısını oluşturmak 

gerekmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma adına yerel girişim, yerel ilgi, 

sorumluluk ve katılım hem planlama hem de 

uygulama aşamalarında sağlanmalıdır. Ödün 

verilmeyecek temel ilkelerden biri olarak tanımlanan 

sürdürülebilirliğin sağlanması için turizm yönetiminde 

çevresel, sosyal ve ekonomik faktörler birbirini 

desteklemelidir. Diğer taraftan planlar arası eşgüdüm 

ve bütünlüğün sağlanmasının yanı sıra ilgili kuruluşlar 

arasında da bütünlüğün ve koordinasyonun 

sağlanması gerekmektedir. Koordinasyonu sağlamak 

konusunda mevcutta turizm faaliyetleri ile doğrudan 

ilgili olduğu tanımlanan paydaşlardan ve sivil toplum 

kuruluşlarından oluşan bir yapılanma tanımlanmıştır. 

Turizm Enstitüsü’nün kurulması ve turizm ile ilgili tüm 

çalışmaların, araştırmaların bu enstitü kanalı ile 

yürütülmesi, arşivlenmesi, belli denetimlerle yapılan 

çalışmaların paylaşılması, bir araştırma ve bilgi 

paylaşım platformunun oluşturulması hedeflenmiştir. 

Enstitü aynı zamanda veri bankası görevini ve bu 

verinin güncellenmesini de üstlenmelidir.  

  

Tema 

No.11
Yönetim

Strateji

No.32
Etkin Turizm Yönetiminin Oluşturulması
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• Literatür İnceleme Ekibi

• İstanbul Araştırmaları Ekibi

• Yurt Dışı İnceleme Ekibi

• Sektörel Analiz Ekibi

• Hedef Kitle Analizi Ekibi

• Pazar Analizi Ekibi

ARAŞTIRMA

DEPARTMANI

• Standart Geliştirme Ekibi

• Ürün Geliştirme Ekibi
GELİŞTİRME

DEPARTMANI

• İletişim Ekibi, Tanıtım ve Pazarlama Ekibi, Marka Ekibi, 
IT Ekibi, Tasarım ve Basım-Yayın Ekibi MARKETING

DEPARTMANI
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 KADİMİSTANBUL TURİZM ENSTİTÜSÜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10 Turizm Enstitüsü Modeli 
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• Kültür, Sağlık, İnanç, Gençlik, Kruvaziyer, Fuar, 
Kongre, Festival, Gastronomi, Alışveriş, Spor, Doğa, 
Yat Turizmine Yönelik Araştırma Birimleri

SEKTÖREL 
YÖNETİM 

DEPARTMANI

• Sektörel Gruplarla Eşgüdümlü Çalışacak Şekilde Tarihi 
Yarımada, Beyoğlu, Beşiktaş-Şişli-Kağıthane, Eyüp, 
Avrupa Bölge, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Beykoz-Şile, 
Anadolu Bölge; Boğaziçi Mekânsal Araştırma Birimleri

BÖLGESEL 
YÖNETİM 

DEPARTMANI

• Akıllı Turizm IT Ekibi, Diğer Birimlerle Koordineli Veri 
Toplama, Veri Güncelleme,  Tüm Yönetim Sistemi 
Server Ağı Altyapısı ve Hizmetleri, Performans İzleme 
Ekibi

VERİ YÖNETİM 
DEPARTMANI

KADİMİSTANBUL TURİZM ENSTİTÜSÜ  
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Bir başka yönetim birimi Turizm Konseyi’dir. 

Konseyin temel amacı, turizm ile ilgili koordinasyonu 

sağlamak ve ortak akıl oluşturmaktır. Aynı zamanda 

planlamayı bir araç olarak kullanarak turizm 

faaliyetlerini ve yatırımları da yöneten birim olmalıdır. 

Farklı sektörlerin temsil edildiği bir koordinasyon 

merkezi kurularak sektörler arası koordinasyon 

sağlanmalıdır. Bu konseyde kamu, özel sektör, sivil 

toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri yer almalıdır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizatör ve/veya 

koordinatör rolünde denetleyen ve meşruiyet 

kazandıran bir fonksiyon üstlenebilir. 

Turizm sektöründeki tüm kesimler, sürdürülebilir 

turizmin birinci şartı olan yerel – sivil inisiyatifin 

gücüne destek vermelidir. Dünya turizmi hızla yetki ve 

sorumluluğun yerelleştirilmesine doğru kaymaktadır. 

Turizmin gelişmesi için yerel sivil inisiyatifin karar alma 

mekanizmalarına daha aktif bir şekilde katılması 

sağlanmalıdır. Kamu erki, turizmin gelişmesinde, 

tanıtma ve pazarlamada, turist haklarının 

korunmasında, çevre ve sağlık konularında yerel-sivil 

inisiyatif grupları ve sivil toplum örgütlerinin rolüne 

değer vermelidir. ä 
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• Turizm Alt Sektörleri Arasında Koordinasyon Birimi, 
Aktörler (Oyuncular) Arası Koordinasyon Birimi, 
Bölgeler Arasında Koordinasyon Birimi, Enstitü ile 
Konsey Arasında Koordinasyon Birimi

ORTAK AKIL 
DEPARTMANI

(İBB)

• Finansal Hizmetler Birimi, Bütçe Denetim Birimi, Yatırım 
Koordinasyon BirimiBÜTÇE 

DEPARTMANI

• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Merkezi 
Yönetim Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, 
SMARTURİSTANBUL Turizm Enstitüsü Temsilcileri, 
Üniversite Temsilcileri, İlçe Belediyeleri Temsilcileri, 
Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcileri, Marmara 
Belediyeler Birliği Temsilcileri, Özel Sektör Temsilcileri, 
KOBİ Temsilcileri, Muhtarlar

HEYET

Şekil 11 Turizm Konseyi Modeli 

KADİMİSTANBUL TURİZM KONSEYİ 

 

 

 

 

 

T
U

R
İZ

M
 K

O
N

S
E

Y
İ 



 

327 
 

   

KOD STRATEJİ 

 

 
S32 Etkin Turizm Yönetiminin Oluşturulması  

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 İstanbul Turizm Konseyi’nin kurulması: KADİMİSTANBUL - 

A1.a 
Konseyin kamu, özel sektör, sivil örgütler ve akademik alandan temsilciler ile çalışmasının 
hukuki altyapısının oluşturulması 

- 

A1.b 
Kurulum aşamasına, konseyin İstanbul’un turizm sektörü açısından getireceği reformlar 
nedeniyle 1.Etap 2015-2018 döneminde öncelik verilmesi 

- 

A2 Turizm Enstitüsü’nün kurulması: SMARTURİSTANBUL S34 

A2.a 
Konseyle birlikte eşgüdüm içinde çalışacak turizm enstitüsünün bilgi bankası oluşturarak 
sektörün ihtiyaçlarına cevap vermesi 

- 

A2.b Turizm verilerinin sürdürülebilir şekilde toplanması, yayınlanması ve değerlendirilmesi  - 

A2.c Turizm Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek olan akıllı turizm deneyim sisteminin oluşturulması S33 

A2.d Turizm etkinliklerinin ve aktivitelerinin planlanması ve tanıtımlarının yapılması S35 

A2.e 

Turizm sektöründe gelişimin sağlanması ve kent ekonomisindeki payının arttırılması için 
sürdürülebilir turizmin sağlanmasına yönelik plan kararlarının oluşturulması ve bu alanlarda 
standart ve kalitenin geliştirilmesi 

- 

 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İLÇE BELEDİYELERİ, 

İSTANBUL VALİLİĞİ, ÇŞB, 

KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, STK’LAR, 

ÜNİVERSİTELER, 

MUHTARLAR, TÜRKİYE 

BELEDİYELER BİRLİĞİ, 

MARMARA BELEDİYELER 

BİRLİĞİ 

 

G1 Turizm Geliri 

G2 Turist Sayısı 

G3 Sisteme Katılan Paydaş Sayısı 

 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 Turizm Konseyi Projesi - 

P2 Turizm Enstitüsü Projesi - 

P3 Turizm Türü Değerlendirme Memnuniyet Araştırma Projesi - 
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Strateji 33 Akıllı Turizm Deneyim Sistemi: SMARTURİSTANBUL 

 

İstanbul zengin turizm değerleri ile Dünya çapında giderek daha fazla dikkat çeken bir metropoldür. Turizm 

sektörünün gelişimi bağlamında İstanbul’un kültürel deneyim kalitesini arttırmak, ziyaretçileri etkin bir şekilde kent 

bütününe yayabilmek ve farklı turizm değerlerini açığa çıkarmak büyük önem arz etmektedir. Ancak kentin sınırlı 

coğrafi eşikleri içinde yüksek nüfus yoğunluğunun yarattığı kent hareketliliği ve turizm hareketliliği üst üste 

çakışmaktadır. Bu durum İstanbul merkezinde sadece belirli turizm odaklarının deneyimlenmesini zorunlu kılmakta, 

öte yanda son dönemlerde çeperlerde plan kararlarından bağımsız gerçekleşen turizm yatırımları ise kent 

altyapısının yükünü arttırmaktadır. 

İstanbul’da turizm akışı ile kent akışının uyumlu hale getirilmesi, turizm yatırımlarının ve ziyaretçi hareketliliğinin en 

verimli şekilde sağlanması gerekmektedir. Turizm Ana Planı analiz çalışmaları kapsamında yapılan çalıştaylarda da 

bu gereklilik vurgulanmış ve İstanbul turizmini kontrol altında tutabilecek bir sistemin geliştirilmesi öneriler arasında 

yerini almıştır. Bu noktadan hareketle İstanbul’da mevcutta olduğu üzere sadece data kontrolü yapan bir sistem 

yerine, hem data kontrolü yapabilecek hem ziyaretçilerle ve hizmet kurumları ile ilişki kurabilecek, sürekli kendini 

güncelleyebilecek bir dijital arayüzün uygulamaya konması önemli görülmektedir. Bu arayüz kent ve turizm 

hareketliliğinin aynı anda takip edilebilmesini sağlayarak; 

 daha çok turizm değerinin daha kısa zamanda deneyimlenmesine, 

 alternatif turizm potansiyellerinin işlerlik kazanmasına ortam yaratacaktır.  

Etkileşimli arayüz sayesinde çeşitli yöntemlerle ziyaretçinin memnuniyetinin ölçülmesi, problemlerin daha hızlı tespit 

edilmesi, hizmet veren kurumların dolaylı olarak kalitesinin arttırılması sağlanabilir. Ayrıca sistemin sağlıklı 

işleyebilmesi için turizm verilerinin sürekli güncellenmesi, böylelikle turizm gelişiminin izlenmesi bu önerinin temel 

hedeflerinden biridir. 

Turizm Ana Planı kapsamında önerilmekte olan “Akıllı turizm sistemi” olarak adlandırılan dijital arayüze kentin 

kamusal mekânlarından, konaklama birimlerinden ve kişisel telefon / bilgisayarlardan ulaşılabilecektir. Böylelikle 

Tema 

No.11
Yönetim

Strateji

No.33
Akıllı Turizm Deneyim Sistemi: SMARTURİSTANBUL
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ziyaretçi konaklama yeri ile ziyaret aksını en verimli şekilde kullanabilecek ya da yeniden düzenleyebilecektir. Dijital 

arayüz ilgili tüm turizm değerlerinin konum ve bilgi verilerini sistematik bir şekilde ziyaretçinin kullanımına ve 

değerlendirmesine sunabilecektir. Kent altyapısı ve hareketliliğinin anlık bilgilerine göre ziyaretçilere alternatif 

seçenekler sunabilecek, sistemin takip edilebilirliği güvenlik bakımından pozitif etki yaratabilecektir. 

Akıllı turizm sistemi yazılımı sisteme giriş yapan her ziyaretçinin, bulunduğu noktaları anlık olarak izlemesini 

sağlayacağı için ulaşım düzenlemeleri için de yol gösterici olabilecektir. Diğer yandan konaklanan yerlerin doluluk 

oranları anlık takip edilebilecek, turizm kapasitesinin, takip edilen rotaların bilgisi yapılacak uygulamaları verimli bir 

şekilde yönlendirebilecektir. 

Sistem turistlere kolaylık sağladığı ve basit bir aplikasyon yardımıyla kullanabilecekleri için tercih edilecektir. 

Böylelikle sistem reklam değeri kazanacağı için kısa zamanda tüm turizm sektöründe hizmet veren girişimciler 

sistemde izlenebilir olmak için yatırım yapabileceklerdir. Hatta tanınmak ve memnuniyet sembolü olmak için 

kalitelerini arttırmaya çalışabilecekleri öngörülmektedir. Bu ise sektörde bir iç denetimi de beraberinde getirecektir. 

Önerilen akıllı sistem bir yazılımdır ve çok çeşitli düzenlerde tasarlanabilir. Görsel ve uygulama tasarımı dışındaki 

özellikler ve sistemin temel çalışma prensibi aşağıda belirlenmiştir. 
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Şekil 12 SMARTURİSTANBUL Modeli 

SMARTURİSTANBUL 

 

Sistem Girişi 

Sistem girişi yapılması, SMARTURİSTANBUL’un en önemli adımıdır. Kullanıcının sisteme girişi, sosyal medya 

hesapları aracılığıyla sağlanabilir. Kentin her noktasından kişisel bilgisayar, akıllı telefon, tablet, ya da kiosklarla 

sisteme giriş yapılmalıdır. Giriş gerçek kimlik ile yapılmalıdır. Kullanıcı giriş kayıtları ve sistemin tanıtımı, ziyaretçinin 

ülkeye girdiği noktalarda (Havalaanı, gar, otogar vb.) başlaması gerekmektedir. Buradan itibaren, ziyaretçinin 

hareketlerini yönlendirmek, onu bulunduğu konuma göre bilgilendirmek ve öneriler geliştirmek sistemin temel 

görevlerinden olmalıdır.  
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İstanbul'u Keşfet 

Sistem arayüzü ziyaret ve aktivite ana başlıklarına göre sistematik bir şekilde kentte hangi zamanlar arası hangi 

turizm değerinin ziyaret edilebileceği ya da hangi aktivitelerin gerçekleştirilebileceğini görsel olarak ortaya 

koyabilecektir. Alt başlıklara göre kentin günlük, haftalık ziyaret ve etkinlik olanakları izlenebilecektir. 

Gidilecek Noktaların Tespiti 

Sistem arayüzü gidilecek noktaların seçilmesine imkân tanıyacaktır. 

Güzergâh Tespiti 

Sistem arayüzü gidilmek istenen noktalar girildikten sonra en uygun güzergâhı kullanıcıya önerecektir. İstenirse 

gidilecek yerler arasındaki sıralama baştan sisteme girilebilir ya da sistem daha önceki ziyaretçilerin davranış 

eğilimlerine göre kendisi teklif sunabilir. Sistem tarafından bölgelerine, tarihe, zaman kısıtına, konularına ve 

yöntemlerine göre de öneriler sunulabilir.  

Ulaşım Seçenekleri  

Güzergâh tespit edildikten sonra özel veya toplu taşıma alternatifleri kullanıcıya gösterilecektir. Sistem kentin anlık 

yol durumuna göre kişiye her ulaşım modu için maliyet ve zaman bildirimi yapabilecektir. Belirlendikten sonra 

güzergâh çıktısı alınabilecek ya da kişisel telefonda GPS sistemi varsa kişinin ulaşımı yönlendirilecektir. Özel ulaşım 

seçilmişse en yakın taksi durağı yönlendirilecek, toplu taşıma seçilmişse hangi noktada en geç ne zaman 

bulunulması gerektiği, modlar arası transfer durumları bilgileri verilecektir. 
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Güzergâh Üzerinde Alternatif Seçenekler 

Sistem canlı bir şekilde takip edileceği için sistem tespit edilen rota üzerinde bulunulan konuma ve ziyaretçilerin 

daha önceki puanlandırmalarına göre o anki kullanıcıya alternatif turistik deneyim önerileri sunabilecektir. 

Pratik İstanbul 

Sistemde İstanbul'a gelmeden ve geldikten sonra hayatı kolaylaştıracak her türlü bilgiye erişim sağlanacak, online 

rezervasyon ve bilet satışı yapılacaktır.  

Sistemin Takip Edilmesi 

Sistem kentin her noktasında her an dijital platformda takip edilebilecek, rota değişikliği yapılabilecek, güvenlik 

kurumları ile bağlantı kurabilecek, turizm hizmetlerine verilen puan ve değerlendirmeler izlenebilecektir. 

Ziyaretçinin değerlendirmeleri ve puanları rota tercihine etken olabilecek, işletmelerin alternatif seçeneklerde öneri 

sınıfına yükselebilmesi için teşvik edici olabilecektir. Toplu ulaşım modlarının eksiklikleri giderilebilecek, özel ulaşım 

sağlayıcılar hizmet kalitesi geliştirmek isteyecektir. 

SMART + TOURIST/TOURISM + İSTANBUL = SMARTURİSTANBUL 

Ayrıca bu teknolojik sistemin ikonik bir isim altında dünya çapında izlenebilmesi ve ortaya koyduğu “güven ve 

güvenlik” özelliği, İstanbul’un marka değeri için önem arz edecektir. ä 
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KOD STRATEJİ 

 

 
S33 Akıllı Turizm Deneyim Sistemi: SMARTURİSTANBUL  

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 
SMARTURİSTANBUL’a kullanıcı kayıtlarının ve tanıtımının ziyaretçinin ülkeye girdiği noktalarda 
yapılması 

- 

A2 Tematik haritalar üretebilen bir sistemin geliştirilmesi - 

A3 
Hangi zaman diliminde, hangi turizm aktivitesinin yapılabileceğini kolaylıkla aktarabilen bir 
arayüzün geliştirilmesi 

- 

A4 
Turiste gidilecek noktanın tespitini kolaylaştıran ve güzergâhın önerilere ek kişisel olarak da 
belirlenebileceği esnek bir yapının geliştirilmesi 

- 

A5 
Sistemin turiste gideceği noktaya ulaşım ve yolun trafik durumuna göre anlık olarak en doğru 
gps bilgisi verebilecek düzeyde coğrafi tabanlı olarak geliştirilmesi 

- 

A6 
Ziyaretçinin her türlü mekânı, (alışveriş mağazası, yeme-içme mekânı, herhangi bir yapı veya 
aktivite) puanlayabilmesine ve yorumlayabilmesine olanak sağlanması 

- 

A6.a 
Sistemdeki puanlamalarda belirlenen eşikleri aşan ve iyi bir profile sahip olduğunu ziyaretçi 
memnuniyetiyle kanıtlayan aktörlerin ödüllendirilmesinin sağlanması 

- 

A7 

Şehir sakini ya da yerli-yabancı turistin yaşayacağı ve turizm aktivitesi sınıfına giren her şikayeti 
aktarabileceği bir danışma ve yönlendirme iletişim merkezinin altyapısını içerecek şekilde 
geniş bir ağa sahip olması 

S5.A3 

 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İLÇE BELEDİYELERİ 

İSTANBUL VALİLİĞİ, KÜLTÜR 

VE TURİZM BAKANLIĞI, ÇŞB, 

İSTKA, STK’LAR, İL EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ, ÖZEL SEKTÖR 

G1 SMARTURİSTANBUL Kullanıcı Sayısı 

G2 SMARTURİSTANBUL Kullanıcı Memnuniyet Düzeyi 

G3 SMARTURİSTANBUL Paydaş Sayısı 
 

KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
P1 SMARTURİSTANBUL Projesi - 
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Strateji 34 Turizm Sektöründe Ar-Ge'nin Öncelikle Ele Alınması 

 

Araştırma kavramı turizmde, rekabet, işbirliği ve yeni ürünlerin araştırılması çerçevesinde algılanmaktadır. İşletme 

ölçeğinde ürün canlandırması, personel niteliğinin arttırılması, işbirliğinin araştırılması ve yeniliklerin araştırılmasına 

yönelik çalışmaları içermektedir. Bu noktada kamu, özel sektör, STK’lar ve üniversitelerle işbirliği mekanizmalarının 

oluşturulması gerekmektedir. 

Araştırma ve geliştirme süreci; sektörün görünümünün çıkarılmasını ulusal ve uluslararası model ve eğilimlerin 

belirlenmesini; turizm faaliyetinin belirleyicisi ve sınırlandırıcılarının belirlenmesi ve politikaların hazırlanmasını; 

turizmden kaynaklanan sosyo-ekonomik kazanımların belirlenmesi ve arttırılması çalışmaları ile turizmin olumsuz 

yanlarının giderilmesi için nelerin yapılabileceğinin belirlenmesini; işletme yönetiminde çevreyi dikkate alan bu 

çerçevede en az enerji ve doğal kaynaklar kullanarak en az atık üreten sistemlerin araştırılmasını; ürünler, insanlar, 

uygulamalar ve işlemler için yeni fikirlerin ve yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. ä 

  

Tema 

No.12

Araştırma-
Geliştirme

Strateji

No.34
Turizm Sektöründe Ar-Ge'nin Öncelikle Ele Alınması
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KOD STRATEJİ 

 

 
S34 Turizm Sektöründe Ar-Ge’nin Öncelikle Ele Alınması  

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Saha araştırmalarının yapılması - 

A1.a 
Akıllı Şehir ve Marka Şehir teorik altyapısının temeli olacak akademik literatür çalışmasının 
yapılması 

- 

A1.b 
İstanbul’un marka şehir değerlerini şekillendiren öğelerin belirlenmesine yönelik mevcut durum 
analizinin yapılması 

- 

A2 Pazar araştırmalarının yapılması - 

A2.a Örnek marka şehir çalışmaları yürüten şehirlerin incelenmesi - 

A2.b 
Yapılan mevcut durum analizlerinin ve incelenen örnek marka şehir stratejilerinin ışığında 
İstanbul’a yönelik SWOT analizinin yapılması 

- 

A3 Fırsatların araştırılması - 

A4 Turizm arzının analizi - 

A5 Hedef grupların tanımlanması - 

A5.a Ziyaretçilere yönelik profil analizinin yapılması  - 

A5.b Küresel şirketlere profil analizinin yapılması - 

A5.c Kreatif sektörlere (tasarım, medya, moda vs) yönelik profil analizinin yapılması - 

A5.d 
Vasıflı işgücüne (Yetenekli genç ve kreatif insanlar ve bilim adamları) yönelik profil analizinin 
yapılması 

- 

A5.e Şehir sakinlerine yönelik profil analizinin yapılması - 

A5.f Şehir dışında ikamet eden hemşehriler ve gönüllülere yönelik profil analizinin yapılması - 

A6 Referans grup ve organizasyonlarla işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi - 

A7 
Turizm sektöründeki istatistiki verilerin dünya standartlarında ve yeni gelişimlere ve 
araştırmalara destek olacak şekilde yeniden düzenlenmesi 

- 

A8 
Kamu, özel sektör, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, araştırmacılar ve işletmelerin 
istatistiki verilere ulaşımının sağlanması 

- 

 
KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İLÇE BELEDİYELERİ, İSTANBUL 

VALİLİĞİ 

ÇŞB, KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI, STK’LAR, TUBİTAK, 

TEKNOPARKLAR 

G1 Turizm Ar-Ge İçin Ayrılan Bütçe Oranı 

G2 
Turizm Ar-Ge Tarafından Geliştirilen Ürün ve Standart 
Sayısı 

 
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  
S35.P1 İstanbul Marka Şehir Projesi - 

S32.P2 Turizm Enstitüsü Projesi - 
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Strateji 35 Marka Şehir ve Etkin Tanıtım Çalışmalarının Geliştirilmesi 

 

Küresel değişimlerin ve gelişmelerin hızla yaşanmakta olduğu günümüzde, marka şehir çalışmaları da hızla 

artmakta ve şehirlerin küresel gücünü arttırmakta önemli bir araç haline gelmektedir. Gözle görülür bir şekilde; 

şehirler çekebildikleri turist, yatırımcı, vasıflı işgücü ve kreatif sektörler sayesinde, kentsel gelişim, dönüşüm, 

yönetişim, altyapı ve üst yapı projelerine kaynak yaratabilmekte ve nihayetinde; şehir sakinleri için daha yaşanabilir 

ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratabilmektedir. Günümüzde küresel şehirlerde yaşanan olağanüstü gelişmeler ile 

ulaşmış olduğu seviye son 40 yıllık süre içerisinde meydana gelen değişimler ile ilintilidir. Şehirlerin, küresel şehir 

olabilme yolunda marka şehir stratejileri üretmeleri zorunlu hâle gelmiştir. Marka şehir olgusunun son zamanlarda, 

önemli bir kalkınma ve gelişme aracı olarak kullanılmasının temel sebepleri:  

1. Küresel güce sahip endüstriyel şehirlerin gerilemesi 

2. Küreselleşme 

3. Hızlı kentleşme 

4. Yeni ekonomi olarak listelenmektedir. 

Küresel düzeyde meydana gelen değişimlerin birinci sebebi, küresel 

güce sahip endüstriyel şehirlerin gerilemeye başlamasıdır.  

1973 yılında ortaya çıkan petrol krizi ile enerji fiyatlarının yükselmesi ve küresel üretim yapan büyük holdinglerin 

üretim merkezlerini daha ucuz işgücü ve hammadde için başta Çin ve Tayvan olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine 

kaydırması Batı Avrupa ve Kuzey Amerika şehirlerinin gerilemesine neden olmuştur. 1970’li yıllara kadar sanayi 

odaklı üretim merkezleri olan şehirlerin önem kaybetmesi ile bu şehirlerde ciddi ekonomik, siyasal, sosyal ve 

çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. İlk olarak, klasik endüstriyel üretim merkezi olan şehirler kaybettikleri avantajlar 

sebebiyle; kentsel altyapı-üstyapı, yenileme ve geliştirme projeleri için kaynak üretmekte zorlanmaya başlamışlardır.  

İkinci olarak, endüstriyel üretim yapan fabrikaların taşınması ile işsizlik ve asayiş sorunu ortaya çıkmıştır. Binlerce 

Tema 

No.13

Tanıtım-
Marka Şehir

Strateji

No.35

Marka Şehir ve Etkin Tanıtım Çalışmalarının 
Geliştirilmesi
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kişinin işsiz kalması ve bu işsizlik nedeni ile sosyal problemlerin ortaya çıkması, şehirlerin gerilemeye başlamasına 

neden olmuştur. Bu tür bir süreçten geçen şehirler ya gerilemeye mahkûm olmuş ya da yeniden cazibe merkezi 

olabilmek için yeni stratejiler üretmek zorunda kalmıştır. Yeniden ekonomik olarak güçlü, üretebilen ve rekabet 

edilebilir bir şehir olmak için değişim sloganı, bir stratejik yönetim unsuru olarak öne çıkarılmıştır. Değişim sloganı ile 

bayraklaştırılan çabalarda, marka şehir stratejisi önemli bir gelişim aracı olarak öne çıkmıştır. 

Küresel düzeyde ortaya çıkan değişimlerin ikinci sebebi ise 

küreselleşmedir. 

Küreselleşme ile dünya çapında büyük değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Bu değişimlerden biri de şehirlerin 

eskisine göre konumlanma konusunda daha farklı ve nitelikteki şehirler ile mücadele etmeye başlamasıdır. Şehirler 

artık inisiyatif kullanabilen, kendi başına stratejiler üretebilen, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal kararlarını 

yönlendirebilen ve gelişebilmek için kalkınma planları üretmek zorunda kalan yönetim merkezleri olmuştur. 

Küreselleşme ile birlikte benzer nitelikte ve özellikte olan yüzlerce şehir ortaya çıkmıştır. Farklı niteliklere ve 

özelliklere sahip şehirler küresel rekabet içinde öne çıkabilmekte ve küreselleşmenin getirdiği cazibe merkezi olma 

sorununu aşabilmektedir. Bu bağlamda marka şehir çalışmaları veya stratejileri şehirlere bir çıkış yolu sunmakta ve 

günümüzde şehirlerin yeni ekonomik sisteme uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.  

Küresel düzeyde ortaya çıkan değişimlerin üçüncü sebebi, 

kentleşmenin daha da hız kazanmasıdır.  

2025 yılı itibariyle dünya çapında şehirlerde yaşayan nüfusun  % 75 civarına yükseleceği tahmin edilmektedir. 

İlaveten hızlı nüfus artışı, çevresel iklimsel değişiklikler, kısıtlı sermaye, besin ve enerji gibi kaynaklar, yeni ortaya 

çıkan teknolojik gelişmeler sayesinde var olan üretim ve endüstri kollarının hızla demode olması şehirleri önemli 

derecede zorlayan başlıca etmenler olarak göze çarpmaktadır. Önümüzdeki süreçte dünyanın hızla en yoğun 

yerleşim alanı haline gelecek olan şehirlerin ayakta kalabilmesi için en önemli kıstaslar; değişime ayak 
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uydurabilmek, rekabet ortamında kendini konumlandırarak eşsiz olabilmek, konum değerini ve imajını koruyabilmek 

ve hatta duruma göre revize edebilmektir.  

Küresel düzeyde ortaya çıkan değişimlerin dördüncü sebebi, yeni 

ekonomi anlayışının öne çıkmasıdır.  

Yeni ekonomik düzende şehirler istikrarlı, standart ve ölçülebilir veri sistemi ile kendilerini öne çıkarmak zorundadır. 

Oysaki bundan 40 yıl önce şehirlerin gücünü belirleyen en önemli unsurlar, ulaşım, hammadde, işgücü ve enerjiydi. 

Bilgi çağında şehirler de artık bilgi üreten ve dağıtan birer merkez haline gelmiştir. Stratejik öneme sahip bilgiyi 

üretmede ve paylaşmada rakiplerine oranla başarılı olan şehirler de daha fazla refah üretme ve katma değeri 

yüksek firmaları şehre çekebilme konusunda başarılı olmaktadırlar. Bilgiyi stratejik olarak kullanabilen şehirler, kendi 

cazibe değerlerini ve imajlarını yönetebilmekte ve daha fazla, turizm geliri, yatırım, nitelikli istihdam gücü ve kreatif 

endüstrileri çekebilmektedir. 
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Marka şehir çalışmaları oldukça zor ve karmaşık süreçleri içermektedir. Bu nedenle çalışmaların bütüncül ve 

sürdürülebilir stratejiler ile yürütülmelidir. Marka şehir stratejilerini ele almadan önce, karşılaşılabilecek sorunlar 10 

madde altında sıralanmıştır: 

X1| Başarı için tek ve evrensel bir çözümün olmaması 

Dünyada birçok şehir, marka şehir olabilmek için çalışmakta ve strateji üretmektedir. Bir şehir için üretilen strateji 

diğer bir şehir için uygun olmayabilmektedir. Zaten benzer stratejiler ile bir şehrin markalaştırılması, eşsiz ve 

benzersiz bir marka olma hedefine sahip şehirler için uygun değildir. 

X2| Marka şehir çalışmalarının bir çeşit kentsel yönetişim olarak ele 

alınmaması 

Şehir sakinleri, marka şehir çalışmalarının en önemli öğelerinden biridir.  Şehir sakinlerini göz ardı eden bir 

çalışmanın başarıya ulaşması çok zordur. 

X3| Marka şehir çalışmaları adı altında üretimden ziyade laf ebeliği 

yapılması 

Bir şehrin imajını ve kimliğini değiştirmek ancak fiziksel ve elle tutulabilir çalışmalar ile mümkündür. Tanıtım ile 

gerçeklik arasında bağlantı olması şarttır. Bu fiziksel ve somut çalışmalar mutlaka şehrin mevcut kimliği ile bağlantılı 

olmalı ve şehri radikal bir şekilde değiştirmemelidir. 

Marka çalışmaları ancak koordineli, sürdürülebilir ve bütüncül altyapı-üstyapı projeleri ile başarıya ulaşabilir. Bu 

konuda başarılı olan şehirler Barselona, Glasgow ve Bilbao gibi şehirler gösterilmektedir.  

  



 

340 

X4| Eşsizlik ve inovasyonun önemli olması 

Markalaştırmanın birinci amacı şehri, tüm diğer şehirlerden farklılaştırmaktır. Özel, özgün ve eşsiz olmak o şehri 

çekici hale getirir. Başka şehirleri taklit etmek, başarısızlığa neden olacaktır.  

Eşsiz olabilmek için öncelikle şehrin sahip olduğu güçlü yanları ve özellikleri ortaya çıkarmak gerekir. Bazen yerel 

düzeyde zayıflık olarak görülen bir özellik, marka şehir stratejisi ile önemli bir fırsat haline dönüştürülebilir. 

Şehrin algılanış şekli ve başkalarının gözündeki değeri, şehrin eşsiz özelliklerini keşfetmede önemli rol oynayabilir. 

Bu nedenle farklı iletişim metotları ile bir şehri farklılaştırmak mümkündür.   

X5| Markalaştırmanın uzun bir sürece ihtiyaç duyması 

Bir şehrin imajını ve konum değerini yapılandırmak uzun bir süreci gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde bazen 

gerilemelerin yaşanması mümkündür. Bu nedenle kriz yönetimi ve finansal kaynak şarttır. Dünya’da hiçbir şehir 

kendi yönetemediği marka şehir algısı ile başarıya ulaşamaz.  

Marka şehir çalışmalarının amacı kadar sonuçları da önemlidir. Performans ölçümü ile başarılı ve başarısız alanların 

belirlenmesi ve yeniden stratejiler üretilmesi önemlidir. 

X6| Baştan aşağı bütüncül marka şehir stratejilerinin olmaması 

Marka şehir çalışması bütüncül yaklaşımı gerektirmektedir. İyi yönetim için mutlaka marka şehir yönetim ajansının 

olması şarttır. Ayrıca kamu-özel işbirliği başarıyı yakalamada önemlidir. Tek başına kamu veya tek başına özel 

şirket inisiyatifi ile başarıya ulaşmak zordur. Bu nedenle birimler arası koordinasyon önemlidir. 
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X7| Yeterli organizasyonel kapasite ve esnekliğin bulunmaması 

Başarılı bir marka şehir yönetimi için ihtiyaçları, sorunları, fırsatları, tehditleri ve güçlü yönleri tespit etmek şarttır. 

Tespitler neticesinde adımlar atılabilmesi için güçlü organizasyonel bir yapıya ihtiyaç vardır. 

Çalışmanın amacı, hedefi, vizyonu ve stratejileri açık bir şekilde belirlenmelidir. Tüm bu öğeler sağlıklı bir şekilde 

kamuoyuna iletilmelidir. 

X8| Marka şehir çalışmalarının herkes ile rekabet olarak algılanması 

Küresel şehir rekabeti önemli bir olgu olarak gündemi meşgul etmektedir. Fakat bu durum şehirlerin işbirliğine ve 

birlikte çalışmasına engel değildir. 

Diğer şehirler ile işbirliğine gitmek, bir şehrin hem marka imajına hem de tanıtımına olumlu katkı yapabilen önemli 

bir unsurdur. 

X9| Marka şehir çalışmasının farklı ölçeklerde çalışma gerektirmesi  

Marka şehir çalışması sadece yerel ölçeği ilgilendiren bir çalışma değildir. Küresel, bölgesel ve ulusal ölçekte 

çalışma yapılması gereklidir.  

X10| Marka şehir çalışmalarını sırtlayacak bir liderin olmaması 

Bir şehrin Marka şehir olarak yönetilebilmesi için en önemli etmenlerden biri karizmatik ve dinamik birinin bu 

çalışmalara liderlik yapmasıdır. Şehrin Belediye Başkanı, ülke ölçeğinde Başbakan veya Cumhurbaşkanının 

çalışmaya liderlik etmesi önemlidir. ä  
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KOD STRATEJİ 
 
 S35 Marka Şehir ve Etkin Tanıtım Çalışmalarının Geliştirilmesi 

 
KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A1 Etkinliklere yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi S15, S22, S25, 

S26 

A1.a Küresel öneme sahip festivallere ev sahipliği yapmaya yönelik çalışmaların yapılması - 

A1.b 
Mevcut festivallerin tanıtım yolu ile uluslararası nitelik kazanmasına yönelik çalışmaların 
yapılması 

S22.A1.a 

A1.c 

Uluslararası ve ulusal kongrelere, iş ve yatırım odaklı konferanslara, kültürel ve tarihsel öneme 
sahip konferans, seminer, söyleşi vb. etkinliklere  ev sahipliği yapmaya yönelik çalışmaların 
yapılması 

S25.A1 

A1.d Küresel öneme sahip fuarlara ev sahipliği yapmaya yönelik çalışmaların yapılması S26.A9 

A1.e Müzik, sinema, tiyatro vb. kültürel etkinliklere yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi S15.A2 

A2 Sembol yapılara yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi - 

A2.a İstanbul’u çağrıştıran yeni sembol yapıların inşa edilmesi - 

A2.b Mimari yapıların özgün tasarımlarla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması - 

A2.c Peyzaj uygulamalarının özgün ve sembolik olarak gerçekleştirilmesi - 

A2.d Mega parkların inşa edilmesi - 

A3 Kentsel dönüşüm, yenilemeye yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi - 

A3.a 
Eski endüstriyel üretim alanlarının dönüştürülmesiyle turizme kazandırılması ve endüstriyel 
mirasın korunması 

S15.A3.d 

A4 Tarihi ve kültürel mirası korunmasına yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi S3, S12, S32 

A4.a Kültürel varlıkların yenilerek korunması S3.A1 

A4.b Kültürel ve tarihsel alanların yenilenmesi S12.A2 

A4.c Plan fonksiyon değişiklileri ile turizm odaklı sürdürülebilir gelişim alanlarının kazanılması S12.A4, 

S32.A2.e 

A5 Konuk ağırlama hizmetleri ve standartlarına yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi S1, S5, S7, S8, 

S10, S18, S33 

A5.a SMARTURİSTANBUL Bilgilendirme Ofislerinin kurulması  S5.A3 

A5.a.a 
SMARTURİSTANBUL Bilgilendirme Ofislerinin 7 gün, günde 16 saat açık olması ve çift vardiya 
usulü ile çalışması 

- 

A5.b 
Şehir çıkış noktalarında (havaalanı, otogar, gar, liman, karayolu) verilen hizmetlerin 
iyileştirilmesi 

S7.A3 

A5.c Konaklama standartlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi S8.A3 

A5.d 
Yeme-içme mekânlarının temizlik ve fiyat yönünden denetlenmesi,  ücret etiketi içermeyen 
menülerin verilmesinin önlenmesi ve fiyatlandırma standartlarının oluşturulması 

S18.A2, S18.A8 

A5.e Taksi ve taksimetre ile alakalı tedbirlerin alınması S1.A1 

A5.e.a Taksi içi kamera ve navigasyon sisteminin şart hale getirilmesi - 
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KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A5.e.b 
Taksimetrenin yolculuğa devam etmeden önce ortalama fiyatı hesaplaması ve müşteriye 
bildirmesi 

- 

A5.f 
Turist rehberlerine yönelik marka algısı ve marka yönetimi ile ilgili eğitimlerin hazırlanması ve bu 
eğitimleri almadan hizmet verememelerine yönelik politikaların geliştirilmesi 

S1.A1 

A5.g 
Şehri ziyaret eden kimselere rahatsızlık veren hanutçu, komisyoncu vb kimselere yönelik sıkı 
yasaklama politikalarının geliştirilmesi 

- 

A5.h 
Turizm zabıtası altında verilen hizmetlerin erişilebilir olması. Turizm zabıtasının önemli 
bölgelerde görünür olması ve denetim yapması 

S10.A1 

A5.i 
Turistlere yönelik emniyet biriminin kurulması ve sadece bu konuda hizmet verecek bir statüye 
kavuşturulması 

- 

A6 Medya iletişimine yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi - 

A6.a 
İstanbul’un marka değerini ve imajını etkileyen en önemli unsurlar olan medyaya yönelik bir 
birimin kurulması 

- 

A6.b Medya iletişim kanalının açık olması ve kriz yönetimi stratejisi ile çalışması  - 

A6.c 
İstanbul’un tanıtımına küresel düzeyde katkıda bulunabilecek yabancı basına İstanbul ile ilgili 
bilgilendirme sunumlarının yapılması 

- 

A6.d Yabancı basın ile iletişim kanallarının açık olması ve kriz yönetimi stratejisi ile yapılandırılması - 

A6.e Sosyal medyada İstanbul’un tanıtımına yönelik adımlar atılması - 

A6.f 
İstanbul’u gönüllü olarak tanıtan gezgin blog ve site sahipleri ile iletişimin sağlanması ve bu 
isimlere yönelik ödüllendirici aktivite ve organizasyonların düzenlenmesi 

- 

A7 Tanıtım ve pazarlamaya yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi - 

A7.a Tanıtım organizasyonuna yönelik paydaşların görevlerinin belirlenmesi - 

A7.a.a Yerel yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.b Merkezi yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.c Medyanın görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.d Turizm organizasyonlarının görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.e Esnaf ve Ticaret Odalarının görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.f Katılımcı planlamaya yönelik şehir sakinlerinin görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.g Tanıtım gönüllülerinin (turistler, web siteleri vs) görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.h Kardeş şehirlerin görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.i Meslek odalarının görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.j Sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.a.k Üniversitelerin görev ve sorumluluklarının tanımlanması - 

A7.b Pozitif imaj yönetimine yönelik stratejilerin belirlenmesi - 

A7.c İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunacak profesyonel desteğin alınması - 

A7.d İmaj geliştirme stratejileri ile İstanbul’un küresel imajının geliştirilmesi ve şekillendirilmesi - 

A7.e Marka değerini korumaya yönelik stratejiler üretilmesi ve uygulanması - 

A7.f 
SMARTURİSTANBUL web tabanlı akıllı turizm sistemine yönelik uygulama adımlarının 
belirlenmesi 

S33 

A8 Küresel ölçekli yatırımlara yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi - 
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KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  

A8.a 
İstanbul’un öne çıkan sektörlerinin belirlenmesi ve bu sektörlere uygun marka stratejilerinin 
oluşturulması 

S32 

A8.b Kreatif sektör odaklı yatırımlara öncelik verilmesi S16 

A8.c Yerel idarenin büyük ölçekte yatırımlar için merkezi hükümet ile işbirliğini geliştirmesi - 

A8.d Yatırım çekmek için gerekli tanıtım ve pazarlama altyapısının oluşturulması - 

A9 Marka şehir öğelerine yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi - 

A9.a Marka şehir logosunun belirlenmesi - 

A9.a.a 
İstanbul şehrinin kimliğini ve marka şehir değerini yansıtacak olan logonun oluşturulması için 
bir yarışma düzenlenmesi 

- 

A9.b 
İstanbul’un kimliğini yansıtan ve marka değerine olumlu katkıda bulanabilecek sloganların 
üretilmesi 

- 

A9.c İstanbul’un simgelerine yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi - 

A9.c.a İstanbul’un simgesini belirleme sürecinde kamuoyu katılımı için anket yapılması - 

A10 Güvenlik ve emniyet tedbirlerinin artırılmasına yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi S10 

A10.a Yatırımcı, ziyaretçi, kreatif sınıf ve vasıflı işgücü kapsamında güvenlik analizinin yapılması  - 

A10.b 
Turizm alanlarında ve destinasyon noktalarında, konaklama bölgelerinde yangın,  gıda 
güvenliği, sağlık ihtiyaçları, çevre güvenliği analizinin yapılması  

S10.A1 

A10.c 
Ulaşım transfer noktalarında (havaalanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar) turistlere 
yönelik güvenlik eylemlerinin belirlenmesi  

S10.A1 

A10.d 
Her türlü güvenlik sorunlarını çözecek, bilgilendirecek, durumlarda ihtiyaç duyacakları bilgileri 
sunacak SMARTURİSTANBUL Bilgilendirme Ofislerinin kurulması  

S5.A3, S33 

A11 Yerel hizmetlere yönelik uygulama adımlarının belirlenmesi S6, S7, SS9 

A11.a Fiziksel altyapının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması - 

A11.a.a Konut koşullarının yeterliliği sağlanması - 

A11.a.b Su, elektrik, kanalizasyon, drenaj ve çöp toplama hizmetlerinin tam olarak yürütülmesi - 

A11.a.c Erişimin araçlar ve yayalar için yeterliliğinin sağlanması - 

A11.a.d Dinlenme tesisleri ve sosyal tesislerin yeterliliğinin sağlanması S9.A1.a 

A11.a.e Sağlık tesislerinin yeterliliğinin sağlanması S9.A1.a 

A11.a.f Eğitim tesislerinin yeterliliğinin sağlanması S9.A1.a 

A11.a.g Yatırımcılar için kullanılabilir yeterli alan, yapı ve temel hizmetlerinin sağlanması - 

A11.b Ekonomik sürdürülebilirlik tedbirlerinin alınması  - 

A11.b.a Ekonomik büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesi - 

A11.b.b Turizm odak noktalarında yer seçecek ekonomik faaliyet sınıflarının stratejik olarak 
konumlandırılması (Karaköy Perşembe Pazarı Örneği) 

- 

A11.b.c İstihdam olanaklarının arttırılması - 

A11.b.d İstikrarlı, davet eden ve düzenleyici iş Ortamının sağlanması - 
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KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  
A11.b.e Vergi sistemine yönelik yatırım çekme amaçlı stratejilerin üretilmesi - 

A11.b.f Yatırım maliyetlerini düşürecek tedbirlerin alınması   - 

A11.c Sosyal adaletin sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi - 

A11.c.a Şehir sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak miktarda ucuz ve yaşam kalitesi yüksek sosyal 
konutların üretilmesi 

- 

A11.c.b Şehir yaşamında ve tüm turizm faaliyetlerinde engellilerin çıkarlarının korunması - 

A11.c.c Toplum düzeninin yerindeliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi - 

A11.c.d Politika ve planların toplumun görüş ve değerlerine duyarlılığının sağlanması - 

A11.c.e Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin maksimum düzeye çıkarılması - 

A11.d Kültürel sürdürülebilirliğin sağlanması S3, S12, S14 

A11.d.a Gelenek ve göreneklerin korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi - 

A11.d.b Kültürel değerlerin korunmasına yönelik stratejilerin üretilmesi - 

A11.d.c Kültürel çeşitliliği teşvik edecek ortamın sağlanması - 

A11.e Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması S9 

A11.e.a Temiz su kaynaklarının korunması ve arttırılması odaklı çalışmaların yürütülmesi S9.A2.b 

A11.e.b Hava kalitesini arttıracak çalışmaların yürütülmesi - 

A11.e.c Enerji tüketiminin verimliliğinin sağlanması - 

A11.e.d Etkin atık bertaraf sistemlerinin kurulması - 

A11.e.e Yeniden kullanım ve geri dönüşüm programlarının uygulanması - 

A11.e.f Biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi - 

A11.e.g Mevcut ve gelecek nesiller için çevre koruma bilinci eğitiminin verilmesi S9.A2.c 

A11.e.h Sağlık ve çevre koruma konusunda kamu bilincinin arttırılması S9.A2.c 

A11.f Yönetişim stratejilerinin geliştirilmesi S32 

A11.f.a Marka şehir çalışmalarının bütüncül ve sürdürülebilir bir yöntemle yönetilmesi için yönetişim 
altyapısının hazırlanması  

S32.A1 

A11.f.b Marka şehir stratejilerinin uygulama adımları için halk katılımını sağlayacak anket vb. 
stratejilerin kullanılması 

- 

A11.f.c Marka şehir projesinin yönetimi için yerel yönetim ve şehir sakinleri arasında iletişimi 
güçlendirecek adımların üretilmesi 

- 

A12 Performans izleme sisteminin kurulması - 

A12.a Hedef gruplara yönelik algı anketlerinin hazırlanması - 

A12.b Turizm, yatırım ve işgücüne yönelik izleme raporlarının Hazırlanması - 
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KOD ALT STRATEJİLER BAĞ  
A12.c Algı yönetimi analizi için anket yöntemine başvurulması -  

KOORDİNATÖR PAYDAŞLAR KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

İBB 

İLÇE BELEDİYELERİ, İSTANBUL 

VALİLİĞİ, ÇŞB, KÜLTÜR VE 

TURİZM BAKANLIĞI, İSTKA, 

STK’LAR, MESLEK ODALARI, 

ÜNİVERSİTELER, İSTANBULLU 

G1 İstanbul Memnuniyet Düzeyi 

G2 Taksicilerden Memnuniyet Düzeyi 

G3 Çocukların Tekrar Gelme İsteği Oranı 

G4 Gençlerin Tekrar Gelme İsteği Oranı 

G5 Tanıtım ve Markalaşmaya Ayrılan Bütçe Oranı  
KOD STRATEJİYE YÖNELİK PROJELER BAĞ  

P1 İstanbul Marka Şehir Projesi - 

P2 İstanbul Mega Park Projesi - 

P3 İstanbul Logo ve Slogan Yarışması - 

P4 Taksilere Yönelik Altyapı Programı - 

P5 Küresel Ölçekli Yatırım Rehberi Projesi - 

P6 Gezgin Blogger Ödül Programı - 
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Fotoğraf 17 Fatma Tuba Dönmez 
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Fotoğraf 18 Güldeniz Tatlıcan 
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Fotoğraf 19 İhsan İlze   
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PAYDAŞLAR  

KAMU TURİZM ÖRGÜTLENMESİ 

Kamuda turizm örgütlenmesi doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Doğrudan 

ilişkili kurumlar "Kültür ve Turizm Bakanlığı", "Belediyeler" ve "İl Özel İdareleri"dir. Dolaylı ilişkili kurumlar ise "Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı 

ve Maliye Bakanlığı"dır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Devlet adına kültür ve turizm hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Doğal, kültürel ve tarihi değerlerini 

korumak ve geliştirmek, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, turizmi teşvik etmek ve denetlemek ve Türk kültürünü 

dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlar şeklinde bir teşkilat ile 

faaliyet göstermektedir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki turizmle ilgili ana hizmet birimleri; Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'dır. 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü  

Kültür ve turizm alanlarında; ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi geliştirilmesi ve yayın sağlaması ve 

üretmesi konularında faaliyet göstermektedir.   

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturulması ve planlanması, kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı 

yatırımların yönlendirilmesi, turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirilmesi gibi çalışmaları yürütmektedir. Turizm 

yatırımlarının gerçekleştirilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli 

Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışmaktadır. 
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Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ait organizasyonda turizm ile ilgili birimler aşağıdaki gibidir. 

 Deniz Turizmi Daire Başkanlığı 

Deniz turizmi yatırım ve işletmeciliğinin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve işletmelerin nitelik ve standartlarının 

belirlenmesi ve güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlanması için faaliyet göstermektedir. (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı,2011a). Deniz yatırımları konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı 

ile koordineli çalışmaktadır.  

 Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

Yerli ve yabancı turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini sağlayarak 

sorunların çözümünü gerçekleştirmektedir. Kalkınma planı ve yıllık programlarda yer alan tedbirlerin uygulanması 

için gerekli işbirliğini oluşturmakta ve mevzuat çalışmalarını yürütmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı,2011a). 

 Proje İnşaat Daire Başkanlığı 

Turizm sektörü ile ilgili altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını belirleyerek bütçelerinin hazırlanması, uygulama programlarının 

etüt ve projelerinin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2011a). 

 Seyahat Acenteleri Daire Başkanlığı 

Seyahat acentelerinin izleme, değerlendirme ve disipline edilmelerini ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır (Kültür 

veTurizm Bakanlığı, 2011a). 

 Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

Kültür ve turizm alanında araştırmalar gerçekleştirmekte ve turizm istatistiklerini toplamaktadır (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2011a). 
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 Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı 

Turizm kaynaklarının araştırılması, korunması ve değerlendirilmesi; turizm politikalarının ve yatırımların 

yönlendirilmesi konularında araştırma yapılması, istatistik veri toplanması ve değerlendirilmesi; Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgeleri oluşturulması, planlanması ve bu bölgelerdeki yatırımların yönlendirilmesi ile ilgili 

çalışmaları yürütmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011a). 

 Arazi Tahsis Daire Başkanlığı 

Turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik mülkiyet araştırması yapmak, turizm kullanımına ayrılan kamuya ait 

taşınmaz malların gerektiğinde turizm yatırımcılarına tahsis işlemlerini yürütmek ve turizm alanında yatırım yapacak 

yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek konularında çalışmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011a). 

Orman arazileri içerisinde yer alan bir yerin turizme kazandırılmasında Orman ve Su işleri Bakanlığı; özel güvenlik 

alanları içerisinde ise Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapmaktadır. Kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri, 

turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma gelişim alt bölgeleri içerisinde hazine taşınmazlarının tahsis işlemlerinin 

yapılması ve söz konusu bölgeler dışında kalan taşınmazların tasarruf hakkının (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye 

Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre) Kültür ve Turizm Bakanlığına bırakılması ile ilgili işlemlerin 

yapılmasını Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir 

(http://www.milliemlak.gov.tr/tahsis, 2011). 

 Kontrolörler Kurulu 

Kontrolörler Kurulu turizm yatırım ve işletmesi belgesi taleplerini inceleyerek, denetimleri, belgelendirme ve izleme 

işlemlerini gerçekleştirmektedir. Kontrolörler kurulu aynı zamanda seyahat acenteleri ve Türkiye Seyahat Acenteleri 

Birliği’nin denetimlerini de yapmaktadır (Kültür veTurizm Bakanlığı, 2011a). 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim 

programlarının hazırlanması ve uygulanması, kursların açılması ve kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli 

çalışmaların yapılması konularında faaliyet göstermektedir.  
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Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün turizm için yaygın eğitim daire başkanlığı ve turist rehberliği dairesi 

başkanlığı olmak üzere iki önemli birimi bulunmaktadır. 

 Yaygın Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Halkın turizm bilincini oluşturmak ve geliştirmek, turistik ürün geliştirmek ve kalitesini artırmak, turizm işletmelerinin 

eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve sektörün eğitim taleplerini değerlendirmek için çalışmaktadır (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2011a). 

 Turist Rehberliği Dairesi Başkanlığı 

Turist rehberlerinin yetiştirilmesi, profesyonel turist rehberliği kurslarının yönetmeliğe uygunluğu ile ilgili planlama 

çalışmaları, yetiştirilen rehberlerin belgelendirme işlemleri ile mevcut rehberlerin denetimlerini gerçekleştirmektedir 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011a). 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılması, yurt içi ve 

yurt dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesi, tanıtma için gerekli yayın, 

doküman ve malzemenin hazırlanması çalışmalarını yürütmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011a).  

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Başkanlığı 

Türkiye’nin çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla turizm ilişkilerini düzenlemek, turizm alanında çeşitli ülkelerin 

hükümetleri ile yapılacak işbirliği anlaşmaları ile değişim programlarının hazırlanmak ve uygulanmasına ilişkin 

işlemleri yürütmekle sorumludur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011a). 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa 

çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamakla yükümlüdür  (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2011a).  
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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Turizm envanteri hazırlamak, il turizm planları için gerekli verileri ve alınması gerekli tedbirleri tespit ederek 

Bakanlığa bilgi vermek, Kalkınma Planı ve Yıllık programlarında turizme ilişkin gerekli tedbirleri belirlemek, turistik ve 

ilgili tesislerin kurulmasını ve iyileştirmesini özendirmek, turistik belgeli işletmeleri denetlemek,çevre ve doğal yapı 

koruma faaliyetlerini yürütmek, gibi çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

Yurtdışı Teşkilatı 

yurt dışı teşkilatının; yurt dışında sürekli veya geçici görev yapan, hizmet gereklerine ve ihtiyaçlarına göre kurulan; 

dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar, dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri 

ve dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatından meydana geleceği belirtilmiştir. 

Belediyeler 

Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapmakla görevlidir. Turizmi geliştirecek 

projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 

tahsis edebilmektedir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli olan ilke ve politikaları, standart ve 

ölçütleri geliştirmektedir. Fiziki planlara ve uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemektedir. 

Kirlilik oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirerek; ölçüm ve izleme 

çalışmalarını yapmak; bu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini 

sağlamaktadır.   

Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait 

olan arsa ve araziler üzerinde yapılacak olan yapılarda, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel 

sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, plan, 

parselasyon planlarını ve değişikliklerini yapma, onaylama ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili 
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idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni verme işlemlerini Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı gerçekleştirmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bünyesinde bulunan bazı birimler turizmin çevre ile ilgili işlemlerini 

gerçekleştirmektedir.  

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 

Üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 

hazırlamaktadır. Sektörel planların mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca, bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2011). 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlayarak, standart geliştirmekte, ölçüm, tespit ve kalite 

ölçütlerini belirleyerek alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermektedir. Temiz üretim ve 

entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri belirlemektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları 

başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmektedir. Kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve 

esasları tespit etmekte ve acil müdahale planları yapmaktadır.  

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak, gerekli kararları almak, 

izlemek ve denetlemektedir. Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

görüş verilmesi, izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi, çevre izni ve lisansı verilmesi, kirliliğe müdahale ve 

mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri alınması, gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması gibi 

faaliyetleri yürütmektedir.  
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Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına uygunluğuna dair esasların belirlenmesi, koordinasyon ve 

yetkilendirme çalışmalarının yürütülmesi ve yapı malzemelerine ilişkin standartların hazırlanıp yayımlanmasını 

sağlamaktadır.  

İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü 

Mahalli idarelerin su temini, kanalizasyon, su ve atıksu arıtma, yağmur suyu drenajı, katı atıkların bertarafı, 

ulaştırma, elektrik, doğalgaz gibi enerji altyapı sistemleri ile telefon, bilgisayar ve benzeri iletişim altyapı sistemleri ile 

ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, inşa, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerini 

belirleme çalışmalarını yürütmektedir.  

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri 

yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemektedir  (RG: 17.08.2011, Sayı: 27984). 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, güvenli, ekonomik, erişilebilir, 

ekolojik yapıyı gözeten, sürdürülebilir, kaliteli hizmet verilmesini sağlamak ve denetlemek için çalışmaktadır.  

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Demiryolu altyapısı, limanlar, barınaklar, kıyı yapıları ve hava meydanlarının plan ve projelerinin ve inşaatının 

yapılması, ulaştırma altyapılarının proje ve şartnamelerini incelenmesi ve onaylanması çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. Deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayıcı altyapı projelerinin ve denizleri, gölleri, 

nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi görecek kanal ve benzeri altyapı projelerinin yapım ve işletim modelleri 

geliştirerek planlaması ve uygulanması gibi faaliyetleri yapmaktadır.   
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Karayolları Genel Müdürlüğü 

Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek, bu yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve 

sürekli bakım altında bulundurmak ile görevlidir.  

Denizcilik Müsteşarlığı 

Deniz ticaretini, deniz ticaret filosu ve gemi sanayisini teşvik edici tedbirleri almak, denizcilik endüstrisinin, deniz ve 

iç sular potansiyelinin geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak için çalışmaktadır  (Denizcilik Müsteşarlığı, 2011). 

 Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 

Ticaret gemilerinin ve yatların yapılışını nitelik ve güvenlik bakımından denetlemektedir (Denizcilik Müsteşarlığı, 

2011). 

 Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 

Türk gemileri ile ulusal ve uluslararası sularda yapılacak ulaştırmaları ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlemektedir. 

Ayrıca, gemilerin can ve mal güvenliği bakımından denetlenmesi, gemi adamlarının belgelendirme ve kütükleme 

faaliyetlerinin düzenlenmesi, gemilerin ve yatların haberleşme alanında denetimlerinin yapılması, deniz ekolojisini 

bozan ve deniz kirlenmesine neden olan faaliyetlerin denetlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konularında 

çalışmaktadır (Denizcilik Müsteşarlığı, 2011). 

 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 

Deniz acente, brokerlik ve komisyonculuğu gibi faaliyetlerin belgelendirmekte ve denetlemektedir. Deniz 

sigortacılığı ile ilgili çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları diğer kuruluşlarla koordine edip izlemektedir (Denizcilik 

Müsteşarlığı, 2011) 

T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 

Demiryollarının mevcut şebeke ve araçlarını hizmete hazır tutmak, yeni hatlar ve bağlantı hatları inşa etmek, diğer 

ulaşım sistemleri ile beslemek, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı taşıma hizmeti sunmak için 

çalışmaktadır (TCDD, 2014).  
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Sivil havacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından oluşturulacak 

politikaları uygulamaktadır. Sivil havacılık faaliyetlerinin uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında 

düzenlenmesini, sürdürülebilirliğini ve gelişmesini sağlamak için çalışmaktadır  (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 

2011). 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 

alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesini 

sağlamak, su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak ve 

ulusal su yönetimini koordine etmek ile görevlidir.   

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların ayrılması, korunması, 

planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili işleri yürütmektedir (Resmî 

Gazete, 2011, Sayı: 27984). 

Sağlık Bakanlığı 

Fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve 

uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak için çalışmaktadır. Sağlık bakanlığı bünyesinde bulunan 

Sağlık Turizmi Birimi ve bu birimin altında yer alan birimler turizm ile ilgili sorumlulukları yerine getirmektedir (Sağlık 

Bakanlığı, 2011). 

Sağlık Turizmi Birimi 

Sağlık turizmiyle ilgili mevzuat çalışmalarının yapılması, sağlık turizmi kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının 

planlanması, izinlerinin verilmesi ve hizmetleri açısından değerlendirilmesi gibi faaliyetleri yürütmektedir (Sağlık 

Bakanlığı, 2011). 
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 İleri Yaş ve Engelli Turizmi Şube Müdürlüğü 

İleri yaşlı ve engelli turizmi ile ilgili konaklama ve sağlık merkezlerini sağlık turizmi hizmetleri açısından 

değerlendirmek, bu konuda hizmet verecek sağlık kurum ve kuruluşlarının planlamasını yapmak ve ileri yaşlı ve 

engelli turizmi ile ilgili kurumlar ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak görevlerini yerine getirmektedir (Sağlık 

Bakanlığı, 2011). 

 Termal Turizm Spa-Wellnes Şube Müdürlüğü 

Termal turizmi ile ilgili kaplıcaları, içme merkezlerini, Spa- Wellnes ve iklim kür merkezlerini sağlık turizmi hizmetleri 

açısından değerlendirmek, termal, Spa-Wellnes turizmi ile ilgili kurumlar ve kuruluşlarının koordinasyonunu 

sağlamak, kayıtlarını tutmak ve planlamak, sağlık hizmetleri açısından değerlendirmek ve hizmet verecek tesislerin 

planlamasını yapmak ile görevlidir (Sağlık Bakanlığı, 2011). 

 Medikal Turizm Şubesi 

Sağlık turizmi kapsamında hizmet verecek sağlık kurum ve kuruluşlarını planlamakta ve bu kurumlara sağlık turizmi 

açısından gerekli izinleri vermektedir. Ayrıca, sağlık turizmi ile ilgili kuruluşları sağlık hizmetleri açısından 

değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve planlamak, sağlık turizmi ile ilgili sağlık personelinin eğitimini organize etmek 

ve sertifika vermek, sağlık turizmi ile ilgili Resmi kurumlar ve Bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak gibi 

sorumlulukları da bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2011). 

Maliye Bakanlığı 

Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim 

esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak ile sorumludur (Maliye Bakanlığı, 2011). 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, kültür ve turizm koruma gelişim alt bölgelerindeki, 

Hazine taşınmazlarının tahsis işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır (Maliye Bakanlığı, 2011). 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak ve bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek ile sorumludur.  

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

Hayvancılığı geliştirmek ve teşvik etmek, hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini belirlemek 

ve izin ve onay işlemlerini yürütmek, hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle 

yapılmasını sağlamak ve denetlemek gibi çalışmaları yürütmektedir.   

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

Su ürünleri ve yaşam alanlarını korumak, koruma ve kullanma dengesini gözeterek işletmek ve etkin bir denetim 

sistemi oluşturarak sürdürülebilirliği sağlamak için çalışmaktadır. 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak, bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile 

entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek, insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri 

belirlemek, desteklemek, yaygınlaştırmak ve kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak 

için çalışmaktadır. Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamakta ve tarım havzalarının 

faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmektedir.  

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 

Seyahat acentelerinin gelişmesine yönelik tedbirleri alınmasını ve mesleki ahlak ve dayanışmanın korunması 

amaçlamaktadır. Pazar araştırmaları yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda 

gerekli tedbirler almak, seyahat acenteleri personeli için kurs ve seminer düzenlemek gibi faaliyetler 

geçekleştirmektedir.  
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Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) 

Otelleri turizme katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesini sağlamak, geliştirme, pazarlama ve teşvikler 

konusunda çalışmalar yapmak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yol gösterici 

raporlar hazırlamak gibi faaliyetleri yürümektedir. Sektör anketleri uygulayarak sonuçları kamuya duyurmakta, 

yabancı ve yerli yatırımları yönlendirecek projeler hazırlatmakta ve otel bina ve tesisler hakkındaki standartları 

belirleyerek Bakanlığa sunmaktadır.  

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) 

Turist rehberlerinin ortak sorunlarını saptayarak çözüm önerileri oluşturmaktadır. Ayrıca turist rehberleri meslek ve 

meslek örgütlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemeler konusunda ortak girişimde bulunmaktadır.  

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) 

Turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim programları yürütmektedir. Bu amaçla eğitim 

kursları, seminerler ve işbaşı eğitimleri organize etmektedir. Akademik kurumlardan ve özel sektörden destek 

alarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılımıyla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 

Sektörü geleceğe hazırlamak ve doğru yönlendirmek, daha etkin ve donanımlı bir örgütsel yapılanma içerisine 

girmek, sektörde güç birliği yaratmak, sektörün yanlış vergi ve para politikalarından dolayı uğrayabileceği zararları 

bertaraf etmek ve ülke tanıtımına katkıda bulunmak için çalışmaktadır.  

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) 

Turizm sektöründe yatırımcı işletmeci olarak faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların ekonomik çıkarlarını korumak, 

turizminin gelişip güçlenmesi ve ülke ekonomisine katkısının arttırılması için mevcut ve gelecekte yapılacak plan, 

program ve girişimlere yardımcı olmaktadır. Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel 

potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. 

Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi 

hızlandırmak için projeler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 
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Profesyonel Turizm Yazarları, Gazetecileri ve Editörleri Derneği (TUYED) 

Turizm konusunda çalışan muhabir, yayıncı, editör, yazar ve akademisyenlerin sahip oldukları deneyimi ve 

birikimleri ile elde edilen sağlıklı bilgilerin sektöre ve genel kamuoyuna aktarılmasını sağlamaktadır. 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 

Mavi Bayrak uygulamasının Türkiye'de de başlatılabilmesi amacı ile kurulmuştur. Akdeniz çanağındaki turizmde 

gelişmiş olan ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan sağlıklı plaj, bakımlı ve kontrol edilen bir çevreyi simgeleyen Mavi 

Bayrak'ın turizm açısından da önemli olduğu yaklaşımı ile çalışmalarına başlamıştır.  

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK)  

Turizmin gelişmesinin sağlanması ve bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarında faaliyetler yürütülmesi ve güzel 

sanatları desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda 

ortak projeler yürütmek, uluslararası trafik ve gümrük belgelerini, ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar 

çerçevesinde düzenlemek, kültürel mirasın korunmasına destek vermek ve Türkiye’deki trafik bilincinin ve 

kültürünün geliştirilmesi adına projeler yürütmek gibi çalışmaları yürütmektedir.  

TURİZM İŞLETMELERİ 

Turizm sektörünün örgütsel boyutu içinde yer alan diğer bileşen turizm işletmeleridir. Turizm işletmeleri, kar 

amacıyla kurulan ticari örgütlerdir. Turizmin farklı alanlarına yönelik çeşitli türlerde çok sayıda işletme faaliyet 

göstermektedir. Turizm sektörünün en önemli ve en kapsamlı işletme grubunu konaklama işletmeleri 

oluşturmaktadır. Konaklama işletmelerinin yanı sıra seyahat işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, rekreasyon 

işletmeleri, eğlence animasyon işletmeleri ve deniz turizmi işletmeleri ana faaliyet konuları turizmle doğrudan ilgili 

olan işletmelerdir. Bunun yanında hediyelik eşya satan işletmeler, turizme özgü seyahat ve tatil malları üreten 

işletmeler, çevirmenlik, rehberlik hizmeti veren işletmeler vb. olan işletmeler ise dolaylı turizm işletmelerdir. 
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ULUSLARARASI VE BÖLGESEL TURİZM ÖRGÜTLERİ 

Turizm sektöründe örgütlenmelerin amacı; konum ve kuruluş arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak ve turizm 

faaliyetleri ile ilgili sorunlara çözümler bulmak ve sektörün gelişimini sağlamaktır. Günümüzde genel olarak turizm 

sektörü ile ilgili doğrudan ya da dolaylı uluslararası ve bölgesel bazda çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. 

Uluslararası turizm örgütleri, hükümetler arası oluşumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu örgütler, turizmin teşviki 

ve geliştirilmesine, insan temel hak ve özgürlüklerine ırk, cinsiyet, din, dil ayrımı yapmaksızın küresel anlamda 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadırlar. Dolayısıyla dünya çapında turizm ve seyahat endüstrisinin özel sektördeki 

tüm alanlarını temsil eden kuruluşlardır. Diğer yandan bölgesel turizm örgütlerinin amacı, kendi bölgelerindeki 

turizmi geliştirmektir (Yılmaz 2007: 331-337; Hussein ve Saç, 2008: 78). 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 

Sorumlu, sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizmi geliştirmek için çalışmaktadır. Pazar bilgisi, rekabet, 

sürdürülebilir turizm politikaları ve enstrümanları sağlamakta, turizm eğitim ve öğrenimini geliştirmekte, dünya 

genelindeki teknik destek projeleri ile turizmi ekonomik gelişme için etkili bir araç haline getirmektedir. (UNWTO, 

2014) 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) 

Seyahat ve turizm sektörünün (hayavolları, havalimanları, oteller, kruvaziyer, seyahat acenteleri, tur operatörleri, 

seyahat teknolojileri tedarikçileri) üst düzey karar vericilerinden oluşan tek küresel forumdur. Kar amacı gütmeyen 

bir organizasyon olup, bir İngiliz garanti ile sınırlı şirketidir (company limited by guarantee - ortaklarının sahip olduğu 

iştirak hisseleri oranında sorumlu şirket).  Sektörün ekonomik ve sosyal etkilerini araştırmakta ve sektörün 

sorunlarına ve gelişmesine odaklanan küresel ve bölgesel ölçekte zirvelerin organizasyonları yapmaktadır. (WTTC, 

2014) 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 

Tüm havayolu trafiğinin %84’ünü (240 havayolu) temsil eden bir dünya havalimanları ticaret birliğidir. Havayolu 

sektörünü temsil etmekte, sektörün liderliğini yapmakta ve sektöre hizmet etmektedir. Havacılık faaliyetlerinin 

birçok alanını desteklemekte ve kritik havacılık sorunları ile ilgili sektör politikasını belirlemeye yardımcı olmaktadır. 
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Birliğin stratejik faaliyetleri; havayolu finansal sağlığına katkıda bulunmak, havayolunun değerini artırmak için 

işbirliklerini desteklemek ve havayolu taşımacılığı sektörünün çıkarlarını korumaktır. Birliğin yapısında; merkez ofis 

küresel standartların ve sistemlerin geliştirilmesinden, bölge ve ülke ofisleri ise uygulamadan sorumludur. (IATA, 

2014)  

Dünya Seyahat Acenteleri Birliği (WATA) 

Seyahat acentelerinin profesyonelliğinin ve üye acentelerin karlılığının karşılıklı işbirliği ve küresel ağ ile iyileştirilmesi 

için tahsis edilmiş dünya çapında bir organizasyondur. Her destinasyondan bir üye esasına dayalı olarak üstün 

nitelikli firmalardan oluşan bir birliktir. Üyeleri, iş ahlakını ve müşterilerine hizmet kalitesini yüksek standartlarda 

tutmaktadır. (WATA, 2014) 

Seyahat Acenteleri Birlikleri Evrensel Federasyonu (UFTAA) 

Seyahat acentelerini ve turizm sektörünü temsil eden evrensel bir örgüttür. Diğer uluslararası organizasyonlarla 

(Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Uluslararası Otel ve Restoran Birliği, vb.) sürekli iletişim kurarak seyahat 

acentelerinin ve tur operatörlerinin görüşlerini etkin olarak temsil etmektedir. Sürdürülebilir ve sorumlu turizm için 

diğer evrensel kurumlar ile yakın çalışmaktadır. (UFTAA, 2011) 

Uluslararası Turizm Akademisi (IAST) 

Turizm alanındaki hem teorik hem de uygulama araştırmalarını geliştirmek üzere kurulmuş uluslararası bir 

organizasyondur. Turizm araştırma sonuçlarının uygulanmasının teşvik edilmesine ve turizm ile ilgili bilginin 

uluslararası yayılmasının ve dağılmasının geliştirilmesine çalışmaktadır. Üyeleri dünya genelinde, bilimsel başarılarına 

ve turizme katkılarına göre seçilmektedir. Akademinin idari genel merkezi Hong Kong Polytechnic University Otel 

ve Turizm Yönetimi bölümünde kar amacı gütmeyen bir anonim şirketidir. (IAST, 2013) 

Uluslararası Turizm Birliği (AIT) 

Ulusal birliklerin ve federasyonları temsil eden kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Uluslararası Turizm 

Birliği (AIT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2004 yılında birleşme kararı almıştır. Örgütün temel görevi, 

tüm dünyada kişilerin seyahat güvenliği ve özgürlüğünü teşvik etmektir. Dünya çapındaki üye kuruluşlarından 
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hizmet alan kişilere, kaliteli hizmet sunulmasını ve seyahat özgürlüğünün akılcı ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Örgütün faaliyetleri, Türkiye Turing ve Otomobil 

Kurumu tarafından takip edilmektedir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014) 

Uluslararası Otel ve Restoran Birliği (IH&RA) 

Dünya genelinde otel ve restoran sektörünün çıkarlarını savunmak ve geliştirmek için çalışan tek ticaret birliğidir. 

Kar amacı gütmeyen ve resmi olarak Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınan bir organizasyondur. 

IH&RA, konaklama sektörü adına tüm uluslararası acenteleri denetlemekte ve lobi oluşturmaktadır. Üyeleri; 

uluslararası, ulusal ve bölgesel otel ve restoren birlikleri, uluslararası ve ulusal otel ve restoran zincirleri, oteller, 

restoranlar, ilgili kurumlar ve öğrencilerdir. (IH&RA, 2014) 

Uluslararası Skål Birliği (SKÅL) 

Skal dünya genelindeki turizm liderlerinden oluşan profesyonel bir organizasyon olup, seyahat ve turizm 

sektörlerinin tüm kollarını toplayan tek uluslararası gruptur. Üye olan sektör yöneticiler yerel, ulusal, bölgesel ve 

uluslararası düzeyde toplanarak sektörün gündeminde olan konuları görüşmektedir. Sektörde ağ oluşturma 

imkanlarını artırmak ve sorumlu bir turizm sektörü olmayı desteklemek için çalışmaktadır. (SKÅL, 2014) 

Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (OITS) 

Uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan OITS; eğlence, tatil ve turizme erişimi (erişebilen kişi sayısını 

– gençlik, aileler, yaşlılar ve engelliler) arttırmayı ve bu hedefin uygulamasını paydaşlar (yönetim, sosyal aktörler ve 

işletmeciler) ile sorumluluğu paylaşarak desteklemeyi amaçlamaktadır. Organizasyon, sosyal turizmi uluslararası 

çerçevede geliştirmeye çalışmaktadır. Üyelerinin turizm faaliyetlerini koordine etmekte ve onları sosyal turizmle ilgili 

tüm konularda (kültürel boyutlar kadar ekonomik ve sosyal sonuçları hakkında) bilgilendirmektedir. (OITS, 2014) 

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği (ICCA) 

Uluslararası toplantıların ve etkinliklerin organizasyon, ulaştırma ve konaklama konularında uzmanlaşmıştır ve dünya 

genelinde üyeleri bulunmaktadır. Üyelerine önemli bir rekabet avantajı sağlayan, küresel bir toplantı sektörü 

topluluğudur. Uluslararası toplantılar sektöründe veri, iletişim kanalları ve iş geliştirme fırsatları sunmaktadır. 
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Uluslararası toplantı plancıları etkinliklerde mekan seçimi, teknik danışmanlık, ulaştırma ve kongre planlama gibi 

konularda ICCA iletişim ağından faydalanabilmektedir. (ICCA, 2013) 

Uluslararası Toplantı Sektörü Profesyonelleri (MPI) 

Kongre ve toplantı sektörü profesyonellerinin toplandığı çatı kuruluşlarından birisidir. Üyeleri arasında iletişim ve 

eğitim olanakları yaratmayı hedeflemektedir. Uluslararası eğitim ve iletişim toplantılarının yanı sıra bölgesel ve ulusal 

işbirliklerini ve eğitim amaçlı çalışmaları teşvik etmekte ve desteklemektedir (Turkey Club MPI, 2012) . 

Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları (AIEST) 

AIEST turizm alanında bilimsel araştırma yapan ve sektörde faaliyet gösteren uzmanlardan oluşan en eski 

uluslararası birliktir. Birliğin iletişim ağı turizm araştırmalarının ihtiyaçlarına hizmet edecek disiplinler arası bir 

yaklaşıma dayanmaktadır. Akademisyenler kadar uygulamacıları (sektörde faaliyet gösterenleri) içermekte, 

uluslararası bilimsel ve deneyime dayanan bilgilerin paylaşılmasını sağlamaktadır. Turizmdeki son gelişmeler ve 

gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesine ve sorunlara daha ortaya çıkmadan öngörülü çözümler üretmeye yardımcı 

olmaktadır. Birlik sosyal iletişim ağı platformu ile uzman grupları ile önemli kararlar alındığı yıllık toplantılar ile küresel 

ortamda gelişmelerin değerlendirildiği ve tartışıldığı yıllık bilimsel konferanslar düzenlemektedir. Turizm alanındaki 

bilimsel enstitülerin ve diğer araştırma ve geliştirme merkezlerin faaliyetlerini desteklemektedir. (AIEST, 2014) 

Uluslararası Tur Yöneticileri Derneği (IATM) 

IATM tur yöneticilerinin çalışma haklarını dünya genelinde korumaya çalışan profesyonel bir gruptur. Tüm tur 

yöneticileri tarafından yetkinliğin, bütünlüğün ve profesyonel yönetimin en yüksek standartlarda geliştirilmesini ve 

sürdürülmesini amaçlamaktadır. Tur yöneticilerinin çalışma saatleri, vergi yükümlülükleri ve çalışan statülerini 

etkileyen konularda lobi faaliyetleri yürütmekte, ayrıca sertifika programları ile profesyonel niteliklerin kazandırılması 

için üyelerini desteklemektedir. (IATM, 2014) 
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Uluslararası Turizm Yazarları Federasyonu (FIJET) 

Organizasyon, aktif olarak turizm sektöründe yer alan yayıncılar, editörler, yazarlar gibi profesyonellerden 

oluşmaktadır. Bu profesyoneller, dünya turizminin entelektüel düzeyinin ve turizm destinasyonlarının fiziksel 

kalitesinin yükseltilmesine çalışmaktadır. (FIJET, 2012) 

Dünya Rehber Birlikleri Federasyonu (WFTGA) 

Sektörde eğitim ve etik konusunda yüksek standartların geliştirilmesi için çalışan, kar amacı gütmeyen bir 

organizasyondur. Rehber birliklerini uluslararası ortamda temsil etmektedir. Dünya genelindeki rehber birlikleri 

arasında bağlantı kurmak, profesyonel bağları güçlendirmek ve rehberlerin menfaatlerini korumak için 

çalışmaktadır. (WFTGA, 2012) 

Dünya Gençlik Öğrenci ve Eğitim Seyahat Konfederasyonu (WYSETC) 

Kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyon olan WYSETC, gençlik, öğrenci ve eğitim seyahati sektörünün 

imkanlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sektörde kilit rol oynayan karar vericiler ve devlet yetkilileri arasında 

bağlantı kuran, en güçlü gençlik ve öğrenci seyahat profesyonelleri iletişim ağıdır. Önemli pazar bilgilerinin 

toplanması, analiz edilmesi, üyeler, akademisyenler ve karar vericiler ile paylaşılmasına ve hızlı değişen gençlik 

turizmi pazarının ihtiyaçlarının karşılanılmasına çalışmaktadır. (WYSETC, 2014) 

Uluslararası Gençlik Hostelleri Federasyonu (HI) 

Dünya genelinde en büyük genç üyeliği olan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. HI, Gençlik Hostel Birlikleri 

ile beraber hostelleri herkese açık, ekonomik ve güvenli olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Üye olan tüm hosteller 

önceden belirlenmiş standartları karşılamakta, ekonomik fiyatlarla uygun ve iyi kalitede güvenli konaklama 

sağlamaktadır. (HI, 2014) 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  

Dünya genelinde insanların ekonomik ve soysal refahını geliştirmek için politikalar üreten uluslararası bir 

organizasyondur. OECD devletlerin deneyimlerini paylaşarak ve ortak sorunlara çözümler araştırarak birlikte 
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çalıştıkları bir platform sağlamaktadır. Verimliliği, küresel ticaret ve yatırım akışlarını araştırmakta, verileri analiz edip 

değerlendirerek gelecek eğilimleri öngörmekte ve uluslararası standartları belirlemektedir. (OECD, 2014) 

BÖLGESEL TURİZM ÖRGÜTLERİ 

Pasifik Asya Turizm Birliği (PATA) 

Asya Pasifik bölgesindeki seyahat ve turizm sektörünün sorumlu gelişmesinde katalizör görevi gören kar amacı 

gütmeyen bir birliktir. Özel ve kamu sektörü üyeleri PATA ile işbirliğinde, bölgedeki seyahat ve turizmin 

gelişmesinin, değerinin ve kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Üyelerin işlerinin 

desteklenmesi ve üyelerin daha iyi kararlar alabilmeleri için sektörü kavrama, tahmin ve analiz desteğinin verilmesi 

için çalışmaktadır. (PATA, 2014) 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Turizm Birliği (MENATA) 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın turizm tanıtımında öncülük etmek için kurulmuş, İngiltere eksenli turizm ticaret 

birliğidir. Birliğin üyeleri, turizmin tüm alt sektörlerini (havayolları, oteller, tur operatörleri, destinasyon yönetim 

firmaları, turistik yerler, medya organizasyonları,vb.) içermektedir. Bölge hakkında bilgi ve tavsiye arayan İngiliz 

turizm firmaları ile ön irtibat sağlamakta, üyeleri için İngiliz ticaret ve medya sektöründe lobi faaliyetleri yürütmekte, 

yıllık etkinlikler düzenlemekte ve üyelerini karşılıklı olarak (tesanüt) desteklemektedir. (MENA, 2011) 

Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) 

Avrupa’nın turizm destinasyonu olarak tanıtımından sorumlu olan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Üye 

olan ulusal turizm organizasyonları Avrupa’da turizmi geliştirmek için başarılı uygulamalar, pazar bilgi ve tanıtımı 

konularında birlikte çalışmaktadır. Avrupa’yı çekici bir turizm destinasyonu olmasını sağlamayı,  üyeleri bilgi 

paylaşımı ve işbirliği konularında desteklemeyi, sektör ve ilgili tarafların bölgedeki turizme ilişkin kaynak ve 

istatistiklere kolay erişimini sağlamayı hedeflemektedir. Halkla ilişkiler, belirli denizaşırı pazarlarda reklam yapılması, 

ticareti geliştirme, pazar araştırması, üyeler için profesyonel gelişim çalışmaları (seminerler, bilgi alışverişi, vb.), diğer 

ilgili ajanslar (UNWTO, OECD, vb.) ile bağlantı kurmak gibi faaliyetleri yürütmektedir. (Commission, 2014) 
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Avrupa Rehberler Örgütü Federasyonu (FEG) 

Rehberlerin Avrupa düzeyinde temsil edilmesini, turistlerin hizmet kalitesinin iyileştirilmesini, tanıtım yapılmasını ve 

bölge genelindeki profesyonel turist rehberleri ağlarının bir araya getirilmesini ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Üyeleri Avrupa’daki profesyonel ve nitelikli turist rehberlerinden oluşmaktadır. Turist rehberliğinin niteliklerinin, 

standartlarının ve eğitiminin denkliği konularını görüşerek ortak kriterler geliştirmekte, ulusal turist rehberleri 

birliklerinin karşılıklı çıkarlar için bir araya getirilmesini sağlamakta ve toplantılar, seminerler ve web sitesi aracılığıyla 

üyelere network sunmaktadır. (FEG, 2009) 

Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı (ENAT) 

Avrupa turizm destinasyonlarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm turistler için erişilebilir olmasını sağlamayı ve 

erişilebilir turizmi dünya genelinde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sektör aktörlerini bir araya getirmekte, deneyim 

paylaşımı ve işbirliği yapmalarını sağlamakta, Avrupa’da seyahat ve turizm konularında erişilebilirlik anlayışının ve 

bilincinin yayılmasına çalışmakta, başarılı politikaların ve uygulamaların gelişmesini desteklemekte, Avrupa turizm 

alanında erişebilirlik konusunda bilgi ve uzmanlığı geliştirmek için çalışmakta ve turizmde erişebilirliği destekleyenler 

için bir platform oluşturmaktadır. (ENAT, 2013) 

Amerikan Turizm Derneği (ATS) 

Amerikan Turizm Birliği (ATS) ve Macera Seyahat Ticareti Birliği (ATTA) birleşme kararı almıştır. ATS ve ATTA 

üyeleri beraber destinasyonlar, tur operatörleri,  seyahat acenteleri, konaklamalar, hizmet ve medya paydaşları 

arasında bağlantı kurulması için çalışmaktadır. (ATS, 2014) 

Amerikan Seyahat Acenteleri Birliği (ASTA) 

Etkili sunum, paylaşılan bilgi ve gelişen profesyonellik ile seyahat satma işini kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Birlik, 

verimli, gelişen ve çalışma, yatırım yapma ve iş yapmaya değen bir perakende seyahat pazarı geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Seyahat deneyiminin tüm boyutlarını kapsayan bir çalışma alanı bulunmaktadır. Birliğin üyeleri; 

seyahat acenteleri, turlar, deniz gezileri, oteller, araba kiralama, vb. ilgili firmaları kapsamaktadır. (ASTA, 2014) 
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Tablo 41 Paydaşlar 

İSTANBUL’DA TURİZM ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK PAYDAŞ LİSTESİ 

Kamu Turizm 
Örgütlenmesi 

Doğrudan İlişkili 
Kurumlar 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü 

Deniz Turizmi Daire Başkanlığı 

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

Proje İnşaat Daire Başkanlığı 

Seyehat Acenteleri Daire Başkanlığı 

Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

Yatırım ve Geliştirme Daire Başkanlığı 

Arazi Tahsis Daire Başkanlığı 

Kontrolerler Kurulu Başkanlığı 

Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü 

Yaygın Eğitim Dairesi Başkanlığı 

Turist Rehberliği Dairesi Başkanlığı 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Kooordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

Yurtdışı Teşkilatı 

Belediyeler 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İlçe Belediyeleri 

Dolaylı İlişkili 
Kurumlar 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

Denizcilik Müsteşarlığı 

Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü 

T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
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İSTANBUL’DA TURİZM ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK PAYDAŞ LİSTESİ 

Kamu Turizm 
Örgütlenmesi 

Dolaylı İlişkili 
Kurumlar 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmim Birimi 

İleri Yaş ve Engelli Turizmi Şube Müdürlüğü 

Termal Turizm Spa-Wellnes Şube Müdürlüğü 

Medikal Turizm Şubesi 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü 

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

Sivil Toplum 
Kuruluşları 

TÜRSAB (Türkiye Seyehat Acentaleri Birliği) 

TUREB (Türkiye Turist Rehberleri Birliği 

TUROB (Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği) 

TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) 

TUYED (Profesyonel Turizm Yazarları, Gazetecileri ve Editörleri Derneği) 

TTYD (Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği) 

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) 

TTOK (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu)  

TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) 

Turizm 
İşletmeleri 

Konaklama İşletmeleri 

Seyehat İşletmeleri 

Yiyecek-İçecek İşletmeleri 

Eğlence İşletmeleri 

Hediyelik Eşya İşletmeleri 
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İSTANBUL’DA TURİZM ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK PAYDAŞ LİSTESİ 

Uluslararası 
ve Bölgesel 
Turizm 
Örgütleri 

Uluslararası Turizm 
Örgütleri 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 

Dünya Seyahat Acenteleri Birliği (WATA) 

Seyahat Acenteleri Birlikleri Evrensel Federasyonu (UFTAA) 

Uluslararası Turizm Akademisi (IAST) 

Uluslararası Turizm Birliği (AIT) 

Uluslararası Otel ve Restoran Birliği (IH&RA) 

Uluslararası Skal Birliği (SKAL) 

Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (OITS) 

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği (ICCA) 

Uluslararası Toplantı Sektörü Profesyonelleri (MPI) 

Uluslararası Bilimsel Turizm Uzmanları (AIEST) 

Uluslararası Tur Yöneticileri Derneği (IATM) 

Uluslararası Turizm Yazarları Federasyonu (FIJET) 

Dünya Rehber Birlikleri Federasyonu (WFTGA) 

Dünya Gençlik Öğrenci ve Eğitim Seyahat Konfederasyonu (WYSETC) 

Uluslararası Gençlik Hostelleri Federasyonu (HI) 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

Bölgesel Turizm Örgütleri 

Pasifik Asya Turizm Birliği (PATA) 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Turizm Birliği (MENATA) 

Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) 

Avrupa Rehberler Örgütü Federasyonu (FEG) 

Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı (ENAT) 

Amerikan Turizm Derneği (ATS) 

Amerikan Seyahat Acenteleri Birliği (ASTA) 
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 Fotoğraf 20 Sebahattin Özveren 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Bölüm – B 

TERİMLER VE KISALTMALAR SÖZLÜĞÜ 
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          Fatih Sultan Mehmet Tuğrası 
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TERİMLER VE KISALTMALAR SÖZLÜĞÜ 

Açıklama: Terimler sözlüğü bölümü çalışmada kullanılan tüm terimleri içerir. Bunlara; çalışmada üretilen, literatürde 

geçen terimler, semboller, daha önce çeşitli kurumlarca yapılan çalışmalar ile tüm kurum, kuruluş ve şirketlerin 

kısaltmaları dâhildir. 

¨ TRY (Türk Lirası) 

£ GBP (İngiliz Sterlini) 

$ USD (Amerikan Doları) 

A Alt Strateji 

ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  

AIEST (UBTU)  International Association of Scientific Experts in Tourism (Uluslararası 

Bilimsel Turizm Uzmanları) 

AIT (UTB) Alliance Internationale de Tourisme (Uluslararası Turizm Birliği) 

Alternatif Atölye Mevcuttaki uygulanan programlar dışında, kentlinin çeşitli yaş, ortak 

hedef, dezavantaj durumu vb. gruplara göre ayrılan ücretsiz kültürel, 

sanatsal, sportif faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, eğitim ve üretim odaklı 

merkezlerdir.  

ASTA (ASAB) American Society of Travel Agents (Amerikan Seyahat Acenteleri Birliği) 

ATS (ATD) American Tourism Society (Amerikan Turizm Derneği) 

AVM Alışveriş Merkezi 

BYEGM T.C. Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ENAT (AETA) European Network for Accessible Tourism (Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı) 

ETC (ASK) The European Travel Commission (Avrupa Seyahat Komisyonu) 

EU (AB) European Union (Avrupa Birliği) 
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FEG (ARÖF) European Federation of Tourist Guide Associations (Avrupa Rehberler 

Örgütü Federasyonu) 

FIJET (UTYF) Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme  

 (Uluslararası Turizm Yazarları Federasyonu) 

G Performans Göstergesi 

GBP Great Britain Pound (İngiliz Sterlini) -Uluslararası Para Kodu 

Gençlik Turizmi 

(GnT) 

15-24 yaş grupları arasındaki bireylerin anne, baba ve diğer aile yakınları 

olmaksızın; spor, eğlence, eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak 

amacıyla yapmış oldukları seyahatlerdir. 

GSGM Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

GTHB Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

H Hedef 

HI (UGHF) Hostelling International (Uluslararası Gençlik Hostelleri Federasyonu) 

IAST (UTA) International Academy for the Study of Tourism (Uluslararası Turizm 

Akademisi) 

IATA (UHTB) International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı 

Birliği) 

IATM (UTYD)  International Association of Tour Managers (Uluslararası Tur Yöneticileri 

Derneği) 

ICCA (UKTB) International Congress and Convention Association (Uluslararası 

Kongreler ve Toplantılar Birliği) 

IH&RA (UORB) International Hotel & Restaurant Association (Uluslararası Otel ve 

Restoran Birliği) 

İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İBP 2010 – 2013  İstanbul Bölge Planı 2010 - 2013 

İKSV İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 

İSTKA  İstanbul Kalkınma Ajansı 
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İTB-Berlin Internationale Tourismus Börse Berlin (Uluslararası Turizm Borsası Berlin) 

KANİP  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

Kültür Üçgeni Her bir köşesinde şehrin kültür altyapısı ile belli başlı kültür endüstrilerinin 

yoğunlaştığı ve İstanbul'un sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasın 

izlerini yansıtan, müzeler, anıtsal yapılar ve sivil mimari örneklerinden 

oluşan özgün yapı stokunun bulunduğu üç alt merkez bütününde, bir 

kentsel bölgedir: 

1. Beyoğlu – Beşiktaş – Şişli 

2. Tarihi Yarımada, Eyüp 

3. Kadıköy ve Üsküdar 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 

MENATA (OKATB) Middle East & North Africa Travel Association (Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

Turizm Birliği) 

MPI (UTSP) Meeting Professionals International (Uluslararası Toplantı Sektörü 

Profesyonelleri) 

O Potansiyel 

OECD (EİKÖ) Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 

OITS (USTB)  International Organisation of Social Tourism (Uluslararası Sosyal Turizm 

Bürosu) 

PATA (PATB) Pacific Asia Travel Association (Pasifik Asya Turizm Birliği) 

S Strateji 

STIC (STUK) Sport Tourism International Council (Spor Turizmi Uluslararası Konseyi) 

SKAL Skal International (Uluslararası Skal Birliği) 

Smarttur Sistemi Smart Tourism System (Akıllı Turizm Sistemi) 

SOKÜM (ICH) Somut Olmayan Kültürel Miras (Intangible Cultural Heritage) 
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STK Sivil Toplum Kuruluşu 

T Tema 

TAŞFED Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu 

TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

TDSF Türkiye Dans Sporları Federasyonu 

THY  Türk Hava Yolları 

TKPY Tarihi Kentsel Peyzaj Yaklaşımı  

TRY Türk Lirası 

TTS – 2023 Türkiye Turizm Stratejisi – 2023 

TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 

TYDTA Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 

UDHB Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

UFI Union des Foires Internationales (Uluslararası Fuarcılık Birliği) 

UFTAA (SABEF) United Federation of Travel Agents' Associations (Seyahat Acenteleri 

Birlikleri Evrensel Federasyonu) 

UNEP United Nations Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı) 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu) 

UNWTO (BMDTÖ) United Nations World Tourism Organisation (Birleşmiş Milletler Dünya 

Turizm Örgütü) 

USD United States Dollar (Amerikan Doları) 

WATA (DSAB) World Association of Travel Agencies (Dünya Seyahat Acenteleri Birliği) 

WACS World Association of Cooks’ Societies (Dünya Şefler Birliği) 

WFTGA (DRBF) World Federation of Tourist Guide Associations (Dünya Rehber Birlikleri 

Federasyonu) 
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WTA Women’s Tennis Association (Bayanlar Tenis Birliği) 

WTTC (DSTK) World Travel and Tourism Council (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) 

WYSETC (DGÖESK) The World Youth Student and Educational Travel Confederation (Dünya 

Gençlik Öğrenci ve Eğitim Seyahat Konfederasyonu) 

X Sorun 

YHT Yüksek Hızlı Tren 

 

 



 

382 

 

 

 

 

 

__________#PROJE_CETVELİ________

________________________________

______________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek Bölüm – C 

PROJELER VE PROGRAMLAR 
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          Abdülhamid Devri Su Yolları Haritası 
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S1.P1 MESLEK EDİNDİRME EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İSMEK, İlçe Belediyeleri, 

Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Odaları, STK'lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İşletmeciler… 

PROJE ÖZETİ 

Turizm eğitimi, turizm kaynaklarının farkına varılmasını, korunmasını ve ülke ekonomisine 

turizmin katkısının en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlamaktadır.  

Meslek Edindirme Eğitim Programı kapsamında; 

Turizm eğitimi veren kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik atılacak 

adımlar belirlenmeli, 

Turizm sektöründe çalışan personelin niteliklerinin artırılmasına yönelik (yabancı dil, 

hizmet sunumu vb.) eğitim programları hazırlanmalı,  

Yerel insan kaynağının önerilen turizm çeşidi doğrultusunda eğitim alması sağlanmalı,  

Kültürel değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla 

geleneksel el sanatları, geleneksel yemekler ve zanaat eğitimleri verilmeli,  

Sektörün hangi noktalarda (Aşçılık, Servis Elemanı, Rehber, İşletme vb...) personel 

ihtiyacı olduğu belirlenmeli ve eksik olan noktalara yönelik eğitim programlarına öncelik 

verilmelidir. 
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S1.P2 ALTERNATİF ATÖLYE EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İSMEK, İlçe Belediyeleri, 

Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Odaları, STK'lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, kentlinin turizm faaliyetlerine katkısını sağlayacak eğitim programlarını 

içermektedir.  

Özellikle gençlerin ve dezavantajlı grupların hem eğitim görmelerini hem de üretim 

yapabilmelerini sağlayacak olan ortak mekanların oluşturulması hedeflenmektedir. 

Alternatif atölyelerle kentlinin; kültürel, sanatsal, sportif vb. faaliyetlere yönelik eğitim 

alarak üretimde bulunurken, eğlenceli ve keyifli zaman geçirmeleri, sergiler oluşturmaları 

veya çeşitli sergilerle buluşturulmaları sağlanabilecektir.  
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S1.P3 AİLE PANSİYONCULUĞU EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İSMEK, İlçe Belediyeleri, 

Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Odaları, STK'lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Turizmi kent ve kentlilerle bütünleştirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmesi gereken 

proje ile; küçük ve orta ölçekli işletmecinin turizm sektöründe yatırım yapma becerisine 

destek sağlanacaktır. 

Aile Pansiyonculuğu eğitimi ile tüm aile bireyleri birer turizm elçisi haline getirilecektir. 

Aile Pansiyonculuğu uygulaması ile turistlerin İstanbul ailesinin yaşamını deneyim etmesi 

sağlanacak; yöresel kültür ön plana çıkarılarak, ülke ve dünya çapında tanıtım 

sağlanacaktır. 
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S1.P4 MÜZECİLİK EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Müzeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İSMEK, İlçe Belediyeleri, Halk Eğitim Merkezleri, Meslek 

Odaları, STK'lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Müzeler bir çok ülkede yaygın eğitim kurumları olarak, eğitim amacıyla kullanılmakta, 

gelişmiş ülkelerin okullarında müze eğitimi dersi verilmektedir. Ülkemizde de 

ilköğretimden itibaren müze eğitimi okullarda ve müzelerde verilmelidir. 

Müze eğitimi programları temel olarak, kültür ve tarih bilincinin gelişmesine, kentlerin 

tarihsel ve kültürel öneminin kavranmasına, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü 

ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımaya ve anlamaya, kültür varlıklarını koruma bilincinin 

oluşmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.  

Müze eğitimi öğrencilere müze gezdirmekle sınırlı kalmamalı, sadece teorik olmamalı ve 

araştırmaya yönlendirmelidir. 
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S1.P5 TAKSİ ŞOFÖRÜ EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İSMEK, İlçe Belediyeleri, Halk Eğitim Merkezleri, Meslek 

Odaları, STK'lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

"İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi" kapsamında yabancı turistlerle 

yapılan anketlerde, ulaşımda en çok tercih edilen taksiler olmasına karşın, taksi şoförleri 

en fazla memnuniyetsizliğin olduğu ve bir sorun olarak dile getirilen konuların başında 

gelmektedir.  

Söz konusu sorunun çözümüne yönelik, Taksi şoförlerine turistlerle iletişim konusunda 

kapsamlı eğitim programının geliştirilmesi gereklidir. 
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S2.P1 İSTANBUL DİYALOG PLATFORMU PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Meslek Odaları, 

STK'lar, Üniversiteler, Medya Şirketleri, Muhtarlıklar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Kentsel aidiyet bilincini oluşturan başlıca faktör "sosyalleşme ve diyalog"tur.  

Kentte alınacak kararlarda, kentlinin söz sahibi olmasının sağlanması, aidiyet ve kentlilik 

bilincinin oluşturulmasında önemli araçlardan bir tanesidir. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P1, S3.P4 
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S2.P2 İSTANBUL AİDİYET SEVİYESİ ÖLÇME VE GÜVEN ARAŞTIRMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Meslek Odaları, 

STK'lar, Üniversiteler, Muhtarlıklar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İnsanları toplumsal değerlere ortak etmenin yolu, onlara kentsel dokunun bir parçası 

olduklarını ve bireysel eylemlerinin toplumsal etkileri olduğunu gösterebilmekten 

geçmektedir. Aidiyet hissi kentin doğal ve kültür kaynaklarının korunmasında etkin rol 

oynayacak konuların başında gelmektedir. 

Sadece etnik veya dinsel değil; mutfak, giyim, eğlence ve daha pek çok alanda da 

farklılıklar sergileyen kimliklerin bir araya geldiği mega kentlerde aidiyet; kişinin sosyal 

bağlamda kendini emniyette hissedebilmesini, ayrımcılığa uğramadan statü sahibi 

olabileceğine ve başarı sonucunda takdir göreceğine inanmasını ve nihayetinde kendini 

gerçekleştirebilmesini sağlayan bir hissiyattır. 

İstanbul aidiyet seviyesi ölçme ve güven araştırmasının belirli periyotlarda yapılmalı ve 

sonuçlarına göre gerekli eylem programları hazırlanmalıdır. 

 

 



 

392 

S2.P3 GÖÇMENLERE YÖNELİK AİDİYET BİLİNCİ OLUŞTURMA PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

Bir yere ait olma bilinci, o yer için duyarlı olmayı da beraberinde getirmektedir. 

Bu noktadan harekete İstanbul'da yaşayan yabancılar için özel eğitim programları 

hazırlanacaktır. 

Bu programda  dil eğitimi verilecek; yüzyıllardan beri dünyanın en önemli şehirlerinden 

biri olan İstanbul ve İstanbul Kültürü tanıtılacak; İstanbul'da kültür gezileri 

düzenlenecektir. 
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S2.P4 ÜCRETSİZ İSTANBUL KÜLTÜREL GEZİ PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İBB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Meslek Odaları, STK'lar, 

Üniversiteler, Muhtarlıklar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Aidiyet ve kentlilik bilinci oluşması için öncelikle insanın yaşadığı kenti tanıması 

gerekmektedir. Bu programla, İstanbul'da yaşayanlara İstanbul tanıtılacak, aidiyet ve 

kentlilik bilincinin artırılması hedefine katkı sağlanacaktır. 

 



 

394 

S3.P1 KORUMA PLANLARININ OLUŞTURULMASINDA KATILIMCILIK 
PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Alan Yönetim Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Meslek Odaları, STK'lar, 

Üniversiteler, Muhtarlıklar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul’un sosyal ve ekonomik gelişme hedefleri ile bütünleşmiş şekilde, bugünün ve 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarıyla geçmişten gelen miras arasındaki dengeli ve sürdürülebilir 

ilişkinin kurulması gerekmektedir. Ortak geçmişin bir parçası ve İstanbul kimliğinin 

kaynağı olan kültürel mirasın korunması için bu değerlerin İstanbullular tarafından 

sahiplenilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda başta bölge sakinleri olmak üzere 

alandaki projelere ve kararlara İstanbulluların dâhil edilmesi gereklidir.  

İstanbul'da yapılacak olan koruma planları ve projeleriyle ilgili tanıtım toplantıları ve 

çalıştaylar düzenlenmeli, sonuç raporları yayınlanmalıdır.  Tarihi alanlara dair bilgilerin 

İstanbullular için kolay erişilebilir olması sağlanmalıdır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S2.P1 
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S3.P2 TARİHİ YAPILARIN FONKSİYONELLİĞİ ARAŞTIRMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Alan Yönetim Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler, Muhtarlıklar… 

PROJE ÖZETİ 

Tarihi alanlardaki sosyal ilişkiler ve kültürel yaşam günümüzde büyük ölçüde değişime 

uğramış olsa da; kentin insanlarla birlikte yaşadığı ve yaşamla birlikte geliştiği 

unutulmamalıdır. Bu bağlamda bu alanları sakinleri ve canlılığı ile birlikte korumak önem 

taşımaktadır. 

Proje tarihi eserlerin veya alanların hangi amaçla kullanılması gerektiğinin tespit 

edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla tarihi eserlerin ve çevrenin tarih boyunca hangi 

amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Günümüz koşulları da göz 

önünde bulundurularak öncelikli olarak özgün kimliklerinin korunması hedeflenmeli; 

özgün kimliğiyle kullanılamadığı durumlarda kültür ve sanatla ilişkilendirilmesi öncelikli 

tercih olmalıdır. 

Bu projenin sonuçları ile mevcut plan durumlarının uyumsuz olduğu alanlarda plan 

tadilatları hazırlanmalıdır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S15.P1 
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S3.P3 TARİHİ ALANLAR VE KENTSEL MİRAS ZİYARETÇİ TAŞIMA KAPASİTESİ 
ARAŞTIRMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Alan Yönetim Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler, Muhtarlıklar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Tarihi alanların, tarihi yapıların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

KADİMİSTANBUL'un öncelikli amacıdır. Bu nedenle tarihi yapı ve alanların taşıma 

kapasiteleri belirlenmeli, takip sistemleri geliştirilmelidir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S12.P2 
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S3.P4 KÜLTÜR ENVANTERİ WEB TABANLI BİLGİ PLATFORMU 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Meslek Odaları, STK'lar, 

Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

Kültürel mirasa dair bilgilerin kolay erişilebilir olması, İstanbulluların bu mirası 

sahiplenmesini de artıracaktır. 

Projenin ilk adımı bütün kültür kaynaklarına ilişkin veritabanının hazırlanması ve 

güncelliğini sağlayacak sistemin geliştirilmesi olmalıdır.  

Kurulacak olan WEB tabanlı bilgi platformunda güncel veritabanı dışında kültürel mirasa 

ilişkin güncel haberler de yayınlanmalı, İstanbulluların fikirlerini paylaşabilmesine olanak 

sağlayan araçlar geliştirilmelidir.  

 

İLİŞKİLİ PROJELER S33.P1 
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S3.P5 İSTANBUL GENELİNDE WEB TABANLI ELEKTRONİK BARKOD SİSTEMİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Meslek Odaları, STK'lar, 

Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

İstanbul’a gelen yerli ve yabancı turistleri bilgilendirmek, sahip olduğumuz kültürel 

zenginliklerimizi tanıtmak amacıyla taşınmaz kültür varlıkları bilgilendirme panolarının 

yenilenmeleri, panolarla birlikte, üzerinde pano olamayacak durumda bulunan sivil 

mimari örneklerinin ve çeşitli yapıların üzerine QR kod eklenerek bilgilerin cep 

telefonlarına indirilip, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca, İtalyanca, Çince, 

Japonca, Korece vs. çok sayıda dilde yazılı, görselli ve sesli olarak da izleme-dinleme 

imkanları sağlanacaktır. Sistemin kolay erişilebilir bir şekilde tasarlanacak ve coğrafi 

tabanlı kurulacaktır. SMARTURİSTANBUL sistemiyle entegre edileceğinden dolayı, 

kullanıcı bilgileri ve tercihleri noktasında bilgi akışı sağlaması bakımından, turist eğilim 

haritaları gibi spesifik  analizlerin üretilmesinde de önemli rol oynayacaktır. Projenin en 

önemli etkisi, turistin doğru bilgiye hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlamak, 

rehberlik hizmetlerinin kalitesini artırmak  ve rekabeti düzenlemek, İstanbul’un gezginler 

tarafından bireysel olarak da keşfini sağlamak, şehir sakinleri ve yerli turistinde 

faydalanmasını sağlamak ve bu sayede turizm bilincini ve turiste bakışı pozitif anlamda 

geliştirmek, etkin turizm politikaları üretebilmenin altyapısını hazırlamaktır.  

İLİŞKİLİ PROJELER S33.P1 
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S4.P1 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ TURİZM GİRİŞİMCİLERİNE YÖNELİK 
YATIRIM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Kamu-özel sektör işbirliği ile kurulacak bir danışmanlık platformu ile küçük ve orta ölçekli 

girişimcinin turizm sektöründe  yatırım yapma becerisine destek sağlanacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S16.P3 
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S4.P2 KÜLTÜR MAHALLELERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Meslek Odaları, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Çöküntü alanı haline gelmiş eski kent merkezlerinin "Kültür Mahallesi" ilan edilerek 

canlandırılması, hem kültür turizmi açısından hem de giderek kent ekonomilerinde 

önemli yer tutan kreatif sektörler için önem arz etmektedir. 

Beyoğlu'nda kendiliğinden ortaya çıkan bu oluşumun öncelikli olarak geliştirilmesi diğer 

alanlar için önemli bir örnek olacaktır. 
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S5.P1 SMARTURİSTANBUL BİLGİLENDİRME OFİSLERİNİN PLANLANMASI 
VE YER SEÇİMİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, UDHB, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Turizm bilgilendirme ofisleri ziyaretçi memnuniyetinin sağlamasında önemli araçlardan 

biridir. Bilgilendirme ofisleri yaygınlaştırılmalı ve yer seçimi bütüncül bir planlama 

çerçevesinde yapılmalıdır. Yer seçiminin ulaşım ve turizm odak noktalarında, kolay 

ulaşılabilir noktalarda yapılması gereklidir. 

Bilgilendirme ofislerinde çalışacak olan personelin niteliklerinin artırılmasına yönelik 

programlar hazırlanmalıdır. 

 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S1.P1, S6.P4, S13.P1, S33.P1 
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S5.P2 SMARTURİSTANBUL TURİST ŞİKAYET MERKEZİNİN KURULMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Turistlerin memnun bir şekilde yurtlarına dönmelerinin sağlanması, turizm tanıtımı için 

izlenecek en az maliyetli ve en etkin tanıtım stratejisidir. Turistlerin olumsuz bir durumla 

karşılaşmaları halinde kolay ulaşabilecekleri bir merkezin bulunması önemlidir. Ancak bu 

sadece kayıt alan bir merkez olmamalı; probleme anında müdahale edebilecek, 

çözümleyecek bir birim olmalıdır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S33.P1 
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S6.P1 İSTANBUL YÜRÜYOR PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, UDHB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, STK'lar, Meslek Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

 

İnsanların kesintisiz ve güvenli yürüyüş yapacakları yolların düzenlenmesi ve artırılmasını 

içermektedir. Ulaşım ve turizm odak noktaları öncelikli alanlardır. Düzenlemeler 

dezavantajlı grupları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P1, S13.P2, S20.P8 
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S6.P2 BİSİKLETE BİNİYORUM PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UDHB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, STK'lar, 

Meslek Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

 

İnsanları bisiklete binmeye teşvik edecek uygulama adımlarını içermektedir. Öncelikli 

olarak, özel araç trafiğinin çok yoğun olduğu İstanbul'da güvenli bisiklet ulaşımı altyapısı 

oluşturulmalıdır.  

Proje ile, bisiklet yollarının düzenlenmesi, artırılması ve park sistemlerinin geliştirilmesi; 

bisikletin diğer ulaşım sistemlerine entegre edilmesi; ayrıca toplumda bisiklet kullanımına 

yönelik farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Ulaşım ve turizm odak noktaları öncelikli 

alanlardır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P1, S13.P2, S20.P9 

 



 

405 
 

S6.P3 ENGELSİZ TURİZM, ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UDHB, STK'lar, Meslek Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul’un kültür birikimine herkesin dokunabilmesi, haberdar olabilmesi amacıyla 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 

İstanbul Kalkınma Ajansı “Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı” 

kapsamında hazırladığı “Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul Projesi'nin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Öncelikli alanlar turizm odak noktaları olmalıdır. 

İlişkili Projeler: Turizm Odak Noktaları Projesi, SMARTUR İstanbul (Sistemi engellilerin 

kullanımını sağlayacak araçların geliştirilmesi) 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P1, S13.P2, S20.P3 
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S6.P4 İSTANBUL ULAŞIM ANA PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UDHB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, STK'lar, 

Meslek Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul Ulaşım Ana Planı İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Plan; 

İstanbul için 2023 yılı arazi kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak, ekonomik açıdan 

düşük maliyetli ve kentin planlı gelişimine katkı veren; ekolojik açıdan çevreye verdiği 

zararı minimuma indiren; toplumsal açıdan sosyal eşitlik ilkesine bağlı, kentin tarihi ve 

kültürel kimliği ile uyumlu, erişilebilirlik, konfor, güvenlik, güvenilirlik gibi nitelikleri içeren, 

sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin kurulması ile kentte yaşayanların ulaşım taleplerinin 

karşılanmasını amaçlamaktadır. Söz konusu planın, turizm master planı kapsamında 

belirlenen hedefler ve stratejiler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Turizm odak noktaları öncelikli eylem alanları olmalıdır. Turizm açısından 

ön plana çıkarılacak alanlara raylı sistemlerle erişimi sağlayacak; bisiklet, yaya ve 

dezavantajlı grupların erişimini kolaylaştıracak düzenlemelere öncelik verilmelidir.   

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P1, S13.P2 
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S6.P5 AKILLI PARK KİRALAMA SİSTEMİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, STK'lar, Meslek Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

 

Birçok metropolde bisiklet severlere alternatif ulaşım olarak hizmet veren teknolojik veri 

tabanı ile desteklenerek bisiklet taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve kentteki 

ulaşım ağına entegre olabilen sürdürülebilir paylaşım sistemi olan “Akıllı Bisiklet Kiralama 

Sistemleri” trafik sorununa sağlayacağı olumlu etkilerinin yanı sıra; insan sağlığına, 

ulaşım, turizm, çevre ve sosyal politikalara da katkı sağlayacaktır. İstanbul'da sadece 

Kadıköy-Kartal arasında bulunan sistemin, tüm şehirde yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Ayrıca İstanbul'un engebeli yapısına ve her yaştan insana hitap edebilecek elektrikli vb. 

sistemlerle çalışan bisikletlerinde sisteme dahil edilmesi önemli bir teşvik sağlayacaktır. 

Tarihi Yarımada başta olmak üzere odak noktalarında sistemin geliştirilmesi, turizm 

açısından İstanbul'a önemli bir ivme kazandıracaktır. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P1, S13.P2 
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S6.P6 CITY SIGHTSEEING BUS GEZİ GÜZERGAHLARI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, STK'lar,… 

PROJE ÖZETİ 

 

Bir şehri en kolay gezip tanıyabileceğiniz sistemlerden birisi olan “City Sightseeing Bus” 

dünyanın pek çok kentinde uygulanmaktadır. Turistik bir şehrin olmazsa olmaz 

araçlarından olan bu otobüsler ve güzergâhlar İstanbul gibi bir şehir için oldukça yetersiz 

düzeydedir.  

Tarihi Yarımada ve çevresi ile sınırlı güzergahlar, İstanbul genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

Ziyaretçilere istedikleri durakta inme ve binmeye imkân tanıyan sistem geliştirilecek; 

böylece, İstanbul'un keşfine de olanak sağlanacaktır. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P1, S13.P2 
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S7.P1 YENİ HAVALİMANINA RAYLI SİSTEM VE TOPLU TAŞIMA PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2023 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TCDD… 

PROJE ÖZETİ 

 

Yapılmakta olan 3. Havaalanı ile Sabiha Gökçen Havaalanı raylı sistem projelerinin 

öncelikli olarak tamamlanması; havaalanları ile kent merkezleri arasında toplu taşıma 

sistemlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.    

İLİŞKİLİ PROJELER S6.P4 
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S7.P2 ANADOLU YAKASI ŞEHİRLERARASI TERMİNALİ VE CEP OTOGARI 
PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TCDD… 

PROJE ÖZETİ 

 

Ulaşım, turistleri turizm bölgelerine bağlayan köprü niteliğindedir. Bu özelliği ile ulaşım; 

turizm sistemi içinde bir ana bileşendir. Ulaştırmanın geliştirilmesi, daha sağlıklı işlemesi 

için hem İstanbul'a erişimde hem de kent içinde ulaştırma türlerinin çeşitlendirilmesi ve 

aralarında bir entegrasyon oluşturulması gereklidir. 

İstanbul Anadolu Yakası'nda toplu taşıma sistemleri ile entegre, modern bir terminale 

ihtiyaç duyulmaktadır. Planlanan "Cep  Otogarları" projesinin de hayata geçirilmesiyle 

birlikte, İstanbul trafiğinin rahatlaması sağlanacak, sektörde kaliteli hizmet sunulacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S6.P4 
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S7.P3 TRAKYA YHT GELİŞTİRİLEREK AVRUPA INTERRAIL İLE 
ENTEGRASYON PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TCDD… 

PROJE ÖZETİ 

 

Ulaşım, turistleri turizm bölgelerine bağlayan köprü niteliğindedir. Bu özelliği ile ulaşım; 

turizm sistemi içinde bir ana bileşendir. Ulaştırmanın geliştirilmesi, daha sağlıklı işlemesi 

için hem İstanbul'a erişimde hem de kent içinde ulaştırma türlerinin çeşitlendirilmesi ve 

aralarında bir entegrasyon oluşturulması gereklidir. 

"Yüksek hızlı tren hatları" turizme hareketlilik getirecek önemli ulaşım projelerinin başında 

gelmektedir. Trakya YHT Projesi Türkiye-Avrupa hattını birleştirmesi sebebiyle öncelik 

verilmesi gereken bir projedir. 

YHT Projesinin Avrupa Interrail ile entegrasyonu özellikle "Gençlik Turizmi"nin 

geliştirilmesinde etkili olacaktır. 

***INTERRAIL PASS, Avrupa Demiryolları İşletmeleri tarafından uygulanan, gezginlere 

ucuz ulaşım olanağı sağlamayı amaçlayan bir pas bilet uygulamasıdır. Aynı biletle, 

istenen yerde ve zamanda istenen trene binme olanağı sağlar. 

İLİŞKİLİ PROJELER S6.P4 
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S8.P1 KONAKLAMA TESİSLERİ KALİTE KONTROL SİSTEMİ GELİŞTİRME 
PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, TUROB, STK'lar, Meslek Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

Konaklama tesislerinde bakanlık belgeli ve belediye belgeli olmak üzere iki tür 

belgelendirme sistemi bulunmaktadır. Belediye belgeli tesisler, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'nın denetimi dışındadır. 

Bu ikili yapı, belediye belgeli tesislerde niteliğe ilişkin kriterin olmaması, iki farklı 

konaklama belgelendirme sisteminde kalite açısından farklılıkların olmasına neden 

olmaktadır. İstanbul'daki belediye belgeli tesislerin sayısı hiç de azımsanmayacak bir 

boyuttadır. Dolayısıyla bu durum özellikle İstanbul için önemli bir sorun teşkil etmektedir.  

Bu sorunun çözümü için, konaklama tesislerinin belgelendirmesinde ki farklılıklar 

giderilmeli ve uluslararası standartlarda tek bir belgelendirme sisteminin oluşturulmalıdır. 

Ayrıca proje kapsamında denetleme mekanizmaları da geliştirilmelidir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S11.P1 
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S8.P2 AİLE PANSİYONCULUĞU VE KISA SÜRELİ KONUT KİRALAMA 
YASAL ALTYAPI HAZIRLIK ÇALIŞMASI 

UYGULAMA SÜRESİ Kısa Vade 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, TUROB, STK'lar, Meslek Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje ile Aile Pansiyonculuğu ve kısa süreli konut kiralama sistemlerine ilişkin standartlar 

geliştirilecektir. 
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S9.P1 İSTANBUL ÇEVRE KORUMA YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, UDHB, ÇŞB, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, GTHB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlçe Belediyeleri, İSTKA, STK'lar, Meslek 

Odaları… 

PROJE ÖZETİ 

 

Çevre Koruma Yönetim Sistemi, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, 

suya,havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri 

tabanında kurulan bir yönetim modelidir. 

Sistem ile, çevreyle ilgili faaliyetlerin, belli bir sistematik ve süreklilik içinde yürütülmesi 

sağlanacak; çevre performans göstergeleri ve değerlendirme yöntemleri belirlenerek 

çevresel değerler düzenli olarak değerlendirilecektir. Olumsuz gelişmeler öngörülüp 

hazırlıklı olunması ve teknik gereksinimlerin yerine getirilerek en az zararla atlatılabilmesi 

sağlanacaktır. 

Eğitim programları sistemin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmalıdır. 

 



 

415 
 

S9.P2 İSTANBUL YAŞAM KALİTESİ İZLEME MERKEZİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı, STK'lar, Meslek Odaları, Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

Kentte yasayan kişilerin yasamdan, yasam alanlarından ve çevrelerinden memnun 

olmasını ifade eden ve bu sayede verimliliğin yüksek olmasına ve ekonomik canlılığın 

artmasına olanak sağlayan kentsel yasam kalitesi çalışmalarının İstanbul için de 

uluslararası standartlarda ele alınıp en verimli şekilde yapılmasına altlık oluşturacak bir 

merkezin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

1- KONSEPT TASARIMI 

• İstanbul İçin Yasam Kalitesi Senaryosu Değerlendirmesi 

• Monitoring Merkezi Uygulama Planı 

• Sistem Platformunun Tasarımı 

2-GELISTIRME 

• Kentsel Yasam Kalitesi Göstergelerinin Belirlenmesi 
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S9.P2 İSTANBUL YAŞAM KALİTESİ İZLEME MERKEZİ PROJESİ 

• Veri Kaynaklarının Tanımlanması 

• Göstergelerin İnşası 

• Veri Tabanı Tasarımı 

3-UYGULAMA 

• Veri Toplama 

• Elde Edilebilir Datanın Değerlendirilmesi 

• Anket Çalışması 

• Verilerin İşlenmesi 

• Verilerin Raporlanması ve Yayımlanması 

• Web Platformu’nun Tasarımı 
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S9.P3 
İSTANBUL'UN GÖLGESİ PROJESİ 

(İSTANBUL SİLUET MASTER PLANI) 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma 

Ajansı, STK'lar, Meslek Odaları, Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

 

İstanbul sahip olduğu kent silüeti ile dünyanın en özellikli kentlerinden birisidir.  

İstanbul; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin 

siluetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel noktalara ve alanlara sahiptir. 

İstanbul'un Gölgesi Projesi ile; kent ölçeğinde siluet araştırmaları yapılarak gerekli 

önlemler alınacak; kentin sahip olduğu özgün siluetin korunmasına yönelik siluet ve 

tasarım planlaması çalışmaları yapılacaktır. 
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S9.P4 İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, STK'lar, Meslek 

Odaları, Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul’da yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarını bütüncül bir bakış açısı ile analiz 

ederek,  dönüşüm çalışmalarına yön vermek üzere bu alanlara ait hedef ve politikalarının 

oluşturulması, fiziksel ve sosyal çevrenin sağlıklı dönüşümüne ilişkin ekonomik, işlevsel 

yöntemlerinin belirlenmesi, dönüşüm sonrasında sağlıklı, güvenli ve yaşam kalitesi 

yüksek kimlikli kentsel mekânların oluşturulmasına yönelik yol haritalarının çıkarılması ile 

çalışma aşamasında yapılacak iş ve eylemlerin tanımlanması amaçlanmaktadır. 
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S10.P1 İSTANBUL GÜVENLİK ALGISI ARAŞTIRMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Güvenlik, bir ülkenin turistik çekiciliği karşısında, ters kutupta yer alan, son derece 

önemli bir konudur. Güvenlik kaygılarının var olduğu bir coğrafyanın turizmden gelir elde 

etmesi oldukça zordur. Bu kapsamda İstanbul için güvenlik algısı araştırması belirli 

periyotlarda yapılmalı ve sonuçlarına yönelik önlemler alınmalıdır. İstanbul hakkında çıkan 

olumsuz haberlerin takibi ve düzeltilmesine yönelik eylemlerin belirlenmesini sağlayacak 

yapılanma ve uygulama araçları geliştirilmelidir. 
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S10.P2 İSTANBUL AYDINLATMA MASTER PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Kent aydınlatmanın temel amacı, öncelikle, çevreyi algılayacak düzeyde yeterli aydınlık ile 

emniyet ve güvenliği sağlamaktır. Kent aydınlatması günümüzde, eskiden olduğu gibi 

yalnızca güvenlik koşullarını kapsayan yaya ve araç trafik yollarının aydınlatılması ile 

kalmayıp, kenti gerek kullanım, gerekse estetik yönden çekici kılacak aydınlatma 

düzenlerinin kurulmasını kapsamaktadır. 

İstanbul'un sistemli bir aydınlatma ile eşsiz gündüz görüntüsünün geceleri de ortaya 

çıkartılıp değerinin vurgulanması, içinde yaşayanlara birçok yönden güvenlik, mutluluk ve 

sahiplenme duygusu getirirken yaşanılası ortamlar sunacağı gibi, turizm açısından da 

ülkemize artı değerler kazandıracaktır. 

Kimi kentlerde ilgi çekici tarihi yapılar sınırlı sayıda bulunurken, İstanbul'da ise özellikle 

Tarihi Yarımada’da oldukça fazladır. Gün ışığı altında tümü görünen bu yapıların 

tamamının geceye taşınması,  pahalı, fazla enerji gerektiren, çokluğu nedeniyle bir  tür 

ışık kirliliği yaratan, ayrıca görsel açıdan da seçicilik taşımadığı için pek anlamlı olmayan 

bir yaklaşım olacaktır. İstanbul için ‘Aydınlatma Master Planı’nın yapılmasının gereği 

burada açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.  

Etkili ve çekici bir kent görüntüsü elde etmek için aydınlatılacak yapıların bir planlama 

kapsamında özenle seçilmesi, yapıların; tarihi, mimari özellikleri, çevre koşulları göz 

önünde tutularak, teknik ve estetik yaklaşımlarla aydınlatma çözümlerinin getirilmesi, 

statik-dinamik aydınlatma ve kullanım sistemlerinin etkin enerji kullanımlı ve sürdürülebilir 

olmasının gözetilmesi, kültürel miras içinde yer alan bu yapılara aydınlatma ve tesisatı ile 

ilgili hiçbir biçimde zarar verilmemesi temelde göz önünde tutulması gereken 

etmenlerdir. 
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S10.P3 İSTANBUL İZLEME SİSTEMİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Güvenliğin en iyi şekilde sağlanabilmesi ve suç oranlarını düşürebilmesinde en etkin 

araçlardan biri "Kent İzleme Sistemleri"dir.  

İzleme sistemi teknolojilerinin dünya ile eş zamanlı olarak İstanbul'da da geliştirilmesi; 

hem İstanbulluların hem de yabancı ziyaretçilerin güvenlik algılarını olumlu yönde 

etkileyecektir.  
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S10.P4 İSTANBUL TURİZM GÜVENLİK VE EMNİYET EYLEM PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İl Emniyet Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlçe 

Belediyeleri… 

PROJE ÖZETİ 

 

Güvenlik kaygılarının var olduğu bir kentin turizmden gelir elde etmesi oldukça zordur. 

İstanbul diğer dünya metropolleri ya da Türkiye’deki şehirlerle karşılaştırıldığında daha 

güvenli, suç oranları daha düşük bir şehir olmakla birlikte suç oranlarında artış yaşandığı 

da gözardı edilmemesi gereken bir husustur. Bu sebeple suç oranlarının kurumlararası 

işbirliği ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının da artırılarak düşürülmesi 

gerekmektedir. 

2013 yılında 10,4 milyon turist ağırlayan ve 2023 yılında bunu 16 milyonun üzerine 

çıkarmayı hedefleyen İstanbul'da; turizme yönelik güvenlik ve eylem planı hazırlanması 

gerekmektedir. 
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S11.P1 İSTANBUL TURİZM KALİTE STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ TASLAK 
ÇALIŞMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUROB, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Turizm sektörü ve turizm ile ilişkili sektörlerin her alanında kalite standartları 

belirlenecektir.  

İLİŞKİLİ PROJELER S8.P1 
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S11.P2 TURİZM SEKTÖRÜ MESLEKİ SERTİFİKASYON MODELİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Milli Eğitim Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUROB, Meslek 

Odaları. STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

Turizm sektörü içinde yer alan meslekler, bu mesleklerin değişik kademelerinde çalışma 

hakkı ve unvan kullanma kanuni himaye altına alınarak turizmde hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, mesleğe girmek için asgari normlar 

belirlenecek ve belgelendirilecektir.  

Herhangi bir işkolunda çalışabilmek için çalışanın belli niteliklere sahip olması; herhangi 

bir işin meslek olabilmesi için, belirli niteliklere sahip kişiler tarafından yapılması 

gerekmektedir. Örneğin garsonluk, konaklama tesislerinde kat hizmetleri, bir iş olarak 

değil, belli niteliklere sahip kişilerce yapılan bir meslek olarak görülmelidir. Bu ise, 

çalışanların her birinin mesleğin gerektirdiği niteliklere haiz olduğunu gösteren bir 

sertifika, birbelgeye sahip olması ile gelinecek bir durumdur. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S1.P1 
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S12.P1 SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL DEĞERLERİN 
ARAŞTIRILMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

TUROB, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Somut ve somut olmayan kültürel her bir mirasın; kaynağı, tarihsel geçmişi, mimarisi, 

kültür dönemi, görmüş olduğu tadilatlar, hangi amaçlarla kullanıldığı, fiziksel ve 

fonksiyonel özgünlük durumu, kültürel ve ekonomik etkileri vb. konularda araştırmasının 

yapılmasını içermektedir. Proje kültürel mirasımızın korunmasını sağlayacak; diğer 

projeler için de önemli bir rehber olacaktır. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2, S3.P4, S13.P4, S33.P1 
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S12.P2 TARİHİ ESERLER VE SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERE YÖNELİK YAPI 
DAYANIKLIK TESTİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

TUROB, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, İstanbul'da yer alan anıt eserler ve sivil mimari örneklerin korunmasını ve gelecek 

kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır. 

Proje kapsamında İstanbul'da ki yaklaşık  30000 eser dayanıklılık testinden geçirilecek; 

müdahale edilmesi gereken eserler ortaya çıkarılacak ve eylem programı hazırlanacaktır. 

Eylem programında öncelikler belirlenecek, işbirliği olanakları geliştirilecektir. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2, S3.P3, S3.P4, S13.P4 

 



 

427 
 

S13.P1 TURİZM ODAK NOKTALARI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, tarihi değerler; modern mimarinin önemli örnekleri; hikâyesi olan, bir romanda, 

hikâyede, efsanede, şarkıda, filmde geçen mekânlar; yöreye özgü ürünlerin üretildiği 

mekânlar; önemli buluşma mekânları; müzeler, heykeller vb.  gibi tek başına çekim 

unsuru olabilecek mekanların turizm odak noktaları olarak belirlenmesini, tanıtım ve 

markalaştırma faaliyetlerinin düzenlenmesini içermektedir. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P4, S3.P2, S3.P4 
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S13.P2 GEZİ GÜZERGAHLARI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

TUROB, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Tematik gezi güzergahları ve tanıtımına ilişkin faaliyetler belirlenecektir.  Güzergahlar 

üzerindeki sorunlar tespit edilecek, alt yapı ve üst yapı düzenlemeleri (ulaşım, levha, 

ışıklandırma, engelli erişimi vb.) gerçekleştirilecektir. 

Örnek Projeler: 

Boğaziçi Uygarlığının izini sürmek, Saray bahçeleri, İstanbul'da suyollarının izlerini 

sürmek, Anastassius surlarının izini sürmek, İstanbul'da camın izini sürmek, İstanbul'da 

Hıristiyan yapıları, Oryantalist yapılar, Mimar Sinan eserleri, Evliya Çelebinin İstanbul'u, 

İstanbul Savunması 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P1, S13.P4, S3.P2, S3.P4, S33.P1 
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S13.P3 ARKEOLOJİK SERGİ ALANLARI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'un güçlü yönlerinden biri olan, kentin tarihine ilişkin bilgilerin değişmesini 

sağlayan ve bu anlamda turizmi besleyen arkeolojik alanların düzenlenmesi ve turizme 

kazandırılmasını hedefleyen proje, turizme açılabilecek arkeolojik sergi alanlarının 

tespitini, gerekli düzenlemeler ve tanıtım faaliyetlerini içermektedir. Proje kapsamında 

arkeolojik tur rotaları da belirlenecektir. Arkeolojik alanlar ve eserler, hikaye ve efsanelerle 

zenginleştirilecektir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2, S3.P4, S12.P1, S13.P1, S13.P4, S33.P1 
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S13.P4 TURİZM ENVANTER VERİTABANI ÇALIŞMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, İstanbul'daki turizm kaynakları veritabanının oluşturulmasını ve günceliğini 

sağlayacak sistemlerin geliştirilmesini hedeflemektedir. 

 

 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2, S3.P4, S33.P1 
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S14.P1 ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER MÜZESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'da yaşamış veya İstanbul'a iz bırakmış önemli şahsiyetlerin (padişahlar, devlet 

adamları, sanatçılar, edebiyatçılar vb.) tanıtılacağı ve eserlerinin sergileneceği müzenin 

ilkeleri oluşturulacaktır. Ayrıca, kurulacak olan müzenin yeri ve mimarisi de 

belirlenecektir. 

 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S12.P1, S15.P1, S15.P2 
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S14.P2 KAYBOLAN MESLEKLER VE ÜRÜNLER MÜZESİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

 

Kaybolan meslekler ve ürünlerine yönelik eserlerin sergileneceği müzenin ilkeleri 

oluşturulacaktır. Ayrıca, kurulacak olan müzenin yeri ve mimarisi de belirlenecektir. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S12.P1 
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S14.P3 SOKÜM GEZİ GÜZERGAHLARI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

Proje, SOKÜM'a yönelik güzergahların belirlenmesini; güzergah üzerinde alt ve üst yapı 

düzenlemelerini içermektedir. Güzergahlar; hikayeler, efsaneler ve uygulamalarla 

zenginleştirilecektir. 

Örnek Projeler:  

İstanbul Efsaneleri 

İstanbul Tılsımları 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S12.P1, S13.P2 
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S14.P4 EDEBİYAT HARİTASI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

İnsanın kendisini, çevresini, doğayı ve dünyayı tanıması, değerlendirmesi ve duyarlık 

kazanması için; bir kenti tanımak ve tanıtmak için edebiyat çok önemli bir araçtır. 

İstanbul ise Türkiye'de edebiyatın merkezidir. Birçok edebiyatçı İstanbul'da yaşamış, 

eserlerine İstanbul ilham kaynağı olmuş, eserlerinde İstanbul'dan bahsetmiştir. Ancak 

edebiyat tarihimize ilişkin bu izler yavaş yavaş kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

İstanbul'da edebiyatçıların yaşadıkları mekanların, hem hayatlarına hem de yazılarına 

damga vuran mekânların, edebiyatın çeşitli dönemlerine damgası vuran yerlerin tespit 

edilerek envanter oluşturulacak ve haritalandırılması yapılacaktır. 
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S14.P5 EDEBİYAT MÜZE KÜTÜPHANELERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, kütüphaneler aracılığıyla edebiyat üretimine ve Türkiye'nin 

yazınsal çekiciliğinin yükselmesine katkı sağlamak üzere başlattığı projesi, İstanbul'da 

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi ile sınırlı kalmıştır. Türkiye'de edebiyatın 

merkezi olan İstanbul, bu proje için önemli bir potansiyele sahiptir. 
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S14.P6 İSTANBUL'A ÖZGÜ SOKÜM TESPİTİ VE TESCİLİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'a özgü somut olmayan kültürel miras değerleri tespit edilecek ve tescil edilmesi 

için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S12.P1 
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S15.P1 KÜLTÜREL MEKANLARA DÖNÜŞTÜRME PROGRAMI  

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

 

"Tarihi Alanların Fonksiyonelliği Araştırması" projesi sonucunda, kültür ve sanat 

faaliyetleri için kullanılması önerilen yapıların dönüştürme programları ve uygulama 

adımları belirlenecektir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2, S12.P1 
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S15.P2 ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK  

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

Müzecilik konusunda, gerek ekonomik ve teknolojik gerekse nitelikli insan gücünde 

ortaya çıkan gelişme ile birlikte klasik müzecilik anlayışı, yerini modern müzecilik 

anlayışına bırakmıştır. 

Klasik müzecilik sunumunda sıkça karşımıza çıkan vitrin içi, stant üzeri sergileme ya da 

duvar panolarıyla sergilemenin yanı sıra, anlatımı kuvvetlendirmek için dekor, kostüm, 

fotoğraf maket, manken, mumya, kulaklık ve/veya telefon düzeneğiyle sesli, 

yönlendiriciler kullanılmak suretiyle, sunum zenginleştirilerek ziyaretçinin ilgisi canlı 

tutulmaktadır. Çağdaş müzecilik yaklaşımında, müze ve izleyici arasında iletişimin 

kurulması önemlidir. 

Çağdaş Müzecilik projesi ile eğitim programları hazırlanacak; müzeye girecek eserlerin 

seçimi, bakımları, onarımları, saklama ve sergileme koşulları, yöntemleri; ayrıca tanıtımları 

konusunda araştırmalar yapılacak, gelişen yeni metotlar takip edilerek İstanbul 

müzelerinde uygulanması sağlanacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2 
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S15.P3 İSTANBUL BAKI VE GÖRSEL ENVANTER PROJESİ  

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İBB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İlçe 

Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

İstanbul İli bütününde doğal ya da kentsel manzara veren tüm noktaların tespiti, 

incelenmesi ve analizi, bu yolla İstanbul’ un görsel manzara ve seyir teraslarına ilişkin 

bakı noktaları haritasının oluşturulması ve bu noktaların İstanbul İli Turizm Stratejisiyle 

bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yapılan Çalışmanın Çerçevesi 

1- Literatür taraması,  

2- Bakı noktalarının tespiti, 

3- Tespit edilen noktaların sayısallaştırılması ve bu noktalara ilişkin veri tabanı 

oluşturulması, 

4- Arazi çalışması, 

5- Tespit edilen noktaların sınıflandırılması ve hangi tür turizme altlık 

oluşturabileceğinin tespiti, 

6- Fotoğraflama, 

7- Raporlama ve sunum. 

İLİŞKİLİ PROJELER S20.P1, S20.P5, S20.P8, S20.P9, S20.P12 
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S15.P4 HALİÇ KÜLTÜR VADİSİ PROJESİ  

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, TUROB, Meslek Odaları. STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

Tarihi alanın korunması; topografyasını ve doğal özelliklerini; çevresindeki tarihi ve 

çağdaş yapılaşmaları; yeraltı ve yerüstü altyapısını; açık alanları ve bahçeleri; arazi 

kullanımını ve alanın organizasyonunu; algılar ve görsel ilişkiler ile kentsel yapının diğer 

tüm unsurlarını içermektedir. Bunun yanında, sosyal ve kültürel uygulamalar ve değerleri, 

ekonomik süreçler ile çeşitliliği ve kimliğe ilişkin mirasın somut olmayan boyutlarını da 

içerir (UNESCO, 2011). Bu doğrultuda, İstanbul’un belleğini oluşturan somut ve somut 

olmayan öğelerin sürdürülebilir kalkınma çerçevesi içerisinde korunması, yönetimi ve 

geliştirilmesi için kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım esastır. 

Haliç, tarihi, kültürel ve fiziki yapısıyla İstanbul'un en güzel bölgelerinden biridir. 

İstanbul'un fethiyle birlikte bölgede bir kültür mozaiği oluşmuştur. 

Somut ve soyut kültürel miras bakımından oldukça zengin bir bölge olan Haliç'te, Kültür 

Vadisi Projesi kapsamında bölgenin kültür ve turizm potansiyeli ön plana çıkartılacak; 

bütüncül bir planlama ve yönetim sistemi oluşturulacaktır. 

 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2, S15.P1 
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S16.P1 KREATİF MERKEZLER PROGRAMI  

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İSTKA 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Kreatif endüstri çok geniş bir yelpazeye sahip bir sektördür. "Kadimİstanbul"da bu 

sektörün; el sanatları, sanat ve antikacılık, tasarım, moda, film, müzik, gösteri sanatları 

gibi kültür, sanat ve imaja yönelik konuları değerlendirilmektedir. 

Geniş bir yelpazedeki ekonomik faaliyetleri kapsayan İstanbul’daki yaratıcı endüstrilerin 

gerek bir bütün olarak ve gerekse ayrı ayrı alt sektörlerin her birindeki potansiyelin daha 

iyi bir şekilde kullanılması için ilgili özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, 

kamu kurumları ve üniversiteler gibi aktörlerin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Yaratıcı 

endüstriler ayrıca akademik ve mesleki anlamda da farklı disiplinlerin bakış açılarını bir 

araya getiren çok boyutlu bir alandır. Bu bağlamda bir taraftan sektörün sorunlarının 

giderilmesi ve geliştirilmesine yönelik işbirliği ve disiplinler arası çalışmaların 

desteklenmesi amaçlanmakta; diğer taraftan da bu tür çalışmalar için kullanılabilecek ve 

sektöre ortak hizmetler sunabilecek merkez ve kentsel alanların oluşturulmasının 

desteklenmesi hedeflenmektedir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S3.P2 
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S16.P2 KREATİF ENDÜSTRİ FİKİR PLATFORMU  

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İSTKA 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Kreatif endüstri, küreselleşen dünyada ekonomik büyümenin en önemli unsurları 

arasında yerini almıştır. Kreatif endüstrilerin sunduğu kalkınma potansiyelini gören ülkeler 

bu potansiyelin daha iyi kullanılabilmesi için politikalar geliştirmekte, yaratıcı endüstrileri 

ekonomi içerisinde önceliklendirmekte, bu sektörlerin gelişimi için uygun ortamlar 

yaratmaya çalışmakta ve özel destekler sunmaktadır. 

Kurulacak platform ile özellikle gençlere destek sağlanacaktır. Platformda, fikirlerini 

hem sunabilmelerine hem de hayata geçirmelerine yönelik  imkan bulacaklardır. 
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S16.P3 KREATİF ENDÜSTRİ YATIRIM VE DANIŞMANLIK PLATFORMU  

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İSTKA 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Yaratıcı endüstrilerde zanaat, tasarım, medya, performans sanatları, sahne sanatları, 

sinema ve yayıncılık gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların önemli sorunlarının 

başında daha etkin bir şekilde üretim gerçekleştirmelerine, üretilen ürün ve hizmetlerin 

yurtiçi ve özellikle yurt dışı pazarlara ulaştırılmasına yönelik kurumsal kapasitenin 

yetersizliği gelmektedir. Ayrıca bireysel üretim ve KOBİ’lerin yoğunlukta olduğu bu 

sektörlerde finansmana erişim imkânları da kısıtlı kalmaktadır. Yaratıcılıktan beslenen bu 

sektörlerin gelişimi için fikri mülkiyet haklarının korunması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu anlamda başta KOBİ’ler ve bireysel üreticiler olmak üzere bu sektörde 

faaliyet gösteren aktörlerin yaşadıkları sorunları aşmalarına yönelik olarak kurumsal 

kapasitelerini artırmak amacıyla sunulacak özellikle eğitim, yönlendirme, danışmanlık gibi 

verilecek ortak hizmetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S4.P1 
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S17.P1 İNANÇ ZİYARET MEKANLARI ALAN YÖNETİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İBB, İlçe Belediyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…     

PROJE ÖZETİ 

 

Kentin sit alanları ve etkileşim sahaları ile bağlantı noktalarında bulunan ziyaret yerlerinin 

bir yönetim planı çerçevesinde korunması ve değerlendirilmesi, yönetim alanlarının 

belirlenmesi, geliştirilmesi, yönetim planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması 

ve denetlenmesi ile alan yönetimi gerçekleştirilmelidir.Kamu kurum ve kuruluşları, 

belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan 

yönetim planı çerçevesinde plan kapsamındaki hizmetlere öncelik vererek, bu amaçla 

bütçelerine gerekli ödenekleri ayırmalıdırlar. 
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S17.P2 İNANÇ TURİZMİ GEZİ GÜZERGAHLARI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

İnanç turizmine yönelik güzergahların belirlenmesini; güzergah üzerinde alt ve üst yapı 

düzenlemelerini içermektedir. Planlanan Güzergahlar: 

I. İstanbul’un yedi tepe üzerinde inşa edilmiş olan külliyeleri; Sultanahmet-
Ayasofya,  Çemberlitaş-Nuruosmaniye Cami, Bayezıt-Süleymaniye Cami, 
Fatih-Fatih Cami, Yavuz Selim-Sultan Selim Cami, Edirnekapı-Mihrimah 
Cami ve Aksaray semtinden surlara ve Marmara sahiline kadar giden 
bölgeyi konu alan bir güzergah. 

II. İstanbul kuşatmaları ve İstanbul’un fethine katılmış olanların kabirlerinin yer 
aldığı; Sahabe Kabirleri ile İstanbul’un Mutlu Askerleri (Ni’mel Ceyşler)’nin 
bulunduğu bir güzergah. 

III. İstanbul’un fethine tanıklık etmiş olan kültür varlıklarını; hisarlar, kaleler-
kuleler, surları konu alan “İstanbul’un Sessiz Tanıkları” adlı bir güzergah. 

IV. İstanbul’da ziyaret edilen kutsal emanetleri; Hırka-ı Şerif, Kadem-i Şerif, 
Hacerü’l Esved Taşları, Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi’ndeki 
kutsal emanetleri kapsayan bir güzergah. 

V. Eyüp’te Halid bin Zeyd Eyyub el-Ensari’nin türbesi odaklı, türbeler, hazireler 
ve Eyüp Mezarlığını kapsayan bir güzergah. 

VI. Evliya türbelerini kapsayan bir güzergah. 
VII. Mimar Sinan Eserlerini kapsayan bir güzergah. 

VIII. Vakıf Eserleri ve kitabelerini kapsayan bir güzergah. 
IX. Şehrin tarihi sürecinde yer almış, kültür tarihimizde iz bırakmış olan olayların 

canlandırmasına yönelik; Hırka-ı Saadet Alayı, Kılıç Alayı, Surre Alayı, Amin 
Alayı, Beşik Alayı, Esnaf Geçit Alayı vb. gezi güzergahları. 

X. Farklı inanç gruplarına ait ziyaret yerlerini kapsayan güzergahlar. 
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S17.P3 
İSLAM ÖNDERLERİ KABİR KEŞİF VE MAKAM OLUŞTURMA 

PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

İstanbul İnanç Turizmi çalışmasının kentin bütününde literatür araştırmasının sonucunda, 

günümüze ulaşan kutsal mekanların arazi yer tespiti çalışmasının  tamamlanması 

gerekmektedir. Öncelikle ziyaret mekanları içinde yeralan Ni’mel Ceyş kabirleri ile 

Namazgahların, arazi yer tespitleri tamamlanmalı, elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemi 

veri tabanına eklenmelidir. Yer tespit çalışmaları Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’ne 

iletilerek, kentsel tasarım uygulama projelerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca 

Edirnekapı’daki Abdurrahman Paşa ve Refiki, Kasımpaşa’da Ashap ve Tabiin ile 

günümüzde yeri bilinemeyen Abdülaziz bin Zürare(r.a) olarak bilinen sahabe kabrinin 

arazi yer tespitleri yapılmalıdır.İstanbul’a kesin olarak geldiği bilinen Abdullah b. Ömer, 

Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Zübeyr ve Fedâle b. Ubeyd gibi önemli sahâbîlerin adına 

bir makamın yapılması da yapılacak çalışmalar arasındadır. 
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S17.P4 
İSTANBUL EVLİYALARI, İSLAM ALİMLERİ VE VAKIF ESERLERİ 

LİTERATÜR ARAŞTIRMA PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…     

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul İnanç Envanterinin geliştirilmesi konusunda İstanbul Evliyaları, İslam Alimleri ve 

Vakıf Eserlerinin de literatür araştırmaları tamamlanarak, yer tespit çalışmaları yapılmalı,   

elde edilen veriler İstanbul İnanç Turizmi Envanteri ile Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanına 

eklenmelidir. 
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S17.P5 EYÜP İNANÇ MERKEZİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

Şehrin İslami açıdan potansiyeli en yüksek bölgesi Eyüp ilçesi sınırları içinde yer alan, 

Sahabe Ebu Eyyub El-Ensari’nin türbesi odaklı olmak üzere Eyüp Sultan Camii, türbe ve 

mezarlıkları kapsayan alan ile birlikte, Cadde-i Kebir ve Feshane-Defterdar Caddesi ile 

devamında yeralan Ya Vedud Türbesi ile Ayvansaray toklu Dede Mezarlığı odaklı 

Ayvansaray bölgesindeki sahabe kabirlerinin yer aldığı bölgenin tamamını içine alan, yol, 

ulaşım ve sosyal hizmetleri bakımından alt ve üst yapısının inanç bölgesi kriterlerine göre 

ele alınmış bir “Eyüp İnanç Bölgesi Projesi” hayata geçirilmelidir. Bu bölgede bulunan 

anıt eserler, türbeler, çeşmeler, mezarlık ve hazirelerde bulunan şahidelerin onarımlarının 

yapılması, güzergah üzerinde çevre düzenlemelerinin yapılması ve kent yönlendirme 

tabelalarının yerleştirilmesi, Eyüp İnanç Merkezinin Alan Yönetimine ilişkin inanç 

esaslarının öngördüğü özel ve dini nitelikli  Eyüp İnanç Bölgesine özel, bir idari  yapının 

ve yönetim sisteminin hazırlanması gerekmektedir. 
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S17.P6 
İNANÇ TURİZMİ İLE İHL VE İLAHİYAT FAKÜLTELERİ EŞGÜDÜM 

PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

İnanç Turizmi Konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlahiyat Fakülteleri ve İmam 

Hatip Liseleri karşılıklı işbirliği ortamı hazırlanmalıdır. 

Şehirdeki kutsal ziyaret yerlerinin zengin potansiyeli konusunda İstanbul ile ilgili bir 

bölümün eğitim kurumlarında Araştırma Merkezi olarak ayrılması önemlidir. Bu 

merkezde İBB’nin desteği ile düzenli olarak İstanbul ve İnanç Konularını işleyen 

sempozyum düzenlenmeli, araştırmacılara ve konuyla ilgilenenlere yönelik bir iklim 

sağlanmalıdır. Araştırma yapanları teşvik eden destek programlar düzenlenmelidir. 
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S17.P7 KABİR ZİYARETİ VE ADABI REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ Kısa Vade 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

İnanç esaslı gezilerden gereğince yararlanabilmek, ziyaret edilen kutsal yerleri, bu 

mekanlarda medfun olan zatları tanımayı ve ziyaretin nasıl yapılaçağının bilinmesini  

gerektirir. Bu amaçla kutsal mekanları ziyaret edenler için konunun uzmanlarının 

danışmanlığında manevi hayata hitabeden “Kabir Ziyareti ve Adabı” konulu bir rehber 

kitap hazırlanmalıdır. 
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S17.P8 AHLAKİ VE DİNİ DEĞERLER SOSYAL GELİŞİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

Ziyaret yapanlar ziyaretlerinde bu mekanlara yönelik bilgilerini tamamlayarak, ziyareti 

gerekli şekilde gerçekleştirecek ve istedikleri manevi kazancı elde edeceklerdir.Diğer 

taraftan aile ve sosyal hayata katkı yapması amacıyla, düşünce ve maneviyat eksenli 

bilimsel platformlar oluşturulmalı, “Ahlaki ve Dini Değerler” içerikli bilgilendirme 

konferans, seminer ve forumlar düzenlenmelidir. 
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S17.P9 EZAN OKUMA EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

Kentte dini hizmetlerin sesli ve görsel nitelikleri bir bütünlük içinde 

sergilenmelidir.Özellikle ezanın sosyal hayatta bir estetik ve güzellik, ruhları ürperten, 

gönülleri heyecana getiren hayatın bir parçası olması itibariyle, bir ses, makam, edâ ve 

üslûb ile okunmalıdır. Bu nedenle din hizmeti personeline “Ezan Okuma Eğitimi” 

verilmelidir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S1.P1 
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S17.P10 İNANÇ TURİZMİ ZİYARET YERLERİ GEZİ REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

"İstanbul inanç Envanteri Projesi" ve İnanç Turizmi Gezi Güzergahları Projesi" verileri ile 

hazırlanacak olan rehberde; İstanbul'da inanç turizmine yönelik olarak gezilebilecek 

yerlerin tanıtımları yapılacak; ulaşım bağlantıları, konaklama, yeme-içme mekanları 

konularında bilgilendirme yapılacaktır. 

İstanbul'da ki diğer turizm türlerine yönelik olarak da bilgilere yer verilerek inanç 

turistlerinin İstanbul'u keşfetmeleri sağlanacaktır. 

Rehberde ayrıca Türkiye'deki inanç merkezlerine ilişkin tanıtımlara da yer verilecektir.   

İLİŞKİLİ PROJELER S17.P2, S17.P14 
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S17.P11 KİTABELER REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

Ziyaret mekanlarında yeralan kitabelerin tercümelerinin yeraldığı bir "Kitabeler 

Rehberi"'inde ayrıca İstanbul'da inanç turizmine yönelik gezilecek yerler ve inanç turizmi 

gezi güzergahları ile birlikte ulaşım bağlantı noktalarına da yer verilecektir.    
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S17.P12 İNANÇ MERKEZİ BÖLGELERİ KENTSEL TASARIM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

I. Arazi Çalışmaları veri tabanı esaslı İnanç Turizmi Bölgeleme  çalışmasının 
yapılması. 

II. İstanbul’un Fethi Konseptinin İşlendiği projelerin geliştirilmesi. 
a. Hz. Halid Bulvarı – Yavedut caddesi–Ayvansaray Caddesi ve Savaklar Caddesi 

‘ni kapsayan sahabe kabirleri odaklı. 
b. Özelde Fatih ilçesi olmak üzere İstanbul’daki ulaşılabilen tüm fetih gazi ve 

şehitleri kabirleri odaklı.  
III. İstanbul’da İnanç Esasları İle Biçimlenen Şehir Dokusunda Külliyeler Odaklı 

Kentsel Tasarım Projeleri geliştirilmesi. 
a. Şehzade Külliyesi ile Süleymaniye Külliyelerinin kent dokusunda kaybolan 

izlerinden hareketle iki külliye arasındaki bağlantının yeniden sağlanması. 
b. Haseki Külliyesi ile çevresinin tarihi kimliğine esas olan özgün yol dokusu ve yapı 

sistemi ile birlikte düzenlenmesi. 
c. Kadırga Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi ile çevresinin tarihi kimliğine esas olan 

özgün yol dokusu ve yapı sistemi ile birlikte düzenlenmesi. 
d. Edirnekapı-Mihrimah Külliyesi ile çevresinin tarihi kimliğini esas olan özgün yol 

dokusu ve yapı sistemi ile birlikte düzenlenmesi. 
IV. Tarihi İstanbul'da Yaşamı Yansıtan Bölgeler Temalı Kentsel Tasarım Projesi; 

a. Süleymaniye, Kirazlı Mescit ve Şehzadebaşı Caddesinin oluşturduğu aksın tarihi 
kimliğine esas olan özgün yol dokusu ve yapı sistemi ile birlikte düzenlenmesi. 

b. Fethin gerçekleştiği Topkapı Sur Kapısı, Beyezıd ve Topkapı Sarayı’nı kapsayan 
şehir aksının tarihi kimliğine esas olan özgün yol dokusu ve yapı sistemi ile 
birlikte düzenlenmesi.   

c. Haseki Caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi’ni oluşturan şehir aksının tarihi 
kimliğine esas olan özgün yol dokusu ve yapı sistemi ile birlikte düzenlenmesi.   

d. Cerrahpaşa Caddesi ile Koca Mustafa Paşa Caddesi’ni oluşturan, Sümbül 
Efendi Külliyesi ile sonlanan şehir aksının tarihi kimliğine esas olan özgün yol 
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S17.P12 İNANÇ MERKEZİ BÖLGELERİ KENTSEL TASARIM PROGRAMI 

dokusu ve yapı sistemi ile birlikte düzenlenmesi.  
V. İslam geleneğinden gelen ve şehrin kimliğinde  yeri olan ögelere odaklı Kentsel 

Tasarım Projesi;  
a. Tarihi Yarımada’da ahşap sivil mimari örnekleri, çeşme, sebil, sadaka taşları, 

yitik taşları, kuş evleri gibi ögelerin tarihi doku içinde yer aldığı bölgelerde yer 
tespit çalışması yapılması, bir envanterin hazırlanması, bu mekanların ziyarete 
açılması konusunda gerekli olan proje ve düzenlemelerin yapılması.  

b. Fatih ve Üsküdar ilçelerinde yoğun olarak bulunan kuş evlerini tanıtan bir gezi 
güzergahı oluşturulması.  

VI. İstanbul’un inanç merkezli kültür ve sanat yaşamına yön vermiş ve şehrin 
tarihinde bir  yeri olan kişilere odaklı Kentsel Tasarım Projesi;  

a. İstanbul’da Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Ekrem Hakkı Ayverdi, 
Yahya Kemal ve Süheyl Ünver gibi adları “İstanbul” ile anılan kişilerin, yaşamış 
oldukları mahalle ve  tarihi mekanların yer aldığı bölgede gezi güzergahları 
oluşturulması, bu mekanların ziyarete açılması konusunda gerekli olan proje ve 
düzenlemelerin yapılması. 

b. İstanbul'un inanç önderleri olan kişilere odaklı mekansal tasarım projeleridir. Bu 
kapsamda öncelikle inanç yönünden toplumu yönlendirmiş, toplumsal hayata 
yönelik faydalı çalışmalar yapmış büyük zatların yaşadıkları mekanlar tespit 
edilmeli, bu mekanların ziyarete açılması konusunda gerekli yapısal çalışmaların 
yapılarak, mekansal düzenlemelerinin tamamlanması. 

VII. İstanbul'da Yükselen İslam Sanatlarının eğitim ve Uygulamalarının Yapıldığı 
Sanat ve Tasarım Merkezlerinin Kurulmasına Odaklı Projeler 

a. Fatih Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi’nin hat, teship, ebru, minyatür vb. 
sanatı eğitiminin verildiği, sergilerin düzenlendiği, bir araştırma kütüphanesi ve 
toplantı salonunun olduğu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk 
Sanatları Merkezi” adı altında bir kültür merkezi olarak düzenlenmesi. Ayrıca bu 
mekanın değerli ilim adamlarının tasavvuf, maneviyat ve dini içerikli konularda, 
ilmi sohbet ve toplantı amaçlı değerlendirilmesi. 

VIII. İstanbul İnanç Turizmine de katkı sağlayacak, sosyal yardımlaşmayı ve 
paylaşmayı esas alan, kentsel dokuda yer alan mevcut atıl kalmış yapıların 
fonksiyon verilerek değerlendirildiği projeler 

a. İslam dininin fazilet örneklerinden  geleneksel misafirlik kavramını temsil eden,    
çevre potansiyeli zengin şehir dokusunda yer alan mevcut yapılara konaklama 
fonksiyonu verilerek "İstanbul Darü'd Difan-Konukevleri" adı altında bir kentsel 
gelişim projesinin yapılması. 
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S17.P13 İNANÇ TURİZMİ REHBER EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

İnanç rotalarında görev alan rehberlerin inanç bölgeleri ve kutsal ziyaret yerleri ile ilgili 

olarak tarihi ve mesleki bilgileri edinmesi gereklidir. Bu nedenle çeşitli eğitim 

kurumlarında İnanç Turizmi Gezi Rehberliği Programları açılarak, sertifikalandırılan 

rehberlerin şehrin inanç rotalarında uzman gezi rehberi olarak görevlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S1.P1 
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S17.P14 İNANÇ TURİZMİ ENVANTERİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Meslek Odaları, STK…   

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul İnanç Turizmi Envanterinin geliştirilmesi amacıyla İstanbul sınırları içinde yer alan 

bütün Kutsal Ziyaret Yerlerinin literatür araştırmasının tamamlanması,  

yer tespit çalışmalarının  yapılması,  

elde edilen verilerin İstanbul İnanç Turizmi Envanteri ile Coğrafi Bilgi Sistemi (Arcgis) veri 

tabanında düzenlenerek çalışmanın tamamlanması. 

İLİŞKİLİ PROJELER S33.P1 
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S18.P1 KAYBOLAN LEZZETLER 

UYGULAMA SÜRESİ Orta Vade 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Vakıflar, Gurmeler, TAŞFED, 

STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Çalışmanın genel amacı, dünyanın en zengin mutfakları arasında yer alan Türk Mutfağını 

ve yemek adabını araştırmak, aslını bozmadan geliştirmek ve yaşatmaktır. 

Çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapılarak unutulmuş veya   günümüzde hiç bilinmeyen 

yemek, yiyecek ve içeceklerin ortaya çıkarılacaktır.  

Proje kapsamında sadece unutulan değil; Türk mutfağına özgü tüm yemeklerin 

envanteri çıkarılacak, isim ve tariflerin standartlaşması sağlanacaktır. 

  

İLİŞKİLİ PROJELER P99: Gastronomi Kurulu Yönetim Projesi 
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S18.P2 TEMATİK YEMEK FESTİVALLERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Vakıflar, Gurmeler, TAŞFED, 

STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul ve Türk mutfağına yönelik, farklı aktivitelerle birleştirilmiş festivaller 

düzenlenecektir. 

Türkiye'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kayıtlı 

12 eserinden biri olan "Geleneksel Tören Keşkeği" bir festival çerçevesinde uluslararası 

bir etkinliğie dönüştürülebilir.  

Aynı listede yer alan "Türk Kahvesi ve Geleneği" de yine bir festival olarak 

değerlendirilebilir. 

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini Fransa, İtalya, Uzakdoğu vb. mutfakların 

lezzetleriyle birleştirerek yeni yemeklerin yaratıldığı füzyon mutfağına yönelik bir festival 

düzenlenmesi uluslararası düzeyde İstanbul ve Türk mutfağına yönelik farkındalık 

yaratacaktır.  

İLİŞKİLİ PROJELER S22.P1 
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S18.P3 GASTRONOMİ TURLARI PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Vakıflar, Gurmeler, TAŞFED, 

STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'un lezzet haritası çıkarılarak, başta kültür turizmi olmak üzere diğer turizm türleri 

ile ilişkili gezi güzergahları planlanacaktır.  

Proje güzergah üzerindeki altyapı ve üstyapı düzenlemelerini de içermektedir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P2 
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S18.P4 GASTRONOMİ KURULU YÖNETİM PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Vakıflar, Gurmeler, TAŞFED, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'da gastronominin geliştirilmesine yönelik faaliyette bulunacak bir üst kurul 

oluşturulması sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesinde etkin rol oynayacaktır. 

Proje kapsamında kurulun görev ve yetkileri belirlenecek; yasal altyapısı hazırlanacaktır. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S32.P2 
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S18.P5 GASTRONOMİ MÜZESİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Vakıflar, Gurmeler, TAŞFED, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Çağdaş müzecilik anlayışıyla; yiyecek - içecek kültürümüz ve sanayimizin tarihi 

yolculuğunun yanı sıra dünya gastronomisine yönelik sunumların da yer alacağı müzenin 

ilkeleri ortaya konacaktır. 

Proje kapsamında gastronomi müzesinin yeri ve mimarisi de belirlenecektir. 

İLİŞKİLİ PROJE S15.P1, S15.P2 
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S18.P6 GASTRONOMİ REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler, Vakıflar, Gurmeler, TAŞFED, 

STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Kente gelen turistlere yönelik gastronomi konusunda yol gösterici ve bilgilendirici 

araçların mutlaka oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda kentte öne çıkan 

gastronomi tesislerinin envanterinin çıkarılması ve yayınlanması sağlanmalıdır.  

Türk mutfağının tanıtılması amacıyla hazırlanan bu rehberler farklı dillerde olmalı ve 

seyahat acenteleri aracılığıyla farklı gruplara ulaşmak için kullanılmalıdır. 

Rehberde aynı zamanda gastronomi ile ilgili festival, atölye, yarışma vb. etkinliklere 

yönelik bilgelere yer verilmeli; İstanbul'un, dünya mutfağı, füzyon mutfağı gibi çeşitli 

alternatiflerin de bulunduğu bir dünya şehri olduğu bilgisi aktarılmalıdır. 

İstanbul'daki diğer turizm çeşitlerine yönelik bilgilerinde yer alacağı rehberler, ziyaretçinin 

tekrar İstanbul'a gelmesinde de etkin bir rol oynayacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S18.P4 
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S18.P7 GASTRONOMİ KÖYÜ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, ÇŞB, Üniversiteler, TAŞFED, Meslek Odaları, 

STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Yöresel yemekler ile tamamen organik ürünlerin kullanıldığı restoranlar ağırlıklı olmak 

üzere, füzyon mutfağı ve dünya mutfağından örneklerin de yer alacağı Gastronomi 

Köyü'nde ziyaretçilere gerçek bir köy ortamı sunulacaktır. 

Köyde satılan yiyecek ve içecekler ile işletmelerin menüleri gastronomi kurulu tarafından 

onaylanacaktır.  

Aile pansiyonculuğu işletmelerinin yer alacağı köyde; Gastronomi Müzesi, Doğa Müzesi, 

sergi salonları ve bir de festival alanı yer alacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER 

P64: Doğa Müzesi Projesi 

P93: İstanbul Festivalleri 

P97: Tematik Yemek Festivalleri Projesi 

P99: Gastronomi Kurulu Yönetim Projesi 

P100: Gastronomi Müzesi Projesi 
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S19.P1 SPOR TURİZMİ STRATEJİK EYLEM PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Spor 

Federasyonları, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Üniversiteler, Spor Kulüpleri, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Kültür odaklı turizmi hedefleyen İstanbul için spor turizmi, öncelikli olarak desteklenmesi/ 

geliştirilmesi gereken stratejilerden biri olarak değerlendirilmektedir. Eylem planında spor 

turizmine yönelik; 

 Vizyon, amaç, hedefler 

 Temel ilke ve değerler  

 Stratejiler 

 Hedeflenen büyük spor organizasyonları 

belirlenerek bütçe oluşturulacak; kaynaklar stratejik önceliklere göre dağıtılarak, bu 

kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek üzere göstergeler 

belirlenecektir. 
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S19.P2 SPOR TURİZM KONSEYİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Spor 

Federasyonları, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Üniversiteler, Spor Kulüpleri, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul’da faaliyet gösteren 50’den fazla branşın, gerek altyapı gerekse başarı düzeyi 

noktasında gelişmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Spor ile İstanbul paydasında buluşmanın 

sağlanması gerekmektedir. Ayrıca genç ve dinamik nüfusun, spora aktif katılımı ve 

başarı elde etme noktasında problemler yaşanmaktadır. Küresel ekonomiye eklemlenme 

ve kentin tanıtımı yönünden, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapma konusunda 

da birtakım yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, aktörleri buluşturacak bir 

“İstanbul Spor Turizmi Konseyi” yapılanması, İstanbul'da spor turizminin geliştirilmesinde 

en önemli adımı oluşturacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S32.P2 
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S19.P3 SPOR MÜZESİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İBB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK'lar,  Üniversiteler, Spor Kulüpleri… 

PROJE ÖZETİ 

 

Spor Müzesi; sadece ürün sergilenen bir mekan değil; görsel sunumlar, etkinlikler ve 

spor organizasyonlarının da planlandığı bir kurum olmalıdır. 

Projesi kapsamında; 

Müzenin kuruluş amacı, ilkeleri ve içeriği,  

Spor Müzesinin yeri ve mimarisi, 

Kentlilere ve yabancı ziyaretçilere yönelik düzenlenebilecek etkinlikler, 

Eğitim faaliyetleri, 

Geleneksel Türk sporlarına yönelik uygulamalar belirlenecektir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S15.P1, S15.P2 

 



 

469 
 

S19.P4 SPOR EĞİTİMİ PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İBB, İlçe Belediyeleri, MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK'lar,  UHDB, 

Spor Kulüpleri… 

PROJE ÖZETİ 

 

Spor turizminin nitelikli eleman ihtiyacına yönelik olarak spor turizmi planlama ve 

yönetimi konusunda bir eğitim programı oluşturulmalıdır. Programda, öğrencilerin 

etkinlik yönetimi, konaklama yönetimi, pazar ve gelir yönetimi, organizasyon ve 

operasyonlar, turizm gelişimi konularında uzmanlaşmaları sağlanacaktır. Spor turizmi 

sektörünün plancılar ve uygulamacılar açısında önemli fırsatları ve sorunları ele 

alınacaktır. Spor turizminin olumlu ve olumsuz etkilerini analiz edecek ve sektörün 

yenilikçi teknik ve araçlar ile etkili planlanmasını ve yönetimini gerçekleştirecek bir 

donanım kazanmaları sağlanacaktır. Spor turizmi mekansal analizi, büyük spor 

etkinliklerinin planlanması ve yönetimi, spor turizmine katılım, spor turizminin kültürel 

değerleri - mirası (müzeler, vb.), spor turizmi mekansal planlaması, spor turizmi mekan 

pazarlama ve tanıtımı, spor turizminin sosyal, kültürel, doğal ve ekonomik etkileri 

konularında eğitim verilecektir. 
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S19.P5 İSTANBUL DERBİ TURNUVASI VE KALE PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2025 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İBB, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK'lar,  UHDB, Spor 

Kulüpleri… 

PROJE ÖZETİ 

Galatasaray (GS), Fenerbahçe (FB) ve Beşiktaş (BJK) futbol kulüplerinin kurucu üye 

olduğu ve İstanbul’da profesyonel ve amatör lig kulüpleri arasında düzenli bir “İstanbul 

Derbi” turnuvası gerçekleştirilecektir. İstanbul Derbi Kupasını kazanan takım’ın yıl 

boyunca işletmecisi ve düzenleyicisi olacağı ve “1453 Fetih” konseptli tarihten ilham alan 

modern ve eskinin buluştuğu bir kale inşa edilecektir. Kale; çok sayıda halısaha ve çeşitli 

sportif etkinlik alanları, alış-veriş, yeme-içme, eğlence, taraftar buluşma noktası, 

tezahürat ve kutlama mekanı, sıralama, fikstür, çeşitli duyuların yer aldığı meydancıklar, 

kazanan takım sancak noktası, açık hava sahnesi, otopark, güvenlik, metro ve raylı 

sistemlere entegre altyapı gibi özellikleri içerisinde barındıracaktır. Projenin en önemli 

kazançları, İstanbul’da çeşitli kulüplerde oynayan sporcularla şehir sakinlerini 

yakınlaştırmak, İstanbul sakinleri, taraftarları ve sporcular arasında dayanışmayı 

güçlendirmek, şehrin yaşam kalitesini ve genel motivasyonunu artırmak, birlik ve 

beraberliği sağlamak, büyük kulüpler arasındaki derbi maçlarının kalitesini ve dünyaca 

bilinirliğini artırmak, amatör takımların deneyimlerini geliştirmek ,İstanbul’un spor 

turizminde bir marka olmasını sağlamaktır.  

İLİŞKİLİ PROJELER S22.P1 
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S19.P6 OLİMPİYAT KÖYÜ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Gençlik ve Spor Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İBB, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar,  Üniversiteler, UHDB, Spor 

Kulüpleri… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul Başakşehir sınırları içinde yer alan olimpiyat köyünde; oyunların yapılacağı 

sportif merkezlerin yanı sıra, sporcu ve teknik adamlar için lojman, konaklama alanları, 

ticaret, sağlık, güvenlik ve eğlence birimleri de yer alacaktır.  

Olimpiyat Köyü, olimpiyat organizasyonları dışında spor, fuar, festival vb. büyük 

aktiviteler için de kullanılabilecektir. 
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S19.P7 İSTANBUL DANS PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

TDSF, İstanbul Valiliği, İBB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe 

Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meslek Odalar, STK'lar,  Üniversiteler, UHDB, 

Spor Kulüpleri… 

PROJE ÖZETİ 

 

İnsanoğlunun yeryüzündeki yaşamı kadar eski olan dans, bir sanat ve kültür olduğu 

kadar aynı zamanda bir spor dalıdır. Dans her yaştan insan için önemli olmakla birlikte 

özellikle çocuklar ve gençler için; özgüveni artırması, sosyalleştirmesi, fiziki gelişimini 

desteklemesi, duygusal zekâsını geliştirmesi ve bütün bunlarla birlikte eğlendirmesi 

nedeniyle önemi daha da büyüktür.   

İstanbul’da yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların dans sporuna katılımını artıracak 

programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan şehir dans programının oluşturulması 

önemlidir. Söz konusu program çerçevesinde mimari açıdan eşsiz ve şehrin mirasına 

katkıda bulunacak bir “Metropol Dans Merkezi” kurulmalıdır. Yetişkin, genç ve çocuk 

gruplarında, bireysel ve topluluk kategorilerinde yapılacak yıllık, ulusal seviyede ve ödüllü 

dans yarışması da programın diğer önemli unsurlarının başında gelmektedir. Programın 

gerçekleştirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Dans Sporları Federasyonu, 

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İlçe Belediyeleri arasında işbirliğinin yapılması 

gerekmektedir.  
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S20.P1 DOĞA TURİZMİ STRATEJİK EYLEM PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek 

Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul Doğa Master Planı (2013-2023) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge 

Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İstanbul’da koruma-kullanma dengesi çerçevesinde 

doğa turizminin geliştirilmesinin amaçlandığı çalışmada 2013-2023 yıllarını kapsayan 10 

yıllık dönem için toplu bir değerlendirme yapılmaktadır. Master plan çerçevesinde daha 

alt düzeyde detaylı eylem, taktik ve stratejik planları hazırlanabileceğinin belirtildiği planın 

İstanbul Turizm Master Planı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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S20.P2 MAĞARA TURİZMİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği,  lçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek 

Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaları içermektedir. 

İstanbul'daki mağaraların envanterinin çıkarılması; Turizm amaçlı kullanılabilecek 

mağaraların belirlenmesi; Hangi amaçla kullanılması gerektiğinin tespiti (Doğa, spor veya 

kültürel); Mağara rotalarının oluşturulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması; Treking 

ve dağ bisikleti parkur projeleriyle ilişkilendirilmesi; Doğa müzesi projesiyle 

ilişkilendirilmesi (Yarımburgaz mağarası yakınında kurulabilir).  

 

Öncelikli proje alanı: Yarımburgaz Mağarası 

İLİŞKİLİ PROJELER 

 

S12.P1, S13.P1, S13.P2, S13.P3 
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S20.P3 DOĞA MÜZESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Yaklaşık 2500 doğal bitki çeşidine ev sahipliği yapan İstanbul'da 270 bitki Türkiye'nin 

Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkiler Listesi'nde bulunmaktadır. Bu bitkilerden 40 

tanesinin de dünya üzerindeki en zengin popülasyonları İstanbul'dadır.  

İstanbul'un koru ve ormanları bir çok hayvana ev sahipliği yapmakta; konumu ile kuşların 

göç yolları üzerinde yer almaktadır. Ayrıca üç tarafı denizlerle çevrili İstanbul'da bir çok 

balık çeşidi de bulunmaktadır. İstanbul doğa müzesi için büyük bir potansiyel 

taşımaktadır. 

İstanbul'da kurulacak ve çağdaş müzecilik anlayışıyla yönetilecek bir doğa müzesi 

sadece İstanbul'a özgü ürünlerle sınırlı kalmayacaktır.  

Müzede; bilgisayar destekli sergi, dokunmatik ve interaktif sistem, simülatör gibi 

teknolojinin getirdiği imkanlar kullanılarak etkili sunumlar gerçekleştirilecek; dia-fılm 

gösterileri, seminerler,atölye eğitim uygulamaları ile eğlenceli ve eğitici gezi imkanı 

sunulacaktır. 
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S20.P4 ENDEMİK BİTKİLER GEZİ GÜZERGAHI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Yaklaşık 2500 doğal bitki çeşidine ev sahipliği yapan İstanbul'da 270 bitki Türkiye'nin 

Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkiler Listesi'nde bulunmaktadır. Bu bitkilerden 40 

tanesinin de dünya üzerindeki en zengin popülasyonları İstanbulda'dır. Proje, endemik 

bitki ve alanlarının tespiti ile korunmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesini; gezi 

güzergahları oluşturulmasını ve tanıtımını; çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenleme 

çalışmalarını içermektedir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P2 
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S20.P5 KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul kuşlar için önemli bir yaşam alanı ve geçiş bölgesidir. Boğaziçi özellikle ilkbahar 

ve sonbahar aylarında dünyanın en görkemli göçlerine sahne olmaktadır. Proje; 

Kuş gözlemciliği eğitimini, 

İstanbul'da görülen kuş türlerinin, görülme dönemleri ile birlikte envanterinin hazırlanarak 

güncelliğini sağlayacak araçların geliştirilmesini, 

Envanterin  "SMARTUR" sistemine aktarılmasını, 

Kuş gözlem alanlarının ve mola noktalarının belirlenerek bu alanlarda yapılacak 

düzenlemeleri, 

Kuş gözlem rotalarının hazırlanmasını içermektedir. 
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S20.P6 SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'da olta balıkçılığı her zaman ve her dönemde yapılan aktivitelerden biridir. 

Galata Köprüsü’nde, Boğaziçi’nin akıntı burunlarında balık tutan İstanbullular, İstanbul 

fotoğrafının daimi bir pozu olmuştur. 

Proje; Sportif balıkçılığa yönelik eğitim programlarının hazırlanması, 

Amatör balıkçılıkta lisans sisteminin düzenlenmesi ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, 

Sportif balıkçılık için mekan belirlenmesi ve düzenlemelerinin yapılması;  turnuva ve 

festivallerin düzenlenmesi konularını içermektedir. 
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S20.P7 KAMPİSTANBUL PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje İstanbul'da kamp ve karavan alanlarının yer seçimi ve çevre düzenlemelerini 

içermektedir. 

 



 

480 

S20.P8 TREKKING PARKURU GELİŞTİRME PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, İstanbul'da yürüyüş parkurlarının planlanması ve düzenlenmesini içermektedir. 

Proje kapsamında kültür turizmi ile entegre parkurlar da planlanacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P2 
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S20.P9 DAĞ BİSİKLETİ PARKURU GELİŞTİRME PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, İstanbul'da dağ bisikleti sporuna uygun alanların yer seçimi ve parkurların 

düzenlenmesini içermektedir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P2 
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S20.P10 SU SPORLARI GELİŞTİRME PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan İstanbul'da su sporları yeterince geliştirilmemiştir. Kısa 

vadede su sporlarına yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlanması; çocukların ve 

gençlerin su sporlarına teşvik edilmesi ve eğitilmesi sağlanmalıdır. Bu proje İTMP'nın 

"Aidiyet ve Kentlilik Bilinci Oluşturulması" stratejisine de hizmet edecek; sağlıklı bir 

toplum oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 

Orta ve uzun vadede ise turizme yönelik eylemler planlanmalı, uluslararası 

organizasyonlar düzenlenmelidir. 
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S20.P11 
KAMP VE KARAVAN TURİZMİ PLANLAMA YASA TASLAĞI 

PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, kamp ve karavan turizmine yönelik standartların belirlenmesi ve yasal zemine 

oturtulmasına yönelik çalışmaları içermektedir. 
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S20.P12 MODÜLER SEYİR TERASLARI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, ÇŞB, GTHB, Meslek Odaları, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

"İstanbul Bakı ve Görsel Envanter Projesi" kapsamında belirlenen noktaların turizme 

yönelik olarak düzenlenmesini içermektedir. 

 

İLİŞKİLİ PROJELER S15.P3 
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S20.P13 İSTANBUL BİTKİ FESTİVALİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2025 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, Meslek Odaları. STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Yaklaşık 2500 doğal bitki çeşidine ev sahipliği yapan İstanbul'da 270 bitki Türkiye'nin 

Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkiler Listesi'nde bulunmaktadır. Bu bitkilerden 40 

tanesinin de dünya üzerindeki en zengin popülasyonları İstanbul da'dır. 

Festival ile İstanbul doğasının zenginliğini, bitki  çeşitliliğini hem İstanbulluya hem de 

dünyaya tanıtmak amaçlanmaktadır. 

Festival kapsamında İstanbul'da yetişen bitkilerle yapılacak yemeklere; özellikle kaybolan 

lezzetlere ilişkin yapılacak uygulamalara yer verilerek gastronomi turizmi ile de ilişki 

sağlanmalıdır.  

İLİŞKİLİ PROJELER S18.P1, S22.P1 
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S21.P1 İSTANBUL ÇARŞI VE AVM REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, YDTA, STK'lar, AVM'ler…   

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'da yer alan çarşı ve AVM'lere ilişkin bilgilerle birlikte ulaşım bağlantıları ve yakın 

çevrelerdeki kültürel değerlere ilişkin bilgilerin yer alacağı rehberler hazırlanacaktır. 

Rehberlerde ayrıca diğer turizm çeşitlerine yönelik bilgilere de yer verilerek İstanbul'un 

her yönüyle keşfedilmesi sağlanacaktır. 
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S21.P2 ALIŞVERİŞ GÜZERGAHLARI PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, YDTA, STK'lar, AVM'ler…   

PROJE ÖZETİ 

 

Bu programda alışverişin kültür ve eğlenceyle zenginleştirildiği güzergahlar 

planlanacaktır. 

Güzergah projesinde tarihi hanlar ve çarşıların yanında modern AVM'ler de yer alacak; 

semt pazarları, el işi ürünlerin üretildiği ve satıldığı mekanlar güzergahlara dahil edilerek 

küçük ve orta ölçekli işletmecilere destek sağlanacaktır. 

Programa katılacak kullanıcılara indirim vb. teşvikler belirlenecektir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.A4 
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S22.P1 İSTANBUL FESTİVALLERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl 

Emniyet Müdürlüğü, İKSV, TYDTA, STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

 

Festivallerde özellikle kitlesel bir turizm olması nedeniyle iyi bir organizasyona daha fazla 

ihtiyaç duyulmaktadır. Festival turizmiyle turist çekmek önemlidir, ancak gelen turist 

üzerinde olumlu ve kalıcı bir etki bırakmak daha da önemle üzerinde durulması gereken 

bir konudur. Özellikle büyük festivaller büyük sorunları da beraberinde getirecektir. 

Bütün bu sorunlara önceden hazırlıklı olunması ve giderilebilmesi; festivallerde sürekliliğin 

sağlanması ancak profesyonel bir yönetim ile mümkün olmaktadır. 

Proje, İstanbul'da festival organizasyonlarını yönetecek bir birimin oluşturulmasını; bu 

birimin görev ve yetkilerinin belirlenmesini; İstanbul Festivalleri adı altında tanıtım ve 

markalaştırma faaliyetlerinin yapılmasını içermektedir. 
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S22.P2 FESTİVAL TURİZMİ REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İKSV, TYDTA, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul festivallerinin tanıtımlarının yer alacağı rehberde aynı zamanda İstanbul'da diğer 

turizm çeşitlerine yönelik bilgiler de yer alacaktır. 

Özellikle kentin doğası ile sunduğu kültür ve sanat ortamı, festivale katılım sayısını 

artırmanın yanı sıra kentin tekrar ziyaret edilmesinde etkin bir rol oynayacaktır. Festival 

için gelen ziyaretçilerin İstanbul'daki diğer turizm türlerini de keşfetmeleri sağlanmalıdır. 

Kentin sahip olduğu kültür, sanat ve doğal değerlerin tanıtıldığı broşürler hazırlanmalı ve 

etkinlik mekânlarında dağıtılmalıdır. 
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S22.P3 FESTİVAL VE KÜLTÜR SARAYI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İKSV, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Uluslararası nitelikteki köklü İstanbul Festivalleri için çok fonksiyonlu, donanımlı bir 

festival ve kültür sarayının kente simgesel bir değer katacak prestij projesi olarak 

tasarlanmalıdır. 

Proje yer seçimi, planlama, tasarım ve uygulama aşamalarını içermektedir. 
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S23.P1 GENÇLİK TURİZMİ STRATEJİK EYLEM PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Gençlik ve Spor Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

MEB, İstanbul Valiliği, İBB, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meslek Odaları, 

STK'lar,  İSTKA, Özel Danışmanlık Firmaları, Üniversiteler, Vakıflar, Medya Ajansları, 

UHDB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, GSGM, KYK, Vakıflar Genel Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Gençlik turizmi, günlük ölçekte düşük getiri getirmesine rağmen, daha uzun süreyle 

yapılan ve ekonomik etkisi uzun zamana yayılabilen bir turizm türüdür. 

Eylem planında gençlik turizmine yönelik; 

 Vizyon, amaç, hedefler 

 Temel ilke ve değerler  

 Stratejiler 

belirlenerek bütçe oluşturulacak; kaynaklar stratejik önceliklere göre dağıtılarak, bu 

kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek üzere göstergeler 

belirlenecektir. 
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S23.P2 GENÇLİK TURİZMİ EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

MEB, İstanbul Valiliği, İBB, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meslek Odaları, 

STK,  İSTKA, Özel Danışmanlık Firmaları, Üniversiteler, Vakıflar, Medya Ajansları, UHDB, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, GSGM, KYK, Vakıflar Genel Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Eğitilmiş nitelikli işgücü hedefi doğrultusunda; gençlik turizmine yönelik uzman personel 

yetiştirilmesi amacıyla eğitim programları hazırlanmalıdır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S1.P1 
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S23.P3 GENÇLİK TURİZMİ REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2023 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Kültür ve Turizm Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İBB, Meslek Odaları, STK,  İSTKA, Özel Danışmanlık 

Firmaları, Üniversiteler, Vakıflar, Medya Ajansları, UHDB, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

GSGM, KYK, Vakıflar Genel Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Özellikle gençlere yönelik, onların ihtiyaçlarına ve eğlence anlayışlarına hitap eden 

İstanbul rehberleri hazırlanmalıdır. Rehberde Türkiye ile ilgili tanıtıcı bilgilerin yanı sıra bu 

alanda hizmet veren özel kuruluşlara, hostellere, ürün ve hizmetlere yönelik bilgilere yer 

verilmelidir. Özellikle Yurtkur’a bağlı yurtların tanıtılması amacıyla, farklı dillerde hazırlanan 

Gençlik Turizmi Rehberi’nin yurtdışında dağıtılması, bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve 

uluslararası kuruluşların internet sitelerinde yayınlanması sağlanmalıdır. 
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S23.P4 GENÇLİK FORUMLARI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2023 

ÖNCELİK Düşük 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meslek Odaları, STK,  

İSTKA, Özel Danışmanlık Firmaları, Üniversiteler, Vakıflar, Medya Ajansları, UHDB, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, GSGM, KYK, Vakıflar Genel Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Gençlik turizmine yönelik faaliyetlerin ve sorunların değerlendirildiği, yeni eğilimlerin 

belirlendiği ulusal veya uluslararası düzeyde konferans, sempozyum ve kongrelerin 

düzenlenmesi sağlanacak; üniversitelerde yapılacak gençlik forumları ile gençlerin turizm 

ile ilgili tercihleri, talepleri ve eğilimleri tespit edilecek aileler ve gençler gençlik turizmi 

konusunda bilgilendirilecektir. 
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S24.P1 SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİK EYLEM PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Sağlık Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Meslek Odaları. STK'lar,  İSTKA, Özel Sağlık Firmaları, 

Sigorta Kurumları, Üniversiteler, Vakıflar, Medya Ajansları, Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım 

Organizasyonu, UHDB… 

PROJE ÖZETİ 

 

Günümüzde uluslararası seyahatin iyice düşen maliyetlerle kolay satın alınabilir hale 

gelmiş olması ve artık dünyanın pek çok bölgesindeki tıp merkezlerinde ileri teknoloji 

olanakları ve standartların bulunabilmesi, tedavi amaçlı sağlık turizminin dünyanın çok 

geniş bir bölgesine yayılmasını sağlamıştır. 

İstanbul, sahip olduğu doktor, hemşire altyapısı açısından hem nitelik hem de niceliksel 

açıdan oldukça güçlü bir konumdadır. Güçlü ulaşım bağlantıları, kültürel kaynakları ve 

coğrafi konumu ile de önemli avantajlara sahiptir. 

İstanbul'un sahip olduğu bu avantajların, etkili bir şekilde kullanılması ve sağlık 

turizminde dünyanın en önemli şehirlerinden biri haline gelmesini sağlayacak, küresel 

gelişmeleri de gözeten bir stratejik plana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Eylem planında kongre turizmine yönelik ; 

 Vizyon, amaç, hedefler 

Temel ilke ve değerler  
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S24.P1 SAĞLIK TURİZMİ STRATEJİK EYLEM PLANI 

 Stratejiler 

belirlenerek bütçe oluşturulacak; kaynaklar stratejik önceliklere göre dağıtılarak, bu 

kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek üzere göstergeler 

belirlenecektir. 
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S24.P2 SAĞLIK TURİZMİ YASAL ALTYAPI ÇALIŞMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Sağlık Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Meslek Odaları, STK'lar,  İSTKA, Özel Sağlık Firmaları, 

Sigorta Kurumları, Üniversiteler, Vakıflar, Medya Ajansları, Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım 

Organizasyonu, UHDB… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje, sağlık turizmine yönelik standartların belirlenmesi ve yasal zemine oturtulmasına 

yönelik çalışmaları içermektedir. 
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S24.P3 SAĞLIKPARK PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Sağlık Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK'lar,  Üniversiteler, UHDB… 

PROJE ÖZETİ 

 

Sağlık Park; Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek tüm ihtisas 

dallarını bünyesinde barındıran tam donanımlı hastane, ilgili fakülte ve yüksekokullar, 

araştırma geliştirme birimleri, sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon merkezi, bakımevi gibi 

yaşam boyu ihtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetini sunabilen entegre sağlık 

merkezlerini içermelidir.  

İstanbul Çevre Düzeni Planında Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde; 1/5000 

Ölçekli Adalar KANİP'te Heybeliada'da sağlık park önerilmiştir. 

Proje yer seçim, planlama, tasarım ve uygulama aşamalarından oluşmaktadır. 
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S24.P4 SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ Sağlık Bakanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Meslek Odaları. STK'lar,  İSTKA, Özel Sağlık Firmaları, 

Sigorta Kurumları, Üniversiteler, Vakıflar, Medya Ajansları, Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım 

Organizasyonu, UHDB… 

PROJE ÖZETİ 

 

Eğitilmiş nitelikli işgücü hedefi doğrultusunda, sağlık turizmine yönelik uzman personel 

yetiştirmek üzere eğitim programları hazırlanacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S1.P1 
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S25.P1 KONGRE TURİZMİ STRATEJİK EYLEM PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, UHDB, İlçe Belediyeleri, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Turizmin çeşitlendirilerek bütün bir yıla yayma hedefine en uygun turizm türlerinden biri 

olan  kongre turizmi, aynı zamanda turizm sektörünün en gözde segmentlerinin de 

başında gelmektedir. 

Kongre turizmi, İstanbul'un küresel rekabet gücünü artırmak ve kültür turizmini 

desteklemek açısından önemli bir fırsattır. 

Eylem planında kongre turizmine yönelik ; 

 Vizyon, amaç, hedefler 

Temel ilke ve değerler  

 Stratejiler 

belirlenerek bütçe oluşturulacak; kaynaklar stratejik önceliklere göre dağıtılarak, bu 

kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek üzere göstergeler 

belirlenecektir. 
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S25.P2 ODİTORYUM PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, UHDB, İlçe Belediyeleri, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Uluslararası büyük kongre organizasyonların seçiminde en az 3000 kişilik bir oditoryuma 

sahip donanımlı bir kongre merkezinin bulunması önemli kriterlerden biridir.  

İstanbul'da biri Anadolu Yakasında, diğeri Avrupa Yakasında olmak üzere iki adet; en az 

3000-5000 kişilik oditoryum yapılması, zaten iddialı olduğu sektörde, dünyadaki payını 

daha fazla yükseltebilmesi için itici bir güç olacaktır. 

Büyük kongre organizasyonların yer seçiminde etkili olan güçlü ulaşım bağlantıları ve 

konaklama imkanlarının zenginliği göz önüne alındığında Anadolu Yakası'nda Kartal ve 

Pendik; Avrupa Yakası'nda Şişli ve Kağıthane ilçeleri öncelikle düşünülmesi gereken 

alanlardır. 

Proje kapsamında yer seçimi yapılacak,  planlama ve tasarım çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S26.P3 
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S25.P3 KONGRE TURİZM REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, UHDB, İlçe Belediyeleri, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul'da düzenlenen kongrelere ve alanlarına yönelik tanıtımlarının yer alacağı 

rehberde aynı zamanda İstanbul'da diğer turizm türlerini keşfetmelerine yönelik bilgiler 

de yer alacaktır. 

Rehberde, kongre için gelen ziyaretçilerin kentte daha uzun süre kalmaları ve tekrar 

gelmelerini sağlamak amacıyla; kongre öncesi ve sonrasında kenti gezmeleri ve 

görmeleri için düzenlenecek programlara da yer verilmelidir. 
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S26.P1 FUAR TURİZMİ STRATEJİK EYLEM PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, Meslek Odaları. STK'lar, TOBB, ICVB, TFYD, CNR-EXPO, TÜYAP, 

YUFOD, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası… 

PROJE ÖZETİ 

 

Fuar turizmine yönelik; 

 Vizyon, amaç, hedefler 

Temel ilke ve değerler  

 Stratejiler 

belirlenerek bütçe oluşturulacak; kaynaklar stratejik önceliklere göre dağıtılarak, bu 

kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek üzere göstergeler 

belirlenecektir.  
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S26.P2 FUAR TURİZMİ REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Kültür ve 

Turizm İl Müdürlüğü, Meslek Odaları. STK'lar, TOBB, ICVB, TFYD, CNR-EXPO, TÜYAP, 

YUFOD, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası … 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul fuarlarının ve alanlarına yönelik tanıtımlarının yer alacağı rehberde aynı zamanda 

İstanbul'da diğer turizm türlerini keşfetmelerine yönelik bilgiler de yer alacaktır. 

Rehberde, fuar için gelen ziyaretçilerin kentte daha uzun süre kalmaları ve tekrar 

gelmelerini sağlamak amacıyla; fuar öncesi ve sonrasında kenti gezmeleri ve görmeleri 

için düzenlenecek programlara da yer verilmelidir.  
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S26.P3 ANADOLU VE AVRUPA YAKASI FUAR KAMPÜSÜ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018  

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, ÇŞB, Meslek Odaları. STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Proje kapsamında; 

 İstanbul Anadolu Yakası'nda Sabiha Gökçen Havaalanı'na; Avrapa Yakası'nda 

ise 3. Havaalanı'na yakın bölgelerde olmak üzere yer seçimi yapılacak, 

 Kongre mekanları ve konaklama tesislerini de kapsayacak şekilde planlama ve 

tasarım çalışmaları yapılacaktır.  

İLİŞKİLİ PROJELER S25.P2 
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S27.P1 İSTANBUL MARİNA VILLAGE PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ UDHB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İstanbul Valiliği, İstanbul Liman Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Türkiye Yatçılar Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası,  STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

Yat turizminin geliştirilmesi için yabancı turistlerin ilgi alanına giren ve kalite beklentilerini 

karşılayan tesislerin artırılması ve iskele uzunluklarının mega yat boyutlarına göre 

tasarlanması en önemli adımları oluşturmaktadır. 

 Tesislerin, turistlerin beklentilerine uygun bir şekilde; sadece bir marina değil; su sporları 

ve alışveriş merkezi, onarım ve bakım üssü, sosyal ve kültürel aktiviteler merkezi olan bir 

"marina village" mantığı ile tasarlanması gerekmektedir. 
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S27.P2 İSTANBUL KIYI ALANLARI MASTER PLANI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri,  ÇŞB, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, UDHB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Meslek Odaları, 

STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul kıyılarının 524,5 km’lik kısmı deniz kıyısı olup bunun yanı sıra 56,6 km 

uzunluğunda Büyükçekmece ve 33,7 km uzunluğunda Küçükçekmece Gölleri kıyı 

alanları bulunmaktadır. Karadeniz, Marmara ve Boğaz ile çevrelenen İstanbul; stratejik 

konumu, doğal kaynak potansiyeli ve ekosistem zenginliğinin yanı sıra, kıyı kullanım 

amaçlarındaki çeşitlilik nedeniyle mevcut planlama sisteminden farklı ve bütünleşik bir 

planlamaya ihtiyaç duymaktadır. 

Sınırlı olan kıyı bölgesi kaynağının sürdürülebilirliğini temel alarak; kıyının planlama 

sürecini, ilke ve stratejileri, kurumlar arası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ve kıyı bölgesi 

ile ilgili hem kara hem de deniz perspektifinden tüm planlama ve uygulamaları kapsayan 

bir "Kıyı Ana Planı" ve yönetimi İstanbul için bir zorunluluktur. 



 

508 

S28.P1 KRUVAZİYER LİMANI PLANLAMASI VE TASARIMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Liman Başkanlığı, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası, 

ÇŞB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UDHB, STK'lar…   

PROJE ÖZETİ 

Kruvaziyer turizmi, günümüzde dünyada en çok ilgi gören turizm aktivitelerinden birisidir. 

Deniz ve hava koşullarının yılın 12 ayında hizmet sunmaya elverişli kapasitesi, kıyı 

bakımından sahip olduğu eşsiz doğası, tarihi güzellikleri Türkiye ve İstanbul kıyılarına 

olan talebi de artırmaktadır. Son yıllarda hem kruvaziyer gemi hem de yolcu trafiğinde 

ciddi artışlar yaşanmaktadır. Dünya'da kruvaziyer turizmine olan talep artışına paralel 

olarak gemiler de büyümektedir. Ana liman olmayı hedefleyen İstanbul'da kruvaziyer 

limanına yönelik vizyon ve strateji belirlenmesinde yolcu sayısının 5000'lere yaklaştığı dev 

gemilerin dikkate alınması gereklidir. Bu kapsamda İstanbul'da büyük gemilere ev 

sahipliği yapabilecek, modern bir limana ihtiyaç duyulmaktadır. 

1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 

Raporunda İstanbul'da Kruvaziyer Limanı için öneriler bulunmaktadır. 

Bu proje kapsamında, İstanbul'da kruvaziyer limanı için üst ölçekli planlar kapsamında 

önerilen alanlar ile birlikte farklı alternatifler de araştırılacak; İstanbul'un hassasiyetleri 

(doğal, görsel) göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilecek; öncelikli alanlar 

belirlenecektir. Liman planlaması ve tasarımı ana liman kriterlerine ve uluslararası 

standartlara uygun olarak yapılacaktır. 

İLİŞKİLİ PROJELER S28.P2 
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S28.P2 
İSTANBUL KRUVAZİYER TURİZMİ TAŞIMA KAPASİTESİ VE 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Liman Başkanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İMEAK Deniz Ticaret 

Odası, ÇŞB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UDHB, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Limanların (marinalar, kruvaziyer limanlar) yapılacağı alanların kirlenme seviyesi turizm 

deniz araçlarının kontrol edilemeyen atıklarından etkilenerek yörenin ekolojik özelliklerini 

bozabilecek bir düzeye çıkabilmektedir. Sürdürülebilen kalkınma ölçütlerine uygun olarak 

doğal kaynakları gelecek nesillere bırakacak şekilde tüketmeden kullanabilmek için 

doğru stratejilerin saptanmasında, o deniz yöresini kullanan turizm deniz araçlarının 

sayısı temel etken olmaktadır. Bu nedenle, yapılması düşünen yat limanlarının 

kapasitesinin tahmininde yörenin taşıma kapasitesinin hesaplanması gerekmektedir. 

Deniz araçları kaynaklı sıvı ve atık miktarlarından oluşan deniz kirlenmesinin ve bunun 

çevresel etkilerinin saptanmasında yörenin fiziksel taşıma kapasitesi, gerçek taşıma 

kapasitesi ve verimli taşıma kapasitesi olarak 3 çalışma yapılması gerekmektedir.  

Bu çalışmalarda doğal kaynakları kendisini yenilemesine izin verecek şekilde 

tüketmeden belirli sınırlar içerisinde kullanmak taşıma kapasitesinin temel ilkesidir. 
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S28.P3 KRUVAZİYER TURİSTLERİNE YÖNELİK TUR PAKETLERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İBB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Liman Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇŞB, İMEAK 

Deniz Ticaret Odası,  STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

Kruvaziyer turistlerinin kısıtlı olan zamanlarında İstanbul'un en değerli anıtsal eserlerini 

gezmeleri, kısa sürede tüketilebilecek bir şehir algısı oluşturmaktadır. Bu proje ile 

kruvaziyer yolcularına yönelik şehir turu alternatifleri geliştirilerek, İstanbul'un bütün 

yönleriyle tanıtılması ve ziyaretçilerin İstanbul'a özel olarak tekrar gelmelerinin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S13.P2 
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S28.P4 DOĞU AKDENİZ-EGE DESTİNASYONU İŞ ORTAKLIĞI PLATFORMU 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Liman Başkanlığı 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İBB, İlçe Belediyeleri, İstanbul Valiliği, UDHB, ÇŞB, İçişleri Bakanlığı, Kıyı Emniyet Genel 

Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası, STK'lar…  

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul’un da bulunduğu Doğu Akdeniz-Ege destinasyonu içerisinde bulunan 

kruvaziyer limanlar ile görüşülerek rakip değil ortak hareket edilecek limanlar olduğu ve 

tanıtımın daha etkili olduğu gerçeğinden hareketle ortak tanıtım platformu kurulması 

sağlanmalıdır. 
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S29.P1 İSTANBUL KEŞİF ATLASI PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İBB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği,  İlçe Belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Keşif Atlası Projesi ile; 

 İstanbul'un çeşitli mekânlarında simgesel değeri yüksek ve turist açısından 

cazip anıtların, mekânların ve temaların daha tanımlı hâle getirilmesi ve turistik 

cazibesinin artırılması, 

 Çekim noktalarının yakın çevrelerindeki daha az tanınan bölgelere kademeli 

olarak yönlendirmesi, 

 Turizm aktivitesini stratejik noktalara çekerek metropolün daha büyük bir 

bölümüne dağıtması sağlanacak,  

 Kültür turizminde çekim noktası olma potansiyeli taşıyan ancak az bilinen öğeler 

ve alanlar tespit edilecektir. 

İLİŞKİLİ PROJELER S12.P1, S20.P1 
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S30.P1 
ŞEHRİN TAMPON BÖLGELERİNDE REKREASYONA YÖNELİK 

OTOBÜS+BİSİKLET PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2023 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İBB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ÇŞB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, STK'lar… 

PROJE ÖZETİ 

Kent merkezleri ile orman içi alanlar arasında düzenlenecek otobüs seferleriyle, hafta 

sonu ve hafta içi belirli saatlerde, bisiklet taşıyan otobüsler kullanıcıyı kent merkezinden 

ve turistik merkezlerden alarak kent çeperlerindeki güvenli ve izlenen bisiklet 

güzergahlarına bırakacaktır. Otobüs+Bisiklet (OBİ) sistemi, İstanbul genelindeki park, 

orman ve mesire alanlarını kapsayan bir ağ olarak geliştirilecektir. İstanbul Bisiklet 

Güzergah ağı, MOBESE kameralarıyla anlık olarak takip edilecek; kullanıcıların güvenliği 

ve konforuna ilişkin güzergah boyunca çeşitli seçenekler sunacaktır.  Ayrıca 

güzergahlara iskele bağlantıları da eklenecektir. SMARTURİSTANBUL sistemi üzerinden 

parkur belirleme, hedef koyma, hedefin gerçekleşme süresi ve günlük, aylık, yıllık 

kazananların belirleneceği eğlenceli ve katılımcı bir projedir.  

İLİŞKİLİ PROJELER S6.P2, S13.P2, S20.P9 
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S32.P1 TURİZM KONSEYİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İBB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, ÇŞB, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler 

Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meslek Odaları. STK'lar,  Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

Konseyin temel amacı, turizm ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve ortak akıl 

oluşturmaktır. Aynı zamanda planlamayı bir araç olarak kullanarak turizm faaliyetlerini ve 

yatırımları da yöneten birim olmalıdır. Farklı sektörlerin temsil edildiği bir koordinasyon 

merkezi kurularak sektörler arası koordinasyon sağlanmalıdır. Bu konseyde kamu, özel 

sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri yer almalıdır. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi organizatör ve/veya koordinatör rolünde denetleyen ve meşruiyet kazandıran 

bir fonksiyon üstlenebilir. 
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S32.P2 TURİZM ENSTİTÜSÜ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İBB 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, ÇŞB, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler 

Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meslek Odaları. STK'lar,  Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

Turizm Enstitüsü’nün kurulması ile turizm ile ilgili tüm çalışmaların, araştırmaların bu 

enstitü kanalı ile yürütülmesi, arşivlenmesi, belli denetimlerle yapılan çalışmaların 

paylaşılması, bir araştırma ve bilgi paylaşım platformunun oluşturulması 

hedeflenmektedir. Enstitü aynı zamanda veri bankası görevini ve bu verinin 

güncellenmesini de üstlenecektir. 
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S32.P3 TURİZM TÜRÜ DEĞERLENDİRME MEMNUNİYET ARAŞTIRMA PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2018-2025 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Valiliği 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, Meslek Odaları, 

STK'lar,  Sağlık Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

2018 yılından itibaren her yıl yapılacak olan araştırma çalışması ile turizm türlerine yönelik 

eksiklikler ve yanlış uygulamalar saptanacaktır. Sonuçlar paydaşlar tarafından 

değerlendirilerek, iyileştirmeye yönelik uygulama adımları belirlenecek tir. 
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S33.P1 SMARTUR İSTANBUL (AKILLI TURİZM) PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları, Turizm Acenteleri, Meslek 

Odaları, STK'lar, Üniversiteler, Turizm İşletmeleri (Yeme-İçme, Konaklama, Ulaşım vb.), 

Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Muhtarlar… 

PROJE ÖZETİ 

İstanbul’da, turizm akışı ile kent akışının uyumlu hale getirilmesini; turizm yatırımlarının ve 

ziyaretçi hareketliliğinin en verimli şekilde sağlanmasını; İstanbul turizmini kontrol altında 

tutabilecek bir sistemin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle 

İstanbul’da mevcutta olduğu üzere sadece data kontrolü yapan bir sistem yerine, hem 

data kontrolü yapabilecek hem ziyaretçilerle ve hizmet kurumları ile ilişki kurabilecek, 

sürekli kendini güncelleyebilecek bir dijital arayüzün uygulamaya konması önemli 

görülmektedir. Bu arayüz kent ve turizm hareketliliğinin aynı anda takip edilebilmesini 

sağlayarak; daha çok turizm değerinin daha kısa zamanda deneyimlenmesine ve 

alternatif turizm potansiyellerinin işlerlik kazanmasına ortam yaratacaktır.  

Etkileşimli arayüz sayesinde çeşitli yöntemlerle ziyaretçinin memnuniyetinin ölçülmesi, 

problemlerin daha hızlı tespit edilmesi, hizmet veren kurumların dolaylı olarak kalitesinin 

arttırılması sağlanabilir. Ayrıca sistemin sağlıklı işleyebilmesi için turizm verilerinin sürekli 

güncellenmesi, böylelikle turizm gelişiminin izlenmesi bu önerinin temel hedeflerinden 



 

518 

S33.P1 SMARTUR İSTANBUL (AKILLI TURİZM) PROJESİ 

biridir. 

Oluşturulacak sistemde; her turistik faaliyet için; faaliyetin içeriği hakkında bilgiler, 

faaliyetin yerini gösteren harita, ücreti hakkında bilgilendirme,  etrafında yapılabilecek 

aktivitelere ilişkin bilgiler (yeme içme, konaklama, alışveriş, açık alanlar…vb), tesiste 

sağlanan kolaylıklara ilişkin bilgiler (engellilere yönelik, acil durumlara yönelik, bebek 

bakımıyla ilgili kolaylıklar..vb.) ve bu faaliyetten faydalananların yorumları ve oylamalarına 

ilişkin bilgiler yer almalıdır. 
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S35.P1 İSTANBUL MARKA ŞEHİR PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

İstanbul’un kentsel marka değerini ve imajını arttırmaya yönelik, kentsel planlama, 

tanıtım ve etkinlik programını yönetecek ve İstanbul’un marka yönetimini sürdürülebilir ve 

etkin bir anlayışla yönetecek İstanbul Marka Şehir Ajansı’nın kurulması amaçlanmaktadır. 
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S35.P2 İSTANBUL MEGA PARK PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

Şehirlerin hızlı gelişmesiyle ortaya çıkan problemlerin çözümü, ekonomik yöndeki 

gelişmelerle çevrenin korunmasını eşgüdümle ele alan, yeni yaklaşımlar ve yeni 

sürdürülebilir çevre politikaları ile olacaktır. Kentliyi doğa ile buluşturduğu, sosyal ve 

kültürel etkileşimi sağladığı, şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmayı sağladığı, 

kentlilerin belleğinde yer ederek kent kimliğine olumlu katkılarda bulunduğu ortaya çıkan 

mega parklara ihtiyaç bulunmaktadır. Maltepe Parkı ile başlayan süreci devam ettirecek 

yeni mega park projeleri, İstanbul’un mekânsal dönüşümü ile birlikte, sosyo-kültürel ve 

çevresel kalkınmaya hız kazandıracaktır. Özellikle turizm sektörünün rekreasyon 

alanlarıyla doğrudan ilişkisi olması dolayısıyla, söz konusu alanların ve çevresinin turistik 

değerleri göz önüne alınarak yeniden planlanması ve inşası söz konusu olmalıdır. Bu 

projeler, İstanbul’un dönüşümünde araç olabilecek nitelikte olmalı; proje için ayrılacak 

finansman, çevresine kazandıracağı arazi değerinin doğru hesaplanması ve kamuya 
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S35.P2 İSTANBUL MEGA PARK PROJESİ 

dönüşü ile sağlanmalıdır. Mega park bölgesi ve çevresinde konaklama ve ticaret 

bölgeleri ile İstanbul’da turizmin kent yüzeyine yaygınlaştırılması asıl amaç olmalıdır. Bu 

kapsamda Avrupa yakasında şehir merkezinde ve kitlesel kullanıma uygun bir mega 

park hayata geçirilecektir. Söz konusu mega parklar İstanbul’un dünya kentleri arasında 

kendisini konumlandırmasına ve marka değerini artırmasına doğrudan katkı 

sağlayacaktır. 
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S35.P3 İSTANBUL LOGO VE SLOGAN YARIŞMASI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler, İstanbullu… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje kapsamında İstanbul’u temsil eden ve marka değerine olumlu katkıda bulunacak 

bir logonun ve 10 civarında sloganın üretilmesi için bir yarışma düzenlenecek; logo ve 

slogan seçiminde kamuoyu katılımı sağlanacaktır. 
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S35.P4 TAKSİLERE YÖNELİK ALTYAPI PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ Kısa, Orta ve Uzun Vade 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü… 

PROJE ÖZETİ 

 

Taksiler için GPS tabanlı bir yazılımın üretilecek, bu yazılım ile müşterilere gidecekleri 

nokta için trafik ve ücret bilgisi dâhil çeşitli bilgiler sunulacaktır. Aynı yazılım ile taksi 

şoförü ve müşterisinin güvenliği de sağlanacaktır. 
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S35.P5 KÜRESEL ÖLÇEKLİ YATIRIM REHBERİ PROJESİ 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Yüksek 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler… 

PROJE ÖZETİ 

 

UNCTAD tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen dünya yatırım beklentileri raporlarına 

göre, 2008 – 2010 döneminde en popüler uluslararası doğrudan yatırım destinasyonları 

listesinde 15. sırada yer alan Türkiye, aynı raporun 2009 - 2011 ve 2010 - 2012 

versiyonlarında ilk 15 ülke arasında dahi kendisine yer bulamamıştır. 

Bu durumun nedenlerine dair görüşlerine başvurulan ve önerilerini dile getiren uzman 

paydaşlar, uzun ve yorucu bürokratik işleyiş, kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği 

ve yasaların uygulanmasındaki keyfiliğin uluslararası yatırımcıyı Türkiye’den ve 

İstanbul’dan uzaklaştırdığına dikkat çekmektedir. İstanbul’un dünya şehirleri arasında ön 

plana çıkmasını sağlayacak, küresel ölçekte sermayenin şehirde etkin yatırım yapmasını 

sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bunların başında küresel ölçekli 

yatırım rehberi (KYR) gelmektedir. İstanbul’da farklı sektörlerde çok sayıda teşvik 

paketleri uygulanmakta ve farklı birimlerce koordine edilmektedir. Ancak bu durum 
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S35.P5 KÜRESEL ÖLÇEKLİ YATIRIM REHBERİ PROJESİ 

bürokratik engellere takılmakta ve iş takibini zorlaştırmaktadır. Başta turizm sektörü 

olmak üzere, yatırımların etkinliğini ve verimliliğini kanalize edecek rehber, salt bir 

doküman olarak düşünülmemekte, büyük bir takip sisteminin bir ürünü olarak web 

odaklı yatırım rehberinin hazırlanması gerekmektedir. Yatırımın başından sonuna dek, 

canlı destek sistemleri, konferans görüşmeleri, yatırımcının yerli ortak ile işbirliğini 

sağlayacak arayüzlerin oluşturulması, coğrafi sistemlerle entegrasyonu, İstanbul’un 

marka değerine katkısını artıracak sektörlerde öncelikli teşvik programlarının hayata 

geçirilmesi, küresel sermayenin hareketlerini doğru kanalize etme gibi faaliyetler ön plana 

çıkacaktır. KYR ile İstanbul’a adım atmadan yatırım yapılabilir ve şirket kurulup işlerliği 

sağlanabilir hale getirilecektir. Küresel ölçekli yatırım rehberinin diğer bir görevi de yerli 

sermayenin küresel düzlemdeki yatırımlarını kanalize etmek ve sermaye birikiminin 

ülkeye geri dönmesini sağlamaktır. Farklı kıtalarda yatırım arayışında bulunan yerli 

sermaye grupları ile işbirliği yapma ve sermayenin İstanbul dışarısında anlaşmalı 

şehirlerle işbirliğini geliştirecek altyapıyı kurarak şehrin ekonomik kümelerini geliştirmek 

gerekmektedir. KYR projesi , SMARTURİSTANBUL tarafından hazırlanacak ve hayata 

geçirilecektir. İstanbul’un kayıt dışı ekonomi ile mücadelesine yeni bir boyut 

kazandırması, ekonominin mekânsal ve coğrafi düzlemde oldukça kapsamlı bir 

veritabanı ile geliştirilmesi beklenmektedir. Söz konusu proje ile, kamunun küresel 

yatırımı takip edebilen bir altyapı kazanması ve yatırımları yönlendirebilen erk olarak 

bölgesel dinamik ekonomi modelini hayata geçirmesi sağlanacaktır. Proje ile, İstanbul’un 

bölgesel düzlemde salt bir yatırım şehri olmaktan çok, yatırımları yönlendiren ve küresel 

menkulün takibiyle karar destek mekanizmalarına sahip olacak kredi kuruluşlarının 

hayata geçirilmesini sağlayacaktır.  
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S35.P6 GEZGİN BLOGGER ÖDÜL PROGRAMI 

UYGULAMA SÜRESİ 2015-2018 

ÖNCELİK Orta 

PROJE KOORDİNATÖRÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUMLAR 

İstanbul Valiliği, İlçe Belediyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meslek Odaları, STK'lar, Üniversiteler, İstanbullu… 

PROJE ÖZETİ 

 

Proje İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunan gönüllü bloggerlara yönelik  teşvik edici bir 

program düzenlenmesini içermektedir.  

Program kapsamında,   İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunacak  gezilerin 

düzenlenmesi,  kendi siteleri üzerinde tanıtım yapanlara teşvik verilmesi vb. uygulama 

araçları belirlenecektir. 
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Fotoğraf 21 Sebahattin Özveren 
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Fotoğraf 22 Sami Uçan 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
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Tablo 42 Performans Göstergeleri (İnsan Kümesi) 

KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S1.G1 Kendini İstanbullu Tanımlayan Oranı 

S1.G2 Çocuklarını İstanbullu Olarak Tanımlamasını İsteyen Oranı 

S1.G3 Diyalog Platformunda Gerçekleşen Etkinlik Sayısı 

S1.G4 Ücretsiz Kültürel Gezi Sayısı ve Katılımcı Sayısı 

S2.G1 Kendini İstanbullu Tanımlayan Oranı 

S2.G2 Çocuklarını İstanbullu Olarak Tanımlamasını İsteyen Oranı 

S2.G3 Diyalog Platformunda Gerçekleşen Etkinlik Sayısı 

S2.G4 Ücretsiz Kültürel Gezi Sayısı ve Katılımcı Sayısı 

S3.G1 Yenilenen Tarihi Alanların Toplam Tarihi Alana Oranı  

S3.G2 Kültürel Mirasa İlişkin Yayın Sayısı 

S3.G3 Koruma Planlarına Katılım Oranı 

S3.G4 SMARTUR Bilgi Platformu Kullanıcı Sayısı 

S4.G1 Küçük ve Orta Ölçekli Turizm Girişimci Sayısı 

S4.G2 Kreatif Sektördeki Firma Sayısı ve Çalışan Sayısı 

S4.G3 Uluslararası Kültür ve Sanat Faaliyet Sayısı ve Faaliyete Katılan Sanatçı Sayısı 

S4.G4 Bakanlık Belgeli Aile Pansiyonu Sayısı 

S5.G1 İstanbul’un Ziyaret Eden Yabancı Ziyaretçi Sayısı 

S5.G2 Yabancı Ziyaretçi Memnuniyet Düzeyi  

S5.G3 SMARTURİSTANBUL Ağına Katılan Paydaş Sayısı 

S5.G4 SMARTURİSTANBUL Günlük Ortalama Kullanıcı Sayısı  

S6.G1 Raylı Sistem Uzunluğu 

S6.G2 Raylı Sistem Yolcu Kapasitesi  

S6.G3 Havalimanı Kapasitesi 

S6.G4 Yolcu Taşımacılığında Farklı Ulaşım Türlerinin Oranı 

S6.G5 Turistlere Yönelik Farklı Dillerde Harita ve Yönlendirme Levhası Sayısı 

S6.G6 Bisiklet Yolu Uzunluğu 

S6.G7 Yaya ve Bisikletli Yolculukların Toplam Yolculuklar İçindeki Oranı 

S6.G8 Transfer Noktasına Katılan Toplam Sistem Sayısı 
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KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S6.G9 Bisiklet Parkı Kapasitesi 

S6.G10 City Sightseeing Bus ve Güzergâh Sayısı 

S7.G1 Şehirlerarası Ulaştırmada Raylı Sistem Kullanılma Oranı 

S7.G2 Şehirlerarası Ulaştırmada Havayolunun Kullanılma Oranı 

S7.G3 Marmara Çevresindeki Yerleşmelerden İstanbul’a Denizyolu Kullanılma Oranı 

S7.G4 Yabancı Ziyaretçiler İçinde Kruvaziyer Yolcusu Sayısı 

S7.G5 Yabancı Ziyaretçiler İçinde Raylı Sistem Yolcu Sayısı 

S7.G6 Yabancı Ziyaretçiler İçinde Havayolu Yolcu Sayısı 

S8.G1 Yatak Kapasitesi ve Doluluk Oranı 

S8.G2 Desteklenen Orta Ölçekli Turizm Yatırımcı Sayısı ve Sağlanan Kredi Desteği Miktarı  

S8.G3 Aile Pansiyonu Sayısı ve Kullanım Oranı 

S8.G4 Butik Otel Sayısı ve Kullanım Oranı 

S8.G5 Kalite Kontrol Sistemi Toplam Kalite Seviyesi 

S8.G6 Ortalama Kalış Süresi 

S9.G1 Yaşam Kalitesi Seviyesi 

S9.G2 Kişi Başı Düşen Donatı Alanı 

S9.G3 Toplam Kıyı Çizgisi Uzunluğu 

S9.G4 Mavi Bayraklı Marina ve Plaj Sayısı 

S9.G5 Hava Kalite Seviyesi 

S9.G6 İçme Suyu Kalite Seviyesi 

S9.G7 Deniz Suyu Kalite Seviyesi 

S9.G8 Toprak Kalite Seviyesi 

S9.G9 Gürültü Kirliliği Seviyesi 

S9.G10 Orman ve Tarım Alanı Miktarı 

S9.G11 Baraj Doluluk Oranı 

S10.G1 Güvende Hisseden Oranı 

S10.G2 Suç Oranı 

S10.G3 Suça Maruz Kalan Dezavantajlı Oranı 

S10.G4 Suça Maruz Kalan Turist Oranı 
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KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S10.G5 Sosyal Hizmetler Program Sayısı  

S10.G6 İzlenen Kentsel Alan Oranı 

S10.G7 Aydınlatılan Kentsel Alan Oranı 

S11.G1 Ortalama Kalite Seviyesi  

S11.G2 Fiyat/Kalite Dengesi Sağlama Oranı 

S11.G3 Ortalama Mesleki Nitelik Seviyesi 
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Tablo 43 Performans Göstergeleri (Şehir Kümesi) 

KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S12.G1 Özgünlüğünü Koruyan Eser Sayısı/Oranı 

S12.G2 Korumaya Yönelik Uygulama Gören Eserlerin Oranı 

S12.G3 Yapı Dayanıklılık Testinden Geçen Eser Oranı 

S13.G1 Planlanan Güzergâh Sayısı 

S13.G2 Planlanan Güzergâhların Etki Alanlarının Toplam Alana Oranı 

S13.G3 Restore Edilen Eser Sayısı 

S13.G4 İyi Durumda Olan Eser Oranı 

S13.G5 Düzenlenen Arkeolojik Alanların Oranı 

S13.G6 Turizm Odak Sayısı 

S13.G7 Belirlenen Odak Noktalarının Etki Alanlarının Oranı 

S13.G8 Organize Edilen Bostan Alanlarının Tümüne Oranı 

S14.G1 Tescil Edilen Değer Sayısı 

S14.G2 UNESCO SOKÜM Listesine Giren Değer Sayısı 

S14.G3 SOKÜM Güzergâh Sayısı 

S14.G4 Müze Ev ve Edebiyat Müze Kütüphaneleri Sayısı 

S15.G1 Müzelere Ziyaretçi Sayısı 

S15.G2 Açılan Müze Sayısı 

S15.G3 Kültürel Aktivite Mekân Sayısı 

S15.G4 Düzenlenen Oyun/Gösteri/Konser/Sergi Sayısı 

S15.G5 Kültür ve Sanat İçin Kamu Tarafından Ayrılan Bütçe/Oranı 

S15.G6 Düzenlenen Festival Sayısı 

S15.G7 Festivallere Katılım Oranı 

S15.G8 Kültür ve Sanatla İşlevlendirilen Tarihi Eser Sayılarının Oranı 

S15.G9 Endüstri Mirası Yapıların Kültür Amaçlı Kullanım Oranı 

S17.G1 İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Sayısı 

S17.G2 Onarımı Tamamlanan Eser Oranı 

S17.G3 Çevre Düzenlemesi Tamamlanan Ziyaret Mekânı Oranı 

S17.G4 İnanç Turizmi Gezi Güzergâh Sayısı 
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KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S18.G1 SMARTURİSTANBUL’a kayıtlı Yeme-İçme Tesisi Paydaş Sayısı 

S18.G2 Küresel Çapta İtibara Sahip Yayınlarda İstanbul Mutfağı’na Yer Verilme Oranı 

S18.G3 Gastronomi Odaklı Tur Güzergâhı Sayısı 

S18.G4 Gastronomiye Yönelik Yıllık Etkinlik Sayısı 

S18.G5 Yeme-İçme Kalite Standartlarını Sağlama Oranı 

S18.G6 UNESCO SOKÜM Listesi’ne Giren Gastronomi Ürünü Sayısı 

S19.G1 Lisanslı Sporcu Sayısı 

S19.G2 Faal Lisanslı Sporcu Sayısı 

S19.G3 Spor Tesisi Sayısı 

S19.G4 Uluslararası Organizasyonlarda Kullanılabilecek Spor Tesisi Sayısı 

S19.G5 Düzenlenen Uluslararası Spor Organizasyonu Sayısı  

S19.G6 Düzenlenen Ulusal Spor Organizasyonu Sayısı 

S19.G7 Yerel Spor Organizasyonu Sayısı 

S19.G8 Spor Kulüplerine Üyelik Sayısı 

S20.G1 İstihdam Edilen Yerli Sayısı 

S20.G2 Eğitim Verilen Yerli Sayısı 

S20.G3 Düzenlenen Doğa Güzergâh Sayısının Planlanan Güzergâh Sayısına Oranı 

S20.G4 Düzenlenmiş Kuş Gözlemciliği Alanlarının Oranı 

S21.G1 Alışveriş Odaklı Tur Sayısı 

S21.G2 Toplam Otopark Kapasitesi 

S21.G3 Toplam Alışveriş Geliri 

S21.G4 Yabancı Dil Bilen Personel Sayısı 

S22.G1 İstanbul'da Düzenlenen Festival Sayısı 

S22.G2 İstanbul’da Düzenlenen Geleneksel Festival Sayısı 

S22.G3 İstanbul'da Düzenlenen Festivallere Katılımcı Sayısı 

S22.G4 Katılımcıların Memnuniyet Oranı 

S23.G1 Hostel Sayısı ve Kapasitesi 

S23.G2 Hostel Doluluk Oranı 

S23.G3 Genç Turist Oranı 
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KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S23.G4 Gençlik Forumlarında Düzenlenen Etkinlik Sayısı 

S24.G1 Hastane Sayısı 

S24.G2 Yatak Kapasitesi 

S24.G3 Tedavi Amaçlı Gelen Ziyaretçi Sayısı 

S24.G4 Sağlık Turizmine Yönelik Eğitim Gören Personel Sayısı 

S24.G5 Sağlık Sektöründe Yabancı Dil Eğitimi Alan Personel Sayısı 

S24.G6 Sağlık Sektöründe Yabancı Dil Bilen Personel Oranı 

S24.G7 Uluslararası Akredite Sağlık Kuruluşu Oranı 

S24.G8 Uluslararası Kongrelere Katılan Sağlık Sektörü Paydaş Sayısı 

S25.G1 İstanbul'da Düzenlenen Kongre Sayısı 

S25.G2 İstanbul'da Düzenlenen Kongrelerde Katılımcı Sayısı 

S25.G3 İstanbul'da Kongre Mekânlarının Sayısı 

S25.G4 İstanbul'da Kongre Mekânlarının Kapasitesi 

S25.G5 Düzenlenen Kongreler Açısından Dünya Sıralamasındaki Yeri 

S25.G6 Yabancı Dil Bilenlerin Toplam Nüfusa Oranı 

S26.G1 İstanbul'da Fuar Mekânlarının Kapasitesi (kişi, m²) 

S26.G2 Düzenlenen Fuarlar Açısından Dünya ve AB Sıralamasındaki Yeri 

S26.G3 Yabancı Dil Bilen Kentli Sayısının Tüm Nüfusa Oranı 

S27.G1 Yat Limanı Kapasitesi 

S27.G2 Yat Turizmi Kapsamında Yabancı Ziyaretçi Sayısı 

S27.G3 Yat Limanları Doluluk Oranı 

S27.G4 Kıyıların Taşıma Kapasitesi 

S28.G1 Kruvaziyer Yolcu Sayısı 

S28.G2 Kruvaziyer Yolcusu Ortalama Geliri 

S28.G3 Kruvaziyer Turizmi Toplam Geliri 

S28.G4 Kruvaziyer Gemi Sayısı 

S28.G5 İş Ortaklığı Platformu Paydaş Sayısı 

S28.G6 Kruvaziyer Yolcularına Uygun Şehir Turu Sayısı 

S28.G7 İstanbul’un Başlangıç-Bitiş Destinasyonu Olarak Yeraldığı Kruvaziyer Turu Sayısı 
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KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S29.G1 Toplam Gezi Haritası Sayısı 

S29.G2 Toplam Destinasyon Sayısı 

S30.G1 Kıyı ve Orman Alanlarında Düzenlenen Etkinlik Sayısı 

S30.G2 Çam Simgesi Almış Konaklama Tesis Oranı 

S30.G3 Doğal Alanlarda Düzenlenen Kültürel Rota Sayısı 

 

 

Tablo 44 Performans Göstergeleri (Organizasyon Kümesi) 

KOD PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

S32.G1 Turizm Geliri 

S32.G2 Turist Sayısı 

S32.G3 Sisteme Katılan Paydaş Sayısı 

S33.G1 SMARTURİSTANBUL Kullanıcı Sayısı 

S33.G2 SMARTURİSTANBUL Kullanıcı Memnuniyet Düzeyi 

S33.G3 SMARTURİSTANBUL Paydaş Sayısı 

S34.G1 Turizm Ar-Ge İçin Ayrılan Bütçe Oranı 

S34.G2 Turizm Ar-Ge Tarafından Geliştirilen Ürün ve Standart Sayısı 

S35.G1 İstanbul Memnuniyet Düzeyi 

S35.G2 Taksicilerden Memnuniyet Düzeyi 

S35.G3 Çocukların Tekrar Gelme İsteği Oranı 

S35.G4 Gençlerin Tekrar Gelme İsteği Oranı 

S35.G5 Tanıtım ve Markalaşmaya Ayrılan Bütçe Oranı 
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           Minyatür Nusret Çolpan 
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