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4.2 SENTEZ
4.2.1 ĠSTANBUL’DAKĠ

TURĠZM

TÜRLERĠNĠN,

DEĞERLERĠNĠN

VE

ALTYAPISININ SENTEZĠ
4.2.1.1 Ülke Hedef ve Projeksiyonları Ġçerisinde Ġstanbul’un Yerinin ve Ġstanbul’dan
Beklentilerin Değerlendirilmesi
Zengin kültürel, tarihi ve doğal değerleriyle turizm açısından önemli bir potansiyele sahip
olan ülkemizde 1980 yılı birçok konuda olduğu gibi turizm faaliyetlerinde de önemli bir
kırılma noktasıdır. 1980‟li yıllarla benimsenen neo-liberal politikaların etkileri turizm
sektöründe de görülmeye baĢlanmıĢtır. Devlet özel sektörü teĢvik etmek amacıyla çeĢitli
düzenlemeler yapmıĢtır. Bu düzenlemelerin baĢında 1982 yılında yürürlüğe giren 2834 sayılı
“Turizmi TeĢvik Kanunu” gelmektedir. Turizm yatırımları bu Kanun çerçevesinde turizm alan
ve merkezi ilan edilen öncelikli turizm geliĢme alanlarına yönlendirilmiĢ, bu doğrultuda kamu
arazileri turizm yatırımlarına tahsis edilmiĢtir. Bu tahsislerin yanısıra yatırımcılara sunulan
turizm geliĢtirme fonu, düĢük faizli ve uzun dönemli turizm kredileri, yabancı personel
çalıĢtırma olanağı, gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, vergi indirimi, finansman fonu, teĢvik
primleri gibi hususlar sektörün geliĢmesinin dinamosu olmuĢlardır.
1980 sonrası turizm politikalarıyla Akdeniz kıyılarında, özellikle de Antalya ve yakın
çevresinde, daha sonra da Ege‟de “deniz-güneĢ-kum” odaklı bir turizm yaklaĢımı
benimsenmiĢ; “kitle turizmini” geliĢtirmeye yönelik yatak kapasitesi yüksek yatırımlara
öncelik vermiĢtir. Turizmi TeĢvik Yasası‟nın sağladığı kolaylıklarla yerli ve yabancı sermaye
yatırımları Akdeniz kıyılarına yönelmiĢ, Güney Antalya Turizm GeliĢim Projesi, Belek
Turizm GeliĢim Projesi gibi projeler çerçevesinde Akdeniz sahillerinde nitelikli yatak
kapasitesi artmıĢ; bu bağlamda yabancı ziyaretçilerin Türkiye‟ye olan ilgisinde de belirgin bir
artıĢ gözlenmiĢtir.
Bu dönemde izlenen politikaların Ġstanbul‟da da önemli yansımaları olmuĢtur. Türkiye
küresel piyasalara Ġstanbul üzerinden eklemlenme çabası içine girmiĢ, bu doğrultuda
Ġstanbul‟un bir Uluslararası iĢ ve finans merkezi olarak geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu
hedefe yönelik olarak Tarihi Yarımada ve Boğaziçi baĢta olmak üzere kentin değerli ve çoğu
sit alanları içinde yer alan çeĢitli bölgeleri 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Yasası kapsamında
Turizm Merkezi ilan edilmiĢtir1. Dönemin Ġstanbul‟a biçtiği bu yeni kimlik doğrultusunda
1

Günümüzde yürürlükte olan 20 Turizm Merkezi bulunmaktadır. Bunların 15‟i sit alanları içindedir. Detaylı
bilgi için bkz: Ġ. Dinçer, Z. Enlil, Y. Evren, S. Kozaman Ġstanbul‟un Tarihi ve Doğal Miras Değerleri:
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kentte 5 yıldızlı lüks oteller, kongre ve fuar merkezleri, iĢ ve alıĢveriĢ merkezleri hızlı bir
Ģekilde artmıĢ, kentin çehresi süratle değiĢmeye baĢlamıĢtır.
Tüm bu giriĢimler sonucunda gerek ülkede, gerekse Ġstanbul‟da yatak kapasitesi de hızla
artmıĢ, gelen yabancı ziyaretçi sayılarında ve yabancı sermayenin turizm yatırımlarına
yöneliĢinde kayda değer bir artıĢ gözlenmiĢtir. Ancak bu yatırımların tümü kamu arazileri
üzerinde ve kent planlarından bağımsız olarak, turizm alanı ve turizm merkezi ilanlarıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yatırımların birçoğunun mekânsal planlama, koruma, sürdürülebilirlik
kavramlarıyla çeliĢiyor olması, Ġstanbul‟un sahip olduğu tarihi ve doğal miras alanlarını tehdit
etmeleri eleĢtirilere konu olmuĢtur. Esasen Türkiye tarihsel mirası ve doğal güzellikleriyle
turist çekmektedir. Ancak 1980‟lerden bu yana ağırlıklı olarak kitle turizmini destekleyen ve
turizmden kısa vadede elde edilecek gelirlere öncelik veren politikalar, titizlikle korunması
gereken bu değerlerin kimi zaman önüne geçmiĢ, onların zarar görmesine neden olmuĢtur.
Oysa artık dünyada farklı eğilimler ortaya çıkmaktadır. Günümüz dünyasında turistlerin hangi
amaçla seyahat ettiği kadar, beklentileri ve profilleri de hızla değiĢmektedir. Bazı
araĢtırmacılar kitlesel turistten farklı olarak yeni ortaya çıkan ve “post-turist” olarak
adlandırılan yeni turist tipine dikkat çekmektedirler (Lash ve Urry, 1994). Daha deneyimli,
daha bilgili, daha bağımsız ve ziyaret ettiği yerden ne beklediği konusunda bir o kadar da
seçici olan bu yeni turist tipi, kitlesel turistlerin rağbet ettiği “turist balonu” (Tourist bubble)
(Judd, 1999, s. 36-39) olarak adlandırılan alıĢveriĢ merkezleri, tema parkları, akvaryumlar,
kongre merkezleri, lüks oteller gibi alıĢılmıĢ “turistik” çekim odaklarının dıĢına çıkmak,
ziyaret ettiği kentlerin “sıradan gündelik yaĢamını” tanımak, tatmak, yerel kültürü keĢfetmek
istemektedir. Sık seyahat eden, iyi eğitim almıĢ, yaĢ ortalaması daha yüksek, çok gezip, gören
bu grup kitlesel tüketim ürünlerinden ziyade faklı ve özel olana yönelmektedir2. Öte yandan,
tarihi ve kültürel miras, kültür ve sanat artık turistlerin en önemli seyahat nedenleri arasında
ilk sıralarda yer almaktadır. Sürdürülebilirlik temel ilkesi çerçevesinde tarihi ve doğal
çevreye, yerel kültürlere saygılı, yerel ekonomiye katkılı, ikilim değiĢimine duyarlı, karbon
ayak izini azaltmaya odaklı, yenilenebilir enerji kaynaklarını tüketmeye özen gösteren
sorumlu turizm anlayıĢının giderek yaygınlaĢmakta olduğu gözlenmektedir.
Tüm bu değiĢimler turizmin artık 1980‟lerin bakıĢ açısıyla planlanamayacağı göstermektedir.
Nitekim farklı bakıĢ açılarının son yıllarda üretilen politika dokümanlarına kısmen de olsa
yansıdığını izlemek mümkündür. AĢağıda turizm açısından ülke hedef ve politikalarını
Potansiyeller, Riskler veKoruma Sorunları, Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri-2010, Ġstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.
2
Bu konuda daha geniĢ bir değerlendirme için bkz: Enlil, Z., Ġ.Dinçer, Y.Evren, E. Seçkin (2011) Ġstanbul‟da
Kültür Turizmi Ġçin Yenilikçi Stratejiler, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 24-32.
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belirleyen üç temel döküman ele alınmakta, Ġstanbul‟un konumu bu politika dökümanları
kapsamında irdelenmektedir.
4.2.1.1.1 Ülke Hedeflerini Belirleyen Politikaların Dokümanları ve Ġstanbul’un
Konumu
Türkiye‟de turizm sektöründeki geliĢimi sağlamak için yapılan temel çalıĢmalar, 2007-2013
Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007 yılında Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından hazırlanan
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesidir. TÜBĠTAK‟ın öncülüğünde yürütülen Vizyon 2023
Teknoloji Öngörüsü Projesi kapsamında UlaĢtırma ve Turizm Paneli‟nin hazırladığı Temmuz
2003 tarihli raporda öngörülen Türkiye Turizm Vizyonu ise “sürdürülebilirlik” ilkesine
yaptığı vurgu ile öncü bir doküman olarak kabul edilebilir. Bu dokümanda öngörülen denizkum-güneĢ turizmi dıĢında kültür, kongre, sağlık, kıĢ, dağ, kurvaziyer turizmini ve ekoturizmi geliĢtirerek turizmde çeĢitlilik sunmak ilkesi hem Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nın,
hem de Vizyon 2023‟ün öncellikli hedefleri arasında yer almaktadır. Büyük ölçekli
konaklama tesislerinden ziyade, küçük ölçekli ve hizmet kalitesi açıcından yüksek standarda
sahip konaklama tesislerine yönelik yatırımların artırılması vurgulanan bir baĢka konudur.
Turist sayısını artırmanın yanı sıra turizmden elde edilen geliri artırmak, tanıtım ve
pazarlamada çeĢitlilik sağlamak, nitelikli insan kaynağı yetiĢtirmek, hizmet kalitesini artırmak
gibi konular turizm açısından ülke ölçeğinde öne çıkan hedeflerdir. Sektörle ilgili tüm
yatırımların doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliĢtirici bir yaklaĢım
içinde ele alınması, “sürdürülebilir turizm” ilkesi ile ülke çapındaki yatırım kararlarının
mekânsal dağılımının sağlanması gerektiği konuları özellikle vurgulanmıĢtır.
Vizyon 2023 UlaĢtırma ve Turizm Paneli (TUBĠTAK)
TÜBĠTAK tarafından yürütülen Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi kapsamında yer
alan panellerden biri olan “UlaĢtırma ve Turizm” Paneli (www.tubitak.gov.tr) “Durum
Belirlemesi, Vizyon ve Hedefler, Teknoloji Alanları” konularında yaptığı bir yıllık çalıĢma
sonucunda hazırladığı raporda 2023 yılına kadar olan 20 yıllık süreç içerisinde temel eğilimler
ve tüketici profiline yönelik olarak çeĢitli saptamalar yapmıĢ, Türkiye için ulaĢtırma ve turizm
konularında vizyon geliĢtirilmiĢtir.
Panelin çalıĢması sonucu Türkiye için benimsenen Turizm 2023 Vizyonu Ģöyledir:
“Dünyada beklenen geliĢmeler ve ülke potansiyeli dikkate alınarak; Türkiye turizm
sektörünün, Akdeniz‟in dördüncü büyük destinasyonu olma noktasını aĢmıĢ; ürün çeĢitliliğini
artırarak yılın tamamına yayılmıĢ; seyahat özgürlüğünün önünde yasal ve fiziki engeller
olmayan; sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiĢ bir sektör olarak, eğitilmiĢ nitelikli iĢgücüyle,
3

düzeyi gittikçe yükselen teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, öncelikle ülke halkının yaĢam
düzeyini yükseltici, kendi kaynağını yaratabilen, öz denetim yapabilen, rakip destinasyonlarla
yarıĢabilen, iç verimliliği yüksek bir sektör haline gelmesi ve Türkiye‟nin „kitle‟ turizminin
yanı sıra „bireysel‟ turizmin de önemli cazibe merkezlerinden birisi olması.”
Burada dile getirilen vizyonun “sürdürülebilirlik” ilkesinin yanı sıra belki de en can alıcı
noktası “kitle” turizminin yanı sıra “bireysel” turizmin benimsenmesidir. Bu bakıĢ açısının
tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasından, yatırımların ölçeğine; yerel ekonomiye
katkıdan turizmden elde edilecek gelirlerin daha adil paylaĢılabilmesine ve turizmin ya da
seyahat etmenin baĢlıca yararları arasında olması gereken kültürler arası diyaloğun artmasına
kadar uzanan pek çok olumlu sonuçları olması beklenir. Nitekim Panel‟in ortaya koyduğu bu
vizyonun hayata geçmesi için önerdiği hedefler bu konulara iĢaret etmektedir.
Genel Öneriler: Yukarıda belirtilen vizyonun gerçekleĢmesi için belirlenen hedefler ise
Ģöyledir:
Türkiye turizmi mekânsal dağılımı, nitelik ve tür olarak doğal peyzajın, kültür
varlıklarının, sosyal yapının taĢıyabileceği ve onlarla bütünleĢecek bir geliĢim içinde,
kendi kaynaklarını uzun erimli kullanımlar için de koruyan “sürdürülebilir turizm” ilkesi
çerçevesinde geliĢimini sürdürmelidir.
Sektörle ilgili tüm yatırımlar doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve
geliĢtirici bir yaklaĢım içinde ele alınmalıdır.
Plan yapma, yaptırma, onama sürecini yeniden tanımlayan, yetkileri belirleyen ve etkin
bir denetim sistemi getiren bir yasal düzenleme yapılmalıdır.
Turizm ürününün niteliğinin iyileĢtirilmesi önceliklidir. Sayısal hedefler nitelikten
fedakârlık uğruna ön plana çıkarılmamalıdır. Turizm olgusu çok sayıda ekonomik
aktiviteyi içerdiğinden, nitelikle ilgili duyarlılığın tüm bu aktiviteleri kapsaması
gerekmektedir.
Turizmin yoğunlaĢtığı yörelerde ortaya çıkan altyapı ve çevre sorunları, yerel
yönetimlerle iĢbirliği içinde, altyapıyı kullananların da katkılarıyla çözümlenmelidir.
Turizm eğitimi ile kalitesinde standardizasyon, verimlilik ve iĢ kalitesinin geliĢmesini ve
istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak sertifikasyon sistemi
getirilmelidir.
Mevcut tesislerde doluluk oranlarını yükseltici, ikincil harcamaları artırıcı, nitelik
yükseltici önlemler alınarak turizm sezonunun yılın tamamına yayılması sağlanmalıdır.
4
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Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileĢtirmek ve dıĢ pazarlarda değiĢen tüketici
tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla golf, kıĢ, dağ,
termal, sağlık, yat ve kongre turizmi ve eko-turizm ile ilgili planlama faaliyetleri
sürdürülmelidir.
Tanıtım etkinliklerinde ticari, kültürel, siyasi ve turistik tanıtım arasında, etki artırıcı,
maliyet azaltıcı köprüler kurularak, spor ve sanat olaylarının geniĢ kitlelere yönelik
etkileri basın ve halkla iliĢkiler projeleriyle azami Ģekilde değerlendirilmelidir.
Sektörün, Avrupa Birliğinin tek pazar uygulamasının getireceği muhtemel talep azalması
ve diğer konjonktürel dalgalanmalara karĢı gücünü artırmak üzere, dıĢ pazarlarda
optimum talep dağılımı yaratılmalıdır.
Pazarın eğilimleri izlenerek pazarlama stratejilerinde talebin moda arayıĢlarına karĢılık
verecek öğeler kullanılmalıdır.
Ġstanbul’a ĠliĢkin Öneriler: Bu vizyon çalıĢmasında Ġstanbul‟a iliĢkin detayda önerilerde
bulunulmamıĢtır. Ancak genel ilkeler ve önerilerin tümü Ġstanbul‟un turizm kararları için yol
gösterici olabilecektir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı: 2007-2013 Turizm Özel Ġhtisas Komisyon Raporu
Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nda (plan9.dpt.gov.tr), yeni kapasite yaratmayı ve hizmet
kalitesini artırmayı amaçlayan, pazarlama kanallarını çeĢitlendiren, kültürel varlıkları
koruyan, doğal sermayeyi sürdürülebilir kılan ve karĢılaĢtırmalı rekabet üstünlüğüne uygun
turizm çeĢitlerini ön plana çıkaran bir turizm hedeflenmektedir. Bu kapsamda; turizmde
niteliğin artırılması, turizm yatırımlarının çeĢitlendirilmesi, tüm yıla yayılması, doğal ve tarihi
çevrenin korunması, kültür ve doğa eksenli bir bakıĢ açısının kazandırılmaya çalıĢılması alt
hedefler olarak belirlenmiĢtir.
Genel Öneriler: Turizm yatırımlarının çeĢitlendirilmesi ve ülke yüzeyinde yaygınlaĢtırılması,
Turizm etkinliklerinin geliĢmiĢ ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara
kaydırılması ve tüm yıla yayılması,
Doğal ve tarihi çevrenin korunması,
Turizmin yoğun olarak geliĢtiği yörelerin yakınlarında yer alan kentlerin altyapı
eksikliklerinin giderilmesi,
DıĢ tanıtımlarda, pazarlardaki ve müĢteri profilindeki geliĢmelerin sürekli izlenmesi ve
tanıtma etkinliklerinde değiĢen koĢullara hızla uyum sağlanması,
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Pazarın çeĢitlendirilmesi, turizm ürününe, özel turizm pazarlarına hitap edebilecek
nitelikler kazandırılması,
Ziyaretçi sayısının ve ziyaretçi baĢına yapılan harcamanın artırılması,
Yüksek gelir gruplarının ülkemize çekilmesi ve yıl boyu talep yaratılması,
Ġç ve dıĢ talep dengesinin bölgelere ve ürünlere dengeli dağılımının sağlanması,
DıĢ tanıtım ve pazarlamada eĢgüdüm ve iĢbirliğinin sağlanması,
Tanıtım ve pazarlama ile turizmde mesleki eğitim konusunda yapısal bir değiĢime
gidilmesi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve tüm sektör kuruluĢlarının yerel yönetimleri kaynaĢtıracak
ve yönetimde söz sahibi yapacak, finansman yapısı güçlü bir kongre ve ziyaretçi bürosu
oluĢumuna iliĢkin bir model geliĢtirilmesi,
Kültür, kongre, kurvaziyer, yatçılık ve sağlık turizmi gibi alternatif turizm ürününü
bölgelere göre geliĢtirerek pazar dilimlerinin çeĢitlendirilmesi konularını içermektedir.
Ġstanbul’a ĠliĢkin Öneriler: Kültür ve Turizm Bakanlığını, yerel yönetimleri, tüm sektör
kuruluĢlarını bir araya getiren, yönetimde söz sahibi olan, finansman yapısı güçlü bir kongre
ve ziyaretçi bürosu oluĢumuna iliĢkin bir model önerisi Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nda
belirtilmiĢtir. Türkiye‟de kurulmuĢ tek büro olan “Ġstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu‟nun
(ICVB)”

örgütlenme

ve

finansman

kaynağının

güçlendirilmesi,

sektör

desteğinin

artırılmasının yanı sıra, kongre alt yapısına sahip diğer bölgelerde de benzer büroların
kurulması önerileri geliĢtirilmiĢtir.

6

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

Türkiye Turizm Stratejisi – 2023
Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi‟nde (mevzuat.dpt.gov.tr) belirlenen stratejik
yaklaĢımlar çerçevesinde yapılacak çalıĢmaların tamamlanması, geliĢtirilmesi öngörülen
bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karĢılanması durumunda, 2023 yılında, 63
milyon turist, 86 milyar $ dıĢ turizm geliri ve turist baĢına yaklaĢık 1350 $ harcamaya
ulaĢılması öngörülmektedir. Turizm sektörünün güçlendirilmesine yönelik stratejiler 16 baĢlık
altında ele alınmıĢtır:Bu baĢlıklar planlama, yatırım, örgütlenme, iç turizm, araĢtırmageliĢtirme, ulaĢım ve altyapı, tanıtım ve pazarlama, eğitim, hizmet kalitesi, kentsel ölçekte
markalaĢma, turizm çeĢitlendirmesine yönelik stratejiler ile mevcut turizm alanlarının
iyileĢtirileceği bölgeler, turizm geliĢim bölgeleri, turizm geliĢim koridorları, turizm kentleri ve
eko-turizm bölgeleri olarak belirlenmiĢtir.
Genel Öneriler: Sadece deniz-kum-güneĢ turizmine temellenen bir turizm anlayıĢı yerine
turizmi çeĢitlendirme stratejisi benimsenmekte, bu kapsamda “sağlık ve termal turizm, kıĢ
turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko-turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi”
geliĢtirilmesini planlanan farklı turizm türleri olarak önerilmekte; planlama faaliyetlerinin bu
doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda turizm
yatırımlarının butik otellere yönelmesi,kaliteli aile pansiyonculuğunun teĢvik edilmesi,
tanıtımda

özgün

özellikleri

ortaya

çıkartan

tanıtım

stratejilerinin

geliĢtirilmesi

hedeflenmektedir. Burada dikkat çekici olan kültür turizminin geliĢtirilmesi gereken bir baĢlık
olarak ele alınmıyor olmasıdır. Kentsel ölçekte markalaĢma stratejisi altında kültüre atıfta
bulunulmakta ancak kısıtlı sayıda orta ölçekli Anadolu kentleri için “kültür turizmi”
canlandırılarak “marka kültür kentleri” oluĢturulacak denilmektedir. Kentsel ölçekte
markalaĢma stratejisi bağlamda Ġstanbul Ģehir turizminin geliĢtirileceği 4 büyük kent arasında
sayılmakla yetinilmektedir.
Ġstanbul’a ĠliĢkin Öneriler: Plandaturizmin geliĢtirileceği çeĢitli alt bölgeler ve turizm
koridorları önerilmektedir. Bunlarla Ġstanbul‟un doğrudan iliĢkisi kurulmamakla birlikte
Ġstanbul‟u yakın çevresi ile birlikte ele almak, bu kapsamda Trakya ve Marmara Bölgesi
illerindeki turizm potansiyellerini ortaya çıkartarak, Ġstanbul ile olan bağlantılarını
kuvvetlendirmek

kanımızca

önemli

bir

strateji

olduğundan

burada

Ġstanbul

ile

iliĢkilendirilebilecek alt bölgeler için geliĢtirilen önerilere yer verilmiĢtir. Ġstanbul‟daki
turizmin bölgesel bir turizm planlaması içinde ele alınması, Ġstanbul‟un çekim merkezi
özelliğini koruyarak, çevre yerleĢmelere turisti dağıtma stratejisi ile turizmden daha çok gelir
elde edilmesi mümkündür. Ġstanbul‟un yakın çevresiyle turizm açısından bütünleĢmesinin
sağlanması, olanakların etkin bir Ģekilde tanıtılması, paket turlar halinde organize edilip
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pazarlanması ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesine ıĢık tutmak amacıyla Vizyon 2023
belgesinde belirlenen turizm koridorları aĢağıda özetlenmiĢtir:
Trakya Alt Bölgesi (Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Ġlleri) Ġçin GeliĢtirilen Öneriler:
Eko Turizm Kentleri: Demirköy ve Vize ilçelerinde spor, agro-eko ve doğa turizm alanları
geliĢtirilecek ve Ġğneada-Kıyıköy beldeleri ―eko-turizm kenti
Agro-Eko Turizmin GeliĢtirileceği Alanlar: Trakya Alt Bölgesi„nde Tekirdağ ilinin
Merkez, Saray ve ġarköy; Edirne ilinin KeĢan; Kırklareli ilinin Kofçaz, Demirköy ve Vize
ilçeleri agro/eko turizm potansiyelini değerlendirmek. Kofçaz, Demirköy, Saray ve
Vize‟de organik tarım ve zeytin ve ġarköy‟de üzüm yetiĢtiriciliğini geliĢtirmek
Yat Turizminin GeliĢtirileceği Alanlar: Enez, ġarköy, Tekirdağ Merkez, Demirköy ve
Vize„de

yat

turizminin

geliĢtirilmesi

önerilmektedir.

Ġstanbul‟ la

bağ.lantısını

güçlendirecek deniz otobüsü seferleri için uygun alan belirlenerek deniz ulaĢımının
geliĢtirilmesi de hedeflenmektedir
Deniz UlaĢımının Diğer Bölgelerle Bağlantısının Güçlendirileceği Alanlar Turizmin
geliĢtirilmesi planlanan Tekirdağ, Marmara Ereğlisi ilçesi, Kırklareli Demirköy ve Vize
ilçelerinin, öncelikle deniz ulaĢımının bu geliĢmeyi besleyecek Ģekilde desteklenmesi
gerekmektedir. Bu merkezlerde mevcut ya da öneri yat limanları bu amaç için
kullanılacaktır.
Arkeolojik Turizmin GeliĢtirileceği Alanlar Antik yerleĢmelerden Edirne ilinde Enez,
Tekirdağ ilinde Marmara Ereğlisi, Kırklareli ilinde Vize ilçeleri arkeolojik turizminin
destekleneceği alanlar olarak belirlenmiĢtir
Doğa ve Spor Turizminin GeliĢtirileceği Alanlar Doğa turizmi yapılabilecek potansiyel
alanlar arasında; kuzeyde Longoz ormanları ile güneyde Ganos ormanları, Gala Gölü ve
Meriç Deltası, Kasatura Körfezi Tabiat Koruma Alanı, Korudağı Yaban Hayatı GeliĢtirme
Alanı, Ġğneada ve Kıyıköy„de Karadeniz kumsalları ve bunun dıĢındaki yapay ve doğal
göller; güneyde Saros Körfezi ile ġarköy ve Tekirdağ„da Marmara kıyıları yer almaktadır.
Saros Körfezi‟nde dalıĢ imkânı ve Tekirdağ Merkez‟ de yapılan yamaç paraĢütü,
ġarköy„de yapılan sörf gibi doğa sporlarının geliĢtirilmesi ve aralarında bağlantı noktaları
oluĢturulması ve Doğa ve Spor Turizmi„nin bir arada değerlendirilmesine yönelik
düzenlemeler yapılması için Tekirdağ ili Saray ve ġarköy, Edirne ili Enez, KeĢan ilçeleri
belirlenmiĢtir
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Sağlık Turizmin GeliĢtirileceği Alanlar, orman alanları ve su kaynakları açısından zengin
yerlerden biri olan Kırklareli ilinde Demirköy ilçesi ve çevresidir
UlaĢım projeleri: 200 yat kapasiteli “Tekirdağ Yat Limanı” projesi. Avrupa Hızlı Tren
Projesi:

Halkalı-Bulgaristan

arasında

Halkalı-Çatalca-Çerkezköy-BüyükkarıĢtıran-

Lüleburgaz-Babaeski-Edirne ve Kapıkule„de olmak üzere 8 istasyon ve Karaağaç ve
BüyükkarıĢtıran„da 2 adet lojistik köy yer almaktadır. Demiryolu hatları: KırklareliDereköy-Bulgaristan

Burgas

Demiryolu

Hattı,

Tekirdağ-Muratlı-BüyükkarıĢtıran

Demiryolu Hattı, Asya UlaĢım Ağları Edirne Bağlantısı, Avrasya Karayolu Bağlantıları
Edirne Bağlantısı, Uluslararası E-Yolları Ağı Edirne Bağlantısı, Karadeniz Ekonomik
ĠĢbirliği TeĢkilatınca Öngörülen UlaĢtırma Ağının Edirne Bağlantısı, TEM/Trans-Avrupa
Kuzey-Güney Otoyolu Projesi
Doğu Marmara Alt Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Ġlleri) Ġçin GeliĢtirilen
Öneriler:
ġifa koridoru: Özellikle termal, spa, wellnes odaklı turizm koridoru Yalova, Sakarya,
Bolu hattında yer almalıdır.
Lezzet Koridoru: Bölgenin yerel mutfak envanterinin tamamlanmasının ardından Mengen,
Mudurnu, Taraklı, Göynük„ten Karasu„ya uzanan ve Ġpek Yoluna paralel olan koridordur.
Ġpekyolu Turizm Koridoru: Sapanca, Geyve, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Beypazarı,
Güdül ve AyaĢ ilçelerini doğa turizmi ve eko-turizmin yoğunlaĢması ve kıĢ turizmi ile
entegre edilmesi
Bursa-EskiĢehir-Bilecik Ġlleri Ġçin GeliĢtirilen Öneriler:
Kültür Turizmi canlandıracak Marka kültür kentleri oluĢturulması (Bursa), Söğüt Kültür
Turizmi GeliĢim Bölgesi OluĢturulması (Bilecik-Bursa), Frigya Kültür ve Termal Turizmi
GeliĢim Bölgesi oluĢturulması (EskiĢehir), Güney Marmara Zeytin Koridoru oluĢturulması
(Bursa), Kongre ve Fuar Turizmi GeliĢtirilmesi (Bursa), Sağlık ve Termal Turizm ürünleri
oluĢturulması (EskiĢehir). Ayrıca, Bandırma-Bursa-Bilecik„i içine alan yüksek standartlı
demiryolu yapımı önerisi bulunmaktadır
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Güney Marmara Alt Bölgesi (Balıkesir, Çanakkale Ġlleri) için geliĢtirilen öneriler:
Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvacık, Ezine, Erdek, Bozcaada ve Gökçeada gibi
hâlihazırda öne çıkan merkezlerin yanında; termal turizm geliĢme potansiyeli bulunan
Gönen-EkĢidere, Bigadiç-Hisarköy, Manyas- Kızık, Susurluk-Kepekler, SındırgıHisaralan, Çan-Etili, Yenice-Hıdırlar, Ayvacık-Tuzla, Ezine-Kestanbol ve Biga-Kırkgeçit
yöreleri; ekoturizm, spor ve sağlık turizmi potansiyeli bulunan Kaz Dağları, Alaçam
Dağları ve bölgenin büyük bir kısmını kaplayan orman alanları; özellikle Gelibolu
Yarımadası ile baĢta Troya ve Assos olmak üzere antik kalıntıların bulunduğu yörelerde
yoğunlaĢması öngörülmektedir. Bu kapsamda; Termal turizmin geliĢme potansiyeli
bulunan Gönen-EkĢidere, Bigadiç-Hisarköy, Manyas- Kızık, Susurluk-Kepekler, SındırgıHisaralan, Çan-Etili, Yenice-Hıdırlar, Ayvacık-Tuzla, Ezine-Kestanbol ve Biga-Kırkgeçit
jeotermal sahalarından temin edilen termal kaynakların turizme yönelik olarak
sürdürülebilir kullanımının yaygınlaĢtırılması,
Kaz Dağları, Alaçam Dağları ve bölgenin büyük bir kısmını kaplayan orman alanlarında
ekoturizmin geliĢtirilmesi,
Burhaniye yat limanı ve Ayvalık marinasının Troya, Assos, Alexandreia Troas, Apollon
Siminteus gibi antik kentler korunarak turizme Antandros, Daskyleion, Kizikos, Zeytinli
Ada, Güre Antik Hamam gibi ören yerlerinin planlı bir Ģekilde düzenlenmesi ve müzelerin
gerekli çalıĢmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılması
Rüzgâr sörfü için yüksek potansiyele sahip olan Gökçeada„da bu sporun geliĢtirilmesi ve
uluslararası alanda tanıtılması
Yukarıda da değinildiği üzere Türkiye Turizm Stratejisi – 2023 belgesinde Ġstanbul sadece
Ģehir turizminin geliĢtirileceği kentlerden biri olarak ele alınmakta, geçmiĢi binlerce yıl geriye
giden, zengin kültür katmanlarının olduğu bu kente özel bir önem atfedilmemektedir. Ġstanbul
kongre turizminin geliĢtirilmesi için öncelikli olarak seçilen Ankara, Antalya, Ġzmir, Bursa,
Konya ve Mersin‟in de aralarında olduğu yedi ilin baĢında gelmektedir. Ġstanbul, Antalya,
Ġzmir, Ankara birinci derecede, Adana, Gaziantep, Trabzon ikinci derece önemli fuar illeri
olarak tanımlanmıĢtır. ÇalıĢmada, 1. ve 2. derece fuar Ģehirlerinde bulunan Fuar
merkezlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuar Merkezleri Yönetmeliğine ek
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nca konfor ve teknik altyapı standartlarının belirleneceği,
1. ve 2. derece Fuar illerinde bulunan Fuar Merkezlerinin çevre düzeni planlarının, kentin ana
ulaĢım planının, kentin konaklama, restoran hizmetlerinin fuarlardan beklenen faydayı
azamiye çıkaracak yönde gerçekleĢmesinin yönlendirileceği, bu illerin dıĢından gelecek “Fuar
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Merkezi” yapma talepleri Ulusal Turizm Konseyi, TOBB ve DPT‟nin görüĢleri doğrultusunda
değerlendirileceği, 1. ve 2. Derece Fuar Ģehirlerinde bulunan fuar merkezleri Kültür ve
Turizm Bakanlığının tanıtım materyallerine alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
belgelendirileceği konuları yer almaktadır.
Ġstanbul‟da kongre ve fuar turizminin yanısıra kurvaziyer turizmi ön plana çıkartılmıĢtır.
Ayrıca, Ġstanbul‟da liman kapasitesinin geliĢtirilmesi ve mevcut yat limanlarının mega yatları
kabul edecek Ģekilde yenilenmesi öngörülmüĢtür. Planda sağlık turizmi çok öne çıkarılmakla
birlikte, bu Ġstanbul‟da geliĢmekte olan medikal tıpdan ziyade termal turizm ağırlıklı bir
stratejidir ve Ġstanbul‟u içermemektedir.
Bu planda Ġstanbul‟daki konaklama altyapısına iliĢkin bir karar olmadığı görülmüĢtür. Genel
hedeflerde butik otellerin öne çıkartıldığı genel hedeflerde görülmüĢtür.
Sonuç olarak;
Ülke turizm hedef ve stratejileri ve Ġstanbul için geliĢtirilen öngörüler birlikte
değerlendirildiğinde, turizmi dört mevsime yaymak amacıyla değiĢen tüketici tercihleri de
dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu
kapsamda sadece deniz-kum-güneĢ turizmi değil kongre, fuar, sağlık, kıĢ, dağ, kurvaziyer –
yat turizmi ve eko-turizm ile ilgili planlama faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekliliği
vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda butik otellerin yapılması ve kaliteli aile pansiyonculuğunun
teĢviki, tanıtımda özgün özellikleri ortaya çıkartan tanıtım stratejilerinin geliĢtirilmesi
yönünde öneriler geliĢtirilmiĢtir.
Tüm bu dokümanlar turizm sektörüne ülke ekonomisinin ateĢleyici güçlerinden biri olarak
bakmaktadır. GeçmiĢten farklı olarak turizm endüstrisi artık bir “nicelik” sorunu olarak
görülmemekte, “nitelik” hedefi öncelikli konu olarak alınmaktadır. Bu ise 80‟li yıllarda
benimsenen nicelik ağırlıklı turizm politikalarının terk edilmeye baĢlanmıĢ olmasının ipuçları
olarak değerlendirilmelidir.
“Turizm yatırımlarının çeĢitlendirilmesi, ülke yüzeyinde yaygınlaĢtırılması ve tüm yıla
yayılması”, “doğal ve tarihi çevrenin korunması”, “turizm ürününe, özel turizm pazarlarına
hitap edebilecek nitelikler kazandırılması”, “ziyaretçi baĢına yapılan harcamanın artırılması”
gibi sektör için önerilen stratejik tedbirler, turizme kültür ve doğa eksenli bir bakıĢ açısının
kazandırılmaya çalıĢıldığını ve turist profilinin yükseltilmesinin amaçlandığının göstergesi
olarak yorumlanabilse de geliĢtirilmesi hedeflenen onca farklı turizm türü arasında kültür
turizminin hiç geçmemesi özellikle Türkiye gibi temelde tarihi ve kültürel varlıkları nedeniyle
turist çeken bir ülkede son derece ĢaĢırtıcıdır.
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Özetle, bu belgelerde önerilen stratejiler kapsamında Ġstanbul baĢlıca iki baĢlıkta ele
alınabilir: Bu baĢlıklardan ilki Ġstanbul‟u yakın çevresi ile birlikte ele alınması, ikincisi ise
Ġstanbul‟da farklı turizm türlerini geliĢtirmesi. Ġlk strateji bağlamında Trakya ve Marmara
Bölgesi‟ndeki çevre illerdeki turizm potansiyellerini ortaya çıkartarak, Ġstanbul ile olan
bağlantıları kuvvetlendirecek bir bakıĢ açısının benimsenmesi mümkündür. Ġkinci stratejide
ise Ġstanbul‟da Ģehir turizmi, kongre ve fuar turizmi, deniz turizminin geliĢtirilmesi baĢlığı
altında kurvaziyer turizmde öne çıkartılması ve yat limanlarının mega yatları da alacak
Ģekilde rehabilite edilmesi konularına yer verilmiĢtir. Ancak bu politika dokümanlarının
hiçbirinde Ġstanbul‟a ayrı bir yer verilmemiĢ olduğunun altını bir kez daha çizmek gerekir.
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4.2.1.2 Belirlenen Turizm Arz ve Talep Verilerinin KarĢılaĢtırılması
Turizm arzı, “turistik tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinimlerini karĢılamak için
gerekli mal ve hizmetlerin (turistik ürün) tedarik edilmesini içeren üretime dayalı iĢlemlerin
tümüdür” (Kozak vd., 2000, s. 140-166). Diğer bir ifade ile doğal, kültürel ve tarihi değerler,
ulaĢım olanakları, konaklama altyapısı, yeme-içme ve eğlence tesisleri, kültür–sanat
olanakları bir bölgenin ya da bir kentinturizm arzını oluĢturan unsurlardır.
Turizm talebi, yeterli satın alma gücüne ve boĢ zamana sahip olup belirli bir zaman diliminde
belirli bir hedef doğrultusunda turizm mal ve hizmetlerinden yararlanan ya da yararlanmak
isteyen kiĢi ya da kiĢiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Turizm talebini açıklayan üç
önemli parametre; yeterli para, istek ve zamandır. Talep fonksiyonunda psikolojik özellikler
ve davranıĢ biçimleri de önem taĢımaktadır. Çevresel arayıĢ, rahatlama, prestij, yeni iliĢkiler,
yakınları ziyaret, sosyal etkileĢim, kiĢinin tek baĢına kalma isteği gibi unsurlar turizm
talebinin niteliğini belirleyen unsurlardır. Dolayısıyla turizm talebi sadece “fiyat-gelir” yada
“gelir-miktar” iliĢkisi değil, sosyo psikolojik özellikler ve davranıĢ biçimlerine göre
Ģekillenen bir olgudur. Farklı seyahat nedenlerinin bulunması bunun en temel göstergesidir
(www.ttefdergi.gazi.edu.tr).
4.2.1.2.1 Ġstanbul’da Turizm Arzı
Ġstanbul‟da turizm arzı; kültürel ve tarihi çekicilikler anlamında sahip olunan tarihi ve kültürel
değerler, doğal değerler, kültür-sanat olanakları, konaklama, yeme-içme-eğlence altyapısı ve
ulaĢım olanakları açısından değerlendirilmiĢtir. Daha önceden de mekansal bir perpektiften
yapılan çalıĢmalar Ġstanbul‟da turizmin arz tarafını oluĢturan bu temel altyapıların Ġstanbul
Metropolitan Alanında “kültür üçgeni” olarak anılan bir bölgede kümelenme eğiliminde
olduğunu göstermiĢtir3. “Kültür üçgeni” her bir köĢesinde kentin kültür altyapısı ile belli baĢlı
kültür endüstrilerinin yoğunlaĢtığı ve Ġstanbul‟un sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel
mirasın izlerini yansıtan, müzeler, anıtsal yapılar ve sivil mimari örneklerinden oluĢan özgün
yapı stokunun bulunduğu üç alt merkezden oluĢan bir kentsel bölge olarak tanımlanmaktadır.
Bu alt merkezler; üçgenin kuzeyinde Beyoğlu-BeĢiktaĢ-ġiĢli, batısında Tarihi Yarımada ve
güneydoğusunda Kadıköy ve Üsküdar olarak sıralanmaktadır (ġekil 1).

3

Kültür Üçgeni ilk kez Zeynep Enlil, Ġclal Dinçer, Yiğit Evren ve Ebru Seçkin‟in Ġstanbul 2006 Çevre Düzeni
Planı için yaptıkları çalıĢmada tarihi ve kültürel değerlerin, kültür–sanat olanaklarının yoğunlaĢtığı ve Fatih,
Beyoğlu-BeĢiktaĢ-ġiĢli ve Kadıköy bölgelerini kapsayan alan olarak tarif edilmiĢtir. Bu çalıĢma daha sonra
Ġstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri kapsamında yeniden ele alınarak güncellenmiĢtir ve
“kültür üçgeni” olarak ifade edilen bölge Enlil vd. (2011) tarafından turizm arzı açısından Ġstanbul‟un en zengin
bölgesi olarak tarif edilmiĢtir.
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ġekil 1: Kültür Üçgeni
Kaynak: Enlil, vd., 2010.

Ġstabul‟un sunduğu turizm arzı; tarihi ve kültürel değerler, kültür-sanat olanakları, konaklama
ve yeme-içme-eğlence altyapısı alt baĢlıklarında ele alınmıĢtır.

14

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

4.2.1.2.1.1 Ġstanbul’un Tarihi ve Kültürel Değerleri
Ġstanbul‟daki tarihi ve kültürel değerler; sit alanları, müzeler, tarihi kütüphaneler, tarihi
camiler, külliyeler, türbeler, medreseler, kilise, sinagog ve manastırlar, saraylar, köĢkler ve
kasırlar, tarihi hamamlar, kervan, bedesten, han ve arastalar, surlar ve kaleler, tarihi çeĢme,
sarnıç ve sebiller, tarihi köprüler, baĢlıkları altında incelenmiĢtir. Bu incelemede Ġstanbul
Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2012 verileri temel alınmıĢ, bu veriler ĠBB CBS
Müdürlüğü‟nün 2011 verileri ve ĠBB ġehir Rehberi kayıtları ile karĢılaĢtırılmıĢ, gerekli
güncellemeler yapılarak Ġstanbul‟un tarihi ve kültürel değerleri haritalanmıĢtır. Bu
haritalamayla turizm açısından önem taĢıyan tarihi ve kültürel değerler türlerine göre
mekansal konumlarıyla tanımlanmaktadır.
Sit Alanları:
Ġstanbul‟da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun 1974 yılında ilan ettiği
ilk sit alanından 2009 yılı sonuna kadar geçen 35 yıllık dönemde Ġstanbul‟da toplam 93 adet
kararla 225 adet sit alanı ilan edilmiĢtir (Dinçer vd., 2011). Bu sit alanlarının toplam
büyüklüğü 56 995 hektardırve bu büyüklük Ġstanbul‟un yaklaĢık 540 000 hektarlık alanının
%10‟unu oluĢturmaktadır (Tablo 1 ve ġekil 2). Sit alanlarının türleri ve derecelerine göre
dağılımları incelendiğinde doğal sit alanlarının hem adet (%48,7) açısından hem de alansal
büyüklük (%63,8) bakımından, diğer sit alanlarının çok üstünde değerlere sahip oldukları
görülmektedir4. Bu doğal sit alanları kentlinin rekreasyon gereksinimini karĢılamak açısından
büyük bir potansiyel oluĢturmaktadır. Karma sit alanları ise adet (%30,5) açısından da alansal
büyüklük (%30,6) açısından da ikinci sırada gelmektedir. AĢağıda ayrıntısıyla belirtileceği
üzere birden fazla sit karakteri (doğal-arkeolojik, tarihi-doğal, kentsel-arkeolojik vb) taĢıyan
bu bölgeler koruma açısından çok kıymetli alanlara iĢaret etmektedirler. Arkeolojik sit
alanları ile kentsel sit alanlarının sayılarının birbirine çok yakın olmasına karĢın, alan
büyüklüğü açısından kentsel sit alanlarının daha küçük alana sahip olduğu dikkat
çekmektedir. Ancak bu alanların taĢıdıkları önem büyüklükleryle ölçülemeyecek değerdedir.
Bu sit türlerindeki araĢtırmalar hala devam etmekte ve yeni kentsel ve arkeolojik sit alanları
ilan edilmektedir.

4

17 Ağustos 2011 tarihlive 648 sayılı KHK iledoğal sit alanlarındaki yetki ve sorumluluk Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı‟na devredilmiĢtir.
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Tablo 1: Ġstanbul‟da Sit Alanlarının Türlerine Göre Sayı ve Alan Büyüklükleri
Sit Alanı Türü

Sayı

(% )

Alan (ha)

(%)

Doğal Sit Alanı

137

60.9

39499.1

68.5

Arkeolojik Sit Alanı

30

13.3

3199.1

5.5

Kentsel Sit Alanı

26

11.6

1014.2

1.8

Tarihi Sit Alanı

2

0.9

46.3

0.1

Karma Sit Alanı

30

13.3

13886.2

24.1

Toplam

225

100

57645.0

100

Dinçer,. Enlil, vd., 2011.
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ġekil 2: Ġstanbul‟da Sit Alanlarının Mekansal Dağılımları
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Ġstanbul Turizm Master Planı kapsamında ele alınan Ġstanbul‟un tarihi ve kültürel değerleri
içinde anıt eserler ve sivil yapılar kadar bu mirasın konumlandığı alanlar olan sit alanlarının
durumları, taĢıdıkları potansiyeller ve sorunları da önem taĢımaktadır. Bu sit alanları arasında
kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarıyla karma sit alanları özellikle kültür turizmi açısından
önemli altyapılar sunmaktadır. Doğal sit alanlarının taĢıdığı potansiyeller ise doğa turizmi
açısından önemlidir ve konu doğa turizmi baĢlığı altında da ayrıca incelenmektedir. AĢağıda
sayısal değerleri, mekânsal konumları, taĢıdığı sorunlar açısından tüm sit alanları için çerçeve
bir değerlendirme yer almaktadır.
a. Doğal Sit Alanları
Ġstanbul‟da farklı tarihlerde alınan 28 adet kararla 110 adet doğal sit alanı ilan edilmiĢtir
(Tablo 2). Toplam 36 385 hektar olan doğal sit alanları içinde alan büyüklüğü bakımından en
büyük payı 1995 yılında ilan edilen „Ġstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz KuĢağı Doğal Sit
Alanı‟ almaktadır. Kendi içinde 72 parça halinde I. ve III. derece doğal sit alanı olarak
derecelendirilen bu sit alanının büyüklüğü 34 598 hektara ulaĢmaktadır. Dolayısıyla
Ġstanbul‟daki doğal sit alanlarının ana karakterini toplam doğal sit alanlarının %95‟ini
oluĢturan bu sit alanları oluĢturmaktadır. 1575 hektar olan diğer doğal sit alanları içinde adet
olarak da alan büyüklüğü açısından da II. derece doğal sit alanları, I. ve III. derece doğal sit
alanlarından daha büyük değere sahiptir (Dinçer vd., 2011). Ġstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz
KuĢağı Doğal Sit Alanı yukarıda da belirtildiği üzere Ġstanbul halkının rekreasyon
ihtiyaçlarını karĢıladıkları çok değerli orman alanlarıdır.
b. Arkeolojik Sit Alanları
Sayısal olarak Ġstanbul‟daki sit alanlarının %10,2‟sini; alan büyüklüğü açısından ise % 3,8‟ini
kapsayan arkeolojik sit alanlarında yapılan derecelendirmelere göre en büyük payı mutlak
korunacak alan niteliğindeki I. derece arkeolojik sit alanları almaktadır (Tablo 2). Roma ve
Osmanlı Ġmparatorluklarının baĢkenti olan ve yerleĢme tarihi Yarım Burgaz Mağarası ile
300.000 yıl geriye uzanan Ġstanbul‟da, 23 adet arkeolojik sit alanı tespit ve ilan edilmiĢtir. Bu
alanlar Avrupa yakasında özellikle Silivri, Çatalca ve Küçükçekmece‟de; Anadolu yakasında
ise Pendik, Kartal, Maltepe ilçelerinde yer almaktadırlar. Bunlar arasında en büyük arkeolojik
sit alanı 1991 yılında sit alanı ilan edilen Avcılar ilçesindeki Yarım Burgaz Mağarası‟nın da
içinde olduğu Küçükçekmece Gölü ve Çevresidir ve 1500 hektarlık alana sahiptir. (Dinçer
vd., 2011). Tarihi Yarımada‟da Yenikapı‟da Marmaray Projesi kapsamında sürdürülen
arkeolojik kazı çalıĢmaların ortaya çıkardığı yeni bilgiler ıĢığında bu bölgede de 10 000 yıllık
geçmiĢe giden neolitik dönem yerleĢme izleri bulunmuĢtur. Ancak bu alan henüz arkeolojik
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sit alanı olarak ilan edilmemiĢ, Tarihi Yarımada‟nın o bölgesinde geçerli olan tarihi ve kentsel
sit alanı özelliğiyle bırakılmıĢtır.
c. Kentsel Sit Alanları
Ġstanbul‟da kentsel sit alanı olarak ilan edilmiĢ 22 adet sit alanı bulunmaktadır ve bunun
toplam sit sayları içindeki payı %9,7‟lik değer taĢımaktadır (Tablo 1). Bu alanların büyüklüğü
ise (952 hektar) toplam sit alanları içinde ancak %1,7‟ye ulaĢabilmektedir. Kentsel sit
alanlarının en önemlileri; Eyüp, Beyoğlu, Çatalca Kaleiçi, Kadıköy RasimpaĢa ve Geleneksel
ÇarĢı, BeĢiktaĢ Köyiçi‟dir. Bu kentsel sit alanları içinde 360 hektarlık alanıyla Eyüp ve 314
hektarlık alanıyla Beyoğlu en büyük alana sahip kentsel sit alanlarıdır. Bu alanları takiben ilk
büyük sit alanı ise 103 hektar büyüklüğüyle Levent kentsel sit alanıdır. Korunması gereken
kentsel dokuların bir kısmı baĢka türdeki sit alanlarıyla bütünleĢik olarak ilan edildikleri için
bu grubun içinde yer alamamaktadırlar. Bunlar içinde Tarihi Yarımada tarihi ve kentsel sit;
Marmara Takımadaları doğal ve kentsel sit; Büyük ve Küçük Çamlıca doğal ve kentsel sit;
ġile doğal ve kentsel sit alanları en büyük ve önemli örneklerdir (Dinçer vd., 2011).
d. Tarihi Sit Alanları
Ġstanbul‟da iki adet tarihi sit alanı bulunmaktadır (Tablo 2). Bunlardan birincisi 1976 yılında
ilan edilen Beyoğlu ilçe sınırları içinde kalan Okmeydanı Tarihi Sit Alanı‟dır. Ġkincisi de yine
Beyoğlu‟nda 1995 yılında ilan edilen Tersaneler Bölgesi Tarihi Sit Alanı‟dır (Bedrettin ve
Cami-i kebir Mahalleleri). Tarihi sit alanları da kentsel sit alanları gibi, genelde baĢka bir sit
türüyle birlikte ilan edilmekte ve karma sit alanı haline gelmektedirler. Boğaziçi tarihi ve
doğal sit alanı, Yıldız Sarayı ve Parkı doğal ve tarihi sit alanı, ġiĢli Kongre Vadisi tarihi ve
kentsel sit alanı, HaydarpaĢa Garı ve Çevresi kentsel ve tarihi sit alanı, Kağıthane-Sadabad
tarihi ve kentsel sit alanı, içinde tarihi siti de barındıran en önemli örneklerdir (Dinçer vd.,
2011).
e. Karma Sit Alanları
Tarihi ve doğal miras alanlarının koruma altına alınması gereken özelliklerinin birden fazla
olması durumu, Ġstanbul‟daki sit alanlarının çok önemli bir karakteri olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu Ģekilde karma karakterli olarak ilan edilen toplam 69 adet sit alanının toplam
büyüklüğü 17.443 hektardır (Tablo 2). Bu değerler Ġstanbul‟daki toplam sit alanlarının
%30‟una karĢılık gelmektedir. Bu sit alanlarının en büyük kısmını 11 adet olan „doğal ve
tarihi sit alanı‟ olarak ilan edilen ve büyüklüğü 10.823 hektara ulaĢan alanlar oluĢturmaktadır.
Boğaziçi Alanı ve Yıldız Sarayı ve Parkı doğal ve tarihi sit alanı olarak en geniĢ alana
yayılmıĢ olan sit alanlarıdır. Alan büyüklüğü açısından 1800 hektar ile ikinci sırada gelen ve
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I. derece doğal ve I. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Rhegion Ören yeri üç parça
olarak ve Aydos Dağı iki parça olarak Ġstanbul‟un doğu ve batı yakalarındaki önemli karma
sit alanlarıdır. 1.591 hektar büyüklüğündeki alanıyla üçüncü sırada yer alan Tarihi Yarımada;
1995 yılında “I. derece arkeolojik”; “kentsel ve tarihi”; “kentsel arkeolojik” sit alanı ilan
edilmiĢtir. Tarihi Yarımada bu karma sit özelliğiyle Ġstanbul‟un kültürel ve doğal miras
alanlarının birlikteliğinin en iyi temsil edildiği alandır (Dinçer vd., 2011).
Ġstanbul’daki Sit Alanlarının Ġlçelere Dağılımları
Ġstanbul‟da 1974–2009 yılları arasında ilan edilen 56 995 hektarlık alanı kapsayan 226 adet sit
alanının Ġstanbul‟daki 39 ilçeye5 dağılımları irdelendiğinde farklı özellikler izlenmektedir.
Fatih; (arkeolojik, kentsel-arkeolojik, tarihi ve kentsel sit alanı olarak), Adalar; (doğal ve
kentsel sit alanı olarak), Boğaziçi‟nde Beykoz (doğal sit alanı olarak) ilçelerinde tüm alanın
sit alanı olarak tespit ve ilan edildiği izlenmektedir. Sarıyer‟de doğal ve karma sit alanları ilçe
alanının %73‟ünü oluĢturmakta, bu değer Üsküdar‟da %54, Beyoğlu‟nda %40 olarak ortaya
çıkmaktadır. Kent çeperlerine doğru ise Avcılar ilçe alanının %25‟i, Kartal‟ın %18‟i ve
Sultanbeyli‟nin %14‟ü sit alanıdır. Sit alanlarının sayı, büyüklük ve türlerine göre taĢıdığı
özellikler incelendiğinde her ilçedeki karakterin farklı olduğu izlenmektedir (Tablo 2).

5

Tabloda yeralan ilçeler sınırları içinde sit alanı bulunan ilçelerdir. Arnavutköy, Bağcılar, Çekmeköy, Esenler,
GaziosmanpaĢa, Güngören, Sultangazi, Ümraniye, Zeytinburnu ilçelerinde sit alanı bulunmamaktadır. Bu
ilçelerden bir kısmında anıtsal eserlerin ve ya sivil yapı gruplarının çevrelerinde koruma alanları tanımlanmıĢtır
ve bunların bazıları sit alanı statüsünde iĢlem görmektedir.
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Sit Alanları
Ġlçeler

Sayılarına Göre (adet)

Doğal

Arkeolojik

Kentsel

Tarihi

Karma

Toplam

Doğal

Arkeolojik

Kentsel

Tarihi

Karma

Toplam

Tablo 2: Ġstanbul‟daki Sit Alanlarının Ġlçelere ve Türlerine Göre Sayısal Dağılımı ve Alan
Büyüklükleri

Adalar
AtaĢehir
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
BaĢakĢehir
BayrampaĢa
BeĢiktaĢ
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
B.Çekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüp
Fatih
Kadıköy
Kartal
Kağıthane
K.Çekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
ġile
ġiĢli
Tuzla
Üsküdar
Genel Toplam

0
1
1
0
1
0
0
1
54
2
0
0
2
0
0
0
11
4
0
1
0
1
0
19
3

0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
0
0
0
3
1
3
2
0
4

0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
2
0
1
0
1
0
4
2
0
0
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0

1

0

0

7
2
110

0
0
23

0
2
22

0
0
2

5
0
0
0
0
1
1
4
2
0
0
0
4
0
0
3
4
1
1
0
0
0
0
2
0
2
11
1
4
23
69

5
1
4
1
1
1
1
12
56
2
4
1
10
1
1
3
19
7
1
4
2
4
2
21
9
2
12
1
11
27
226

0
18
46
0
67
0
0
2
27787
2
0
0
117
0
0
0
18
183
0
147
0
3
0
6811
954
0
0
0
181
48
36385

0
0
1283
2
0
188
0
0
0
0
0
3
169
1
0
0
0
0
0
68
0
5
3
0
437
0
10
0
0
0
2169

0
0
0
0
0
0
0
177
0
0
323
0
0
0
360
0
42
6
0
0
6
0
0
0
22
0
0
0
0
15
952

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46

1099
0
0
0
0
35
7
1382
3514
0
0
0
1125
0
0
1591
167
918
78
0
0
201
264
4283
0
396
323
64
37
1960
17443

1099
18
1329
2
67
223
7
1561
31301
2
369
3
1411
1
360
1591
227
1107
78
216
6
209
267
11093
1413
396
333
64
217
2024
56995

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alanlarına Göre (hektar)

Kaynak: Dinçer, Enlil, vd., 2011.

Adalar: Adalar‟ın tümü 31.03.1984 tarihinde ile I. II. III. derece doğal ve kentsel sit alanı ilan
edilmiĢtir (ġekil 3). Kültürel ve doğal miras alanı özelliğini birlikte taĢıyan alan için
hazırlanan 1/5.000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı Ġstanbul BüyükĢehir
BaĢkanlığı tarafından 21.09.2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Adaların sahip
olduğu

tarihsel

kimliği

ve

coğrafyası

bölgeye

zengin

kültürel

peyzaj

özelliği

kazandırmaktadır. Çok büyük bir metropolün kıyısında ulaĢılabilirliği yüksek bir mesafede
“ada” kimliği kolay bulunabilen özellik değildir ve bu nedenle turizm potansiyeli olarak
değerlendirilmesi konusuna çok özenle yaklaĢmak gerekmektedir.
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AtaĢehir: AtaĢehir ilçesinde yer alan tek sit alanı 23.02.2005 tarihinde III. derece doğal sit
ilan edilen Ġçerenköy‟deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve AraĢtırma Hastanesidir (eski PTT
Hastanesi) (ġekil 4). MüĢir Gazi Ethem PaĢa'nın (1851-1909) ailesine ait içinde köĢkü
bulunan 12.6ha.lık arazi 1945 yılında PTT Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmıĢtır. 2005
yılına kadar kendi mensuplarına hizmet verilen hastane o yıldan sonra T.C Sağlık
Bakanlığı'na devrolmuĢtur (www.fsmhastanesi.gov.tr). Hastane, Bakanlığın sağlık turizmi
açısından öncelik verdiği eğitim-araĢtırma hastaneleri arasında yer almaktadır.
Avcılar: Ġlçe sınırları içinde bir adet doğal sit alanı ve üç adet arkeolojik sit alanı
bulunmaktadır. 13.11.1976 tarihinde I.II. ve III. derece doğal sit alanı ilan edilen Ġç-DıĢ
Kumsal, ilçenin güney kıyısında Küçük Çekmece gölünün Marmara denizi ile birleĢtiği çok
özel bir konumda bulunmaktadır. Ġçinde Yarım Burgaz Mağarasının da bulunduğu
Küçükçekmece Gölü çevresi I. ve III. derece arkeolojik sit alanı, Ġstanbul‟da tarihi en eski
döneme giden bir bölgedir. I. derece arkeolojik sit alanı olan Spradon antik kenti de Avcılar
ilçesinin diğer kültürel mirasıdır (ġekil 5). 10.05.2011 tarihinde Avcılar Ispartakule- Spradon
Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı
ĠBB Meclisi tarafından onaylanmıĢtır (www.ibb.gov.tr/tr). Nisan 2012 tarihinde bölgede
yapılan araĢtırma kazıları devam etmektedir.
Bahçelievler: 20.12.1975 tarihinde Ġstanbul‟da ilan edilen ilk arkeolojik sit alanı olan
Yenibosna arkeolojik parkı hakkında o tarihten sonra alınan baĢka karar bulunmamaktadır.
2008 yılında ilçe olan Bahçelievler için Merkez Mahallesinde yer alan ve Viran Saray (Viran
Bosna) adıyla anılan bu alan önemli bir kültürel potansiyel sunmaktadır (ġekil 5).
(www.istanbulkulturturizm.gov.tr).
Bakırköy: Florya Atatürk Deniz KöĢkü‟nün arkasında Ayastefanos Manastırı'nın
kalıntılarının

bulunduğu

bölge

içinde

Atatürk

tarafından

kurdurulan

67

hektar

büyüklüğündeki Florya Atatürk Ormanı halen korunmakta ve bölge halkı tarafından
kullanılmaktadır. Alan 01.09.1999 tarihinde II. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiĢtir
(ġekil 6).
BaĢakĢehir: 02.11.2006 tarihinde III. derece arkeolojik ve tarihi sit alanı ilan edilen
Baruthane ve Resneli Osman Çiftliği 34 hektarlık büyüklüğüyle ilçe için kültürel miras
açısından önemli bir fırsat sunmaktadır (ġekil 5). 10.05.2011 tarihinde KüçükçekmeceAvcılar (Yarımburgaz Mağarası Baruthane ve Resneli Çiftliği Mevkii) I. ve III. Derece
Arkeolojik Sit Alanı 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı ĠBB Meclisi
tarafından onaylanmıĢtır (ġekil 5).
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BayrampaĢa: 19.11.1994 tarihinde ilan edilmiĢ olan I. derece doğal ve II. derece arkeolojik
sit alanı Ferhat PaĢa Çiftliği mevkiinde yer almaktadır Kentin en yoğun bölgelerinden birinde
yer alan yaklaĢık 7 hektarlık bu alanda 2011 yılında bir AVM açılmıĢtır.
BeĢiktaĢ: 12 ayrı bölgede farklı nitelik taĢıyan sit alanlarına sahip olan BeĢiktaĢ ilçesinde,
öngörünüm ve geri görünüm-etkilenme bölgeleri olarak iki ayrı statüde olan Boğaziçi Alanı
ve ayrıca Yıldız Sarayı, Ihlamur Kasrı doğal ve tarihi sit alanlarıdır. Bunların dıĢında,
Abbasağa Parkı doğal sit alanı, edilen Ortaköy Camii çevresi, BeĢiktaĢ Köy içi, Feriye
Sarayları ve Levent kentsel sit alanları bulunmaktadır (ġekil 8). Ġstanbul‟un özellikle
18.yüzyıl sonrasındaki geliĢim tarihinde önemli bir yeri olan BeĢiktaĢ‟ta, bu dönemleri temsil
eden doğal ve kültürel miras alanlarına çağdaĢ kentleĢme ve toplu konut örneği olan Levent
mahallesinin de katılmıĢ olması, geniĢleyen koruma anlayıĢına örnek oluĢturmaktadır. Yıldız
Sarayı taĢıdığı doğal değerlerin yanı sıra Osmanlı Ġmparatorluğunun son sarayı olması kültür
turizmi açısından büyük potansiyel taĢımaktadır. Ihlamur Kasrı ve Feriye Sarayları benzer
kültürel kimlikleri ve kolay ulaĢılabilir konumlarıyla Ġstanbul turizmi için önem taĢımaktadır.
Beykoz: Tümüyle sit alanı olan Beykoz ilçesinde 31301 hektar alanı kapsayan farklı
derecelerdeki 54 adet doğal sit alanı 15.11.1995 tarihinde ilan edilen Ġstanbul Kuzey Kesimi
Karadeniz KuĢağı içinde yer almaktadır. 2 adet karma sit alanı ise 14.12.1974 tarihinde ilan
edilen Boğaziçi Alanı‟nın öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinin oluĢturduğu doğal-tarihi
sit alanıdır (ġekil 8). Bu alanda Beykoz ile birlikte Sarıyer; Üsküdar ile karĢılıklı BeĢiktaĢ
kıyılarının oluĢturduğu Boğaziçi kültürel peyzajı üniktir ve bu özelliğinin Ġstanbul‟a kattığı
değerinin geliĢtirilerek korunması gerekir.
Beylikdüzü: 2008 yılında Büyükçekmece ilçesi sınırlarından ayrılarak kurulan Beylikdüzü
ilçesinde Yakuplu bölgesinin Marmara sahilleri 2 parça halinde I. ve II. derece doğal sit
alanıdır (ġekil 9). Ancak yer yer falez özelliği gösteren bu kıyıların günümüzde liman, sanayi,
depolama gibi iĢlevlerle kullanılıyor olması bu bölgedeki kıyının doğal turizm açısından
yararlanılmasına imkân vermemektedir.
Beyoğlu: Beyoğlu ilçesinde toplam 369 hektar alanı kaplayan 2 kentsel ve 2 tarihi sit alanı
bulunmaktadır (ġekil 10). Ġlk ilan edilen sit alanlarından biri olan Okmeydanı tarihi sit
alanına, 1995 yılında tarihi sit alanı olarak ilan edilen Tersaneler bölgesi de ilave olmuĢtur.
Galata, Beyoğlu, TarlabaĢı, Cihangir semtlerini kapsayan Beyoğlu kentsel sit alanı ancak
1993 yılında ilan edilebilmiĢtir. 1995 yılında PerĢembe Pazarı da kentsel sit alanı ilan edilerek
bu bölgelerle bütünleĢmiĢtir. Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı
21.05.2009 tarihinde ĠBB Meclisi tarafından onaylanmıĢtır. Beyoğlu ilçesi kentsel sit
24

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

alanlarında yer alan anıtsal ve sivil yapılar kentin önemli turizm potansiyelini
oluĢturmaktadır. Ayrıca tarihi sit olarak ilan edilen Tersaneler bölgesi de kentin sanayi
arkeolojisi açısından önemli bir bölgesidir. Bu bölgelerin yeniden iĢlevlendirilmesi konusu
tartıĢma gündemindedir. Fatih Sultan Mehmed‟in Ġstanbul kuĢatmasında otağının kurulduğu
yer olarak belirtilen ve adını II. Bayezid'in Ok Meydanı Tekkesi yaptırmasıyla adını alan
Okmeydanı ise 1976 yılındaki sit ilanından sonra çok hızlı ve yoğun yapılaĢma yaĢamıĢ, son
otuz yılda tarihsel kimliğini kaybetme tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır.
Büyükçekmece: 2001 yılında I. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Celaliye,
Kamiloba Ağıltepe Tümülüsü bulunmaktadır (ġekil 5). Henüz hakkında fazla bilgi ve
araĢtırmanın bulunmadığı bu alanların turizm açısından değerlendirilebilmesi için uzun
zamana ve kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç vardır.
Çatalca: Ġlçede üç adet arkeolojik sit, iki adet doğal sit, bir adet kentsel sit ve dört adet de
karma sit alanı bulunmaktadır (ġekil 11).
I. derece arkeolojik sit alanlarından biri olan; Ġneceğiz Köyü-Maltepe nekropolü ve antik
yerleĢim alanı, bölgenin en eski yerleĢimidir. Kayalara oyulmuĢ 3 manastır grubundan oluĢan
mağaraların bulunduğu vadinin sonunda ve mağaraların üst kısmında Maltepe nekropolü yer
almaktadır. Maltepe‟de iskânın M.Ö. 3.yüzyılda Helenistik Dönemde Byzantion ile birlikte
baĢladığı, M.S. 5.yüzyıl baĢlarında son bulduğu düĢünülmektedir. Maltepe‟yi terk eden
insanlar suya yakın ve hava Ģartlarının daha uygun olduğu alttaki mağaralar bölgesini yeni
iskân bölgesi olarak seçmiĢlerdir. Ġnceğiz mağara manastırlarının en görkemlisi Ġnceğiz
köyüne yakın olanıdır (www.catalcakulturveturizm.com).
Sazlıbosna Köyü-Filiboztepe antik kent kalıntıları Hadımköy‟de Sazlıdere barajının kıyısında
yer almaktadır. Sit alanı olarak ilan edildiği 1994 yılından itibaren baĢka bir karar
alınmamıĢtır (www.envanter.gov.tr).
Ġlk tescil kararı 1977 yılında alınmıĢ olan Anastasius Surları Erken Bizans Dönemi eseri olup,
Anastosios I zamanında (491 – 518) tamamlanmıĢtır. Karadeniz ile Marmara Denizi arasında
kesintisiz olarak devam eden yaklaĢık 55 km. uzunluğundaki surlar, Karadeniz‟de Çatalca
Ġlçesi Karacaköy – Evcik Ġskelesi‟nden baĢlayarak, Silivri Altınorak Sitesi yanı baĢında
Marmara Denizi‟ne ulaĢmaktadır (ġekil 6). Balkanlar‟dan gelen istilalara karĢı korunmak
amacıyla yapılmasının yanı sıra, diğer bir görevi de Ģehri besleyen su sistemini ve bu
bağlamda su kemerlerini koruyarak lojistik güvenliği sağlamak olan surlar kısmen toprak
altında kalmıĢ, kısmen yol vb. inĢaatlar nedeniyle yıkılmıĢtır. Orman alanında kalan kısımları
daha iyi korunmuĢ durumdadır (www.catalca.bel.tr).
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Kaleiçi Mahallesi Ġstanbul‟da ilk ilan edilen kentsel sit alanından biridir. Ġneceğiz köyü-antik
taĢ ocağı ve çevresi ile Ġkigöz ve Kocakuyu doğal ve arkeolojik sit alanları da karma sit
alanlarıdır.
Esenyurt: 1068–1072 yılları arasında hüküm sürmüĢ olan Bizans imparatoru IV. Romanos
Diogenes‟e ait olduğu belirtilen Arteas Sarayı Kalıntıları 2000 yılında I. derece arkeolojik sit
alanı olarak ilan edilmiĢtir (ġekil 5). Bizans döneminin Tarihi Yarımada dıĢındaki izlerinden
biri olan bu arkeolojik alan, IV. RomanosDiogenes‟in Selçuklu hükümdarı Alpaslan ile
yaptığı savaĢ nedeniyle ortak kültür tarihine çağdaĢ yorumlarla bakma potansiyeli
taĢımaktadır.
Eyüp: Merkez, NiĢanca, Defterdar, Topçular mahallelerini kapsayan ve 1977 yılında ilan
edilen kentsel sit alanı Ġstanbul‟da ilk ilan edilen sit alanlarındandır. Eyüp, kültürel miras alanı
olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, Haliç kıyısı ve ayrıca mezarlık alanlarıyla birlikte ele
alınması gereken kültürel peyzaj özelliği taĢımaktadır (ġekil 12).
Fatih: 12.07.1995 tarihinde Eminönü ve Fatih bölgelerinin oluĢturduğu Tarihi Yarımada‟da
ilan edilen üç farklı nitelikteki sit alanı geç kalınmıĢ bir sit alanı ilanı olarak
değerlendirilmektedir. Bu tarihten önce 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan
Sultanahmet arkeolojik parkı, Süleymaniye Cami ve çevresi, Zeyrek Cami ve çevresi koruma
alanları ile Ġstanbul kara surları Tarihi Yarımada‟nın bütüncül olarak korunmasında ve dünya
çapında bilinirliğinin artmasında etkili olmuĢtur. Sit alanı kavramının ulusal mevzuatta ilk
defa yer aldığı 1973 yılında, öncelikle koruma altına alınması gereken Tarihi Yarımada‟da bu
iĢlem ancak 22 yıl sonra gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Uzun yıllar tek yapı ölçeğinde tescilli anıt
eserlerin ve sivil yapıların koruma alanlarıyla sınırlı kalınarak yapılaĢmanın sürdürüldüğü
bölge 1995 yılında sit alanı ilan edildiğinde özellikle sivil dokuların büyük bir bölümü
kaybedilmiĢtir. Bu ilana göre Topkapı Sarayı‟nın bulunduğu alan „I. derece arkeolojik sit‟,
Cankurtaran ve Sultanahmet mahalleleri „kentsel-arkeolojik sit‟, ilçenin kalan kesimi ise
„tarihi-kentsel sit‟ alanıdır (ġekil 12). Bu sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı ve
UNESCO Dünya Miras Alanı olması nedeniyle hazırlanan yönetim planı Aralık 2011
tarihinde onaylanmıĢtır. Bölgenin Ġstanbul turizminin yegâne merkezi olma özelliği devam
etmektedir ve bunun yarattığı yoğunluklar kültürel peyzajı ve yanı sıra anıtsal ve sivil yapıları
tehdit etmektedir.
Kadıköy: Ġlçe bütününde 19 adet sit alanı, toplam 227 hektar alanı kapsamaktadır. Özellikle
1990‟dan önce ilan edilen doğal sit alanları küçük ve çok parçalı bir formda bulunmaktadır.
(ġekil 4). RasimpaĢa, HaydarpaĢa Vapur Ġskelesi-Et Balık Kurumu Arası ve Kadıköy
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geleneksel çarĢı ile Ġbrahim Ağa kentsel sit alanları ve HaydarpaĢa Gar ve Çevresi birbirine
bitiĢik olarak ilan edilmiĢ sit alanlarıdır. Ġlk dönemlerde ilan edilen küçük ölçekli doğal sit
alanlarına karĢın 1995 yılından sonra ilan edilen Yoğurtçu Parkı ve KuĢdili doğal sit alanları
ile HasanpaĢa Kurbağalıdere doğal ve kentsel sit alanı ile Fenerbahçe doğal ve arkeolojik sit
alanı yüksek yoğunluklu kentsel doku içinde çok önemli potansiyellerdir. Kadıköy merkez
alanında kültürel ve doğal miras alanları bütünleĢik olarak ele alınacak kadar yakın
mesafelerde bulunmaktadır. Bu konunun iyi değerlendirilmesi gerekir. Kadıköy merkezi
dıĢındaki bölge ise çok küçük ölçekli sit alanlarından oluĢmaktadır. Bu bölgede de bütüncül
ve çağdaĢ koruma anlayıĢıyla bir saha araĢtırması yapıldığı takdirde modern kent dokuları,
endüstri mirası ve yeni doğal alanların saptanması mümkündür. HaydarpaĢa Gar ve Çevresi
kentsel ve tarihi sit alanı ile Fenerbahçe Yarımadası doğal ve arkeolojik sit alanı dıĢında
Kadıköy Bölgesinin sit alanları genelde yerli halkının günlük ve peryodik dinlenme ihtiyacına
hizmet eden karakterdedir.
Kartal: 1.107 hektar alanı kapsayan 7 adet sit alanı ile Anadolu yakasının doğal ve kültürel
miras açısından önemli ilçelerindendir (ġekil 13). Bunlardan Dragos tepesi ve yakın çevresi
1999 yılında doğal sit olarak ilan edilmiĢtir. Denizden yaklaĢık 100m.lik yüksekliğiyle ve
176.9 ha.lık alanıyla Kartal-Maltepe ilçe sınırları arasında yer almaktadır.
1936 yılından itibaren önce sanatoryum, ardından TCDD hastanesi ve günümüzde de Sağlık
Bakanlığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Çocuk Cerrahi Merkezi olarak
hizmet vermekte olan.6.66 ha.‟lık II. derece doğal sit alanı ise metropole donatı alanı olarak
hizmet vermektedir.
I.derece doğal ve I. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiĢ olan ve büyüklüğü 1780
hektara ulaĢan Aydos Dağı‟nın büyük kısmı Kartal ilçesinde yer almaktadır. 537 metrelik
yüksekliği ile Ġstanbul'un en yüksek tepesidir ve adı kartal anlamına gelen „aetos‟tan
gelmektedir. En üst noktasında aynı adı taĢıyan kale yer almaktadır. Yoğun konut dokusu ile
çevrelenen Dragos tepesi ve Aydos dağı bu yapılaĢmalar nedeniyle risk altındadır. Kartal
Merkez ve Soğanlık-GümüĢpınar Mahallesi kentsel sit alanlarının büyüklüğü 6 hektara
ulaĢmaktadır ve Ġstanbul‟un doğu çeperindeki kentsel sit alanlarından biridir.
Kâğıthane: Tarihi ve doğal miras alanı olarak bilinen Sadabad bölgesinin tarihi ve kentsel sit
alanı olarak ilan edilmesi 08.06.2006 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Koruma planı onaylı olan
bölge 78 hektara varan büyüklüğüyle ve kentin merkezinde yarattığı kültürel peyzaj
olanağıyla yanı sıra sunduğu kamusal alan fırsatıyla dikkate değerdir (ġekil 14).
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Küçükçekmece: YaklaĢık 216 hektar alanı kapsayan 4 adet sit alanının bulunduğu Küçük
Çekmece ilçesinde, 1976 yılında ilan edilen Soğuksu Çiftliği doğal sit alanı ilçedeki ilk sit
alanlarından biridir. Bir kısmı Avcılar, bir kısmı ise ve Küçükçekmece ilçesinde yer alan
Avcılar Ġç DıĢ Kumsal doğal sit alanı da aynı tarihte ilan edilen sit alanıdır. Yine 1976 yılında
I. Ve II. Derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Rhegion bölgesiyle Küçükçekmece
ilçesi Ġstanbul genelindeki kültür mirası özelliğini güçlendirmektedir. Roma‟yı Bizans‟a
bağlayan ViaEgnetia yolunun Ġç DıĢ Kumsal ve Rhegion kentinin kurulduğu alanın
kenarından geçmesi, bu bölgenin kültür rotası açısından taĢıdığı öneme iĢaret etmektedir.
Bizans yerleĢme izlerine rastlanması nedeniyle bu sit alanlarına 1994 yılında arkeolojik sit
alanı ilan edilen Küçükçekmece Merkezi de ilave olmuĢtur (ġekil 5). 14.09.2012 tarihli ĠBB
Meclis kararıyla, Küçükçekmece Ġlçesi, Rhegion Antik Kenti 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit
Alanı 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı onaylanmıĢtır
Maltepe: Ġlçe sınırları içerisinde bir adet arkeolojik sit alanı ve bir adet kentsel sit olmak
üzere iki sit alanı bulunmaktadır (ġekil 13). Ayrıca bir kısmı Kartal ilçesinde kalan Dragos 1.
2. ve 3. Derece doğal sit alanı‟nın bir bölümü de Maltepe sınırları içinde yer almaktadır. 176
ha büyüklüğündeki bu alanlar 1999 yılında sit alanı ilan edilmiĢtir. Maltepe‟nin ilk yerleĢme
yeri olan bölge Balıkçı Köyü tanımıyla 1991 yılında kentsel sit alanı olarak ilan edilmiĢtir.
BaĢıbüyük Fındıkbayır-Mağarabayırtepe olarak tanımlanan arkeolojik sit alanı ise I. derece
arkeolojik sit alanı olarak tasnif edilmiĢtir. Ġlk yerleĢim izlerinin Bizans dönemine kadar
indiği Maltepe‟nin Küçükyalı bölgesindeki Bryas Sarayı ise anıtsal eser olarak ortaya
çıkarılmaya çalıĢılmaktadır.
Pendik: Ġstanbul‟un Fikirtepe ile birlikte önemli neolitik dönem yerleĢmelerinden biri olarak
tanımlanan Pendik‟te Kaynarca mevkiindeki Pendik Höyüğü iki parça halinde arkeolojik sit
alanı olarak 1993 yılında; Kurna Köyü, Tekkecik Tepe Tümülüsü de 2002 yılında I. derece
arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiĢlerdir. Ayrıca I. derece doğal sit alanı olan Burla
Biraderler Korusu Pendik Yarımadası‟nda, Aydos Dağı I. derece doğal sit alanının bir kısmı
da Pendik‟te yer almaktadır (ġekil 15).
Sancaktepe: Samandıra‟da Bizans dönemine ait bir av köĢkü olduğu tahmin edilen Damatrys
Saray ve hamam kalıntıları 6.yüzyıla tarihlenmektedir. Uzun yüzyıllar tahribata açık kalmıĢ
ve günümüze gelmiĢ olan alan I. ve III. derece arkeolojik sit alanıdır. Arkeolojik park olarak
değerlendirilmesi mümkün olan alanın büyüklüğü 3,19 hektardır (ġekil 16).
Sarıyer: Tümüyle sit alanı olan Sarıyer ilçesinde 11093 hektar alanı kapsayan farklı
derecelerdeki 19 adet doğal sit alanı 15.11.1995 tarihinde ilan edilen Ġstanbul Kuzey Kesimi
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Karadeniz KuĢağı içinde yer almaktadır. 2 adet karma sit alanı ise 14.12.1974 tarihli Boğaziçi
Alanı‟nın öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinin oluĢturduğu doğal-tarihi sit (ġekil 8),
Ġstanbul‟un bu çok özel alanları bugün 3. Boğaz Köprüsü güzergâhının geçeceği alanlardır ve
sit alanı kararlarının bu alanları korumaya yetmediği görülmektedir.
Silivri: Avrupa yakasında, sit alanları açısından önemli ilçelerden olan Silivri‟de ilan edilmiĢ
9 adet sit alanının büyüklüğü 1413 hektara ulaĢmaktadır (ġekil 11 ve ġekil 17). Silivri
merkezi ve SelimpaĢa olmak üzere iki adet kentsel sit alanından Silivri merkezini kapsayan 13
hektarlık kentsel sit alanı 1993 yılında ilan edilmiĢtir. SelimpaĢa kentsel sit alanı ise 9,5
hektarlık alana sahiptir ve koruma planı onaylanmıĢtır. I. derece arkeolojik sit alanı olan
Anastasius Surlarının Çatalca‟nın devamında Silivri ilçesinden geçerek Marmara Denizine
ulaĢması bölgenin arkeolojik potansiyeline iĢaret etmektedir. Merkezde yer alan nekropol
alanı, SelimpaĢa Höyüğü, Kurfallı Köyü ve Mimar Sinan Köprüsü 1993–2002 yılları arasında
arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmiĢlerdir. Büyük ve Küçük KokmuĢ göllerini içine alan 954
hektar büyüklüğündeki bölge 3 parça halinde I. ve II. derece doğal sit alanı olarak ilan
edilmiĢlerdir. Silivri de Çatalca ile birlikte kültürel ve doğal miras alanları açısından kapsamlı
saha araĢtırmasına ihtiyaç duyulan ilçelerdendir.
Sultanbeyli: Ġstanbul‟un doğu yakasının ikinci büyük sit alanı olan ve 1999 yılında ilan
edilen Aydos dağı I. derece doğal ve I. derece arkeolojik sit alanının 396 hektarlık kısmı
Sultanbeyli‟de kalmaktadır (ġekil 18).
ġile: Merkez‟de 1992 yılında 6 parça halinde ilan edilmiĢ olan kentsel ve doğal sit alanları;
Doğancılı mevkiinde 2001 yılında 3 parça halinde ilan edilen doğal ve arkeolojik sit alanı;
Domalı-Göztepe mevkiinde yine 2001 yılında ilan edilmiĢ olan bir adet arkeolojik sit alanı;
Ağva yerleĢmesinde 2001 yılında 2 parça olarak ilan edilen doğal ve arkeolojik sit alanı
bulunmaktadır (ġekil 19, ġekil 20, ġekil 21 ve ġekil 22). Doğal ve arkeolojik sit alanlarının
birlikteliğini yansıtan bu yapı ġile‟deki genel karakteri tanımlamaktadır. Çok büyük alana ve
henüz keĢfedilmemiĢ kültürel ve doğal değerlere sahip olan ġile, kapsamlı saha
araĢtırmalarının yapılması gereken ilçelerdendir.
ġiĢli: Kongre Vadisi tanımıyla 11.04.2007 tarihinde ilan edilen tarihi ve kentsel sit alanı
kararıyla, bölgedeki modern dönem kent planlaması ve mimarlık eserlerinin korunması
amaçlanmaktadır. 64 hektara varan alanıyla bu bölge ġiĢli ilçesi için çok önemli bir kamusal
alandır (ġekil 10).
Tuzla: Doğal sit alanlarıyla öne çıkan ilçede 7 adet doğal sit ve 4 adet karma sit alanı yaklaĢık
217 hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve 1992–1998 yılları arasında ilan edilmiĢtir (ġekil 23).
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Doğal sit alanları, Büyük ve Küçük Ġçmeler ve çevresi, Kamil AbduĢ Gölü ve çevresinde yer
almaktadır. Sakız adası, Ġncirli adası, Antik Mendirek çevresi doğal sit ve III. derece
arkeolojik sit alanları dıĢında Tuzla merkez kentsel ve III. derece arkeolojik sit alanı
bulunmaktadır.
Üsküdar: Üsküdar ilçesinde öngörünüm ve gerigörünüm-etkilenme bölgeleri olarak iki ayrı
statüde olan Boğaziçi Alanı doğal ve tarihi sit alanı 1576 hektara varan büyüklüğe sahiptir.
Yine bir karma sit olan Büyük ve Küçük Çamlıca 20 parçadan oluĢan doğal ve kentsel sit
alanıdır ve 316 hektardır. Salacak-ġemsipaĢa mevkii sahil Ģeridi doğal sit alanı, Validebağ I.
derece doğal sit alanı ve Valide Atik, Rumi Mehmet PaĢa Camii çevreleri kentsel sit alanları
bulunmaktadır. Karacaahmet Mezarlığı ise sit alanı ilan edilen Ġstanbul‟daki tek mezarlık
alanıdır. Üsküdar özellikle anıtsal eserler açısından Ġstanbul‟un kültürel mirasına çok önemli
katkılar sunmaktadır. Fakat aynı zamanda Ġstanbul‟da yapılaĢmanın çok talep gösterdiği
ilçelerin baĢında gelmesi nedeniyle Çamlıca bölgesi baĢta olmak üzere bölgedeki sit alanları
daralmakta ve kaybedilmektedir (ġekil 24).
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ġekil 3: Adalar Sit Alanları

ġekil 4: Kadıköy-AtaĢehir Sit Alanları
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ġekil 5: Avcılar-Küçükçekmece-BaĢakĢehir-Esenyurt-Büyükçekmece-Bahçelievler Sit
Alanları

ġekil 6: Küçükçekmece-Avcılar-Bakırköy Sit Alanları
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ġekil 7: BayrampaĢa Sit Alanı

ġekil 8: BeĢiktaĢ-Beykoz-Sarıyer-Üsküdar Sit Alanları
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ġekil 9: Beylikdüzü Sit Alanları

ġekil 10: Beyoğlu-ġiĢli Sit Alanları
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ġekil 11: Çatalca-Silivri Sit Alanları

ġekil 12: Eyüp-Fatih Sit Alanları
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ġekil 13: Kartal, Maltepe Sit Alanları

ġekil 14: Kağıthane Sit Alanları
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ġekil 15: Pendik Sit Alanları

ġekil 16: Sancaktepe Sit Alanları
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ġekil 17: Silivri Sit Alanları

ġekil 18: Sultanbeyli Sit Alanları
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ġekil 19: ġile Sit Alanları

ġekil 20: ġile Sit Alanları
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ġekil 21: ġile Sit Alanları

ġekil 22: ġile Sit Alanları
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ġekil 23: Tuzla Sit Alanları

ġekil 24: Üsküdar Sit Alanları
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Müzeler: Ġstanbul‟da toplam 98 adet müze bulunmaktadır. Bu müzelerin %31‟i Fatih (30
adet), %18‟i Beyoğlu (18 adet), %11‟i BeĢiktaĢ (11 adet), %4‟ü ġiĢli (4 adet) ve %3‟ü
Kadıköy (3 adet) ilçelerinden oluĢan “kültür üçgeninde” yoğunlaĢmıĢtır. Ġstanbul‟daki
müzeleri içeriğine göre farklı türlerde ele almak mümkündür. Bu müzelerin %32‟si sanat ve
tarih müzesi (31 adet), %20‟si anıt müze (20 adet), %11‟i tematik (11 adet), %10‟u da sanayi
ve teknoloji (10 adet) müzesidir. Bunların yanısıra çeĢitli kurum ve kuruluĢların tarihini
anlatan müzeler, bilim müzeleri gibi farklı müzeler de bulunmaktadır. Tarih, sanat ve sanat
tarihi müzeleri ağırlıkla kentin tarihi çekirdeğinde (Fatih, Beyoğlu, BeĢiktaĢ, Üsküdar)
konumlanmıĢtır. Tarihi çekirdek dıĢındaki ilçelerde ise farklı türdeki müze örneklerini (sanayi
ve teknoloji müzesi, bilim müzesi) görmek mümkündür (Tablo 3, ġekil 25, ġekil 26 ve ġekil
27).
Tablo 3: Ġstanbul‟daki Müzelerin Türlerine Göre Dağılımı
Tür

Sayı

%

Sanat ve tarih müzesi

31

31,6

Anıt müze

20

20,4

Tematik müze

11

11,2

Sanayi ve teknoloji müzesi

10

10,2

Müze ev

10

10,2

Arkeoloji müzesi

2

2,0

Askeri müze

3

3,1

Bilim müzeleri

3

3,1

Kurum müzeleri

4

4,1

Spor müzesi

3

3,1

Toplam

98

100,0

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 25: Ġstanbul‟daki Müzelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012
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ġekil 26: Ġstanbul‟daki Müzelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 4: Ġstanbul‟daki Müzelerin Türlerine Göre Dağılımı
Sayı

%

Sanat ve tarih müzesi

31

31,6

Anıt müze

20

20,4

Tematik müze

11

11,2

Sanayi ve teknoloji müzesi

10

10,2

Müze ev

10

10,2

Arkeoloji müzesi

2

2,0

Askeri müze

3

3,1

Bilim müzeleri

3

3,1

Kurum müzeleri

4

4,1

Spor müzesi

3

3,1

Toplam

98

100,0

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

ġekil 27: Müzelerin Türlerine Göre Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tarihi Kütüphaneler: Ġstanbul‟da 23 adet tarihi kütüphane bulunmaktadır (ġekil 28, ġekil
29). Bu kütüphanelerin 14 adedi Fatih‟de bulunmaktadır. Ayrıca Üsküdar (5 adet), Eyüp (3
adet) Beyoğlu (1 adet), ilçelerinde de tarihi kütüphaneler bulunmaktadır. Bunlar arasında
Fatih Külliyesi, Beyazıd Külliyesi, Amcazade Hüseyin PaĢa Külliyesi gibi çeĢitli dönem
külliyeleri bünyesinde kurulan kütüphaneler, büyük medrese kütüphanelerinin önemli
örnekleridir. 17. yüzyılın son çeyreğinde yapılan Köprülü kütüphanesi bağımsız yapılı
kütüphanelerin ilk örneğidir. Hekimoğlu Ali PaĢa Kütüphanesi, Atıf Efendi Kütüphanesi gibi
kütüphanler bu türün önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Süleymaniye, Köprülü,
Nuruosmaniye gibi tarihi kütüphanelerin bazıları zengin yazma eser kolleksiyonları ile büyük
önem taĢımaktadır (Koç, 1994, , s. 172-176).

ġekil 28: Ġstanbul‟daki Tarihi Kütüphanelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 29: Ġstanbul‟daki Tarihi Kütüphanelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tarihi Camiler: Ġstanbul‟da toplam 198 adet tarihi cami bulunmaktadır. Bu camilerin %
57‟si (112 adet) Fatih‟te bulunmaktadır. Ayrıca % 13‟lük oranlarla Üsküdar (25 adet) ve Eyüp
(25 adet) ilçeleri de tarihi camiler açısından öne çıkmaktadır. Diğer tarihi camilerin büyük bir
bölümü Boğaziçi köylerinde yer almaktadır (ġekil 30, ġekil 31).

ġekil 30: Ġstanbul‟daki Tarihi Camilerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 31: Ġstanbul‟daki Tarihi Camilerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Ġstanbul’daki Külliyeler: Ġstanbul‟da bulunan toplam 36 adet külliyenin 26 tanesi (%72)
Fatih ilçesindedir. Külliye bulunan diğer ilçeler ise, Üsküdar en fazla olmak üzere, Eyüp ve
Beyoğlu‟dur (ġekil 32, ġekil 33).

ġekil 32: Ġstanbul‟daki Külliyelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 33: Ġstanbul‟daki Külliyelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

51

Tarihi Türbeler: Ġstanbul‟da 118 adet türbe bulunmaktadır. Türbelerin %58‟i (69 adet)
Fatih‟te %22‟si (26 adet) Eyüp %9‟u (11 adet) ise Üsküdar ilçesinde yer almaktadır (ġekil 34,
ġekil 35).

ġekil 34: Ġstanbul‟daki Tarihi Türbelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

52

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

ġekil 35: Ġstanbul‟daki Tarihi Türbelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

53

Medreseler: Ġstanbul‟da 37 adet medrese bulunmaktadır. Medreselerin tümü, Fatih ilçesinde
yer almaktadır (ġekil 36, ġekil 37).

ġekil 36: Ġstanbul‟daki Medreselerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 37: Ġstanbul‟daki Medreselerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Kilise, Sinagog, Manastır ve Patrikhane: Fener‟de yer alan Fener Rum Patrikhanesi ile birlikte
Ġstanbul‟da 198 adet kilise, manastır ve sinagog bulunmaktadır. Bu dini tesislerin %29‟u (57
adedi) Fatih, %18‟i (35 adet) Beyoğlu‟nda yer almaktadır. Kadıköy, BeĢiktaĢ ve ġiĢli ilçeleri de
14-17 arasında değiĢen sayıda bu tesislerin yer aldığı ilçelerdir. Tarihi Yarımadayı oluĢturan
Fatih ilçesinde Marmara kıyılarında Kumkapı ve Samatya çevresi, Haliç kıyılarında ise Fener,
Balat, Ayvansaray semtleri önemli odaklar olarak öne çıkmaktadır. Haliç‟in Beyoğlu yakasında
ise Karaköy‟den baĢlayarak Ġstiklal Caddesini takiben kuzeye doğru uzanan bir aks boyunca
yoğunlaĢtıkları izlenmekteir. Gayri-müslimlere ait bu dini yapıların yoğunlaĢması açından öne
çıkan diğer ilçeler ise gene kentin eski merkez kesiminde kalan Kadıköy, ġiĢli ve BeĢiktaĢ ile
Boğaz köyleridir (ġekil 38 ve ġekil 39).

ġekil 38: Ġstanbul‟daki Kilise, Manastır ve Sinagog ve Patrikhanenin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 39: Ġstanbul‟daki Kilise, Manastır ve Sinagog ve Patrikhanenin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Saraylar: Ġstanbul‟da bulunan toplam 14 adet sarayın 5 tanesi BeĢiktaĢ, 4 tanesi Fatih, 2
tanesi Üsküdar, 1‟er tanesi de Beykoz ve Sancaktepe ilçelerindedir. Birçoğu sahil sarayları
niteliğindeki bu saraylar, Ġstanbul‟un özgün dokusunun önemli parçalarıdır (ġekil 40 ve ġekil
41).

ġekil 40: Ġstanbul‟daki Sarayların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 41: Ġstanbul‟daki Sarayların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tarihi Hamamlar: Ġstanbul‟da bulunan toplam 103 adet hamamın %53‟ü Fatih (54 adet)
ilçesindedir. Tarihi hamamların yoğunlaĢtığı diğer ilçeler ise, % 19‟luk bir oranla Üsküdar (20
adet) ve %13 ile (13 adet) Beyoğlu‟dur (ġekil 42 ve ġekil 43).

ġekil 42: Ġstanbul‟daki Tarihi Hamamların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 43: Ġstanbul‟daki Tarihi Hamamların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Kervansaray, Bedesten, Han ve Arastalar: Ġstanbul‟da bulunan toplam 240 adet
kervansaray, bedesten, han ve arastanın %80‟i (193 adet) Beyoğlu ilçesindedir. 20. Yüzyıl
hanlarının yoğunlaĢtığı Beyoğlu‟nu geleneksel ticaret merkezi olan KapalıçarĢı ve civarındaki
tarihi hanların, bedestenlerin, arastaların yer aldığı Fatih %17 ile (40 adet) izlemektedir (ġekil
44 ve ġekil 45).

ġekil 44: Ġstanbul‟daki Kervansaray, Bedesten, Han ve Arastaların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 45: Ġstanbul‟daki Kervansaray, Bedesten, Han ve Arastaların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Sur ve Kaleler: Ġstanbul‟da 3 tanesi kentin tarihi çekirdeği Fatih‟te ve 1 tanesi
Zeytinburnu‟nda; 10 tanesi de kentin çeperlerinde (Çatalca 2 adet, Silivri 1 adet, Sarıyer 4
adet, Beykoz 3 adet, Sultanbeyli 1 adet, ġile 3 adet) olmak üzere toplam 18 adet sur ve kale
bulunmaktadır (ġekil 46 ve ġekil 47).

ġekil 46: Ġstanbul‟daki Surlar ve Kalelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 47: Ġstanbul‟daki Surlar ve Kalelerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tarihi ÇeĢme, Sarnıç ve Sebil: Ġstanbul‟da toplam 1315 adet tarihi çeĢme, sarnıç ve sebil
bulunmaktadır. Hemen hemen her ilçede bu örneklerden birini görmek mümkündür. Ancak en
fazla yoğunlaĢma, %39‟luk bir değerle Fatih (519 adet) ilçesindedir. Fatih‟i % 13‟lük bir
payla Üsküdar (176 adet) ve Beyoğlu (172 adet) izlemektedir. Tarihi çeĢme, sarnıç ve sebiller
açısından öne çıkan diğer iki odak %9‟luk payla Sarıyer (112 adet) ve %7‟lik payla Eyüp (94
adet) ilçeleridir (ġekil 48 ve ġekil 49).

ġekil 48: Ġstanbul‟daki Tarihi ÇeĢme, Sarnıç ve Sebillerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 49: Ġstanbul‟daki Tarihi ÇeĢme, Sarnıç ve Sebillerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tarihi Köprüler: Ġstanbul‟da toplam 16 adet tarihi köprü bulunmaktadır. Köprüler Avrupa
Yakası‟nda; Silivri (2 adet), Büyükçekmece (1 adet), Eyüp (2 adet), Beylikdüzü (1 adet),
Küçükçekmece (4 adet), Fatih (4 adet), BeĢiktaĢ‟ta (1 adet) yer almaktadır. Kadıköy (1 adet)
dıĢında Anadolu Yakası‟nda tarihi köprü bulunmamaktadır (ġekil 50 ve ġekil 51).

ġekil 50: Ġstanbul‟daki Tarihi Köprülerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 51: Ġstanbul‟daki Tarihi Köprülerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Kasır, KöĢk, Yalı ve Konaklar: Ġstanbul‟da 106 adet tarihi nitelik taĢıyan kasır, köĢk, yalı ve
konak bulunmaktadır. Bu yapıların en fazla sayıda bulunduğu iki ilçe % 28 (167 adet) ile
Sarıyer ve % 26 (157 adet) ile Üsküdar‟dır. Bu ilçeleri birbirine yakın değerlerle Adalar (86
adet), Beykoz (79 adet), takip etmektedir. BeĢiktaĢ (61 adet) ve Fatih (44 adet) ise bir alt
grubu oluĢturmaktadır (ġekil 52 ve ġekil 53).

ġekil 52: Ġstanbul‟daki Kasır, KöĢk, Yalı ve Konakların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 53: Ġstanbul‟daki Kasır, KöĢk, Yalı ve Konakların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Ġstanbul‟daki tarihi ve kültürel değerler; sit alanları, müzeler, tarihi kütüphaneler, tarihi
camiler, külliyeler, türbeler, medreseler, kilise, sinagog ve manastırlar, saraylar, köĢkler ve
kasırlar, tarihi hamamlar, kervan, bedesten, han ve arastalar, surlar ve kaleler, tarihi çeĢme,
sarnıç ve sebiller, tarihi köprüler ve yalıların ayrı ayrı değerlendirildiği yukarıdaki bölümün
bütünleĢtirilmiĢ özet tablosu Tablo 6‟da mekansal dağılımı ise ġekil 54‟de görülmektedir.
Buna göre tarihi ve kültürel değerlerin en yoğun olduğu ilçe tüm Tarihi Yarımada‟yı kapsayan
Fatih‟dir. Toplam 3012 adet kültür mirasının üçte biri (%34) (1013 adedi) yüzyıllar boyunca
kentin tarihi çekirdeğini ve nüfusun yoğunlaĢtığı ana yerleĢim bölgesini oluĢturan bu ilçede
yoğunlaĢmaktadır. Tarihi Yarımadayı takiben tarihi ve kültürel değerlerin en yoğun olduğu
ilçeler sırasıyla 454 adet ile Beyoğlu (%15), 413 adet ile Üsküdar (%14), 317 adet ile Sarıyer
(%11), 170 adet ile BeĢiktaĢ (%6), 158 adet ile Eyüp (%5), 145 adet ile Beykoz (%5) ve 119
adet ile Adalar‟dır (%4). Bu dağılım Ġstanbul‟un tarihsel geliĢimi süreciyle de örtüĢmektedir.
Ġki dünya imparatorluğuna baĢkentlik yapmıĢ Ġstanbul‟un en eski ve önemli bölgesi kuĢkusuz
bugün Fatih Ġlçesi sınırları içinde kalan Tarihi Yarımadadır. Kent nüfusunun yoğunlaĢtığı bu
alan kentin hem politik, hem ekonomik, hem de sembolik merkezidir. Hem Bizans, hem de
Osmanlı Ġmparatorluklarının önemli simgesel yapıları buradadır. Kentlinin gündelik
yaĢamında önemli yeri olan hanlar, hamamlar, dini yapılar da Tarihi Yarımadada büyük bir
yoğunluk göstermektedir. Tarihi ve kültürel değerlerin en yoğun olduğu diğer iki alan
Beyoğlu ve Üsküdar‟dır. Bu iki ilçeyi en yakın sırada yalı ve çeĢmelerin en yoğun olduğu
Sarıyer takip etmektedir. Sarıyer kentin kuzeyinde su kaynaklarının yer aldığı bir bölgededir.
Bizans ve Osmanlı dönemlerinde Ġstanbul‟un su ihtiyacının büyük bölümünü karĢılayan
dereleriyle ünlüdür. Bu nedenle Osmanlı dönemi su bentleri ve su kemerleri Sarıyer‟in tarihi
ve kültürel varlıkları içinde büyük yer tutmaktadır. Aynı kültürel miras türlerine yani yalı ve
çeĢmelere sahip olan BeĢiktaĢ da Sarıyer‟i takip etmektedir. Su yapıları hariç tutulduğunda
BeĢiktaĢ, tarihi ve kültürel değerlerin yoğunluğu açısından Sarıyer‟in önüne geçmektedir ki
bu BeĢiktaĢ‟ın merkezi konumu ile göz önüne alındığında beklenen bir durumdur. Hemen
kara surlarının kuzey-batısında yer alan ve kentin Müslüman nüfusu için önemli bir dini
merkez niteliğinde olan Eyüp, Tarihi Yarımadadan sonra türbelerin ve camilerin en yoğun
olduğu ilçe olarak dikkati çekmektedir. Bu ilçeleri Boğaz‟ın Anadolu yakasında yer alan ve
19. Yüzyılın ikinci yarısında ġirket-i Hayriye‟nin kuruluĢu ile sağlanan düzenli vapur seferleri
oluncaya kadar ağırlıklı olarak sayfiye niteliğini koruyan Beykoz ve Adalar takip etmektedir.
Bu çalıĢma kapsamında Istanbul‟da bulunan toplam 3012 adet tarihi ve kültürel değerin %
76‟sı (2303 adet) bu bölümün baĢında “Kültür Üçgeni” olarak tanımlanan ve Tarihi
Yarımada, Beyoğlu-BeĢiktaĢ-ġiĢli ve Kadıköy ile Üsküdar‟ı içine alan üçgen içinde
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yoğunlaĢmıĢtır. Üçgenin en güçlü halkası %34‟lük bir yoğunlaĢma ile Tarihi Yarımada, en
zayıf halkası ise %0,8‟lik oranla ġiĢli‟dir. Bu oran Beyoğlu-BeĢiktaĢ-ġiĢli Bölgesi toplamı
için %22‟dir. Bu değerler Kültür Üçgeni dıĢındaki alanda Doğu (%10) ve Batı (%14)
yakasında oldukça yakın bir dağılım göstermektedir (Tablo 5).
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Tablo 5: Tarihi ve Kültürel Değerlerin Ġlçe Bazında Dağılımı
Sur ve kale

Avrupa yakası
kültür üçgeni
dıĢı

Avrupa yakası
kültür üçgeni
içi

Anadolu
yakası kültür
üçgeni dıĢı

Arnavutköy
Çatalca
Silivri
Büyükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
BaĢakĢehir
Esenyurt
Beylikdüzü
Avcılar
Küçükçekmece
Kağıthane
GaziosmanpaĢa
Esenler
BayrampaĢa
Bağcılar
Güngören
Bahçelievler
Bakırköy
Zeytinburnu
Eyüp
ġiĢli
BeĢiktaĢ
Beyoğlu
Fatih
Kadıköy
Üsküdar
Ümraniye
AtaĢehir
Maltepe
Kartal
Pendik
Tuzla
Sultanbeyli
Sancaktepe
Çekmeköy
Beykoz
ġile
Adalar
Toplam

Saray

Külliye

Türbe

Medrese

1
6
2

2
1
4

Tarihi cami

1

Tarihi
Kervan
çeĢme, bedesten han
sarnıç sebil
arasta

Tarihi
kütüphane

Tarihi
köprü

Müze

Kilise sinagog
manastır
patrikhane

6
1

7

KöĢk Kasır
Yalı Konak

2
1

2
1

5
112

Tarihi
hamam

6

17

3

167

1
1
1
6
5

4

1
2

1
2

4

2
26

25
1
2
11
112

2

6

25

5
3

2
26
2
7
69

37

11

1
1
6
11
94
8
69
172
519
43
176
3
2
3
11

1
1

1

2

3
1
193
40

1
14

5

5

4
1

4
1
3
4
11
18
30
3
6

8
4
2
14
15
35
57
17

1
3
4
13
54
1
20

61
2
44
3
157

1
1

79

1
1

1
1
3
3

1

18

14

36

2
1
3
198

1

118

37

1
50
3
4
1315

240

23

13

4

4

3
98

23
198

103

86
601

TOPLAM
1
16
7
6
317
0
1
0
1
2
12
5
0
1
4
0
1
1
19
19
158
27
170
454
1013
68
413
3
2
4
11
1
0
1
1
1
145
8
119
3012

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 6: Ġstanbul‟da Tarihi ve Kültürel Değerlerin Dağılımı
Beyoğlu BeĢiktaĢ ġiĢli

BġB
TOPLAMI
Sayı

Sur ve kale
Saray

5

Külliye

2

Tarihi cami

11

2

Türbe

7

2

Medrese
Tarihi
çeĢme,
sarnıç sebil
Kervan,
bedesten,
han arasta
Tarihi
kütüphane
Tarihi köprü
Müzeler
Kilise
sinagog
manastır
patrikhane
Tarihi
hamam
KöĢk Kasır
Yalı Konak
TOPLAM

172

69

193

1

1

8

1

%

ÜÇGEN ĠÇĠ
Tarihi
Eyüp Kadıköy Üsküdar
Yarımada

Sayı

%

AVRUPA

ANADOLU

TOPLAM

Sayı

3

16,7

Sayı
8

2

11

78,6

1

2

6

36

100,0

112

25

25

176

88,9

16

8,1

6

3,0

22

11,1

198

7,6

69

26

11

115

97,5

2

1,7

1

0,8

3

2,5

118

0

0,0

37

37

100,0

0,0

0

0,0

37

249

18,9

519

176

1081

82,2

157

11,9

5,9

234

17,8

1315

194

80,8

40

5

239

99,6

1

0,4

0,0

1

0,4

240

1

4,3

14

5

23

100,0

0,0

0,0

0

0,0

23

0

0,0

4

5

38,5

8

61,5

0,0

8

61,5

13

75

76,5

16

16,3

7

7,1

23

23,5

98

140

70,7

29

14,6

29

14,6

58

29,3

198

0

0,0

3

5

35,7

4

2

5,6

26

14

7,1

9

94

43

3
1

Sayı
7

%
38,9

Sayı
15

%
83,3

18

7,1

2

14,3

3

21,4

14

0,0

0

0,0

36

0,0

0,0
77

11

4

33

33,7

30

3

3

35

15

14

64

32,3

57

2

17

13

4

17

16,5

54

3

1

20

95

92,2

6

5,8

2

1,9

8

7,8

103

2

61

63

10,5

44

3

157

267

44,4

169

28,1

165

27,5

334

55,6

601

454

170

651

21,6

1013

68

413

2303

76,5

413

13,7

296

9,8

709

23,5

3012

27

158

6

%
44,4

18

BġB (Beyoğlu, ġiĢli, BeĢiktaĢ)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 54: Tarihi ve Kültürel Değerlerin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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4.2.1.2.1.2 Ġstanbul’un Kültür – Sanat olanakları
Günümüzde tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra artık kentlerin sunduğu kültürel ve sanatsal
aktiviteleri de turistlerin önemli seyahat nedenleri arasında yer almaktadır. Ġstanbul‟un 2010
Avrupa Kültür BaĢkenti olmasının da verdiği ivmeyle kentte son yıllarda giderek canlanan bir
kültürel ve sanatsal ortamı bulunmaktadır. Bu ortam kuĢkusuz, kentin cazibesini artıran
unsurlardan birisi olmaktadır.
Ġstanbul‟un sahip olduğu kültür-sanat olanakları, kültür ve sanatın sergilendiği, gerek kentte
yaĢayanlar gerekse de yerli ve yabancı turistlerin kültür ve sanat faaliyetleriyle buluĢtuğu
mekanlar tercih edilerek; görsel sanat mekanları, gösteri sanatları mekanları, kültür
merkezleri, sinemalar, festivaller olmak üzere beĢ baĢlık altında ele alınmıĢtır. Bu incelemede
Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri (2010) verileri temel alınmıĢ, bu veriler
ĠBB CBS Müdürlüğü verileri ve ĠBB ġehir Rehberi kayıtları ile karĢılaĢtırılmıĢ, tüm kurumlar
telefonla aranarak faaliyette olup olmadıkları kontrol edilerek Temmuz 2012 tarihinde son
halini almıĢtır. Ġstanbul‟daki kültür ve sanat olanakları; hem sayısal hem de mekansal açıdan
incelenmiĢtir. Kültür sanat olanaklarının türlerine göre yoğunlaĢmaları ve kentte
yoğunlaĢmanın en fazla olduğu odaklar ortaya çıkartılmıĢtır.
Görsel Sanat Mekânları:
Ġstanbul‟da toplam 203 adet görsel sanat mekânı (sanat galerisi, sanat galerisi/sanat atölyesi,
sanat galerisi/müzayede evi, müzayede evi, sanatçı insiyatifi6) bulunmaktadır. Toplam görsel
sanat mekânları en fazla Beyoğlu (77 adet, %38) ve ġiĢli (45 adet, %22) ilçelerindedir. Görsel
sanat mekânları açısından öne çıkan diğer odaklar %16‟lık payla BeĢiktaĢ (32 adet) ve
%11‟lik payla Kadıköy‟dür (23 adet). Sanat galerilerinin toplam sayısı 150 olup %34‟ü
Beyoğlu (51 adet), %23‟ü ġiĢli (35 adet), %17‟si BeĢiktaĢ (26 adet) ilçelerinde bulunmaktadır
(Tablo 7 ve ġekil 55).
Görsel sanat mekânları, bulundukları ilçeler içinde de belli odaklarda kümelenmiĢ
durumdadır. ġiĢli‟de NiĢantaĢı semti sanat galerinin mekânsal olarak en fazla kümelendiği
bölgelerden biridir. Ġstanbul‟un isim yapmıĢ sanat galerileri uzun yıllardır bu semtte yer
almaktadır. 1990‟lardan bu yana çeĢitli bankalar ve büyük Ģirketlerin sanat alanına yatırım
yapmaya baĢlamaları, Beyoğlu‟nda Aksanat, Garanti Galeri, Borusan gibi görsel sanat
mekânları açmaları Ġstiklal Caddesi üzerinde ve çevresini yeniden canlandırmıĢ, Beyoğlu

6

Bu tasnif Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 çalıĢması kapsamında yayınlanan A.
Aksoy, A. ve Z. Enlil (2011) Ġstanbul Kültür Ekonomisi Envanteri 2010, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
adlı eserden alınmıĢtır. Bkz. s. 199.
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giderek yeniden sanat ve kültürün kalbi konumuna gelmiĢtir. Son birkaç yıldır SALT, Arter
gibi yeni mekânların burada açılması, NiĢantaĢı‟nın bazı saygın galerinin Beyoğlu‟a gelmesi
ve her geçen gün yenilerinin açılması Tophane, Galata Kulesi çevresi gibi bölgelerde yeni
kümelerin

ortaya

çıkması

Beyoğlu‟nun

bu

konumunu

güçlendirmektedir.

Akaretler‟dekisıraevlerin restore edilerek yeniden kullanıma açılması ile bu bölgede de yeni
bir kümelenme ortaya çıkmıĢtır. BeĢiktaĢ‟daki görsel sanat mekânları baĢlıca iki bölgede
kümelenmektedirler: bunlardan birincisi BeĢiktaĢ merkez kesimi, diğer Levent-Etiler aksı
üzerindedir. Anadolu yakasında ise Kadıköy merkez ana odak olarak ön plana çıkmaktadır.

ġekil 55: Görsel Sanat Mekânlarının Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 7: Görsel Sanat Mekânlarının Ġlçe Bazında Dağılımı
Görsel Sanat
Mekanı

Sanat
Galerileri

Arnavutköy

2

2

5

5

Sanat Galerileri /
Mizayede Evi

Sanat Galerileri / Sanatçı
Sanat Atölyesi
Ġnsiyatifi

Toplam

Çatalca
Silivri
Büyükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
BaĢakĢehir
Esenyurt
Beylikdüzü
Avcılar

1

Küçükçekmece

1

Kağıthane
GaziosmanpaĢa
Esenler
BayrampaĢa
Bağcılar
Güngören
Bahçelievler
Bakırköy

1

1

2

Zeytinburnu
Eyüp

1

ġiĢli

35

5

4

1

45

BeĢiktaĢ

26

3

2

1

32

Beyoğlu

51

1

15

10

77

Fatih

3

1

1

1

6

Kadıköy

17

5

1

23

Üsküdar

3

1

Ümraniye

2

2

2

2

1

1

1

4

AtaĢehir
Maltepe
Kartal
Pendik
Tuzla
Sultanbeyli
Sancaktepe
Çekmeköy
Beykoz
ġile
Adalar
Toplam

150

10

29

14

203

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 56: Görsel Sanat Mekânlarının Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Gösteri Sanatı Mekânları:
Ġstanbul‟da toplam 175 adet gösteri mekânı (açıkhava gösteri mekânı, bar-performans, kültür
merkezi sahnesi, kongre merkezi sahnesi, opera ve bale salonu, tiyatro salonu, konser salonu,
konser

yapılan

spor

mekânları,

kültür

merkezi

sahnesi)7

tespit

edilmiĢtir.

ġekil 57: Gösteri Sanatı Mekânlarının Dağılımı (Adet)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

7

Gösteri mekanların sınıflamasında ele alınan baĢlıkları Ģu Ģekilde açıklamak mümkündür: Açıkhava gösteri
merkezlerine, KuruçeĢme Arena, Küçükçiftlik Parkı, Parkorman, stadyum gibi gösteri yapılabilecek alanlar dahil
edilmiĢtir. Bar ve performans mekanlarına, konser yapılan mekanlar dahil edilmiĢtir. Seçilen kongre
merkezlerinde, gösteri de yapılabilmektedir. Konser salonlarına, Salon IKSV, Cemal ReĢit Rey Konser Salonu,
Borusan Müzik Evi, ġiĢli BB Senfoni Orkestrası salonu dahil edilmiĢtir. Kültür merkezleri içinde tiyatro ve
konser için uygun olanları seçilerek, gösteri mekanlarına dahil edilmiĢtir. Bu tasnifte Ġstanbul Kültür Mirası ve
Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 çalıĢması kapsamında yayınlanan A. Aksoy, A. ve Z. Enlil (2011) Ġstanbul
Kültür Ekonomisi Envanteri 2010, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları adlı eserden yararlanılmıĢtır
85

Gösteri mekânlarının Ġstanbul‟daki dağılımına bakıldığında en önemli odağın Beyoğlu olduğu
görülmektedir. Tüm gösteri mekânlarının %39‟u Beyoğlu‟nda (69 adet) yoğunlaĢmıĢtır.
Beyoğlu aynı zamanda performans mekânlarının da en yoğun olduğu ilçedir. 1990‟lı yıllarla
baĢlayan süreçte Roxy, Babylon gibi performans mekânları bu geliĢmenin öncülüğünü
yapmıĢtır. Bu sanat mekânlarının bulundukları çevreyi kayda değer bir biçimde
dönüĢtürdükleri hem kentlilerin, hem de yerli yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olduğu da
izlenmektedir. Son yıllarda performans mekânlarının sayısı da Beyoğlu‟nu, %12‟lik bir payla
ġiĢli (21 adet) ve %10‟luk payla BeĢiktaĢ (18 adet) izlemektedir. Anadolu yakasındaki en
önemli odak Kadıköy‟dür (%8; 14 adet). Özellikle geniĢ alan kullanımı gerektiren açıkhava
gösteri mekânları açısından kentin çeperindeki, Sarıyer, Arnavutköy, Büyükçekmece, Maltepe
ilçeleri ön plana çıkmaktadır (ġekil 57, ġekil 58 ve Tablo 8).
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Tablo 8: Gösteri Sanatı Mekânlarının Ġlçe Bazında Dağılımı

Gösteri Sanatı Mekanı
Arnavutköy
Çatalca
Silivri
Büyükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
BaĢakĢehir
Esenyurt
Beylikdüzü
Avcılar
Küçükçekmece
Kağıthane
GaziosmanpaĢa
Esenler
BayrampaĢa
Bağcılar
Güngören
Bahçelievler
Bakırköy
Zeytinburnu
Eyüp
ġiĢli
BeĢiktaĢ
Beyoğlu
Fatih
Kadıköy
Üsküdar
Ümraniye
AtaĢehir
Maltepe
Kartal
Pendik
Tuzla
Sultanbeyli
Sancaktepe
Çekmeköy
Beykoz
ġile
Adalar
Toplam

Opera ve Bale
Tiyatro Salonu Salonu

Konser Salonu

Konser Yapılan Spor
Mekanı

Kültür Merkezi
Sahnesi

Kongre Merkezi
Sahnesi

Açıkhava Gösteri Bar Performans
Mekanı
Mekanları
2

1
4
1

Diğer Gösteri
Mekanları

4

1

Toplam
2

1
8
2
1

1
1

1

2
2

2
2

2
2

1

1

1

1
10
5
21
3
6
4
1
1

1

2
1
3

2
2

3
5

2
4
4
6
5
5

3
1

2
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
64

1

2

6

6

9

5

15

2
5
1
4
21
18
69
9
14
4
1
1
1
1
2

2

32

1
175

Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 58: Gösteri Mekânlarının Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Kültür Merkezleri:
Ġstanbul‟da toplam 78 adet kültür merkezlerinin dağılımına bakıldığında yine merkezde bir
yığılma olmakla birlikte, çeperlerde de oldukça homojen bir dağılım gözlenmektedir.
Metropol bütününde en onemli odak Beyoğlu‟dur (%13, 10 adet). Beyoğlu‟nu sırasıyla
Avrupa Yakası‟nda BeĢiktaĢ (%9, 7 adet), Fatih (%5, 4 adet) izlemektedir. Anadolu yakasında
en önemli odak Kadıköy (%10, 8 adet) ve Üsküdar (%7, 6 adet) ve ilçesidir. Kültür
Merkezleri, Silivri, Beylikdüzü, ġile, Adalar dıĢındaki dıĢında her ilçe belediyesinde en az bir
tane bulunmaktadır (ġekil 59, ġekil 60 ve Tablo 9).

ġekil 59: Kültür Merkezlerinin Ġlçelere Göre Dağılımı (Adet)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 60: Kültür Merkezlerinin Ġlçelere Göre Dağılımı (Adet)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Sinemalar:
Ġstanbul‟daki toplam sinema sayısı 120 adettir. Arnavutköy, Sultangazi, Kağıthane,
Sultanbeyli, ġile ilçeleri dıĢındaki diğer ilçelerde en az bir adet sinema bulunmaktadır.
Sinemaların %43‟ü Beyoğlu, ġiĢli, BeĢiktaĢ, Tarihi Yarımada, Kadıköy ilçelerinden oluĢan alt
bölge içinde yer almaktadır. Avrupa Yakası‟nın kültür-sanat ve eğlence merkezi olan toplam
sinemaların %16,5‟i Beyoğlu‟nda (20 adet), %13‟ü de Anadolu Yakası‟nın kültür-sanat ve
eğlence merkezi olan Kadıköy‟de (16 adet) yoğunlaĢmıĢtır (ġekil 61, ġekil 62 ve Tablo 9).

ġekil 61: Sinemaların Ġlçelere Göre Dağılımı (Adet)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 62: Sinemaların Mekânlarının Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Gösteri sanatları ve görsel sanatlar mekanları ile sinemalar ve kültür merkezlerinin ele
alındığı bu inceleme Ġstanbul‟un kültür ve sanat olanaklarının en yoğun olduğu ilçenin
Beyoğlu olduğunu göstermektedir.Sanat galerileri, sanat atölyeleri ve sanatçı insiyatifleri
Beyoğlu‟nda, Ġstiklal Caddesi ve çevresinde, Tophane, Kuledibi ve çevresinde, Çukurcuma,
Cihangir gibi semtlerde yer almaktayken, gösteri sanatları mekanları ağırlıklı olarak
Kuledibi‟nden Taksime‟e doğru uzanan aks boyunca özellikle de Ġstiklal Caddesi ile TarlabaĢı
Bulvarı arasında kalan kesimde yoğunlaĢmaktadır. Beyoğlu geleneksel olarak sinemaların da
mekanıdır. Emek sineması gibi kimi günümüzde yok olma tehdidi ile karĢı kaĢıya olan tarihi
sinemalara ev sahipliği yapar. Kamu ve özel sektör kuruluĢlarına ait kültür merkezleri de gene
Beyoğlu‟nda yoğunlaĢmakta, ilçenin kültür–sanat ortamına düzenledikleri çeĢitli faaliyetlerle
katkıda bulunmaktadırlar. Kısacası, 19. Yüzyıl Ġstanbul‟unun prestijli bir konut alanı, önemli
bir kültür, sanat, eğlence ve ticaret odağı olan Beyoğlu, 1960‟larda yitirmiĢ olduğu bu
kimliğini bugün hızla geri kazanmaktadır. Ġstanbul‟un 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti olması
da bu sürece ivme kazandırmıĢtır.
Beyoğlu‟nu sırasıyla ġiĢli ve BeĢiktaĢ izlemektedir. Kültür üçgeninin önemli bir halkasını
oluĢturan Beyoğlu, BeĢiktaĢ, ġiĢli bölgesi birlikte ele alındığında bu bölgenin Ġstanbul‟un
kültür-sanat olanaklarının %60‟ına ev sahipliği yapmakta olduğu görülür. Kültür sanat
olanakları açısından Fatih ilçesinin Kültür üçgeninin zayıf halkasını teĢkil ettiği
görülmektedir. Kültür-sanat olanakları merkezden çeper ilçelere doğru gidildikçe son derece
azalmaktadır (Tablo 9).
Görüldüğü gibi gerek tarihi ve kültürel değerler, gerekse de kültür-sanat olanakları açısından
yoğunlaĢma en fazla Fatih, Beyoğlu, ġiĢli, BeĢiktaĢ, Kadıköy ilçelerinden oluĢan alt
bölgededir. Bu alt bölge içinde de bir farklılaĢmadan söz etmek mümkündür. Tarihi yarımada
tarihi birikimin izlerinin sürüldüğü, anıtsal yapıların müzelerin, sivil mimari örneklerinin
yoğunlaĢtığı daha ziyade tarihi ve kültürel miras ögelerinin yoğunlaĢtığı bir odak olarak öne
çıkarken, Beyoğlu, ġiĢli, BeĢiktaĢ, Kadıköy kültür-sanat aktiviteleri açısından hem yerel halka
hem de ziyaretçilere çeĢitli aktiviteler sunan merkezler olarak öne çıkmaktadırlar.
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Tablo 9: Kültür – Sanat Olanaklarının Dağılımı
BġB TOPLAMI

ÜÇGEN ĠÇĠ

ÜÇGEN DIġI
Avrupa

Kültür ve Sanat Olanakları

Beyoğlu BeĢiktaĢ

ġiĢli

Sayı

%

Eyüp

Fatih

Kadıköy

Üsküdar

Sayı

%

Anadolu

Toplam

Genel
Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

Görsel Sanat Mekanları

77

32

45

154

79,5

6

1

23

4

188

92,6

10

4,9

5

2,5

15

7,4

203

Sanat Galerileri

51

26

35

112

74,7

3

1

17

3

136

90,7

9

6

5

3,3

14

9,3

150

Sanat Galerisi/Müzayede Evi

1

3

5

9

90

1

0

0

0

10

100

0

0

0

0

0

0

10

Sanat Galerisi/Sanat Atölyesi

15

2

4

21

75

1

0

5

0

27

96,4

1

3,6

0

0

0

0

15

Sanatçı Ġnsiyatifi

10

1

1

12

80

1

0

1

1

15

100

0

0

0

0

0

0

15

69

18

21

108

60,3

9

4

18

4

143

79,9

27

15,1

9

5

36

20,1

179

Tiyatro Salonu

21

5

10

36

56,3

3

0

6

4

49

76,6

10

15,6

5

7,8

15

23,4

64

Opera ve Bale Salonu

1

0

0

1

50

0

0

1

0

2

100

0

0

0

0

0

2

Konser Salonu

3

1

2

6

100

0

0

0

0

6

100

0

0

0

0

0

0

6

Konser Yapılan Spor Mekanları

0

2

0

2

33,3

0

0

1

0

3

50

2

33,3

1

16,7

3

50

6

Kültür Merkezi Sahnesi

5

3

0

8

88,9

0

0

1

0

9

100

0

0

0

0

0

0

9

Kongre Merkezi Sahnesi

2

0

2

4

80

0

0

0

0

4

80

1

20

0

0

1

20

5

Açıkhava Gösteri Mekanı

0

1

3

4

26,7

1

0

0

0

5

33,3

9

60

1

6,7

10

66,7

15

Bar Performans Mekanları

31

2

0

33

91,7

0

2

0

0

35

97,2

0

0

1

3,1

6

18,8

32

Diğer Gösteri Mekanları

6

4

4

14

43,8

5

2

5

0

26

81,3

5

15,6

1

3,1

6

18,8

32

Kütüphaneler

28

24

25

77

22,5

43

6

19

28

173

50,6

99

28,9

70

20,5

169

49,4

342

Kültür Merkezleri

10

7

2

19

24,4

4

2

8

6

39

50

21

26,9

18

23,1

39

50

78

Sinemalar

20

5

9

34

28,3

2

2

16

2

56

46,7

40

33,3

24

20

64

53,3

120

Etkinlik Mekanları

47

22

22

91

63,6

5

5

12

1

114

79,7

19

13,3

10

7

29

0

143

Festival Mekanları

44

21

18

83

61,5

5

5

12

1

106

78,5

19

14,1

10

7,4

29

20,3

135

Kongre Merkezleri

2

0

2

4

100

0

0

0

0

4

100

0

0

0

0

0

0

4

Fuar Alanları

1

1

2

4

100

0

0

0

0

4

100

0

0

0

0

0

0

4

367

148

167

682

97,3

83

29

122

50

284

40,5

262

37,4

155

22,1

417

59,5

701

Gösteri Sanatları Mekanları

Genel Toplam

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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4.2.1.2.1.3 Ġstanbul’un Doğal Değerleri
Ġstanbul sahip olduğu doğal güzelliklerle, baĢta kültür olmak üzere diğer amaçlarla gelen
ziyaretçiler için alternatifler sunmaktadır. Özellikle kentin çeperinde görülmeye değer
odakların varlığı, kentin belli noktalarıyla sınırlı kalan turizm aktivitesinin kentin tamamına
yayılması açısından potansiyel oluĢturmaktadır. Bu alanlar hem Anadolu, hem de Avrupa
Yakası‟nın kuzey kesimlerindeki yerleĢmelerde bulunmaktadır. Anadolu Yakası‟nda, Beykoz,
ġile, Avrupa Yakası‟nda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kilyos, Sarıyer
doğal güzellikler açısından zengin yerleĢmelerdir. Özellikle Beykoz ve ġile köyleri
ekoturizm, spa turizm açısından potansiyel alanlardır.
Ġstanbul, Karadeniz ile Marmara Denizi‟ni birbirine bağlayan kenti Anadolu ve Avrupa olarak
iki yakaya ayıran Ġstanbul Boğazına sahiptir. Kentin içinden geçen boğaz eĢsiz bir coğrafya
ortaya çıkarmaktadır. Kentteki kültürel ve tarihi değerlerin yoğunlaĢtığı Tarihi Yarımada,
Haliç, Marmara Denizi, Ġstanbul Boğazı ve kara surları ile çevrelenmiĢ durumdadır.
Dolayısıyla Ġstanbul, insan eliyle oluĢmuĢ kültür-tarih-sanat değerlerinin yanı sıra doğal
değerleri açısından da eĢsiz bir potansiyele sahiptir.
Ġstanbul‟daki en yüksek üç nokta sırasıyla 537 metrelik Aydos Dağı, 438 metrelik KayıĢdağı,
442 metrelik Alemdağ'dır. Ġlin en önemli gölleri olan Büyükçekmece, Küçükçekmece ve
Durusu gölleri birer lagündür. Ġstanbul Boğazı'nda Haliç, Tarabya ve Ġstinye koyları
bulunmaktadır.
Göller, doğal yaĢam alanları, Ġstanbul Boğazı‟nın sağladığı estetik güzellikler ve diğer coğrafi
çekicilikler kentin turizm çeĢitlendirmesi açısından sahip olduğu avantajları ortaya
koymaktadır. Bu alanlara özellikle Anadolu Yakası‟nda, Beykoz, ġile, Adalar, Avrupa
Yakası‟nda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sarıyer ilçelerinde yoğun olarak
rastlanmaktadır. Ġstanbul‟un kuzeydoğusu, Alemdağ‟ın kuzeyi, Polonezköy, Riva Deresi ve
Ağva‟daki Gökdere arasındaki bölge, Belgrad Ormanları, KayıĢdağı Arberatumu, Atatürk
Arboretumu bitki inceleme açısından değerlendirilebilecek çeĢitli türde ağaç ve bitki türü
sunmaktadırlar.
Ġstanbul Metropolünde 5 bölge sulak alan statüsündedir. Bunlar, Silivri-Danamandıra,
Arnavutköy (Terkos Gölü, Kulakçayırı), Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri. Bu
alanların en büyüğü Terkos Gölü‟dür (Tablo 10).
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Tablo 10: Ġstanbul‟daki Sulak Alanlar
No

Adı

Ġlçesi

Alanı
(ha)

%

1

Danamandıra

Silivri

50

0,5

2

Terkos Gölü

Arnavutköy

5850

56,9

3

Kulakçayırı

Arnavutköy

35

0,3

4

Küçükçekmece Gölü

Küçükçekmece-Avcılar

1500

14,6

5

Büyükçekmece Gölü

Çatalca-Büyükçekmece

2850

27,7

10285

100,0

Toplam
Kaynak: bolge1.ormansu.gov.tr.

Ġstanbul‟daki tek tabiat koruma alanı 46 hektarlık bir alana sahip olan Beykoz Ġlçe sınırları
içinde bulunan Göknarlık Tabiat Koruma Parkıdır (Tablo 11).
Tablo 11: Ġstanbul‟daki Tabiat Koruma Alanı
No

Adı

Ġlçesi

Alanı
(ha)

1

Göknarlık

Beykoz

46,00

Kaynak: bolge1.ormansu.gov.tr.

Ġstanbul‟da toplam 4628,23 hektarlık bir alan oluĢturan 23 adet tabiat parkı bulunmaktadır. Bu
parklar Ġstanbul içinde, Adalar, Beykoz, Çatalca, Eyüp, GaziosmanpaĢa, Sarıyer, ġile ve ġiĢli
ilçelerinde bulunmaktadır. Alan büyüklüğü açısından tabiat parklarının %65,63‟ü Beykoz
ilçesinde, %14,02‟si ġile ilçesindedir (Tablo 12).
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Tablo 12: Ġstanbul‟daki Tabiat Parkları
Adı

No

Ġlçesi

1

Büyükada

2

Değirmenburnu

3

Dilburnu

Adalar

Adalar Toplam
4

Polonezköy

5

Mihrabat

6

Elmasburnu

Beykoz
Beykoz Toplam

7

Çilingoz

Çatalca
Çatalca Toplam

8

Fatih ÇeĢmesi

9

Ayvatbendi

10

Göktürk Göleti

Eyüp
Eyüp Toplam

11

ġamlar

GaziosmanpaĢa
GaziosmanpaĢa Toplam

Alanı
(ha)

%

4,45

0,10

12,28

0,27

6,88

0,15

23,61

0,51

3004

64,91

20,08

0,43

13,46

0,29

3037,54

65,63

17,75

0,38

17,75

0,38

29,5

0,64

50

1,08

56

1,21

135,5

2,93

337,05

7,28

337,05

7,28

12

TürkmenbaĢı

5,6

0,12

13

Mehmet Akif Ersoy

23,1

0,50

14

Kömürcübent

2,9

0,06

15

Marmaracık

7,42

0,16

16

Kirazlıbent

19,14

0,41

17

F.Rıfkı Atay

16,33

0,35

18

Bentler

16,3

0,35

19

NeĢetsuyu

67,3

1,45

20

Irmak

10

0,22

168,09

3,63

648,72

14,02

648,72

14,02

148,12

3,20

Sarıyer

Sarıyer Toplam
21

Avcıkoru

ġile

22

ġile Toplam
Fatih Ormanı (Parkorman)

23

Fatih Ormanı

ġiĢli

111,85

2,42

ġiĢli Toplam

259,97

5,62

Genel Toplam

4628,23

100

Kaynak: bolge1.ormansu.gov.tr.

Ġstanbul fundalıklarının önemli bir kısmı Ömerli su toplama havzasının çevresindedir.
Ġstanbul‟da toplam 35.885 hektarlık bir alan, yaban hayatı geliĢtirme sahasıdır. Bu alanlardan
en önemlisi, toplam alanın %96‟sını oluĢturan Çatalca Ġlçe sınırları içinde yer alan Çilingoz
yaban hayatı geliĢtirme sahasıdır.
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Ġstanbul‟da Beykoz ilçe sınırları içinde 1063 hektar büyüklüğünde kent ormanı
bulunmaktadır. Ayrıca Sultangazi ilçe sınırları içinde de 80 hektar büyüklüğünde Mimar
Sinan Kent Ormanı yakın zamanda faaliyete geçmiĢtir (Tablo 13).
Tablo 13: Ġstanbul‟daki Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahaları
No

Adı

Ġlçesi

Alanı
(Ha)

%

1

Feneryolu

Sarıyer

1.440

4,0

2

Çilingoz

Çatalca

34.445

96,0

35.885

100

Toplam

Kaynak: bolge1.ormansu.gov.tr.

Ġstanbul‟da toplam 52 adet özel orman alanı bulunmaktadır. Bu ormanların toplam
büyüklüğü, 39.791.211 hektardır. Ormanlar, Adalar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Kartal,
Pendik, Sarıyer ilçelerinde bulunmaktadır. En fazla sayıda özel orman, Sarıyer, Beykoz,
Pendik ve Kartal ilçelerindedir. Alan büyüklüğü açısından ise toplam özel ormanların
%47,3‟ü Pendik‟te, %35,2‟si Beykoz‟dadır (Tablo 14).
Tablo 14: Ġstanbul‟daki Özel Orman Alanları
Adı

Ġlçesi

Köyü

%

1

Büyükada

Adalar

4.168

0,0

2

Heybeliada

Adalar

3

Florya Çiftliği

22.256
26.424
675.454

0,1
0,1
1,7

675.454

1,7

Adalar Toplam
Bakırköy
Bakırköy Toplam
4

Kirazlı

Beykoz

Merkez

2.433.970

6,1

5

Serdaroğlu

Beykoz

Dereseki

2.305.650

5,8

6

Saipmolla

Beykoz

Merkez

3.093.300

7,8

7

ġifasuyu

Beykoz

Dereseki

50.000

0,1

8

Dedeoğlu

Beykoz

Merkez

1.412.668

3,6

9

Tınaz

Beykoz

Akbaba

109.700

0,3

10

Bayraktar

Beykoz

Dereseki

179.375

0,5

11

Beylikmandıra

Beykoz

Çayağzı

2.390.657

6,0

12

Kestane Pınarı

Beykoz

Dereseki

462.250

1,2

13

SırmakeĢ-Müezzinoğlu

Beykoz

Dereseki

577.130

1,5

14

Kayalıdere

Beykoz

Ömerli

146.500

0,4

15

Beypınarı

Beykoz

Akbaba

496.677

1,2

16

KöĢkdere-Bayraktar

Beykoz

Dereseki

10.500

0,0

17

Tepeseki-Tecim

Beykoz

Tepeseki

323.500

0,8

13.991.877

35,2

114.750

0,3

Beykoz Toplam
18

100

Alanı (m2)

Abdüllatif Ergül

Çatalca

Dağyenlice
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Tablo 14‟ün devamı…
Adı
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ġlçesi

Köyü

Çatalca Toplam
Vakıflar Özel ormanı
Kartal
Dragos
Kartal
TaĢbağpınarı
Kartal
Gölboyu
Kartal
SüreyyapaĢa Sanatoryum
Kartal

Tepeören
Merkez
Tepeören
PaĢaköy
BaĢıbüyük

Göçbeyli
Seferusta
Kilimli
Fındıklıdere
Burçaktepe
Eğrek
Sarıçamur
Uzunburun
Küçükballıca
Ballıcabayırı
Poyrazeğrek
Burçaktarla

Ballıca
KurtdoğmuĢ
Ballıca
Ballıca
Ballıca
Ballıca
Ballıca
Ballıca
Ballıca
Ballıca
Ballıca
Ballıca

Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik
Pendik Toplam
Bilezikçi Çiftliği
Sarıyer
Kasapçayırı
Sarıyer
Kestane Suyu
Sarıyer
Çırçır Özel Ormanı
Sarıyer
Hacıbekir
Sarıyer
Hünkarsuyu- I
Sarıyer
Hünkarsuyu- II
Sarıyer
BelĢah
Sarıyer
Ġstanbul Belediyesi
Sarıyer
Ġstanbul Belediyesi(I No.lu)
Sarıyer
Belediye Özel Or. III
Sarıyer
Uskumru-I
Sarıyer
Genel Sanayi Techizatı
Sarıyer
Uskumru-II
Sarıyer
Uskumru-III
Sarıyer
Kasapçayırı-ARDA
Sarıyer
Sarıyer Toplam
Genel Toplam

ÇayırbaĢı
Zekeriyaköy
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
KocataĢ
Merkez
KocataĢ
Merkez
Uskumru
Demirci
Uskumru
Uskumru
Zekeriyaköy

Alanı
(m2)
114.750
2.066.800
124.726
110.525
562.000
878.100
3.742.151
4.135.500
6.360.064
70.000
80.000
497.700
25.000
980.278
1.855.181
2.514.158
928.082
77.318
1.306.000
18.829.281
759.365
367.170
54.522
545.628
25.401
13.470
77.684
94.525
57.930
55.483
23.761
4.648
170.732
42.750
59.325
58.880
2.411.274
39.791.211

%
0,3
5,2
0,3
0,3
1,4
2,2
9,4
10,4
16,0
0,2
0,2
1,3
0,1
2,5
4,7
6,3
2,3
0,2
3,3
47,3
1,9
0,9
0,1
1,4
0,1
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,4
0,1
0,1
0,1
6,1
100,0

Ġstanbul‟da ayrıca Beykoz, Sarıyer, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçeleri ağırlıkta olmak
üzere çok sayıda mesire alanları, ġile, Adalar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ilçelerinde kuĢ
gözlem alanları, ġile, Sarıyer, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde kamp ve karavan
alanları, Beykoz, Adalar, Sarıyer, ġile ve Kadıköy ilçelerinde plajlar, Çatalca ilçesinde SubaĢı
Havuzlar Çınarı Tabiat Anıtı bulunmaktadır. Ġstanbul‟da bulunan kamp ve karavan parkları:
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Kilyos (www.plusistanbul.com): Kamp alanının açık olduğu tarihler 1 Nisan – 30
Ekim,
Kumburgaz (www.plusistanbul.com): Kamp ve karavan parkı Tarihi Ġpekyolu
üzerinde Kumburgaz'da bulunmaktadır. Bu kamp ve karavan parkının Ģehir merkezine
yaklaĢık uzaklığı 30 dakikadır. Park içinde, çocuk oyun alanları ve helikopter pisti
bulunmaktadır.
Silivri (www.plusistanbul.com),
ġile (www.plusistanbul.com): ġile‟de beĢ adet kamp ve karavan alanı bulunmaktadır.
ġile Hacılar Köyü çevresinde, ġile-Sahilköy Büyük Ġskele Mevkisinde ve ġileKumbaba bölgesinde ve ġile sahilinde olmak üzere çeĢitli kamp ve karavan parkları
bulunmaktadır.
Beykoz-Polonezköy (www.turkish-media.com): Bungalow ve kamp alanı olarak
hizmet verilmektedir.
Büyükçekmece, Küçükçekmece,
Florya, Ataköy, Bakırköy‟dür.
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, kentin çeperleri doğal değerler açısından çok
zengindir ve çeĢitli faaliyetler açısından uygun potansiyele sahiptirler. Anadolu Yakası‟nda,
Beykoz, ġile, Avrupa Yakası‟nda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kilyos,
Sarıyer doğal güzellikler açısından zengin yerleĢmelerdir. Ġstanbul içinde çok az olan bu
alanların korunarak değerlendirilmesi çok önemlidir. Dolayısıyla, bu alanların doğa turizmi
için potansiyel oluĢtururken, kentin eĢikleri olduğu da göz ardı edilmemelidir. Ġstanbul, doğal
değerleri açısından zengin olmakla birlikte kentteki yapılaĢma baskıları ile bu alanlar yok
olma tehdidi altındadır. Orman alanları, fundalıklar, kuĢ gözlem alanları, su havzaları
Ġstanbul‟un geliĢmesinin önündeki en önemli eĢiklerdir (Tablo 15).
Ġstanbul‟daki bir diğer potansiyel ise ekoturizmdir. Beykoz ve ġile köyleri ekoturizm
açısından potansiyel alanlardır. ġile‟de köy evlerinde konaklama, ağaç evlerde konaklama
(woodyville evler), butik otellerde konaklama, köy ve doğa gezileri, doğa yürüyüĢü
(trekking), atla gezi, avcılık, doğa fotoğrafçılığı, uygun noktalarda atv parkurları, off-road ve
serbest spor aktiviteler, kaya tırmanıĢı ve eğitim parkurları (outdoor), mağara gezileri,
kampçılık (camping), orman içindeki parkurlarda bisiklet turları gibi çeĢitli aktiviteler
bulunmaktadır.
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ġekil 63: Ġstanbul‟daki Doğal Değerlerin Dağılımı
103

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

Tablo 15: Ġstanbul‟daki Doğal Değerlerin Ġlçelere Göre Dağılımı
Tabiat
Parkları

Üsküdar
Ümraniye
Çekmeköy

Beykoz

ġile

Adalar

Sarıyer

Çamlıca
TürkmenbaĢı
Kent Ormanı
TaĢdelen
Merkez, Dereseki,
Akbaba, Çayağzı,
Ömerli (14 adet)
Polonezköy
Mihrabat
Elmasburnu
Beykoz Çayırı
Abraham PaĢa
Korusu
Beykoz-Karakulak
Poyrazköy
Riva
Göknarlık
Kent Ormanı
Avcıkoru
Büyükada
Değirmenburnu
Dilburnu
Heybeliada
Merkez, KocataĢ,
Uskumru, Demirci
Belgrad Ormanı
Emirgan Parkı
Atatürk Ormanı
Fatih Ormanı
(Parkorman),
Kömürcübent,
Marmaracık,
Kirazlıbent, F.Rıfkı
Atay, Bentler,
NeĢetsuyu, Irmak
Kilyos
Altınkuz
Küçüksu
Feneryolu

BeĢiktaĢ
Fatih
Büyükçekmece
Küçükçekmece

Yıldız Parkı
Gülhane Parkı
Büyükçekmece Gölü
Kumburgaz
Küçükçekmece Gölü

Marmara Havzası
Boğaziçi
Terkos

Çatalca

Çilingoz
SubaĢı Havuzlar
Çınarı
Dağyenlice

Bakırköy
Eyüp
GaziosmanpaĢa
Silivri
Arnavutköy
Kartal
Pendik
Sultangazi

Florya
Ataköy
Bakırköy
Fatih ÇeĢmesi, Ayvat
Bendi, Göktürk
Göleti
ġamlar
Danamandıra
Kulakçayırı
Dragos, Tepeören,
PaĢaköy, BaĢıbüyük
Ballıca (11),
KurtdoğmuĢ (1)
Mimar Sinan Kent
Ormanı

Tabiat
Koruma
Alanları

Tabiat
Anıtları

Kent
Ormanı

Mesire
Alanı

KuĢ
Gözlem
Alanı

Sulak
Alanlar

Yaban
Hayatı
GeliĢ.
Sahaları

Kamp
Karavan
Alanları

Özel
Orman

Plajlar
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4.2.1.2.1.4 Ġstanbul’un Konaklama Altyapısı
Ġstanbul‟da 2012 yılı itibariyle TC. Kültür Bakanlığı ĠĢletme belgeli ve belediye belgeli olmak
üzere toplam 1353 adet konaklama tesisi bulunmaktadır8. Bu tesislerin %29‟u (394 adet) TC.
Kültür Bakanlığı ĠĢletme belgeli, %71‟i ise belediye belgelidir. Toplam yatak kapasitesi ise
%59‟u (68.019 yatak) TC. Kültür Bakanlığı ĠĢletme belgeli konaklama tesislerine, %41‟i
(47.228 yatak) ait olmak üzere toplam 115.247‟dir. Görüldüğü gibi belediye belgeli tesisler
sayı olarak bakanlık belgeli tesislerinden yaklaĢık 2,4 kat daha fazla olmalarına karĢın, yatak
sayısı açısından, Bakanlık ĠĢletme belgeli tesisler, belediye belgeli tesislerden 1,4 kat daha
fazla bir değere sahiptir. Tesis baĢına düĢen yatak sayısı açısından iki farklı tür konaklama
tesisi karĢılaĢtırıldığında, Bakanlık iĢletme belgeli tesislerdeki değerin 172 yatak/tesis,
belediye belgeli tesislerdeki değerin ise 49 yatak/tesis olduğu görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile
ortalama yatak sayısı açısından bakanlık belgeli tesisler, belediye belgeli tesislerden 3,5 kat
daha fazladır (Tablo 16).
Ġstanbul‟da 2000 yılında %34‟ü Bakanlık ĠĢletme belgeli, %66‟sı belediye belgeli olmak
üzere toplam 711 tesis varken, on yılda toplam sayı 1,6 kat artarak 1182 tesise (%31,5
Bakanlık iĢletme, %68,5‟i belediye), 2000-2012 yılı arasındaki 12 yıllık sürede ise yaklaĢık
iki kat artarak 1353 tesise (%29 Bakanlık iĢletme, %71 belediye) ulaĢmıĢtır. Son oniki yıllık
dönemde belediye belgeli tesislerin sayısı yaklaĢık iki kat artarak 469‟dan 959‟a yükselmiĢ,
toplam içindeki aldığı payda artmıĢtır. Bakanlık Belgeli tesislerde; 2000 yılında 242 olan tesis
sayısı, 2012 yılında 1,6 kat artarak 394 tesise ulaĢmıĢtır. Görüldüğü gibi belediye belgeli
tesislerdeki artıĢ oranı Bakanlık iĢletme belgeli tesislere göre daha fazladır (Tablo 16).
Son 12 yıllık süreçte yatak sayısındaki değiĢim incelendiğinde, 2000 yılında Ġstanbul‟daki
yatak sayısı 67.792‟dir. Bu sayının %63‟ü (42.655 yatak) Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislere,
%37‟si (25.137 yatak) belediye belgeli tesislere aittir. 2012 yılına gelindiğinde ise
Ġstanbul‟daki toplam yatak sayısı 1,7 kat artmıĢ ve 115.247 yatağa ulaĢmıĢtır. Bakanlık
ĠĢletme belgeli tesislerin yatak sayısının toplam içinde aldığı pay, %63‟den %59‟a gerilerken,
belediye belgeli tesislerin yatak sayısının toplam içinde aldığı pay %37‟den %41‟e
yükselmiĢtir.
Diğer bir ifade ile Ġstanbul‟da son 12 yıllık süreçte her iki tür açısından da belirgin bir artıĢ
söz konusudur. Ancak, belediye belgeli tesislerdeki artıĢ, Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislerden

8

Turizm Master Planı Veri Toplama ĠĢi, YTÜ Ekibi, 2012, Bakanlık ĠĢletme Belgeli tesislere ait 2012 yılına ait
bilgiler Ġstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü konaklama istatistiklerinden, belediye belgeli tesislere ait 2012
yılı verileri ilçe belediyelerden elde edilmiĢtir.
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daha fazladır. Belediye belgeli tesislerde son yıllarda dikkati çeken artıĢ, orta ve küçük ölçekli
konaklama tesislerdeki büyümeye iĢaret etmektedir. Belediye belgeli tesisler, Bakanlık
iĢletme belgeli tesislere göre daha kolay iĢletme belgesi alabilmektedirler. Bu durumun ortaya
çıkmasını son dönemlerde otel yatırımlarındaki artıĢla ve belediye belgesi alımının, Bakanlık
ĠĢletme belgesine göre daha kolay olmasıyla iliĢkilendirmek mümkündür. Belediye belgeli
tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın denetimi dıĢındadır. Oysaki Bakanlık iĢletme belgeli
tesislerde, 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Yasasının, turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve
niteliklerine iliĢkin yönetmeliğine göre, tesisin fiziksel nitelikleri ile iĢletme ve hizmet
kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, talep üzerine veya Bakanlığın gerekli
gördüğü hâllerde sınıflandırma çalıĢması yapılır. Sınıflandırma çalıĢmaları için Bakanlıkça
hazırlanan ve tesisin tür ve sınıfının nitelikleri, kapasitesi, fiziksel özellikleri, kullanılan
malzemenin standardı, iĢletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi
gibi kriterlerin yer aldığı, puanlama sistemine dayalı değerlendirme formları Sınıflandırma
Komisyonunca tesiste iĢlenir. Bu sürece girmek istenmediği durumlarda, konaklama tesisleri,
faaliyete geçebilmek için belediyelerden iĢletme ruhsatı almayı tercih etmektedirler. Bu ikili
yapı, belediye belgeli tesislerde niteliğe iliĢkin kriterin olmaması, iki farklı konaklama
belgelendirme sisteminde kalite açısından farklılıkların olmasına neden olmaktadır.
Ġstanbul‟daki belediye belgeli tesislerin sayısı hiç de azımsanmayacak bir boyuttadır.
Dolayısıyla Ġstanbul‟da konaklama tesislerinin ve sunulan hizmetin kalitesinde artıĢ
hedefleniyorsa, bu sorunun dikkate alınması gerekmektedir.
Tablo 16: Konaklama Tesislerinin Yıllara Göre Sayısal DeğiĢimi

Yatak Sayısı

Bakanlık ĠĢletme
Belediye
Bakanlık ĠĢletme
Belediye

n
242
469
42.655
25.137

2000
%
34,0
66,0
62,9
37,1

%
30,5
59,1
45,8
27,0

Ara Toplam
Tesis Sayısı
Yatak Sayısı

Tesis Sayısı
Yatak Sayısı
Bakanlık Yatırım
Bakanlık Yatırım

711 100,0
67.792 100,0
82
25.319

89,7
72,8
10,3
27,2

1182
108.387
103
34.787

Tesis Sayısı
Yatak Sayısı

793
93.111

100,0
100,0

1285
143.174

Tesis Sayısı

Genel Toplam

2010
n
%
372 31,5
810 68,5
62.841 58,0
45.546 42,0
100
100

%
28,9
63,0
43,9
31,8

2012
n
%
394 29,1
959 70,9
68019 59,0
47228 41,0

92,0
75,7
8,0
24,3

1353
115.247
116
35187

100,0
100,0

1469
150.434

100
100

%
26,8
65,3
45,2
31,4
92,1
76,6
7,9
23,4
100,0
100,0

Kaynak: 2000 ve 2010 yılı verileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Ġstatistikleri; 2012 yılı verisi Mayıs ayı
Ġstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım ve ĠĢletmeler Daire BaĢkanlığı, Konaklama Ġstatistikleri.

Ġstanbul‟da 2000 yılında 82 olan Bakanlık yatırım belgeli tesis sayısı, 2012 yılında yaklaĢık
1,5 kat artmıĢ ve 116 tesise ulaĢmıĢtır. Bakanlık yatırım belgeli tesislerin 2000 yılındaki yatak
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sayısı 25.319 iken, 2012 yılında bu sayı da yaklaĢık 1,4 kat artmıĢ ve 35.187 yatağa
yükselmiĢtir. Ortalama tesis baĢına düĢen yatak sayısı Bakanlık yatırım belgeli tesislerde 2000
yılında 308 yatak/tesis, 2012 yılında da 303 yatak/tesistir. Mevcut durumda faaliyet gösteren
Bakanlık iĢletme belgeli tesislerde ise bu değer yukarıda belirtildiği gibi 172 yatak/tesistir.
Görüldüğü üzere Bakanlık belgeli tesis yatırımlarında tesis baĢına düĢen yatak sayısı 1,8 kat
artmaktadır. Diğer bir ifade ile Bakanlık belgeli tesis yatırımları, büyük ölçekli 4 ve 5 yıldızlı
tesisler lehine olmaktadır.
Konaklama Altyapısının Mekânsal Dağılımı:
Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme ve belediye belgeli tesisler yer seçim tercihleri açısından
incelendiğinde her ikisinin ortak noktası; Fatih baĢta olmak üzere Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde
yoğunlaĢmalarıdır. Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislerin bulunduğu diğer odaklar; kültür üçgeni
içinde ġiĢli, BeĢiktaĢ, Kadıköy ve Üsküdar, kültür üçgeni dıĢında Avrupa yakasında Bakırköy,
Silivri, Büyükçekmece, Sarıyer, kültür üçgeni dıĢında Anadolu Yakasında ise Pendik ve
Beykoz, ġile, Adalar‟dır.
Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislerin %81‟i (317 tesis) kültür üçgeni içindedir.
Kültür üçgeninin Bakanlık belgeli tesislerin tesis sayısı açısından incelenmesi (Tablo 17,
ġekil 64).
Fatih‟te toplam 192 adet tesis bulunmakta, bu değer toplam tesis sayısının %49‟unu
oluĢturmaktadır. Fatih‟te ağırlıklı olarak 1-2-3 yıldızlı tesislerin olduğu görülmektedir:
1-2-3 yıldızlı tesislerin sayısı; 92 adet (%48), 4-5 yıldızlı tesislerin sayısı 46 adet
(%24), özel tesis 51 adet (%27)‟tir.
Beyoğlu‟nda toplam 66 adet tesis bulunmakta, bu değer toplam tesis sayısının
%17‟sini oluĢturmaktadır. Beyoğlu‟nda ağırlıklı olarak 4-5 yıldızlı tesisler
bulunmaktadır. Bu tesislerin Beyoğlu içindeki Bakanlık ĠĢletme belgeli tesisler
içindeki payı %51 (34 tesis).
Kültür üçgeni içinde tesis sayısı açısından üçüncü odak ġiĢli‟dir. Toplam 24 adet
Bakanlık ĠĢletme belgeli tesis bulunmaktadır. Bu değer Ġstanbul‟daki toplamın
%6,1‟ini oluĢturmaktadır. Ağırlıklı olarak 4-5 yıldızlı oteller ġiĢli‟dedir. Bu otellerin
ġiĢli içindeki payı %54 (13 tesis)‟dir.
BeĢiktaĢ, ġiĢli‟den sonra gelen özellikle 4-5 yıldızlı oteller ile dikkat çeken diğer bir
önemli odaktır. BeĢiktaĢ‟ta bulunan 16 adet Bakanlık ĠĢletme belgeli otelin %63‟ü (10
tesis) 4-5 yıldızlıdır.
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Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislere ait yatak kapasitesinin %73‟ü (49.713 yatak)
kültür üçgeni içindedir. Kültür üçgeninin Bakanlık belgeli tesislerin yatak sayısı açısından
incelenmesi (Tablo 18).
Fatih‟te Bakanlık ĠĢletme belgeli toplam yatak kapasitesi 22.180 olup, bu değer toplam
yatak sayısının %33‟ünü oluĢturmaktadır. 1-2-3 yıldızlı tesislerin yatak sayısı
açısından Fatih toplamı içindeki payı %39 (8747 yatak), 4-5 yıldızlı tesislerin yatak
sayısı açısından toplam içindeki payı %46 (10236 yatak)‟dir.
Beyoğlu‟nda bulunan Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislerin toplam yatak sayısı 11.499
olup, Ġstanbul toplamının %17‟sini oluĢturmaktadır. Beyoğlu‟nda ağırlıklı olarak 4-5
yıldızlı tesisler bulunmaktadır. Bu tesislerin Beyoğlu içindeki Bakanlık ĠĢletme belgeli
tesislerin yatak sayısı içindeki payı %78 (8961 yatak).
Kültür üçgeni içinde Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislere ait yatak sayısı açısından
üçüncü odak ġiĢli‟dir. Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislere ait toplam yatak kapasitesi
Ġstanbul‟daki toplamın %11‟ini (7452 yatak) oluĢturmaktadır. Ağırlıklı olarak 4-5
yıldızlı oteller ġiĢli‟dedir. Bu otellerin ġiĢli içindeki payı %82 (6116 yatak)‟dir.
BeĢiktaĢ, ġiĢli‟den sonra gelen özellikle 4-5 yıldızlı oteller ile dikkat çeken diğer bir
önemli odaktır. BeĢiktaĢ‟ta bulunan 16 adet Bakanlık ĠĢletme belgeli otelin, toplam
yatak kapasitesi 5278 olup, Ġstanbul toplamının %7,8‟ini oluĢturmaktadır. BeĢiktaĢ‟ta
bulunan Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislere ait yatak kapasitesinin %89‟u (4680 yatak)
4-5 yıldızlı konaklama tesislerine aittir.
Görüldüğü gibi Fatih‟de tesis sayısı açısından 1-2-3 yıldızlı oteller ağırlıkta iken, yatak sayısı
açısından 1-2-3 ve 4-5 yıldızlı açısından daha karma bir yapı vardır. Diğer taraftan özellikle
ġiĢli ve BeĢiktaĢ büyük ölçekli 4-5 yıldızlı konaklama tesislerinin varlığı ile dikkati
çekmektedir. Beyoğlu ve Fatih ise bu ilçelere göre daha küçük ölçekli 4-5 yıldızlı konaklama
tesislerinin yoğun olduğu bir ilçedir. Beyoğlu‟nda 4-5 yıldızlı konaklama tesislerinde, tesis
baĢına düĢen ortalama yatak sayısı 263 yatak/tesis, Fatih‟te ise bu değer 222 yatak/tesistir.
ġiĢli‟de ise 4-5 yıldızlı konaklama tesislerinde, tesis baĢına düĢen ortalama yatak sayısı 470
yatak/tesis, BeĢiktaĢ‟ta ise 4-5 yıldızlı konaklama tesislerinde, tesis baĢına düĢen ortalama
yatak sayısı 468 yatak/tesistir. ġiĢli ve BeĢiktaĢ‟taki tesis baĢına düĢen ortalama yatak sayısı,
Fatih ve Beyoğlu‟ndaki 4-5 yıldızlı otellerden yaklaĢık 2 kat fazladır.
Belediye Belgeli tesislerin %55‟i (532 adet) Fatih ilçesindedir. Belediye belgeli tesislerin
%72‟si (689 tesis) “kültür üçgeni” olarak adlandırılan Fatih, Beyoğlu, BeĢiktaĢ, ġiĢli,
Kadıköy, Üsküdar ilçelerini içine alan bölge içinde yoğunlaĢmaktadır. Belediye belgeli
110

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

tesislerin %13‟ü (121 tesis) “kültür üçgeni” dıĢında Avrupa yakasında, %15‟i (140 tesis)
“kültür üçgeni” dıĢında Anadolu Yakasında yer seçmiĢtir. Belediye belgeli tesisler açısından
Avrupa yakasında kültür üçgeni dıĢında öne çıkan odaklar; Silivri, Büyükçekmece,
Kağıthane, Sarıyer, Küçükçekmece, Anadolu Yakasında kültür üçgeni dıĢında öne çıkan
odaklar ise ġile, Adalar, Beykoz‟dur (Tablo 18, ġekil 65)
Son dönemlerde otel yatırımları Avrupa yakasında, Atatürk Havalimana yakınlığı ile konum
avantajı olan Bakırköy ile Anadolu yakasında Sabiha Gökçen Havalimanına yakınlığı ile
konum avantajı elde eden Pendik‟de artıĢ göstermektedir. Özellikle bu iki odak, 4 ve 5 yıldızlı
Bakanlık ĠĢletme Belgeli tesislerin talep gösterdiği yerlerdir.
Bakırköy‟de toplam 10 adet (3075 yatak) Bakanlık ĠĢletme belgeli tesis bulunmakta ve bunun
6 adeti (2772 yatak), 4-5 yıldızlı tesislerden oluĢmaktadır. Bunların yanı sıra 1330 yatak
kapasiteli 9 adet belediye belgeli tesis de Bakırköy‟de yer seçmiĢtir.
Avrupa Yakasında Bakırköy dıĢında 2645 yatak kapasiteli 9 adet Bakanlık ĠĢletme belgeli
tesis ve 1034 yatak kapasiteli 14 belediye belgeli tesis Büyükçekmece‟de, 1735 yatak
kapasiteli 9 adet Bakanlık ĠĢletme Belgeli tesisin yanı sıra 1879 yatak kapasiteli 27 adet
belediye belgeli tesis ise Silivri‟de yer seçerek bu iki odağı ön plana çıkarmaktadır.
Anadolu yakasında Pendik‟te toplam 2192 yatak kapasiteli 4 adet Bakanlık ĠĢletme belgeli,
169 yatak kapasiteli toplam 5 adet belediye belgeli tesis bulunmaktadır. Anadolu yakasının
kültür üçgeni dıĢında yer seçen Bakanlık ĠĢletme belgeli tesislerin %17‟si, bu tesislere ait
toplam yatak sayısının %54‟ü Pendik‟tedir. Pendik‟te Bakanlık ĠĢletme belgeli tesisler
açısından tesis baĢına düĢen ortalama yatak sayısı; 548 yatak/tesistir. Görüldüğü gibi Pendik,
büyük ölçekli 4-5 yıldızlı konaklama tesisleri açısından çekici bir odak olarak öne
çıkmaktadır.
Adalar, ġile ve Beykoz;Anadolu yakasının kültür üçgeni dıĢında konaklama tesislerinin yer
seçtiği önemli odaklar olarak dikkati çekmektedir. BaĢta Adalar ve ġile olmak üzere Beykoz
ilçeleri, özellikle belediye belgeli tesisler açısından çeperde öne çıkmaktadır.
ġile‟de toplam 71 adet konaklama tesisi bulunmaktadır ve bu tesislerin %96‟sı belediye
belgelidir. Adalar‟da toplam 40 adet konaklama tesisi bulunmakta olup bunu % 90‟ı (36 adet)
belediye belgelidir. Beykoz‟da ise %77‟si (20 adet) belediye belgeli tesislere ait olmak üzere
toplam 26 adet konaklama tesisi bulunmaktadır.
Anadolu yakasının kültür üçgeni dıĢında yer seçen toplam 140 adet belediye belgeli tesislerin
%49‟u (68 adet) ġile‟de, %29‟u (40 adet) Adalar‟da, %14‟ü (20 adet) Beykoz‟da
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bulunmaktadır. Anadolu yakasının kültür üçgeni dıĢında yer seçen toplam 140 adet belediye
belgeli tesislerin, toplam yatak sayısı 6957 yatak olup, %43‟ü (3017 yatak) ġile‟deki, %18‟i
(1264 yatak) Beykoz‟daki, %9‟u (620 yatak) Adalar‟daki tesislere aittir. Diğer bir ifade ile bu
üç ilçe çeperdeki belediye belgeli tesislerin toplam yatak sayısının %70‟ini oluĢturmaktadır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlık yatırım belgeli konaklama tesislerinin ağırlıkla 4-5 yıldızlı
otellerden oluĢtuğu görülmektedir (Tablo 19). Yatak sayısı açısından en fazla yatırım belgeli
tesis kültür üçgeni içinde ġiĢli (5698 yatak) baĢta olmak üzere, Beyoğlu (4151 yatak),
Kadıköy (2768 yatak), BeĢiktaĢ (2609 yatak), kültür üçgeni dıĢında Avrupa yakasında
Büyükçekmece

(2519

yatak),

Zeytinburnu

(1758

yatak),

Bağcılar

(1530

yatak),

Küçükçekmece (1176 yatak), Bakırköy (1086 yatak) kültür üçgeni dıĢında Anadolu
Yakasında Maltepe (1508 yatak), Ümraniye (1002 yatak). Görüldüğü gibi büyük ölçekli 4-5
yıldızlı oteller lehine olan geliĢimde özellikle çeperlerde yer alan bazı ilçeler öne çıkmaktadır
(Tablo 20, ġekil 69).

ġekil 64: Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre
Dağılımı (2012) (Tesis Sayısı)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 65: Ġstanbul‟daki Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı
(2012)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

ġekil 66: Ġstanbul‟daki Bakanlık Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre
Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

ġekil 67: Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre
Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

113

ġekil 68: Ġstanbul‟daki Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı
(2012) (Yatak Sayısı)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

ġekil 69: Ġstanbul‟daki Bakanlık Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre
Dağılımı (2012) (Yatak Sayısı)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 17: Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme ve Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı (2012) (Tesis Sayısı)
TESĠS SAYISI
BAKANLIK ĠġLETME BELGELĠ TESĠSLER
TESĠS SAYISI
1,2 Yıldızlı 3 Yıldızlı 4 Yıldızlı 5 Yıldızlı
ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
SĠLĠVRĠ
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
SULTANGAZĠ
BAġAKġEHĠR
ESENYURT
BEYLĠKDÜZÜ
AVCILAR
KÜÇÜKÇEKMECE
KAĞITHANE
GAZĠOSMANPAġA
ESENLER
BAYRAMPAġA
BAĞCILAR
GÜNGÖREN
BAHÇELĠEVLER
BAKIRKÖY
ZEYTĠNBURNU
EYÜP
ġĠġLĠ
BEġĠKTAġ
BEYOĞLU
FATĠH
KADIKÖY
ÜSKÜDAR
ÜMRANĠYE
ATAġEHĠR
MALTEPE
KARTAL
PENDĠK
TUZLA
SULTANBEYLĠ
SANCAKTEPE
ÇEKMEKÖY
BEYKOZ
ġĠLE
ADALAR
TOPLAM

0
0
1
2
2

0
0
3
3
2

0
0
1
1

0
0
2
2

Özel
Tesis

Butik
Otel
0
0
1

Pansiyon
0
0

0
0

Apart

BAKANLIK
ĠġLETME
BELGELĠ
TOPLAM

Motel
0
0

0
0
1

4

1
1
1
1

1
1
1

1
2

2
1
2
4
47
1
2

4
2
10
45
5
1
1

1
1
2
1
3
1
33
39
2

1
1
4

7
10
2
6
2

1
4
3
14
50
1

2
1
2
3

1
1
2

1
1

2
1
1
1
1

1
3

1

1

1
1

1
2

67

84

90

46

3
1
4
86

1
11

1
3

4

1

0
0
9
8
8
0
0
1
2
0
2
2
0
1
2
1
2
1
8
2
1
22
18
66
192
10
5
2
2
1
2
4
3
0
1
0
5
4
5
392

YÜZDE
BAKANLIK ĠġLETME BELGELĠ TESĠSLER

BELEDĠYE
BELGELĠ
TOPLAM

TOPLAM

6
5
27
15
10

2
2
9
11
4
8
3
6
7
8
5
24
5
84
532
34
11
3
5
2
5
5
1
2

14
65
36
956

6
5
36
23
18
0
0
1
4
2
11
13
4
1
10
1
5
7
15
10
6
46
23
150
724
44
16
5
7
3
7
9
4
2
1
0
19
69
41
1348

1,2 Yıldızlı

3 Yıldızlı

0,0
0,0
1,5
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
3,0
0,0
6,0
70,1
1,5
3,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
3,6
3,6
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
4,8
2,4
11,9
53,6
6,0
1,2
1,2
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
2,4
0,0
100,0

4 Yıldızlı 5 Yıldızlı
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
1,1
1,1
2,2
1,1
0,0
3,3
1,1
36,7
43,3
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
4,3
4,3
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
2,2
2,2
0,0
8,7
0,0
0,0
15,2
21,7
4,3
13,0
4,3
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
100,0

Özel
Tesis
0,0
0,0
1,2
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
4,7
3,5
16,3
58,1
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
1,2
4,7
100,0

Butik
Otel
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
9,1
18,2
27,3
0,0
9,1
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
0,0
100,0

Pansiyon
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
100,0

Apart
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Motel
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

BAKANLIK
ĠġLETME
BELGELĠ
TOPLAM
0,0
0,0
2,3
2,0
2,0
0,0
0,0
0,3
0,5
0,0
0,5
0,5
0,0
0,3
0,5
0,3
0,5
0,3
2,0
0,5
0,3
5,6
4,6
16,8
49,0
2,6
1,3
0,5
0,5
0,3
0,5
1,0
0,8
0,0
0,3
0,0
1,3
1,0
1,3
100,0

BELEDĠYE
BELGELĠ
TOPLAM

TOPLAM

0,6
0,5
2,8
1,6
1,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,9
1,2
0,4
0,0
0,8
0,0
0,3
0,6
0,7
0,8
0,5
2,5
0,5
8,8
55,6
3,6
1,2
0,3
0,5
0,2
0,5
0,5
0,1
0,2
0,0
0,0
1,5
6,8
3,8
100,0

0,4
0,4
2,7
1,7
1,3
0,0
0,0
0,1
0,3
0,1
0,8
1,0
0,3
0,1
0,7
0,1
0,4
0,5
1,1
0,7
0,4
3,4
1,7
11,1
53,7
3,3
1,2
0,4
0,5
0,2
0,5
0,7
0,3
0,1
0,1
0,0
1,4
5,1
3,0
100,0

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 18: Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme ve Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı (2012) (Yatak Sayısı)
YATAK SAYISI
BAKANLIK ĠġLETME BELGELĠ TESĠSLER
YATAK SAYISI

1,2
Yıldızlı

3
4
5
Özel Tesis Butik Otel Pansiyon Apart Motel
Yıldızlı Yıldızlı Yıldızlı

ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
SĠLĠVRĠ
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER

48
269
125

300
326
136

182
174
269

1081
1058

60

64

SULTANGAZĠ
BAġAKġEHĠR

772

ESENYURT
BEYLĠKDÜZÜ

176

94

AVCILAR
KÜÇÜKÇEKMECE

524
261

KAĞITHANE

652
525

GAZĠOSMANPAġA

230

ESENLER
BAYRAMPAġA

123

BAĞCILAR
GÜNGÖREN
BAHÇELĠEVLER
BAKIRKÖY

83

ZEYTĠNBURNU

456

255
209
524
422

660
288
2292

EYÜP
ġĠġLĠ

108

BEġĠKTAġ
BEYOĞLU
FATĠH
KADIKÖY
ÜSKÜDAR

330
3073
40
109

326
232
905
5378
464
204

715
221
7981
7205
682

4417
5809
1484
2636
640

64
394
326
967
3029
71

ÜMRANĠYE
ATAġEHĠR
MALTEPE

TUZLA

226
300

34
22
28

58
80

886
70
40

KARTAL
PENDĠK

348

78
43

115
2160

212

72

SULTANBEYLĠ

54

SANCAKTEPE
ÇEKMEKÖY
BEYKOZ

82

ġĠLE

396
232

ADALAR

TOPLAM

4458

9388

20145

25756

127
59
273
5370

1012

19
47

222

64

BAKANLIK
ĠġLETME
BELGELĠ
TOPLAM
0
0
1735
1827
530
0
0
772
270
0
1176
786
0
230
123
660
543
209
2899
878
64
6308
6622
11915
21649
1826
442
80
886
70
155
2238
327
0
54
0
605
291
292
66462

YÜZDE
BAKANLIK ĠġLETME BELGELĠ TESĠSLER
BELEDĠYE
BELGELĠ
245
149
1879
1044
409

45
40
517
719
247
460
129
260
452
218
1255
292
3452
25584
1337
125
140
280
352
202
169
16
135

1264
3017
620
45053

TOPLAM
245
149
3614
2871
939
0
0
772
315
40
1693
1505
247
230
583
660
672
209
3159
1330
282
7563
6914
15367
47233
3163
567
220
1166
422
357
2407
343
135
54
0
1869
3308
912
111515

1,2 Yıldızlı 3 Yıldızlı 4 Yıldızlı 5 Yıldızlı
0,0
0,0
1,1
6,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
2,4
0,0
7,4
68,9
0,9
2,4
0,0
0,0
1,6
0,0
1,7
1,0
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
3,2
3,5
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
0,0
3,5
2,5
9,6
57,3
4,9
2,2
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
2,3
0,0
0,6
0,0
0,0
2,5
0,0
100,0

0,0
0,0
0,9
0,9
1,3
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
2,6
1,3
0,0
1,1
0,0
0,0
1,3
1,0
2,6
2,1
0,0
3,5
1,1
39,6
35,8
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
4,2
4,1
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
2,5
2,0
0,0
0,0
0,0
2,6
1,1
0,0
8,9
0,0
0,0
17,1
22,6
5,8
10,2
2,5
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
100,0

Özel
Tesis
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
7,3
6,1
18,0
56,4
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
1,1
5,1
100,0

Butik
Otel
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,4
0,0
22,3
29,6
0,0
5,7
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Pansiyon
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,4
100,0

Apart
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,3
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Motel
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

BAKANLIK
ĠġLETME
BELGELĠ
TOPLAM
0,0
0,0
2,6
2,7
0,8
0,0
0,0
1,2
0,4
0,0
1,8
1,2
0,0
0,3
0,2
1,0
0,8
0,3
4,4
1,3
0,1
9,5
10,0
17,9
32,6
2,7
0,7
0,1
1,3
0,1
0,2
3,4
0,5
0,0
0,1
0,0
0,9
0,4
0,4
100,0

BELEDĠYE
BELGELĠ
0,5
0,3
4,2
2,3
0,9
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
1,1
1,6
0,5
0,0
1,0
0,0
0,3
0,0
0,6
1,0
0,5
2,8
0,6
7,7
56,8
3,0
0,3
0,3
0,6
0,8
0,4
0,4
0,0
0,3
0,0
0,0
2,8
6,7
1,4
100,0

TOPLAM
0,2
0,1
3,2
2,6
0,8
0,0
0,0
0,7
0,3
0,0
1,5
1,3
0,2
0,2
0,5
0,6
0,6
0,2
2,8
1,2
0,3
6,8
6,2
13,8
42,4
2,8
0,5
0,2
1,0
0,4
0,3
2,2
0,3
0,1
0,0
0,0
1,7
3,0
0,8
100,0

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 19: Ġstanbul‟daki Bakanlık Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı (2012) (Tesis Sayısı)
TESĠS SAYISI
BAKANLIK YATIRIM
BELGELĠ TESĠSLER
ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
SĠLĠVRĠ
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
SULTANGAZĠ
BAġAKġEHĠR
ESENYURT
BEYLĠKDÜZÜ
AVCILAR
KÜÇÜKÇEKMECE
KAĞITHANE
GAZĠOSMANPAġA
ESENLER
BAYRAMPAġA
BAĞCILAR
GÜNGÖREN
BAHÇELĠEVLER
BAKIRKÖY
ZEYTĠNBURNU
EYÜP
ġĠġLĠ
BEġĠKTAġ
BEYOĞLU
FATĠH
KADIKÖY
ÜSKÜDAR
ÜMRANĠYE
ATAġEHĠR
MALTEPE
KARTAL
PENDĠK
TUZLA
SULTANBEYLĠ
SANCAKTEPE
ÇEKMEKÖY
BEYKOZ
ġĠLE
ADALAR
TOPLAM

1, 2
3
YILDIZLI YILDIZLI

2

1

BUTĠK
OTEL

4, 5
YILDIZLI

YÜZDE

ÖZEL BELGELĠ
1, 2
4, 5
APART PANSĠYON TOPLAM
3 YILDIZLI
KONAKLAMA
YILDIZLI
YILDIZLI

1
5
1

2

3
1
1

1
3
1
1
3
2
1
1

3
3

2
3
2
1
8
5
10
3
7
1
3

1

1
8
1

1
3
4

1

3
1
1

1
1

3
1

2
5

1
17

1
69

11

10

3

1

0
0
1
7
3
0
0
0
0
0
3
2
0
1
1
3
0
3
3
4
4
10
7
26
12
7
1
3
0
3
1
2
4
1
0
0
0
3
1
116

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
17,6
11,8
0,0
17,6
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
1,4
7,2
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
1,4
0,0
1,4
0,0
4,3
0,0
2,9
4,3
2,9
1,4
11,6
7,2
14,5
4,3
10,1
1,4
4,3
0,0
4,3
1,4
0,0
4,3
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
100,0

BUTĠK ÖZEL BELGELĠ
APART PANSĠYON TOPLAM
OTEL KONAKLAMA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
72,7
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
30,0
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
0,9
6,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
1,7
0,0
0,9
0,9
2,6
0,0
2,6
2,6
3,4
3,4
8,6
6,0
22,4
10,3
6,0
0,9
2,6
0,0
2,6
0,9
1,7
3,4
0,9
0,0
0,0
0,0
2,6
0,9
100,0

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 20: Ġstanbul‟daki Bakanlık Yatırım Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı (2012) (Yatak Sayısı)

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 70: Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre
Dağılımı (2012) (Yatak Sayısı)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

ġekil 71: Ġstanbul‟daki Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı
(2012) (Yatak Sayısı)
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 72: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlık ĠĢletme Belgeli 1-2-3 Yıldızlı Oteller
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.

124

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

ġekil 73: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlık ĠĢletme Belgeli 4-5 Yıldızlı Oteller
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 74: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlık ĠĢletme Belgeli Oteller
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 75: Belediye Belgeli Oteller
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 76: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlık ĠĢletme Belgeli ve Belediye Belgeli
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Konaklama Tesislerindeki Yerli, Yabancı ve Toplam Ziyaretçiler Ġçin Tesise GeliĢ, Geceleme
Sayısı, Ortalama KalıĢ Süresi, Doluluk Oranı:
2011 yılında Ġstanbul‟da toplam 9.230.983 kiĢi tesislere giriĢ yapmıĢtır. Bu ziyaretçilerin
toplam geceleme sayısı ise 18.609.488, ortalama kalıĢ süresi de 2,2 gündür. Tesise giriĢ yapan
yabancılar, toplam ziyaretçilerin %61,6‟sını oluĢturmaktadır. Geceleme sayısı açısından ise
yabancıların payı %68,8‟dir. Görüldüğü gibi Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçiler, yerli
ziyaretçilere göre daha fazla oranda tesislerde konaklamaktadır. Ġstanbul‟da yabancı turistlerin
ortalama kalıĢ süresi Bakanlık ĠĢletme belgeli konaklama tesislerinde 2,4 gün, belediye belgeli
konaklama tesislerinde ise 2,7 ile sınırlıdır. Yerli turisler için bu değer her iki konaklama türü
için 1,7 gündür (Tablo 21).
2011 yılındaki değerlere göre doluluk oranının Bakanlık ĠĢletme belgeli konaklama
tesislerinde %49, belediye belgeli konaklama tesislerinde ise %39‟dur. Bu durum diğer bir
ifade ile Ġstanbul‟daki konaklama tesislerindeki doluluk oranının %50‟nin altında olması,
Ġstanbul‟da yeni konaklama tesisi yatırımlarından daha çok, mevcut kapasitenin etkin bir
Ģekilde kullanılmadığını göstermektedir (Tablo 22).
2011 yılındaki konaklama istatistiklerine göre Ġstanbul‟daki Kültür ve Turizm Bakanlığı
ĠĢletme Belgeli tesislerdeki doluluk oranı toplam %49 olup, bir önceki yıla göre %5 artıĢ
göstermiĢtir. 2010 yılında aynı değer %44‟tür. 2011 yılı için Bakanlık ĠĢletme Belgeli
tesislerin türlerine göre bir inceleme yapıldığında, dört ve beĢ yıldızlı otellerdeki doluluk
oranının sırasıyla %60 ve %43, bir yıldızlı otellerdeki doluluk oranı %47, iki yıldızlılarda
otellerdeki doluluk oranı %43 olduğu görülmektedir. Üç yıldızlı otellerdeki doluluk oranı ise
%49‟dur. Doluluk oranları açısından bakıldığında en fazla oranın dört yıldızlı tesislerde
olduğu görülmektedir. Bunu üç yıldızlı tesisler takip etmektedir. Doluluk oranlarında tesis
türlerine göre farlılığı, turist türlerine göre açıklamak mümkündür. Özellikle dört yıldızlı
otellerdeki yabancı turistin doluluk oranı (%48) diğer otel türlerinden yaklaĢık 1,7 kat
fazladır. Üç yıldızlı otellerde yabancı turistin doluluk oranı da %38 olup, diğer otellerdeki
yabancı turist doluluk oranından yaklaĢık 1,5 kat fazladır (Tablo 23).
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Tablo 21: Konaklama Tesislerindeki Yerli, Yabancı ve Toplam Ziyaretçiler Ġçin Tesise GeliĢ,
Geceleme Sayısı, Ortalama KalıĢ Süresi, Doluluk Oranı (2011)
Tesise GeliĢ
KiĢi
Yabancı

Yerli

Toplam

Geceleme
Gün

%

Ortalama
KalıĢ Süresi

%

Bakanlık iĢletme B.

3.832.035

40,7

9.102.455

46,6

2,4

37.14

Belediye B.

1.431.747

20,9

3.799.884

22,2

2,7

22,98

Toplam

5.263.782

61,6 12.902.339

68,8

Bakanlık iĢletme B.

1.756.510

15,3

2.960.632

13,2

1,7

12,08

Belediye B.

1.603.249

23

2.746.517

18

1,7

16,61

Toplam

3.359.759

38,4

5.707.149

31,2

Bakanlık iĢletme B.

5.588.545

56 12.063.087

59,7

2,2

49,22

Belediye B.

3.642.438

44

6.546.401

40,3

2,2

39,59

Toplam

9.230.983

100 18.609.488

100

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı web sayfası, Turizm Ġstatistikleri veri tabanı kullanılarak hazırlanmıĢtır.
Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.
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Doluluk
Oranı
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Tablo 22: Bakanlık ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesislerinin Türlerine Göre Tesise GeliĢ Sayısı, Geceleme Sayısı, Ortalama KalıĢ Süresi ve Doluluk
Oranı (2011)
Tesise GeliĢ Sayısı

Ortalama KalıĢ Süresi

Geceleme

Yabancı

Yerli

Toplam

Yabancı

Yerli

Toplam

5 Yıldız

1.232.781

700.252

1.933.033

2.669.207

1.159.166

4 Yıldız

1.224.028

446.882

1.670.910

3.154.562

3 Yıldız

618.464

283.655

902.119

1.503.064

2 Yıldız

167 516

152 251

319.767

58.230
3.301.019

40.403
1.623.443

Motel

168

Pansiyon

Doluluk Oranı %

Yabancı

Yerli

Toplam

Yabancı

3.828.373

2,2

1,7

2,0

29,78

12,93

42,72

754.314

3.908.876

2,6

1,7

2,3

48,31

11,55

59,86

453.644

1.956.708

2,4

1,6

2,2

37,72

11,38

49,10

405.028

254.362

659.390

2,4

1,7

2,1

26,19

16,45

42,64

98.633
4 924.462

137.823
7.869.684

80.159
2.701.645

217.982
10.571.329

2,4
2,4

2,0
1,7

2,2
2,1

29,71
36,63

17,28
12,57

46,99
49,20

72

240

192

84

276

1,1

1,2

1,2

0,82

0,36

1,18

972

676

1.648

3.036

972

4.008

3,1

1,4

2,4

45,33

14,51

59,84

Tatil Köyü

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oberj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.724

10.293

26.017

38.025

14.394

52.419

2,4

1,4

2,0

29,77

11,27

41,03

Golf Tesisi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eğitim Uygulama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Turizm Kompleksi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dağ Evi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Çiftlik Evi-Köy Evi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Özel Tesis

396.593

86.136

482.729

955.443

183.881

1.139.324

2,4

2,1

2,4

44,30

8,52

52,82

Butik Otel

57.519

22.084

79.603

135.474

36.194

171.668

2,4

1,6

2,2

39,07

10,44

49,51

Apart Otel

3.589

2.294

5.883

13.018

5.833

18.851

3,6

2,5

3,2

27,86

12,49

40,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.451

11.512

67.963

87.583

17.629

105.212

1,6

1,5

1,5

27,90

5,62

33,52

3.832.035

1.756.510

5.588.545

9 102 455

2.960.632

12.063.087

2,4

1,7

2,2

37,14

12,08

49,22

Yerli

Toplam

Otel

1 Yıldız
OTEL TOPLAMI

Kamping

Termal Otel
B Tipi Tatil Sitesi
GENEL TOPLAM

131

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

Tablo 23: Tablo: Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin Türlerine Göre Tesise GeliĢ Sayısı, Geceleme Sayısı, Ortalama KalıĢ Süresi ve Doluluk
Oranı
Tesis Türü

Tesise GeliĢ Sayısı
Yabancı

Otel
Motel
Pansiyon
Tatıl Köyü
Kamping
Toplam
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Ortalama KalıĢ Süresi

Geceleme

Yerli

Toplam

1.404.994 1.342.426

2.747.420

Yabancı

Doluluk Oranı %

Yabancı

Yerli

Toplam

6.134.066

2,7

1,8

2,2

25,04

16,18

41,22

Yerli

Toplam

3.726.241 2.407.825

Yabancı

Yerli

Toplam

1.293

25.306

26.599

3.578

31 167

34.745

2,8

1,2

1,3

2,37

20,68

23,05

24.628

221.361

245.989

68.629

288.701

357.330

2,8

1,3

1,5

5,58

23,49

29,07

24

7.887

7.911

24

8.553

8 577

1,0

1,1

1,1

0,01

3,78

3,80

808

6.269

7.077

1.412

10.271

11 683

1,7

1,6

1,7

3,00

21,84

24,85

1 431 747 1 603 249

3 034 996

3 799 884 2 746 517

6 546 401

2,7

1,7

2,2

22,98

16,61

39,59
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Konaklama Tesislerinin Sorunları, Beklentileri:
Ġstanbul‟daki konaklama tesislerinin yer seçim faktörlerinin baĢında; yeme-içme, alıĢveriĢ
mekanlarına, kültür-sanat aktivitelerine, diğer konaklama tesislerine yakın olmak gelmektedir.
Konaklama tesisleri için diğer bir yer seçim faktörü ise hızlı ve konforlu toplu taĢın
olanaklarının varlığıdır.
Hedef kitlesi ve mevcut talebin yabancı turist ağırlıkta olduğu Ġstanbul‟da, gelen yabancı
ziyaretçi sayısını artırmak için yapılması gereken iĢlerin baĢında; tanıtım/pazarlama/iletiĢim
olanaklarının yaygınlaĢtırılması gelmektedir. Diğer yapılması gerekenler; ulaĢım altyapısı ile
ilgili çözümler, örneğin otopark sorununun giderilmesi, trafik sorununun giderilmesi,
iĢletmeye ait çözümler; örneğin kalifiye eleman çalıĢtırılması, mekansal olarak büyüme, çevre
temizliği ve peysaj olarak konaklama tesisleri ile yapılan anketlerde belirtilmiĢtir. Özellikle
turistlerin, büyük oranda otelin kendi reklam ve tanıtım faaliyetlerini kullanarak ve
rezervasyon siteleri aracılığı ile otellere ulaĢması, tanıtım/pazarlama/iletiĢim olanaklarının
yaygınlaĢtırılması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır.
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4.2.1.2.1.5 Yeme-Içme-Eğlence
Ġstanbul‟da Belediye ve Bakanlık ĠĢletme Belgeli olmak üzere toplam 10.022 adet yeme-içme
ve eğlence tesisi bulunmaktadır. Bakanlık ĠĢletme Belgeli tesislerin toplam yeme, içme ve
eğlence tesisleri içinde sadece %3,7‟lik (370 adet) bir pay almaktadır. Sunulan hizmet
kalitesinin yüksek olduğu birinci ve ikinci sınıf yeme, içme ve eğlence tesisleri ise toplam
içinde%1,8‟lik (180 adet) bir paya sahiptir.
Ġstanbul‟da toplam yeme, içme ve eğlence tesislerinin %35‟i “kültür üçgeni” içinde
bulunmaktadır. Bakanlık ĠĢletme belgeli yeme, içme ve eğlence tesislerinin %60,2‟si bu alt
bölge içindedir. Fatih (%35,6) “kültür üçgeni” içinde, en fazla yeme, içme ve eğlence
tesislerine sahip olan ilçe olmasına rağmen, Bakanlık ĠĢletme belgeli yeme, içme ve eğlence
tesislerinin payı (%15) diğer ilçelerden daha azdır. “Kültür üçgeni” içinde BeĢiktaĢ (%40,4),
birinci ve ikinci sınıf yeme-içme ve eğlence tesislerinin payının en fazla olduğu ilçedir. Diğer
bir ifade Ġstanbul yeme, içme ve eğlence tesisi açısından sayısal anlamda yeterli bir kapasiteye
sahiptir. Ancak, kalite anlamında aynı yeterliliğe sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.
Özellikle kentin en turistik bölgesi olan Fatih bu durumun en belirgin örneğidir. Merkezdeki
bu yoğunlaĢmaya karĢın, kentin çeperinde de yeme-içme açısından çeĢitli alternatiflerin
sunulduğu görülmüĢtür. Özellikle Boğaz kıyılarındaki yerleĢmeler balık lokantaları açısından
potansiyel alanlardır. Diğer taraftan Avrupa ve Anadolu yakasında kıyı alanlarında (Bakırköy,
Maltepe, Kartal) yeme-içme tesislerinin varlığı dikkat çekicidir (ġekil 77, ġekil 78, ġekil 79
ve Tablo 24).
Ġstanbul Turizm Ana Planı veri toplama iĢi kapsamında restoran ve yeme-içme tesisleri ile
yapılan anket çalıĢması sonucunda elde edilen verilere göre 260 tesisin 28 adeti (%11,2)
uluslararası yemeklerle, %41‟i de (103 adet) yöresel yemeklerle hizmet sunmaktadır. Yemeiçme açısından Ġstanbul‟un hem sayı hem de çeĢit olarak önemli bir kapasiteye sahip
olduğunu söylemek mümküdür. Anket sonuçlarına göre, yeme-içme tesislerinin yer seçim
kararını etkileyen en önemli faktör; ulaĢılabilirlik / eriĢilebilirliktir. Ġkinci önemli faktör ise,
turistik bölgelere yakınlık ve turistler tarafından tercih edilmektir. Dolayısıyla Ġstanbul‟daki
yeme-içme tesislerinin hedef kitlesi içinde turistler önemli bir yer iĢgal etmektedir.
Anket sonuçlarına göre, yeme-içme tesislerinin yaĢadığı sıkıntıların baĢında kentin fiziksel
altyapısına iliĢkin sorunlar gelmektedir. Örneğin; tarihi binaların korunmaması ve
yenilenmemesi, binaların bakımsız ve eski olması, kaldırımların dar ve bakımsız olması,
çevre düzeni/kirliliği, mimari uyumsuzluk, otopark yetersizliği, ıĢıklandırma yetersizliği…
Dolayısıyla kentsel yaĢam kalitesinin artması, yeme-içme sektöründeki talebi artıracak bir
137

faktör olarak dikkati çekmektedir. Bu sorunların belirtildiği ilçelerin baĢında Fatih, Beyoğlu,
ġiĢli, Kadıköy gelmektedir.
Kentte AVM‟lerin hızla yayılması, AVM dıĢındaki sokak ve caddelerde faaliyet gösteren
yeme-içme tesislerinin faaliyetleri için önemli bir sorun teĢkil etmektedir. Özellikle zincir ve
birbirinin aynısı olan yeme-içme tesislerinin geliĢmektedir. Dolayısıyla yerel kültürün
sergilendiği yeme-içme tesislerinin bu tesislerle ve yeni koĢullarla rekabet etme Ģansı gün
geçtikçe azalmaktadır.
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ġekil 77: Ġstanbul‟daki Yeme – Ġçme ve Eğlence Tesislerinin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 78: Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme Belgeli Yeme – Ġçme Tesislerinin Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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ġekil 79: Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme Belgeli 1. ve 2. Sınıf Lokanların Dağılımı
Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Tablo 24: Yeme, Ġçme ve Eğlence Tesislerinin Ġlçelere Göre Dağılımı
SAYI
Bakanlık Belgeli
Belediye
Belgeli
Diğer
YEME - ĠÇME TESĠSLERĠ
1. ve 2.
YemeBakanlık
sınıf
içme
Belgeli
lokantalar
Tesisler Tesisleri
ARNAVUTKÖY
0
0
0
ÇATALCA
0
0
0
SĠLĠVRĠ
0
0
0
BÜYÜKÇEKMECE
4
2
0
SARIYER
11
9
324
SULTANGAZĠ
1
0
200
BAġAKġEHĠR
1
0
70
ESENYURT
0
2
0
BEYLĠKDÜZÜ
1
1
0
AVCILAR
1
1
191
KÜÇÜKÇEKMECE
3
1
307
KAĞITHANE
0
0
318
GAZĠOSMANPAġA
0
0
380
ESENLER
0
0
308
BAYRAMPAġA
5
1
371
BAĞCILAR
0
1
324
GÜNGÖREN
4
0
207
BAHÇELĠEVLER
5
0
405
BAKIRKÖY
20
10
271
ZEYTĠNBURNU
1
0
322
EYÜP
0
3
188
ġĠġLĠ
12
22
563
BEġĠKTAġ
36
15
390
BEYOĞLU
12
52
604
FATĠH
10
24
1218
KADIKÖY
19
24
511
ÜSKÜDAR
9
7
321
ÜMRANĠYE
3
1
274
ATAġEHĠR
8
4
190
MALTEPE
3
2
472
KARTAL
8
1
173
PENDĠK
1
1
290
TUZLA
4
1
23
SULTANBEYLĠ
0
0
0
SANCAKTEPE
0
0
57
ÇEKMEKÖY
0
1
40
BEYKOZ
3
3
259
ġĠLE
0
0
13
ADALAR
0
1
63
TOPLAM
185
190
9647

Toplam

0
0
0
6
344
201
71
2
2
193
311
318
380
308
377
325
211
410
301
323
191
597
441
668
1252
554
337
278
202
477
182
292
28
0
57
41
265
13
64
10022

YÜZDE
Bakanlık Belgeli Yeme, Belediye
Belgeli
Diğer
Yeme1. ve 2. sınıf Bakanlık
içme
lokantalar
Belgeli
Tesisler Tesisleri
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
1,1
0,0
5,9
4,7
3,4
0,5
0,0
2,1
0,5
0,0
0,7
0,0
1,1
0,0
0,5
0,5
0,0
0,5
0,5
2,0
1,6
0,5
3,2
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0
3,9
0,0
0,0
3,2
2,7
0,5
3,8
0,0
0,5
3,4
2,2
0,0
2,1
2,7
0,0
4,2
10,8
5,3
2,8
0,5
0,0
3,3
0,0
1,6
1,9
6,5
11,6
5,8
19,5
7,9
4,0
6,5
27,4
6,3
5,4
12,6
12,6
10,3
12,6
5,3
4,9
3,7
3,3
1,6
0,5
2,8
4,3
2,1
2,0
1,6
1,1
4,9
4,3
0,5
1,8
0,5
0,5
3,0
2,2
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,5
0,4
1,6
1,6
2,7
0,0
0,0
0,1
0,0
0,5
0,7
100,0
100,0
100,0

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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Toplam

0,0
0,0
0,0
0,1
3,4
2,0
0,7
0,0
0,0
1,9
3,1
3,2
3,8
3,1
3,8
3,2
2,1
4,1
3,0
3,2
1,9
6,0
4,4
6,7
12,5
5,5
3,4
2,8
2,0
4,8
1,8
2,9
0,3
0,0
0,6
0,4
2,6
0,1
0,6
100,0
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Tablo 25: Eyüp, ġiĢli, BeĢiktaĢ, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar Altbölgesi Ġçinde Yeme,
Ġçme ve Eğlence Tesislerinin Dağılımı (Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi 2012)

EYÜP
ġĠġLĠ
BEġĠKTAġ
BEYOĞLU
FATĠH
KADIKÖY
ÜSKÜDAR
ALT BÖLGE
TOPLAMI

SAYI
Bakanlık Belgeli
Belediye
Belgeli
Diğer
1. ve 2.
YemeBakanlık
sınıf
içme
Belgeli
lokantalar
Tesisleri
Tesisler
0
3
188
12
22
563
36
15
390
12
52
604
10
24
1218
19
24
511
9
7
321
98

144

3607

Toplam

191
597
441
668
1252
554
337
3849

YÜZDE
Bakanlık Belgeli
Belediye
Belgeli
Diğer
1. ve 2.
YemeBakanlık
sınıf
içme
Belgeli
lokantalar
Tesisleri
Tesisler
0,0
1,6
1,9
12,2
15,3
15,6
36,7
10,4
10,8
12,2
36,1
16,7
10,2
16,7
33,8
19,4
16,7
14,2
9,2
4,9
8,9
100,0

100,0

100,0

Toplam

1,9
15,5
11,5
17,4
32,5
14,4
8,8
100,0

Kaynak: Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi, 2012.
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4.2.1.2.2 Ġstanbul’a Olan Turizm Talebi
Türkiye‟ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı en çok giriĢ yapılan illere göre incelendiğinde,
Antalya‟nın birinci sırada, Ġstanbul‟un da ikinci sırada olduğu görülmektedir. Muğla ve
Edirne Ġstanbul‟u takip ederek 3. ve 4. Sırada yer almaktadır. 2000, 2005, 2010 ve 2012
yıllarında gelen yabancı ziyaretçi sayıları incelendiğinde; Antalya ve Ġstanbul‟un ziyaretçi
sayısının 2000-2005 yılları arasında belirgin bir artıĢ gösterdiği görülmektedir. Bu dönemde
hem Antalya hem de Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçi sayısı yaklaĢık 2 kat artmıĢtır. Bu
dönemden sonra da artıĢ bu kadar belirgin olmasa da devam etmiĢtir. En dikkat çekici durum
Ġstanbul‟un son yıllarda artan yabancı ziyaretçi sayısı ile Antalya‟nın değerine yaklaĢması
olarak görülmektedir. Antalya‟nın Türkiye toplamı içindeki payı 2005-2012 yılları arasında
değiĢmez iken, Ġstanbul‟un payının arttığı Tablo 26 ve ġekil 80‟de izlenmektedir. Özellikle
Ġstanbul‟a 2012 yılında Arap Ülkelerinden gelen yabancıların artıĢı ile birlikte yabancı
ziyaretçi sayısı belirgin bir yükselme yaĢamıĢtır.
Tablo 26: Türkiye‟deki En Çok GiriĢ Yapılan Ġlk Dört Sınır Kapılarından GiriĢ Yapan
Yabancı Ziyaretçi Sayısı (2000, 2005, 2010, 2012)

KiĢi

%

Antalya
Ġstanbul
Muğla
Edirne
Türkiye
Antalya
Ġstanbul
Muğla
Edirne
Türkiye

2000
3.300.959
2.420.541
1.351.745
1.010.801
10.428.153
31,7
23,2
13,0
9,7
77,5

2005
6.884.638
4.849.220
2.835.893
2.565.943
21.124.886
32,6
23,0
13,4
12,1
81,1

2010
9.246.814
6.928.867
2.973.886
2.622.468
28.632.204
32,3
24,2
10,4
9,2
76,0

2012
10.298.769
9.383.054
2.986.629
2.697.136
31.782.932
32,4
29,5
9,4
8,5
79,8

Kaynak:www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.
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ġekil 80: Türkiye ve En Çok GiriĢ Yapılan Ġlk Dört Sınır Kapılarından GiriĢ Yapan Yabancı
Ziyaretçi Sayısının DeğiĢimi (2000, 2005, 2010, 2012)
Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.

2012 yılında Ġstanbul‟a gelen toplam 9.383.054 yabancı ziyaretçilerin %95‟i havayolu, %5‟sıi
denizyolu ile giriĢ yapmıĢtır. En fazla ziyaretçinin giriĢ yaptığı giriĢ kapısı, 7.474.543 kiĢi ile
Atatürk Havalimanı‟dır. Bu odaktan giriĢ yapanlar, tüm Ġstanbul‟a giriĢ yapanların %80‟sini
oluĢturmaktadır. Diğer giriĢ kapıları ise Sabiha Gökçen Havalimanı (1.346.577 kiĢi), Karaköy
Limanı‟dır (494.578 kiĢi) (www.istanbulkulturturizm.gov.tr) (Tablo 27).
Tablo 27: GeliĢ Yollarına Göre Ġstanbul‟a Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Sayısı (2012)

2012
KiĢi
%

Atatürk
Havalimanı

Sabiha
Gökçen
Havalimanı

Karaköy
Transit

Toplam

7.474.543

1.346.577

494.578

9.381.670

80,0

15,0

5,0

100,0

2005 ve 2012 yıllarında Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçiler milliyetlerine göre sayısı
incelendiğinde, her iki yılda da birinci sırayı Almanya‟nın aldığı görülmektedir. Almanya‟dan
gelen yabancı ziyaretçilerin, Türkiye‟ye gelen toplam yabancı ziyaretçiler içinden aldığı pay
2005 yılında %15,1, 2012 yılında da %11,4 olarak Tablo 28‟de görülmektedir. 2005-2012
arasında Almanya, gelen yabancı ziyaretçilerin payı açısından düĢüĢ yaĢamıĢ olsa da birinci
sırada olmaya devam etmektedir. Ġkinci sırada yer alan Rusya Federasyonu 2005 yılında
%11,8‟lik paya sahip iken, 2012 yılında bu değer yarıya düĢmüĢ %5,7 olmuĢtur.
Tablo 28‟de 2005-2012 yılları arasında payı azalan ülkeler gri, payı artan ülkeler ise kırmızı
renk ile gösterilmiĢtir. Buna göre Almanya dıĢında Ġngiltere, Fransa, Hollanda gibi Avrupa
146

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

Ülkelerinin payının azaldığı, buna karĢın baĢta Libya olmak üzere Irak, Ġran gibi Arap
Ülkelerinin payının belirgin bir Ģekilde arttığı görülmektedir. Payı artan diğer bir ülke olarak
da Azerbaycan dikkati çekmektedir.
Avrupa ülkelerinden gelen turist sayılarındaki bu düĢüĢ 2008 yılından bu yana kendini
hissettiren global iktisadi durgunluk ile yakından ilgilidir. Dünya turizmi genelinde bir
daralma söz konusudur. Örneğin, 2009 yılında dünya turizmi % 3,5 oranında bir daralma
göstermiĢ, uluslararası turist giriĢlerinde %4,2 oranında bir düĢüĢ olmuĢtur. Ancak sektördeki
bu gerilemenin geçici bir durum olduğu ve bir yeniden canlanma olacağı öngörülmektedir.
Nitekim, sektör 2010 yılının bu yana toparlanma sinyalleri vermiĢtir9. Dolayısıyla, turizm gibi
kırılgan bir sektörü olumsuz etkileyecek baĢka faktörler olmadığı sürece ekonomik
konjönktürün iyileĢmesi paralelinde Avrupa ülkelerinden gelen turist sayılarında da tekrar bir
iyileĢme olması beklenebilir.
Tablo 28: Milliyetlerine Göre Ġstanbul‟a Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Sayısının DeğiĢimi
(2005-2012)
2005
%

Almanya

734.021

15,1

KiĢi
1.071.427

Rusya Federasyonu

572.341

11,8

537.784

5,7

A.B.D

243.476

5,0

485.086

5,2

Ġngiltere

254.733

5,3

441.870

4,8

Fransa

275.785

5,7

436.686

4,7

Ġtalya

214.431

4,6

Milliyetler

%
11,4

4,4

428.927

96.466

2,0

395.122

4,2

197.806

4,1

260.284

2,8

Irak

22.994

0,5

212.924

2,3

Libya

28.702

0,6

210.628

2,2

Azerbeycan

58.778

2,1

Ġran
Hollanda

1,2

200.067

Ukrayna

160.024

3,3

199.245

2,1

Ġspanya

147.187

3,0

194.668

2,1

Japonya

106.573

2,2

184.161

2,0

Avusturya

106.142

2,2

146.676

1,6

4.849.220

66,4

9.383.054

68,2

Toplam

9

KiĢi

2012

Bu konuda daha geniĢ bir değerlendirme için Bkz: Enlil vd. 2011, s. 21-22.
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ġekil 81: Ġstanbul‟a Gelen Yabancıların Milliyetlerine Göre Dağılımı
Kaynak: 2005 yılı değerleri için www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr, 2012 değerleri için
www.istanbulkulturturizm.gov.tr.

Ġstanbul‟a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin Bakanlık ĠĢletme ve Belediye Belgeli tesis
türlerine göre tesise geliĢ ve geceleme sayısı 2011 (www.istanbulkulturturizm.gov.tr ) yılı için
incelendiğinde; yabancı ziyaretçilerin en fazla Bakanlık ĠĢletme Belgeli tesisleri tercih ettiği,
yerli ziyaretçilerin oranının her iki tesis türü içinde yaklaĢık yarı yarıya olduğu görülmektedir
(Tablo 29).
Tablo 29: Yabancı ve Yerli Turistin Konaklama Tesis Türlerine Göre Tesise GeliĢ ve
Geceleme Sayısı (2011)
Bakanlık
ĠĢletme Belgeli
Yabancı

Toplam

Bakanlık
Belediye
ĠĢletme
Toplam
Belgeli
Belgeli

3.832.035

1.431.747

5.263.782 72,8

27,2

100,0

1.756.510

1.603.249

3.359.759 52,3

47,7

100,0

Toplam

5.588.545

3.034.996

8.623.541 64,8

35,2

100,0

Yabancı

9.102.455

3.799.884

12.902.339 70,5

29,5

100,0

Yerli

2.960.632

2.746.517

5.707.149 51,9

48,1

100,0

12.063.087

6.546.401

18.609.488 64,8

35,2

100,0

Tesise GeliĢ Yerli

Geceleme

Belediye
Belgeli

Toplam

Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.

Ġstanbul‟a giriĢ yapan yabancı ziyaretçi sayısı ile Bakanlık ĠĢletme ve Belediye Belgeli
tesislere giriĢ yapan yabancı ziyaretçi sayısı birbiri ile karĢılaĢtırıldığında dikkat çekici bir
durum ortaya çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ile
148

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

tesise giriĢ yapan yabancı ziyaretçi sayısı arasındaki fark artıĢ göstermektedir. Bu durumu
Ġstanbul‟a gelen yabancıların hepsinin konaklamadığı ve konaklamayanların oranının artması
olarak yorumlamak mümkündür. 2005 yılında Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçilerin %25,1‟i
tesislerde konaklamamamıĢtır. 2010 yılında bu değer %26,3, 2011 yılında ise %34‟7‟ye
yükselmiĢtir (Tablo 30). Diğer bir ifade ile Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçi sayısı artıĢ
göstermekle birlikte tesiste konaklamayanların payının artması, Ġstanbul‟un transit bir odak
olma özelliği olduğunu göstermektedir (www.istanbulkulturturizm.gov.tr ).
Tablo 30: Ġstanbul‟a GiriĢ Yapan Yabancı Ziyaretçi Sayısı ile Bakanlık ĠĢletme ve Belediye
Belgeli Tesislere GiriĢ Yapan Yabancı Ziyaretçi Sayısının Yıllara Göre KarĢılaĢtırması
Yıl

Gelen Yabancı
Ziyaretçi (KiĢi)

Tesise GiriĢ Yapan
Yabancı Ziyaretçi
Sayısı (KiĢi)

Tesise giriĢ
Aradaki Fark
yapmayanların
(KiĢi)
oranı (%)

2005

4.849.220

3.631.663

1.217.557

25

2010

6.928.867

5.106.497

1.822.370

26

2011

8.056.390

5.263.782

2.792.608

35

Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.

Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme ve Belediye Belgeli tesislerdeki ortalama kalıĢ süresi ve
doluluk oranı turist türlerine göre 2011 yılı için incelenmiĢtir. Bakanlık ĠĢletme Belgeli
tesislerde yabancı ziyaretçilerin ortalama kalıĢ süresi 2,4 gün iken yerli ziyaretçilerin 1,7
gündür. Benzer Ģekilde Belediye belgeli tesislerde yabancı ziyaretçilerin ortalama kalıĢ süresi
2,7 gün, yerli ziyaretçilerin ise 1,7 gündür. Görüldüğü gibi Ġstanbul‟a gelen ziyaretçiler
ortalama kalıĢ süresi 3 günü geçmemektedir. 2011 yılında Ġstanbul‟a gelen ziyaretçilerin
sadece % 65‟i ortalama 2,5 gün Ġstanbul‟da konaklama gerçekleĢtirmiĢtir. Turizm kenti olmak
için çaba gösteren ve önemli tarihi, kültürel ve doğal değerleri olan Ġstanbul, ziyaretçileri
kentte tutmak açısından sorunlar yaĢamaktadır (Tablo 31).
Konaklama tesislerindeki doluluk oranı incelendiğinde, Bakanlık ĠĢletme Belgeli tesislerde
%49, Belediye Belgeli Tesislerde %39‟luk değerlerin olduğu görülmektedir. Doluluk oranının
oldukça düĢük değerlerde olması, Ġstanbul‟da tam olarak değerlendirilemeyen bir konaklama
kapasitesinin olduğunu göstermektedir (Tablo 31).
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Tablo 31: Yabancı ve Yerli Turistin Konaklama Tesis Türlerine Göre Ortalama KalıĢ Süresi
ve Doluluk Oranı (2011)

Ortalama KalıĢ
Süresi
Doluluk Oranı

Yabancı
Yerli
Toplam
Yabancı
Yerli
Toplam

Bakanlık ĠĢletme Belgeli

Belediye Belgeli

2,4
1,7
2,2
37,14
12,08
49,22

2,7
1,7
2,2
23,08
16,68
39,77

Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.
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4.2.1.2.2.1 Ġstanbul’a Gelen Turistlerin Algı, Beklenti ve Tatmin Düzeylerine ĠliĢkin
Değerlendirme
Ġstanbul‟a gelen turistlerin profili, Ġstanbul‟a iliĢkin algısı, olumlu ve olumsuz düĢünceleri
Ġstanbul Turizm Master Planı veri toplama iĢi kapsamında, havalimanı yurtdıĢı çıkıĢ kapısında
ve karayollarında turistlerle yapılan anket çalıĢmasından elde edilen sonuçlardan
oluĢmaktadır. Bu sonuçlar 4.1.6.1. bölümünde detaylı olarak açıklanmıĢtır ancak bölümde bu
sonuçlardan elde edilen belli çıkarımlara yer verilmiĢtir.
Ġstanbul‟a gelen turistlerin profillerine iliĢkin bir değerlendirme yapıldığında ağırlıklı olarak
genç (26-36 yaĢ) eğitim düzeyi yüksek olan (yurtiçinde ikamet eden yerli turist lise ve dengi
okul, yabancı ve yurtdıĢında ikamet eden yerli turist lisans mezunu), serbest çalıĢan veya
ticaret yapan ile beyaz yaka iĢlerde çalıĢan (yurtdıĢı ve yurtiçinde ikamet eden yerli turist
serbest meslek, esnaf, tüccar ve yönetici), (yabancı turist üst düzey yönetici) turistlerin
Ġstanbul‟a geldiğini söylemek mümkündür. YurtdıĢından özellikle Almanya baĢta olmak
üzere Avrupa‟dan ve Suudi Arabistan baĢta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden, en fazla
sayıda turist gelmektedir (Bkz Bölüm 4.1.6.1.1).
Ġki kiĢilik gruplar halinde gelen turistler, Ġstanbul seyahatlerini kendileri organize etmektedir.
Yabancı turistlerin Ġstanbul‟a geliĢ amaçlarının baĢında tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etmek
gelmektedir. Kentte 4-6 gün geceleme yapan yabancı turistlerin oranı en yüksek değerdedir.
Yabancı turist tarafından ağırlıklı kentin tarihi çekirdeği olan Fatih Ġlçesinde ve Beyoğlu
ilçesindeki 4-5 yıldızlı otellerde konaklama yapılmakta, Fatih ve Beyoğlu‟ndaki yeme-içme
mekânları kullanılmakta ve gezilecek – görülecek mekânlar ziyaret edilmektedir. Diğer bir
ifade ile yabancı turist, kentin çok sınırlı bir alanında vakit geçirmektedir. Bundan dolayı
kentte yürüyerek dolaĢmakta, toplu taĢın aracı olarak ise baĢta taksi olmak üzere tren, metro,
tramvay ve vapuru tercih edilmektedir (Bkz Bölüm 4.1.6.1.2 ve 4.1.6.1.3).
YurtdıĢından gelen yerli turistin Ġstanbul‟a daha çok akraba / dost / arkadaĢ ziyareti için
geldiği ve 7-14 gün geceleme gerçekleĢtirenlerin en fazla payı aldığı görülmüĢtür. Ġstanbul‟da
uzun süre konaklayan bu turist türünün konaklama tercihi, büyük oranda (%70)
akraba/arkadaĢ evidir. Ancak otelde konaklayanlar da toplam içinde önemli bir pay (%20)
almaktadır. YurtdıĢında ikamet eden yerli turistin Ġstanbul‟daki konaklama yaptığı bölgeler,
akraba / arkadaĢ evinin bulunduğu yere göre farklılaĢmaktadır. Bu açıdan otelde
konaklayanlardan kaynaklı olarak Fatih öne çıkmakla beraber, konaklama yeri olarak akraba /
arkadaĢ evinin tercih edilmesi sonucu, Avrupa Yakasındaki ilçeler baĢta olmak üzere kentin
tümünde bir yayılma ortaya çıkmaktadır. YurtdıĢından gelen yerli turistin kentte gezip
gördüğü mekânlar Fatih ve Beyoğlu‟nda yoğunlaĢmakla beraber kentin farklı yerlerindeki
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alıĢveriĢ merkezlerinin de gezilen-görülen mekânlar olarak öne çıktığı görülmektedir. Bu
durum, bu turist türünün kent içinde dolaĢtığını göstermektedir. Kent içindeki eriĢilebilirlik bu
turist türü tarafından ağırlıklı olarak taksi ile sağlanmaktadır. Tren, metro, tramvay da diğer
tercih edilen ulaĢım araç türü olarak öne çıkmaktadır (Bkz Bölüm 4.1.6.1.2 ve 4.1.6.1.3).
Yurtiçinden gelen yerli turistin en fazla Bursa, Ankara ve Ġzmir illeri ile en fazla oranda
Marmara Bölgesi içindeki illerden ve Türkiye‟nin diğer bölgelerindeki illerden geldiği
görülmüĢtür. Ġstanbul‟a geliĢ amaçlarının baĢında akraba / dost / arkadaĢ ziyareti gelmektedir.
Bunun yanı sıra iĢ amaçlı seyahatlerin de varlığı dikkati çekmektedir. Bu durum ortalama
kalıĢ süresindeki farklılığı ortaya çıkarmaktadır. ĠĢ amaçlı gelenler kentte bir gün geceleme
gerçekleĢtirirken, akraba / dost / arkadaĢ ziyareti için gelenlerin kentte iki haftaya kadar
geceleme gerçekleĢtirdikleri görülmektedir. Geceleme süresindeki bu farklılık konaklama
tesis türünde de kendini göstermektedir. ĠĢ amaçlı geliĢlerde otelde konaklama öne çıkarken,
akraba / dost / arkadaĢ ziyareti için geliĢlerde akraba / arkadaĢ evi dikkati çekmektedir. Bu
turist türünün konaklama yaptıkları yerlerin Ġstanbul‟daki dağılımları incelendiğinde
Kadıköy‟ün öne çıktığı görülmüĢtür. Diğer taraftan konaklama yeri açısından kentin
bütünündeki yayılma da, akraba / arkadaĢ evindeki konaklamalardan kaynaklı olarak kendini
göstermektedir. Yurtiçinden gelen yerli turist diğer turist türlerine göre Fatih ve
Beyoğlu‟ndaki mekânlardan daha azını ziyaret etmektedir. Bu turist tarafından, kentin
merkezinden uzakta olan mekânların ziyaret edildiği dikkati çekmektedir. Bu durum,
konaklama yaptıkları yere yakın yerleri gezip-görme tercihinden kaynaklı olarak ortaya
çıkabilmektedir. Özellikle alıĢveriĢ merkezleri yurtiçinden gelen yerli ziyaretçi açısından
gezilen yerler arasında yer almaktadır. Kent içindeki hareketlilik beraberinde bir ulaĢım aracı
kullanmayı da beraberinde getirmektedir. Bu turist türü kent içindeki eriĢilebilirliği ağırlıklı
olarak özel oto ile sağlamaktadır. Tren, metro, tramvay, Ģehir içi otobüsleri de diğer tercih
edilen ulaĢım araç türü olarak öne çıkmaktadır (Bkz Bölüm 4.1.6.1.2 ve 4.1.6.1.3).
Ġstanbul‟a gelen turistler için Ġstanbul denildiğinde akla gelen Ģeylerin baĢında, anıtsal yapılar
ve tarihi doku gelmektedir. Diğer bir ifade Ġstanbul‟un sahip olduğu tarihi birikim, yerli ve
yabancı turist için en bilindik ve ilgi çekici özellik olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu
tarihi ve kültürel değerlerin korunması Ġstanbul‟un sahip olduğu kimliğin sürdürülebilirliğini
sağlamak açısından büyük önem taĢımaktadır. Turistlerin Ġstanbul denilince akıllarına gelen
ikinci özellikte; cosmopolitan, çok kültürlülük, çeĢitlilik, dinamik, büyük, ilginç, heyecanlı
kent gibi çeĢitli tanımlamalar belirtilmiĢtir. Kenti iki kara parçasına ayıran Boğaz ise
turistlerin akıllarında yer alan bir simgesel öğe olarak öne çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile
Ġstanbul hem sahip olduğu tarihi değerleri hem de coğrafi özelliklerinin yanı sıra yaĢam
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biçiminin de mekâna yansıttığı heyecan, dinamiklik, ilginçlik, çeĢitlilik ile farklılaĢan bir kent
olarak dikkati çekmektedir (ġekil 82).

ġekil 82: Ġstanbul ile Ġlgili Akla Gelen Ġlk ġey (% Dağılım)
Ġstanbul‟a gelen turistlerin kent içi hareketliliğini, gezdikleri yerler açısından da incelemek
gerekir (Bkz: Bölüm 4.1.6.3). Kent içinde gezilen yerler, dokuz ana baĢlık altında
toplanmıĢtır. Bunlar; yeme-içme mekânları, dini tesisler, özelliği olan semtler, cadde ve
sokaklar, alıĢveriĢ mekânları, tarihi yapılar, saraylar, alıĢveriĢ merkezleri ve bu kategoriler
dıĢındaki diğer yerler. Saraylar, tarihi yapılar, müzeler en fazla yabancı turistler tarafından
gezilmektedir. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdıĢında ikamet eden yerli turist, yabancı
turiste göre daha az oranda müze gezmektedir. AlıĢveriĢ merkezleri, yabancı turistler
tarafından gezilen yerler içinde sonuncu sırada çıkarken, gerek yurtiçinde gerek yurtdıĢında
ikamet eden yerli turistler tarafından gezilen yerler içinde beĢinci sırada yer almaktadır.
Özelliği olan semt/cadde/sokak en fazla oranda yurtiçinde ikamet eden yerli turist tarafından
gezilmektedir (ġekil 83).
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ġekil 83: Turistlerin Ġstanbul‟da Gezdikleri Mekânlar (% Dağılım)
Müzelerin, turistler tarafından gezilme oranları incelendiğinde çok çarpıcı sonuçlar
çıkmaktadır. Ġstanbul müze açısından oldukça zengin bir kent olmakla birlikte sadece Topkapı
ve Ayasofya müzesi ciddi bir farkla öne çıkmaktadır. Diğer müzeler gerek yabancı gerekse de
yerli turistler tarafından yeterli ilgiyi görememektedir (ġekil 84).

ġekil 84: Turistlerin Ġstanbul‟da Gezdikleri Müzeler (% Dağılım)
ġekil 85, ġekil 86ve ġekil 87‟de turistlerin gezdikleri yerler bina olarak haritalanmıĢtır.
Gezilen her binaya bir nokta konulmuĢtur. Dolayısıyla bu harita gezilen yerlerin yoğunluğunu
değil, gezilen yerlerin Ġstanbul‟daki dağılımını göstermektedir. Buna göre yabancı turist en
fazla Fatih içindeki mekânları gezmektedir. Beyoğlu, Fatih dıĢında en fazla gezilen ikinci
yerdir. Üsküdar, Kadıköy, Ortaköy, Beylerbeyi, BeĢiktaĢ, Eyüp birer adet yabancı turist
tarafından gezilen mekânın bulunduğu yerlerdir. Dolayısıyla yabancı turistin, konaklama
yerlerindeki benzer Ģekilde gezilecek yerler açısından da “Kültür Üçgeni” olarak anılan bölge
ile sınırlı kaldığını söylemek mümkündür (ġekil 85).
YurtdıĢında ikamet eden Türklerin Ġstanbul‟da gezdikleri mekânların dağılımı incelendiğinde
“Kültür Üçgeni” dıĢındaki mekânların da tercih edildiği görülmektedir. Bu mekânlar, alıĢveriĢ
merkezleridir: Capitol, Ġstinyepark, BayrampaĢa ĠKEA, Kanyon, Metrocity. Benzer bir durum
yurtiçinde ikamet eden yerli turist için de geçerlidir. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdıĢında
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ikamet eden turist tarihi ve kültürel yerleri görmek dıĢında da kentte dolaĢmaktadır.
Konaklama yerindeki yaygınlığı, gezilen yerlerde de görmek mümkündür (ġekil 86, ġekil 87).

ġekil 85: Yabancı Turistlerin Ġstanbul‟da Gezdikleri Mekânlar
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ġekil 86: YurtdıĢı Ġkametli Yerli Turistlerin Ġstanbul‟da Gezdikleri Mekanlar

ġekil 87: Yerli Turistlerin Ġstanbul‟da Gezdikleri Mekânlar

156

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

Turist gözüyle Ġstanbul‟un olumlu özelliklerinin baĢında, cosmopolitan, çok kültürlülük,
çeĢitlilik, dinamik, büyük, ilginç, heyecanlı kent olması gelmektedir (Bkz: Bölüm 4.1.6.1.4).
Yabancı turistler için diğer olumlu özellikler sırasıyla insanların davranıĢ biçimleri,
gastronomi, anıtsal yapılar ve tarihi dokudur. Bu özellikler aynı zamanda Ġstanbul‟un yerel ve
özgün özelliklerini de yansıtmaktadır. YurtdıĢında ikamet eden yerli turistin öne çıkardığı
diğer olumlu özellikler ise anıtsal yapılar ve tarihi doku ile ulaĢım ve diğer kent hizmetleridir.
Yurtiçinde ikamet eden yerli turist de Ġstanbul‟un olumlu özelliklerini benzer bir Ģekilde ifade
etmiĢtir. Her iki turist türünün ulaĢım ve diğer kent hizmetlerini olumlu özellik olarak öne
çıkartmasında, kent içinde hareket etmesinin, sunulan hizmetleri algılayacak kadar kentte
vakit geçirmesinin etkisi bulunmaktadır (ġekil 88).

ġekil 88: Turistlerin Ġstanbul ile Ġlgili Olumlu DüĢünceleri (% Dağılım)
Turist gözüyle öne çıkan Ġstanbul‟un olumsuz özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür
(Bkz: Bölüm 4.1.6.1.4): UlaĢım, çevre kirliliği, kalabalık, taksi Ģoförleri-restoran personeli.
Yabancı turistler tarafından belirtilen olumsuz özellikler arasında Ġngilizce bilmeyen insanlar,
fiyat-pahalılık, insanların kabalığı yer almaktadır. Bunlar, turizm sektöründe uluslararası
düzlemdeki rekabet gücünü artırmak isteyen Ġstanbul‟un öncelikle çözüm üretmesi gereken
konuların baĢında yer almaktadır. Diğer ulaĢım, çevre kirliliği gibi konular da yaĢam kalitesi
açısından kentte ciddi sorunlar olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, kentteki yaĢam
kalitesine iliĢkin düzenlemeler hem kentte yaĢayanlar hem de kente gelen ziyaretçilerin
memnuniyetini artırmak için önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Önceki bölümlerde
görüldüğü gibi Ġstanbul‟da turizme yönelik hizmet sunumu açısından altyapı eksikliği
görülmemekle birlikte, taksi Ģoförleri, restoran personeli gibi hizmet sunumundaki
personelden kaynaklı bir memnuniyetsizliğin varlığı, hizmet sunum kalitesinde bir eksikliğin
olduğunu göstermektedir. Altyapı ne kadar yeterli olsa da hizmet sunumundaki kalite artıĢı,
memnuniyet düzeyini artıran bir durumdur (ġekil 89).
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ġekil 89: Turistlerin Ġstanbul ile Ġlgili Olumsuz DüĢünceleri (% Dağılım)
Turistler tarafından Ġstanbul‟daki turizm altyapısının bileĢenlerinin yeterlilik düzeyleri
değerlendirilmiĢ ve 4.1.6.4 bölümünde açıklanmıĢtır. Her bir bileĢen için yeterlilik düzeyi
puanı hesaplanmıĢ ve büyükten küçüğe doğru sıralanmıĢtır. Yeterlilik düzeyi puanın yüksek
olması faktörün kent içinde yeterli olduğunu göstermektedir. Turistlere göre hava ulaĢım ve
genel ulaĢım altyapısı, güven ve güvenlik ile bilgi ve iletiĢim altyapısı yeterlilik puanları
açısından üst sıralarda yer almaktadır. Diğer bir ifade ile bu bileĢenlerin Ġstanbul içindeki
varlığı yeterli düzeydedir. Yeterlilik düzeyi en düĢük olan bileĢenler, sağlık ve hijyen,
politikalar, kurallar ve düzenlemeler, çevresel sürdürülebilirlik, insan kaynakları, doğal
kaynaklardır (Bkz: Bölüm 4.1.6.1.7).

ġekil 90: Ġstanbul‟daki Turizm Altyapısına ĠliĢkin Faktörlerin Yeterlilik Düzeyi Puanına Göre
Turist Açısından Değerlendirilmesi
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Yukarıda da açıklandığı gibi Ġstanbul‟da turizm altyapısında fiziksel koĢullar açısından bir
sorun

bulunmamaktadır.

Ancak

hizmet

sunumunda

görevli

olan

personeller

değerlendirildiğinde benzer bir yeterlilik düzeyinin olmadığı görülmektedir (Bkz: Bölüm
4.1.6.1.8). Örneğin turistlere göre taksi Ģoförlerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Taksi
Ģoförleri, turistler tarafından en fazla memnuniyetsizliğin olduğu ve bir sorun olarak dile
getirilen konuların baĢında yer almaktadır. Yiyecek-içecek ve konaklama personeli ise
turistler açısından yeterlidir. Turistlerin turizm enformasyon hizmet personeli ve turist
rehberleri hakkında fikir sahibi olmaması dikkat çekicidir. Ġstanbul‟a gelen turistler
seyahatlerini kendi kendilerine organize ettikleri ve kent içinde de bireysel olarak gezdikleri
için, turist rehberi ile iletiĢimde bulunmamaktadır. Bu durum da turist rehberleri hakkında
bilgi sahibi olmamaları sonucunu beraberinde getirmemektedir. Turizm enformasyon hizmet
personeli hakkında da fikir sahibi olunmamasının nedeni iki durumdan kaynaklı olabilir. Bu
nedenlerden ilki, turistler kent içinde gezerken bu hizmete gereksinim duymamakta ve bu
hizmeti sunan personelle iletiĢime geçmemektedir. Ġkincisi ise kent içinde bu hizmetin
sunumunun yetersiz olmasından kaynaklı bir eksikliğe bağlı olarak iletiĢimde bulunmamak
olabilir (ġekil 90). Özellikle yabancı turistlerin Ġstanbul‟u tercih etmesinde akraba / dost /
arkadaĢ tavsiyesi, kiĢisel ilgi ve merak çok etkili iki faktör olarak anket sonuçlarından ortaya
çıkmıĢtır. Bu bağlamda herhangi bir turizm acentesi aracılığı ile gelmeyen turist için kentte
turizm enformasyon bürolarının yaygınlaĢtırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

ġekil 91: Ġstanbul‟daki Turizm Sektörüne Yönelik Hizmet Sunumuna ĠliĢkin Faktörlerin
Yeterlilik Düzeyi Puanına Göre Turist Açısından Değerlendirilmesi
Sonuç olarak Ġstanbul‟a gelen yerli ve yabancı turistin Ġstanbul‟a iliĢkin algısı ve talepleri
temelde aynı konularda birleĢmekle birlikte, kentte vakit geçirme Ģekillerine bağlı olarak
farklılaĢmalar da ortaya çıkmaktadır. Ġstanbul hakkında bilgi sahibi olarak gelen yabancı turist
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kenti kendi imkânları ve bilgisi ile gezmeyi tercih etmektedir. Ancak bu durum yabancı turist
için, kent içinde belli bir bölge ile sınırlı olan hareketliliğe neden olmaktadır.
Turist gözüyle, kentteki turizm altyapısına iliĢkin bir eksiklik öne çıkartılmamıĢtır. Temel
eksiklik ve sorun bu hizmeti sunan insan kaynağına bağlıdır. Diğer temel sorun ise kentteki
yaĢam kalitesindeki eksiklikten ortaya çıkmaktadır. Trafik, çevre kirliliği, kalabalık vb.
sorunlar, kentte yaĢayanları etkilediği gibi turistleri de olumsuz yönde etkilemektedir.
Dolayısıyla ele alınması gerekli konular, insan kaynağı kapasitesini ve yaĢam kalitesini
artırmak olarak ortaya çıkmaktadır.
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4.2.1.2.3 Ġstanbul’un Turizm
KarĢılaĢtırması

Arz

ve

Talep

Verilerinin

Dünya

Kentleri

ile

Ġstanbul, Forbes tarafından 2012 yılında hazırlanan Global Destinasyon Endeksi
araĢtırmasında, yabancı ziyaretçi açısından hedeflenen 11,6 milyon ziyaretçi ile ilk beĢ içinde
yer almıĢtır. Listenin birinci sırasında 16,9 milyon ziyaretçi ile Londra bulunmaktadır.
Londra‟yı, Paris (12,2 milyon), Bangkonk (11,8 milyon) ve Singapur (11,8 milyon)
izlemektedir. Bu raporda Ġstanbul‟da 2010 yılında 7,2 milyar dolar olan toplam turist
harcamasının, 2011 yılında 8,7 milyar dolara ulaĢtığı kaydedilmiĢ ve 2012 yılında 11,6
milyon ziyaretçi için bu değerin 10,6 milyar dolar olacağı hesaplanmıĢtır. Bu rapora göre
dünyada beĢinciliğe yerleĢen Ġstanbul, çektiği ziyaretçi sayılarındaki bu sürekli artıĢ ile
Avrupa‟da Londra ve Paris‟ten sonra gelerek en çok ziyaretçi çeken kentler arasında üçüncü
sıraya yükselmiĢtir (ekonomi.milliyet.com.tr).
Kente giriĢ yapan ziyaretçi sayıları elbette turizm hareketinin önemli bir göstergesidir. Ancak
kapı giriĢleri yeterli bir gösterge değildir. Ülkeye Ġstanbul‟dan giriĢ yapan kiĢiler kentte hiç
kalmadan ülkenin baĢka yerlerine gidebildiği gibi, baĢka sınır kapılarından ülkeye giriĢ yapan
ziyaretçiler Ġstanbul‟a gelebilmektedir. Dolayısıyla, kentteki turizm aktivitesinin bir baĢka
göstergesi de konaklama tesislerindeki geceleme sayılarıdır. Her ne kadar eĢ-dost/aile yanında
kalan, ev ziyaretçiler konaklama istatistiklerinde yer almıyorlarsa da bu oranın çeĢitli
tesislerde kalarak kentin ekonomisine girdi sağlayanlardan daha az olduğu düĢünülmektedir.
Konaklama tesislerine giriĢ ve geceleme sayıları bize turizm aktivitesinin ekonomik katkısı
açısından daha gerçekçi bilgi verecektir. Öte yandan, konaklama istatistiklerinde de bazı
zafiyetler olduğu bilinmektedir. Ancak, sektörde kıyaslamalı analizler bu parametreler
üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla Ġstanbul‟un dünya kentleri ile karĢılaĢtırılmasında tesise
giriĢ ve geceleme önemli göstergeler olarak ele alınmaktadır10.
Tablo 32‟de Ġstanbul konaklama tesislerine geliĢ ve geceleme sayıları açısından Avrupa‟nın
önemli kentleri ile karĢılaĢtırılmaktadır. Bu göstergeler açısından Londra, Paris ve Roma
Avrupa‟nın en çok ziyaretçi çeken değiĢmez üçlüsüdür. Yabancı ziyaretçilerin konaklama
tesislerine geliĢ ve geceleme sayıları açısından daha 2009 yılında Londra, Paris, Roma, Prag
ve Barcelona‟nın ardından 6. sırada yer alan Ġstanbul‟un 2011 yılına gelindiğinde Prag ve
Barcelona‟yı geride bırakarak Avrupa‟nın eğiĢmez üçlüsünün ardından 4. konuma yükselmiĢ
olduğu görülmektedir. Bu, iki yıl gibi kısa bir sürede Ġstanbul‟un kaydettiği hayli hızlı bir
yükseliĢtir11. Ġstanbul bu denli kısa bir sürede Avrupa‟da son yılların yıldızı hızla parlayan ve
10
11

Bu konuda daha kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Enlil vd. (2011), s. 51-53
2009 yılına ait veriler ve kapsamlı bir karĢılaĢtırma için bkz. Enlil vd. (2011), s. 50-57.
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en popüler kentleri olan Prag ve Barselona‟yı geride bırakmıĢtır. Bu Ġstanbul için hayli
sevindirici bir baĢarıdır.
Tablo 32: Ġstanbul‟daki Konaklama Tesislerine GeliĢ ve Geceleme Sayılarının Avrupa‟nın
Önemli Kentleri ile KarĢılaĢtırması
Toplam Ziyaretçi

Yabancı Ziyaretçi

Yabancı Ziyaretçi
Ortalama Otellerin
KalıĢ

Yıllık

Tesise geliĢ

Geceleme

Tesise geliĢ

Geceleme

Süresi

Doluluk

sayısı

sayısı

sayısı

sayısı

(Gece)

Oranı (%)

Yatak
Kapasitesi

Londra (1)

26.300.000

118.100.000

15.200.000

91.000.000

6

83.9

249.532

Paris(2)

32.700.000

68.000.000

13.900.000

35.000.000

2,8

74.2

182.108

Roma (3)

9.028.094

25.752.160

6.360.301

19.421.097

3

57.7

203.015

Ġstanbul (4)

9.230.983

18.609.488

5.263.782

12.902.339

2.4

49.2

115.247

Prag (5)

5.050.923

12.948.091

4.360.390

11.677.323

2,6

41.2

77.972

Madrid (6)

10.371.527

19.976.929

4.669.468

10.261.309

2.20

52.2

86.884

Barselona(7)

7.390.777

15.529.218

4.464.683

9.624.026

2,1

67.6

63.528

Viyana(8)

5.227.576

11.405.048

4.084.015

9.308.692

2.3

56.5

52.905

Berlin (9)

9.866.088

22.359.470

3.599.573

9.250.538

2.6

50.2

121.056

Amsterdam (10)

5,321,400

9.747.900

4.329.900

8.063.900

1.9

54.2

52.184

Kaynak: Enlil, vd. (2010) kaynağındaki tablo 10 verileri Ġstanbul Turizm Ana Planı Veri Toplama iĢi
kapsamında güncellenerek hazırlanmıĢtır
(1) Londra verileri 2011 yılına aittir. Toplam ziyaretçi ve sadece yabancı ziyaretçilere göre tesise geliĢ
sayısı ve geceleme sayısı , ortalama kalıĢ süresi verileri için bkz: KeyVisitorStatistics, 2011
FactSheet (http://vlstatic.com);. Otellerin yıllık doluluk oranı verisi için bkz:
(https://www.instituteofhospitality.org/news/2011-news/april_issue/uk_hotels_forecast), yatak
kapasitesi verisi için bkz:
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00031&plug
in=1 )
(2) Paris verileri 2011 yılına aittir. Paris Economik Kalkınma Ajansının her yıl yayınladığı “Paris Region
Key Figures 2013” baĢlıklı dokümandan yararlanılmıĢtır. (http://www.iauidf.fr/fileadmin/Etudes/etude_990/Paris_Region_Key_Figures_2013.pdf)
(3) Roma verilerinde doluluk oranı verisi 2009 yılına, diğer veriler 2011 yılına aittir (http://dati.istat.it)
(4) Ġstanbul verileri 2011 yılına aittir. Ġstanbul‟daki otellerin yıllık doluluk oranı için Bakanlık iĢletme
belgeli tesisler esas alınmıĢtır. Belediye belgeli tesisler için bu oran %39‟dur.
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9858/belediye-belgeli-tesisler.html; eriĢim tarihi:
24.03.2012]
(5) Prag değerleri 2011 yılına aittir (http://vdb.czso.cz).
(6) Madrid verileri 2011 yılına aittir (http://www.madrid.org).
(7) Barselona verileri 2011 yıla aittir. Barcelona Turisme tarafından yayınlanan “TourismStatisticsfor
Barcelona andprovince: Syntehesis” (http://www.diba.es) ve “TourismStatisticsfor Barcelona
andprovince”.(http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Est2011.pdf)
adlı dokümanlar kullanılmıĢtır
(8) Viyana verileri 2011 yılına aittir (http://b2b.wien.info).
(9) Berlin verileri 2011 yılına aittir (http://www.statistik-berlin-brandenburg.de).
(10) Amsterdam verileri 2011 yılına aittir (http://www.tourmis. info/cgi-bin/tmintro.pl)

Öte yandan, konaklamaya iliĢkin diğer göstergeler karĢılaĢtırıldığında gene ilginç sonuçlar
çıkmaktadır. Örneğin, yatak kapasitesi açısından irdelendiğinde Avrupa‟nın en önemli turizm
destinasyonu olan Londra Ġstanbul‟un 2,2 katı, Paris ise 1,6 katı kadar yatağa sahiptir. Londra
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Ġstanbul‟un 2,2 katı kadar yatak ile Ġstanbul‟un 6,5 katı kadar ziyaretçi geceletmektedir.
Benzer Ģekilde, Paris, Ġstanbul‟un 1,6 katı kadar yatak ile Ġstanbul‟un 3,6 katı kadar ziyaretçi
geceletmektedir. Bu oranlar, otellerin doluluk oranlarında da ifadesini bulmaktadır. Londra‟da
otellerin yıllık doluluk oranı %83,9, Paris‟te %74,2 iken bu oran Ġstanbul‟da sadece
%49,2‟dir. Ġstanbul, örneğin Barselona‟nın 1,8 katı kadar yatağa sahiptir; ama Ġstanbul‟un
otellerinde geceleyen ziyaretçi sayısı Barselona‟nın ancak 1,2 katı kadardır. Barselona‟nın
yatak sayısı ve geceleyen ziyaretçi sayısı Ġstanbul‟dan daha düĢük olmakla birlikte Barselona
otellerinin doluluk oranı %67,6‟lık bir değer ile Ġstanbul otellerininkinden yüsektir. Yabancı
ziyaretçilerin kentte ortalama kalıĢ süreleri açısından değerlendirildiğinde ele alınan kentler
içerisinde en yüksek ortalama kalıĢ süresine sahip olan kentin 6 gece ile Londra olduğu
görülmektedir. Londra‟yı 3 gece ile Roma, 2,8 gece Paris izlemektedir. Ġstanbul 2,4 gece ile
ortalama kalıĢ süresi 2,1 ila 2,6 gece arasında değiĢen diğer Avrupa kentlerinden çok önemli
bir fark göstermemektedir (Tablo 32).
Konaklama altyapısı açısından Ġstanbul‟a en yakın değer Berlin‟dedir. Ġstanbul‟daki 115 bin
yatağa karĢılık Berlin‟de 121 bin yatak bulunmaktadır. Berlin‟de yaklaĢık 10 milyon ziyaretçi
tesislere giriĢ yapmaktadır. Toplam geceleme sayısı 22 milyondan fazladır. Berlin‟deki
yabancı ziyaretçilerin tesise giriĢ ve geceleme sayıları Ġstanbul‟dan düĢük olmakla birlikte,
toplam ziyaretçi sayıları için bu değerler Ġstanbul‟un yaklaĢık 1,2 katı kadardır. Bunun nedeni
Berlin‟e gelen yerli ziyaretçi sayısının çok yüksek olmasıdır. Öte yandan, Berlin‟deki yatak
sayısı hemen hemen Ġstanbul‟a eĢit olmakla birlikte ağırladığı ziyaretçi sayısı ve otellerin
doluluk oranı Ġstanbul‟dan yüksektir. Buradan çıkan sonuç, Ġstanbul‟un mevcut yatak
kapasitesini daha verimli kullanmak üzere stratejiler geliĢtirilmesi gerektiğidir. Esasen
Ġstanbul‟un Ģimdi olduğundan çok daha fazla sayıda ziyaretçi konaklatma kapasitesi olduğu
gözükmektedir.
Öte yandan, yapılan görüĢmelerde yatak kapasitesinin yeterli olmadığına dair yaygın bir kanı
olduğu izlenmektedir. Resmi rakamlar bu kanıyı doğrulamasa da bu çalıĢma kapsamında
konaklama tesisleriyle yapılan anket sonuçları bize bu konuda bazı ipuçları vermektedir.
Yapılan anketlerde tesislerin doluluk oranları sorulmuĢtur. Ancak bu soruya verilen yanıt
%19‟ler mertebesinde kalmıĢtır. Soruyu cevaplayan bu %19‟lik dilimden alınan bilgiye göre
ortalama doluluk oranı %66‟dır. Bu %19‟luk kesimin temsil kabiliyeti düĢük olmakla birlikte
doluluk oranının resmi rakamların yansıttığının üzerinde olabileceğini düĢündürmektedir.
Anket yapılan ve anıt alınamayan tesislerin farklı değerlere sahip olma ve ortalamayı
değiĢtiĢtirme olasılığı bulunmaktadır. Ancak gene de en azından bazı otellerin %60lar
civarında bir doluluk oranına sahip olduğu bunun da özellikle kültür üçgeni olarak andığımız
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bölgede yoğunlaĢtığını söylemek mümkündir12. Kültür üçgenindeki bu baskıyı üçgen dıĢına
dağıtacak, üçgen dıĢındaki otellerin doluluk oranlarının artırılması yönünde atılacak adımlar
ve geliĢtirilecek stratejiler önem kazanmaktadır. Bunların baĢında ise Ġstanbul‟un gerek tarihi
değerlerinin, gerekse de kültür altyapısının yoğunlaĢtığı bu çekim alanının eriĢilebilirliğini
artırmak, böylelikle kültür üçgeni dıĢındaki konaklama tesislerinin cazibesini artırmak önem
taĢımaktadır.
Dünya düzleminde önemli bir destinasyon olan Ġstanbul‟un sahip olduğu turizm altyapısının,
rekabet içinde olduğu diğer Avrupa kentleri ile karĢılaĢtırıldığında aynı düzeye gelmeye
baĢladığı görülmektedir. Ancak, ziyaretçi açısından değerlendirildiğinde ise bu altyapının
yeteri kadar kullanılmadığı da en önemli sorunlar arasındadır. Özellikle müzeler için yapılan
değerlendirmeler, bunu oldukça net göstermektedir (Tablo 33).
Türkiye‟de 2011 yılında müze ve ören yerlerin ziyaretçi sayısı 28,5 milyon kiĢidir. Özel
müzelerdeki ziyaretçi sayısı ise 5,5 milyondur (kvmgm.turizm.gov.tr ). Oysaki Paris‟te ilk üç
müzenin ziyaretçi sayısı 39,2 milyondur. Londra‟daki British Museum‟un ziyaretçi sayısı tek
baĢına 5,9 milyon kiĢidir. Ġstanbul‟da ise en çok ziyaret edilen iki müze bulunmaktadır ve
bunların ziyaretçi sayısı toplamı ancak 6 milyon kiĢi olmaktadır. Ġstanbul‟daki diğer
müzelerin ziyaretçi sayıları ise oldukça düĢük seviyelerdedir. En çok ziyaret edilen müzeler
sıralamasında, Paris‟te 3. sırada yer alan Louvre Müzesi‟nin ziyaretçi sayısı 8,5 milyon,
Londra‟da TateModern‟nin ziyaretçi sayısı ise 4,8 milyon iken, Ġstanbul‟da Kariye
Müzesi‟nin ziyaretçi sayısı 387 bin kiĢidir (Tablo 33). Ġstanbul‟da bulunan 98 adet müzenin
sadece 2 tanesi ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir. Bu durum, Ġstanbul‟daki müzelerin,
ziyaretçi açısından hak ettiği talebi bulamadığının en önemli göstergesidir (Tablo 20).

12

Bu konuda daha geniĢ bilgi için bkz: 4.6.1. ele alınan konaklama anketlerine iliĢkin bölüm. Bu noktada resmi
makamlarca konaklama tesislerine iliĢkin daha sağlıklı bilgi toplanması gereğini vurgulamakta yarar vardır.
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Tablo 33: Kentlerin Ziyaretçi Sayıları ve Kültür Sanat Olanakları (Ġstanbul, Barselona,
Londra, Paris)
Ġstanbul
Yabancı Ziyaretçi Sayısı (otel

Barselona

Londra

Paris

5.263.782

4.464.683

15.200.000

13.900.000

Toplam Müze Sayısı

98 (2012)

66 (2007)

203(2012)

157 (2008)

Özel Müze Sayısı

31 (2010)

-

162 (2008)

138 (2008)

237 (2012)

53 (2009)

211 (2012)

208 (2012)

Sinema Sayısı

121 (2012)

201 (2007)

134 (2012)

83 (2012)

Galeri sayısı

150 (2012)

1343 (2012)

970(2012)

giriĢleri)

Toplam tiyatro ve konser
Salonu Sayısı

Kamuya Bağlı Galeri Sayısı
Festival Sayısı
Kentteki

Ġlk

4

Müzenin

Ziyaretçi Sayısı

14 (2010)

-

92 (2008)

59 (2008)

110 (2010)

-

200 (2008)

40 (2008)

20.551.650

40.9113.926

(2011)

(2011)

La

British Museum

Notre Dame

SagradaFamilia

5.848.534

13.650.000

3.202.000 (2011)

(2011)

(2011)

6.989.891
(2010)
Ayasofya

En

Popüler

Ziyaretçi Sayısı

Müzenin

Müzesi
3.196.110
(2011)

7.828.303 (2011)

Enlil, vd. (2010) kaynağındaki tablo 26 verileri Ġstanbul Turizm Ana Planı Veri Toplama iĢi kapsamında
güncellenerek hazırlanmıĢtır. Ġstanbul için Ġstanbul Ġl Turizm Müdürlüğü 2012 verilerinden yararlanılmıĢtır.
Barselona, Londra ve Paris için verileri 2011 öncesi verilerin orijinal kaynağı için Bkz: Enlil, vd. 2011. Bu
Ģehirlerin 2011 ve sonrasına iliĢkin veriler ise aĢağıdaki kaynaklar kullanılarak güncellenmiĢtir:
Barcelona 2011 verileri, Tourism Statistics Barcelona and provinces 2012,
http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Est2012.pdf eriĢim tarihi 09.03.2013)
Londra 2012 verileri müzeler için, http://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/touristattraction/museum, galeriler (http://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/tourist-attraction/gallery)
tiyatrolar (http://www.londontheatre.co.uk/londontheatre/whatson/op-z.htm sinemalar
(http://www.viewlondon.co.uk/cinemas-az.aspx?letter=num) (eriĢim tarihi: 09.01.2013)
Paris 2011 verileri, Tourism in Paris, 2012‟den derlenmiĢtir. (http://asp.zone-secure.net/v2/1203/1515/34675/LeTourisme-%C3%A0-Paris---Chiffres-cl%C3%A9s-2012.pdf) (eriĢim tarihi: 09.01.2013)
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Tablo 34: Ġstanbul, Barselona, Lodra, Paris‟de En Çok Ziyaret Edilen Müzeler ve Ziyaretçi Sayıları

PARĠS (2011) (1)
Ġlk 10 Müze
Notre-Dame Katedrali
Basilique
du
sacre-Cceur
de
Montmartre
Louvre Müzesi
EyfelKulesi
CentrePompidou
Museed'Orsay Müzesi
Cite des sciences et de l‟industrielle
la Villette
National d'Histoire Naturelle Müzesi
Chappelle Notre-Dame de la Medaille
Miraculeuse
Grand Palais

(1)

LONDRA (2011) (2)
Ġlk 10 Müze

Ziyaretçi
Sayısı

Ziyaretçi
Sayısı

ĠSTANBUL (2011) (3)
Ġlk 10 Müze
Ziyaretçi Sayısı

13.650.000

British Museum

5.848.534

Ayasofya Müzesi

3.196.110

10.500.000
8.877.653
7.086.273
3.611.693
3.144.449

National Gallery
Tate Modern
Natural HistoryMuseum
Science Museum
National Maritime Museum

5.253.216
4.886.769
4.873.275
2.751.994
2.917.500

Topkapı Sarayı Müzesi
KariyeMüzesi
Arkeoloji Müzesi
Türk Ġslam Eserleri Müzesi
Hisarlar Müzesi

3.024.152
387.481
382.148
141.589
88.249

2.789.400
2.554.746

Yıldız Sarayı Müzesi
Mozaik Müzesi

2.654.000 The Victoria and Albert Museum
2.065.750 Tower of London
WestministerAbbey 1.889.965
NationalPortrait Gallery 1.880.104
2.000.000
1.839.423

Fethiye Müzesi
Adam Mickiewicz Müzesi

Paris değerleri “Tourism in Paris – Key Figures 2012” den alinmiĢtir.

http://asp.zone-secure.net/v2/1203/1515/34675/Le-Tourisme-%C3%A0-Paris---Chiffres-cl%C3%A9s-2012.pdf [eriĢim tarihi: 04.06.2012]
(2) ALVA http://alva.org.uk/details. cfm?p=597 [eriĢim tarihi: 04.06.2012]
(3) http://dosim.kulturturizm.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFA510106937B3F39C [EriĢim tarihi: 09.06.2012]
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4.2.1.3 Ġstanbul’un Turizm TaĢıma Kapasitesinin Belirlenmesi için Yöntem
4.2.1.3.1 Kavramsal Çerçeve
4.2.1.3.1.1 Sürdürülebilirliğin Farkına Varılması
KüreselleĢmenin de etkisiyle her alanda ortaya çıkan hızlı rekabet, daha fazla satma ve daha
fazla kazanma mantığına dayalı pazarlama yaklaĢımları aĢırı üretim ve tüketim anlayıĢını
ortaya çıkarmıĢtır. Bu anlayıĢ tüm sektörlere yansımıĢ, üretim-tüketim surecinin yol açtığı
(aĢırı kaynak kullanımı, atıkların ortaya çıkıĢı, kentleĢmenin olumsuz etkileri sonucunda)
olumsuz etkiler kent mekanında kentlileri ya da daha geniĢ bir ifadeyle kent mekanını
kullananları etkilemiĢtir.
Birçok alan için geçerli olan sürdürülebilirlik kavramı, insanoğlunun doğayı ve çevreyi
tahribinin yüksek seviyeye ulaĢması ile önem kazanmıĢ ve bu kavrama verilen önem giderek
artmıĢtır. Ekonomik geliĢme adına birçok değer göz ardı edilmiĢ, toplumların kısa vadede
refaha ulaĢma istekleri dengesiz geliĢmeleri (kaynakları israf eden) ortaya çıkarmıĢtır. Ancak
bu dengesiz geliĢmeler sorunları da beraberinde getirince çözüm üretmek üzere çeĢitli
arayıĢlar içine girilmiĢtir. “Sürdürülebilir Kalkınma”, “Sürdürülebilir GeliĢme”, gibi
kavramlar değiĢik alanlar için problemleri çözmek üzere geliĢtirilmiĢ ve toplumların
gündeminde yerini almıĢtır.
Stockholm BirleĢmiĢ Milletler Konferansı ile 1972 yılında çözüm arayıĢları somutlaĢmaya
baĢlamıĢtır. Artan çevre sorunlarının ve kaynakların yok olmasını durdurmak amacındaki bu
konferansı, 1987 yılında gerçekleĢtirilen BirleĢmiĢ Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu‟nun çalıĢmaları izlemiĢtir. Komisyonun yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” konulu
raporda, sürdürülebilir kalkınma kavramı detaylı olarak incelenmiĢtir (Nemli, 2001, s. 211;
Yucel, 2003, s. 100). Bu aĢamaya kadar ifade edilen “sürdürülebilirlik” kavramının oluĢma ve
geliĢme süreci ile yakın iliĢki içinde olan taĢıma kapasitesi konusu da aynı kaygılarla
oluĢturulmuĢ bir kavramdır. Bu çalıĢmanın konusu olan turizm taĢıma kapasitesini de bu
bağlamda değerlendirmek gerekir.
Sürdürülebilirlik, turizm açısından da son derece önemli bir terim olarak ortaya çıkmıĢtır.
Turizm alanındaki bilim adamları, “sürdürülebilir geliĢme” (sustainable development)
kavramını “sürdürülebilir turizm” (sustainable tourism) olarak turizme kazandırmıĢlardır
(Piga, 2003, s. 886). Turizm alanında çalıĢan bilim adamları, planlamacılar ve yöneticiler bu
kavramı dikkate alarak gelecek nesillerin hem refah düzeyini artırmak hm de bunu yaparken
çevre ve kaynaklarla dost modeller geliĢtirmek yönünde çalıĢmalar yapmaktadırlar. Turizm
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sektörünü ekonomik bakımdan kurtarıcı olarak görmüĢ olan ülkeler turistik geliĢmeler
kaydederken, çoğu zaman turizmin sürdürülebilirliğini göz ardı etmiĢler ancak “son piĢmanlık
fayda etmemiĢtir”. Bu durumun farkına varılması ile birlikte sürdürülebilir turizm kavramı
1990‟larda önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Butler, bu kavramı 2006 yılındaki çalıĢmasında,
“turizm destinasyonlarında sürdürülebilir geliĢme” Ģeklinde literatürde kullanmıĢtır.
Turizmde sürdürülebilir geliĢme kavramını, geliĢimi turizme dayanan bölgelerde, çevrede
değiĢiklik meydana gelmeden ya da çevre ve insan kalitesini düĢürmeden, aktivitelerde ve
süreçlerde yaĢanan sağlıklı ve baĢarılı geliĢme, Ģeklinde tanımlamak mümkündür (Cantallops,
2004, s. 41).
Turizmin geliĢmesi ile birlikte birtakım olumsuz geliĢmeler de kendini göstermiĢ; kaynakların
kirlenmesi, kullanılamaz hale gelmesi söz konusu olmaya baĢlamıĢtır. Oysa ki, sağlıklı bir
geliĢmenin yaĢanması, turistik kaynaklardan gelecek kuĢakların da yararlanabilmesi için
sürdürülebilir turizm anlayıĢına ihtiyaç vardır. Bu anlayıĢ ise her alanda toplumsal
sorumluluk, ekonomik verimlilik ve ekolojik duyarlılığı içermektedir (Beyhan ve Ünüğür,
2005, s. 80). Bu noktada sürdürülebilir turizmin önemi bir kat daha artmaktadır. Literatürde,
sürdürülebilir turizm anlayıĢında tümüyle yani %100 baĢarıya ulaĢmak mümkün görünmese
de, bunu hedeflemenin, buna yönelik çalıĢmanın önemi vurgulanmaktadır (Jafari ve Wall,
1994, s. 668).
Turizm türleri arasında ekolojik turizm (dağ yürüyüĢü, tırmanma, yayla turizmi gibi türleriyle
(Erdoğan, 2003, s. 124; Pomfret, 2006, s. 116), kırsal turizm (Soykan, 2000, s. 21, Coltman,
1989, s. 258), konsept olarak bambaĢka bir içeriğe iĢaret etse de kongre turizmi de
sürdürülebilir turizm için dost kabul edilebilecek turizm türleri arasındadır (Ulu vd, 1998, s.
96). KuĢkusuz hem turizmin yapısı hem de turistlerin duyarlılıkları/hassasiyetleri ele
alındığında kültür turizminin de sürdürülebilir turizmi destekleyen en önemli turizm
türlerinden birisi olduğu bilinmektedir (Hughes ve Allen, 2005, s. 176).
Sürdürülebilir turizmle ve taĢıma kapasitesi ile iliĢkili olan kavramlardan bir tanesi de turizm
politikası ve planlamasıdır. Turizm politikası, turizmin geliĢtirilmesi, gelir getirir hale
getirilmesi ve benzeri nedenlerle yapılması gerekenleri ortaya koyan kurallar dizisi, Ģeklinde
tanımlanabilir. Bu kurallar ve düzenlemeler genellikle kamu yönetimi tarafından ortaya
konulmaktadır (Olalı, 1990, s. 23-24). ”Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Toplanan
Analitik Verilerin Değerlendirmesi” iĢi çerçevesinde hazırlanan sentez çalıĢmasında bu
politikalara ve planlamaya yönelik ipuçlarına değinilmektedir. Bu raporda da iĢaret edildiği
gibi, politika, sadece kentin, kentlilerin ya da kentin yerel yöneticilerinin inisiyatifiyle değil,
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aynı zamanda ülke yönetimlerinin olaylara bakıĢ açılarını da yansıtmaktadır. Örneğin
uluslararası turizmin teĢvik edilmesi ya da edilmemesi de tek basına bir politikayı ifade
etmektedir.
4.2.1.3.1.2 TaĢıma Kapasitesi Kavramı
Birçok çalıĢmada, taĢıma kapasitesi kavramının alanların yönetimi ve planlaması ile yakından
ilgili olduğu belirtilmiĢtir (Lindberg vd. 1997, s. 463; Papageorgiou ve Brotherton, 1999, s.
271-272). Turistik alanların taĢıma kapasitesi ile ilgili sorunları daha planlama aĢamasında
düĢünülmesi gerekmektedir. Bu kavramı yaĢam kalitesi yaklaĢımıyla birlikte ele almak ve bir
anlamda kentlilerin yaĢam kalitelerinin artmasının turizmin sürdürülebilirliği ile paralellik
taĢıyacağına iĢaret edeceğinin altını çizmek gerekir. TaĢıma kapasitesi alanında yapılan
çalıĢmalarda birçok araĢtırmacı özellikle kantitatif değerlendirmelerin güçlüğünü belirtmiĢler
ve daha çok kalitatif değerlendirmeler yapmıĢlardır (Brown vd., 1997; Lindberg vd., 1997;
Papageorgiou ve Brotherton,1999; Saveriades, 2000; Doorne, 2000; Cavus, 2002; Manning
vd., 2002; Tracy ve Jeffery, 2002).
TaĢıma kapasitesi kavramının turizm literatüründe kullanılmasının baĢlangıcı, bu alandaki
problemlerin de ortaya çıktığına ya da fark edildiğine iĢaret etmektedir. Fizik, mühendislik,
ulaĢtırma gibi alanlarla daha fazla ilgili gibi görünen bu kavramın turizm literatüründeki
anlamı biraz farklılık göstermektedir. Örneğin, bir otomobilin ne kadar yük taĢıyabileceği, bir
köprünün, bir yolun taĢıma kapasitesi ilgili alanların uzmanları tarafından sayısal
hesaplamalarla ortaya konulabilir. Asansöre binildiğinde, asansörün taĢıyabileceği maksimum
insan sayısı, bir yük aracının en fazla taĢıyabileceği ağırlık miktarı, hem uyarı amaçlı, hem de
verimli kullanım maksadı ile mutlaka belirlenmektedir. Ancak turizm alanında buna benzer
bir sayısal sınır koymak güçtür. Bu alanda yapılan birçok araĢtırma da bu soruna niteliksel
çözüm önerileri sunmaktadır (Brown vd., 1997; Fearnside, 1997; Lindberg 27 vd., 1997;
Buckley, 1998; Papageorgiou ve Brotherton, 1999; Saveriades, 2000; Simon vd., 2004). Bu
çözüm önerileri ise, daha çok turizm destinasyonlarının yöneticilerini ilgilendirmektedir.
Bir destinasyon ya da bir turistik merkez, bir kısıtlayıcı olmadıkça, mümkün olabilen en
yüksek ekonomik gelir için olabilen en çok sayıda turisti çekmeyi hedefler. Bu alanı
planlayan kiĢilerin en önemli amacı çok sayıda turist çekmektir. Bu durum özellikle
geliĢmekte olan ülke destinasyonlarında daha çok göze çarpmaktadır (Freitag, 1994; Palmer,
1994; Kousis, 2000; Neto, 2003; Shaalan, 2005; Gezici, 2005). Çok sayıda turist çekme amacı
ile göz ardı edilen bölgelerin taĢıma kapasitesi, ortaya çıkan sorunlarla gündem konusu
olmaya baĢlamaktadır. Oysa, destinasyon olarak pazara açılması düĢünülen bölgenin,
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planlama dahilinde taĢıma kapasitesi ile ilgili verilerinin değerlendirilerek, geri dönülmesi
mümkün olmayan değiĢmeler ortaya çıkmadan ve bölge pazara girmeden SWOT analizi,
çevre analizi, kaynak analizleri, arz analizi gibi çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.
TaĢıma kapasitesi ile sürdürülebilir geliĢme arasındaki iliĢki, Fearnside (1997, s. 271) ve AkıĢ
(1999, s. 37) tarafından çok net bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. Sürdürülebilir geliĢmenin yolu
tüm sektörlerde sürdürülebilir bir anlayıĢı benimsemekten geçer. Çevresel faktörleri,
kaynakları verimli kullanabilmek için her Ģeyden önce sorumlu bir anlayıĢa sahip olmak
gerekir. TaĢıma kapasitesinin değerlendirilmesi, sürdürülebilir turizm anlayıĢın bir
yansımasıdır. AraĢtırmada literatür irdelenirken amaçlanan temel hususlardan bir tanesi
taĢıma kapasitesi ile sürdürülebilir turizm arasındaki iliĢkidir.
TaĢıma kapasitesine yönelik literatür taramasında görülen en önemli noktalardan birisi, turizm
taĢıma

kapasitesinin

küçük/ölçülebilir/sınırlandırılabilir

ve

homojen

mekanlar

için

uygulandığıdır. Küçük mekanlarda değerlendirilmesinin nedeni, turizm taĢıma kapasitesine
yönelik ele alınan göstergelerin ancak homojen nitelik sunabilecek boyuttaki yerleĢmeler için
ele alınabiliyor olmasıdır. Homojen yerleĢmeler, ele alınan gösterge bağlamında kimi zaman
rakamlarla ifade edilebildiği gibi kimi zaman da göreli olarak ve nicel olarak
ifadelendirilebilmektedir.
Tokmak (2008) doktora tezi çalıĢmasında turizm taĢıma kapasitesi (TTK) çalıĢması yapılan
araĢtırmalar için, Ģu çalıĢmalara referans vermektedir: Orneğin Davis ve Morais‟in (2004)
çalıĢması konuyu Amerika BirleĢik Devletleri eyaletlerinden Arizona‟nın küçük bir kasabası
olan Williams‟ta ele alınmıĢtır. Mısır‟da Kızıldeniz civarındaki yerleĢmelerden bir-iki tanesi
için karĢılaĢtırmalı olarak (Shaalan, 2005), Japonya‟dan Ogasawara yerleĢmesi için
(Cunningham, 2005), Ġsviçre‟nin Soderslatt yerleĢmesi (Neto, 2003, s. 218). Simon ve
diğerleri (2004) Ġngiltere‟nin Hengistbury Head. Ayrıca AB için hazırlanan “Defining,
Measuring And Evaluating Carrying Capacity In European Tourism Destinations” adlı AB
için hazırlanan Proje çalıĢmasında da küçük homojen alanlar üzerinden proje kurgulanmıĢtır.
Ġtalya‟da Elba Adası,

Rimini

yerleĢmesi,

Venedik,

Ġspanya‟da

Lanzarote Adası,

Yunanistan‟da Rodos Adası, UK‟de Puberk Adası, Fransız Alpleri, Ġrlanda‟dan Dublin,
Finlandiya‟dan Taammisaari Milli Parkı gibi küçük ölçekli, tanımlanabilir ve fazla
çeĢitlenmeyen belli turizm türlerinde uzmanlaĢmıĢ bölgeler için TTK değerlendirmelerinin
yapıldığı görüĢmüĢtür.
Ġstanbul örneğine gelindiğinde, Ġstanbul‟un nüfusunun AB ülkelerinin ortalama nüfusunun
üstünde olduğu, turizminin son derece çeĢitlendiği ve yüzölçümü, doğal yapı, topoğrafya,
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iklim vb. nitelikleri bakımından farklılaĢtığı dikkate alındığında, Ġstanbul‟un turizm taĢıma
kapasitesinin değerlendirilmesi için kentin homojen bölgelere ayrılması ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalıĢma bir sonraki bölümde detaylı bir Ģekilde
aktarılmıĢtır.
4.2.1.3.2 Yönetimlerin Rolü ve Ġstanbul’da Kentin YaĢam Kalitesinin Paralelliği
Sürdürülebilir turizmde baĢarılı olabilmek için özellikle yöneticilerin sürdürülebilir
uygulamalarda bilgili ve kararlı olmaları gerekmektedir (Jurowski, 2005, s. 296).
Sürdürülebilir turizm, özünde hem mevcut fırsatları korumayı ilkece benimsemekte, diğer
yandan da gelecekte de bu fırsatların sağlıklı bir Ģekilde sürmesini hedeflenmektedir. Bu
bağlamda sürdürülebilir turizmdeki amaç, hem gelecekteki fırsatları korumak ve artırmak hem
de mevcut turistlerin ve turistik bölgelerin ihtiyaçlarını karĢılamaktır. Bu amacın izinden
yürünecek olunduğunda, aslında turizme konu olan mekanın tümündeki kalitenin artması
sürdürülebilir turizmin hedefine ulaĢmaya iĢaret etmektedir. Bu kavramlar da bize, kentsel ya
da mekansal yaĢam kalitesinin artmasının aynı zamanda turistler için ve kentin tüm paydaĢları
için yaĢam kalitesi yüksek bir kenti tanımlamak olduğunu göstermektedir. Nitekim, ”Ġstanbul
Turizm Master Planına Yönelik Toplanan Analitik Verilerin Değerlendirmesi” iĢi
çerçevesinde yapılan Odak Grup toplantılarında, Arama Toplantılarında bu konu dile
getirilmiĢtir. Özellikle 13 Eylül 2012 tarihinde yapılan çalıĢtayda tam olarak bu kelimelerle
ifade edilerek yaĢam kalitesinin artmasının doğrudan turizm sektörüne yatırım yapılmasından
daha önemli, öncelikli olduğu vurgulanmıĢtır.
Diğer taraftan sürdürülebilir turizmin ölçülmesinin/hesaplanmasının güçlüğünü de teslim
etmek gereklidir. Özellikle 1960‟lardan sonra geliĢme eğilimi gösteren kitlesel turizm,
günümüzde geldiği aĢama itibariyle hem akademisyenler hem turizmciler hem de turizme
altyapı olanaklarıyla hizmet eden kamu kurumları tarafından tartıĢılır duruma gelmiĢtir. Her
ne kadar Ġstanbul‟da kitlesel turizmin tam aksi, bireysel ya da acenteler aracılığıyla yapılan ve
kültür ağırlıklı bir turizm yapılanması ön plana çıksa da sürdürülebilirlik, Ġstanbul için
yaĢamsal önem taĢımaktadır. Bu bakımdan Ġstanbul‟da turizmin çeĢitlenmekte oluĢu, yılın
geneline yayılma eğilimi olması, kitlesel değil bireysel hareketlerle Ģekilleniyor olması
avantaj sunmaktadır. Ancak buna karĢılık her turizm destinasyonunun olduğu gibi,
Ġstanbul‟un da kendine özgü kısıtları ve hassasiyetleri vardır. Bu nedenle turizmin artık fayda
sağlamayacağı hatta zararlı olma noktasına iĢaret edilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢma,
Ġstanbul‟da turizmin nerede durması ya da hangi noktada sonra fayda sağlamayacağına iĢaret
edilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.
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Yukarıda sunulan literatür taramasında sürdürülebilirlik kavramı ve ardından literatüre giren
taĢıma kapasitesi konusunun değerlendirmesi yapılmıĢtır. Pratik uygulama olarak ise,
“Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Toplanan Analitik Verilerin Değerlendirmesi” iĢi
çerçevesinde

turizmin

yapısına

yönelik

olarak

analizler

ve

sentez

çalıĢmaları

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede değerlendirilen turist anketleri, Ġstanbul‟da turizmin dört
mevsime yayılan ve kültür baĢta olmak üzere kongre, sağlık gibi turizm türlerini de içine alan
yapısı olduğunu doğrular bulgular sunmaktadır (Bkz Turist Anketleri). Bu turizm türlerinin
sürdürülebilir turizm anlayıĢıyla dost olan turizm türleri olduğu bilinmektedir. Bu yapısına ek
olarak Ġstanbul‟a geliĢ biçiminde genellikle bireysel turistlerin varlığı, kitlesel olmayan turizm
ortamına iĢaret etmekte, dolayısıyla sürdürülebilirlik bakımından avantaj sunmaktadır. Ayrıca
turizmin belli aylarda yoğunlaĢtığı tespit edilmiĢ olmakla birlikte yine de yılın 12 ayına
yayılan bir çerçeve sunması sürdürülebilirlik bakımından umut vericidir. Bu bağlamda,
sürdürülebilir turizm felsefesinin ve beraberinde taĢıma kapasitesinin değerlendirilmesi;
Ġstanbul için Ģu faydaları sağlamak üzere kurgulanmıĢtır:
1) Turizmin geliĢimi için gerekli olan doğal ve kültürel kaynakların/varlıkların Ģu andaki
kullanımını değerlendirmek ve gelecekte de kullanılması için korunmasını sağlamak.
2) Planlama faaliyetleri olası problemleri önlerken, turizmin sosyal, çevresel ve
ekonomik faydalarını optimize ederek dengeye oturtmak ve turizmin sosyal
faydalarını topluma adil bir Ģekilde dağıtmak.
3) Turizmle ilgili faaliyetlerin, çekiciliklerin, hizmetlerin ve alt yapının geliĢiminde
fiziksel oluĢuma rehberlik etmek.
4) Özel

turistik

alanların

saptanmasında,

geliĢim

planlarının

hazırlanmasında

standartların oluĢturulmasını sağlamak.
5) Turizmin tehdit oluĢturmakta olduğu ya da yakın gelecekte ortaya çıkabilecek olan
olumsuzlukların gerçekleĢmeden önüne geçilebilmesinin sağlamak.
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4.2.1.3.3 Turizm TaĢıma Kapasitesi Göstergelerinin Belirlenmesi
Her yerleĢmenin kendine özgü yerelliğini belirleyen ve kendi aralarında güçlü bağı olan üç
önemli gösterge bulunmaktadır. Bunlar; sosyal yapı, ekonomi yapı ve fiziksel çevredir. Çevre
ve diğer coğrafi unsurlar insanları etkileyen ve ekonomik faaliyet olarak katma değer
sağlayan fiziksel mekanı tanımlamaktadır. Ġnsan faaliyetleri ve insan yaĢamlarındaki
farklılaĢmalar, genellikle yerel çevresel durumlara ve kaynaklara bağlı olarak geliĢir. Bu
etkenler insan yaĢamında ve aktivitelerinde oldukça önemli pay sahibidir. Bu noktada kritik
bir konu; sistemin eĢik ve sınırlarına iĢaret eden değiĢime uyabilme kapasitesidir.
Literatür taramasında, günümüzde taĢıma türünün üç boyutuna referans veren çok sayıda
çalıĢma bulunmaktadır. Çünkü sürdürülebilirlik bağlamında ilk tohumları atılan bu kavram,
tek boyutlu olarak, tek bir kriter ya da kriter grubu tarafından ele alındığında eksik
kalmaktadır. Benzer kaygılarla tasarlanan çalıĢmalardan bir tanesi de AB için hazırlanan
“Defining, Measuring And Evaluating Carrying Capacity In European Tourism Destinations”
baĢlıklı çalıĢmadır. Çok boyutlu ele alınması gerekliliği sonucu ulaĢılan üç ana akım yukarıda
da ifade edilmiĢtir. Bu yaklaĢım, 1989‟da Pearce tarafından ortaya atılan ve o tarihten beri
kabul gören bir yaklaĢımdır. Perace daha çok çevreye yaptığı olumsuz etkilerden yola çıkarak
ziyaretçilerin tam olarak aldıkları hizmetlerden tatmin düzeyiyle ilgili olarak yaklaĢımını
ortaya koymuĢtur.
TaĢıma kapasitesinden, yukarıda çerçevesi kısaca çizilmiĢ olan çeĢitli potansiyellere iĢaret
etmek amacıyla da yararlanılır. Gerçekte turizmin ve doğal yapının dinamik karakterinden
oluĢan düzeyler arasında çok kapsamlı birbirini etkileyen düzeylerde iletiĢim vardır. Doğal ve
insan ekosistemi değiĢim ve bu değiĢime uyumlanmayla karakterini bulan bir yapıdadır.
Turizm planlamasında basit bir Ģekilde, bir alanda kabul edilebilir maksimum turist
geliĢmesine iĢaret edilmektedir. Kavramsal düzeyde kolayca anlaĢılabilir ve kabul edilebilir
olsa da, operasyonel olarak bir takım hatırı sayılır ölçüde zorluklarla karĢılaĢılır. Bu nedenle,
çeĢitli turizm çalıĢmalarında kavramın uygulanması birkaç çalıĢmayla kısıtlıdır (Gold, 1980).
a) TTK Uygulanması
TTK uygulanması her ne kadar karar vericiler ve plancıların literatürüne geçse ve belirgin bir
Ģekilde geniĢ kabul görse de, pratikte uygulanmasıyla ilgili kaynaklar çok kısıtlıdır. Literatür
taramasıyla ulaĢılabilen turizm deneyimlerinin çoğu, ancak küçük adaların kıyı alanlarında ve
tatil yerlerinde yapılabilmiĢtir. Bu örnekler değerlendirildiğinde, TTK‟nin genellikle turist
potansiyelini analiz etmekle yola çıktığı ve buradan hareketle politik araç olarak kullanıldığı
görülmektedir.
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Genel olarak, Avrupa ülkelerinde TTK‟nin uygulanmasının kısıtlı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu
büyük olasılıkla kavramın anlamındaki belirsizlikten ve/veya uygulanmasındaki güçlükten
kaynaklanmaktadır. Bunların dıĢında bir baĢka neden de turizm destinasyonlarını
yönetimlerinin TTK konusunda deneyimlerinin olmaması, bu nedenle böyle bir araca ya da
yönteme ihtiyaç duymamalarıdır.
Turizm sektörü, yerel toplulukların doğal kaynaklarını, kültürel yapısını, ekonomik
aktivitelerini ve arazi kullanıĢını yerel toplulukları da etkileyerek doğal ve kültürel çevre
üzerinde baskı yaratır. Bu yaklaĢım özellikle modern toplumlarda hissedilen baskının
artmasına ve kamusal politika gündeminin çevresel konulara, yaĢam kalitesine ve
sürdürülebilir geliĢmeye yönelmesine sebep olur. Turizm geliĢmesi konusu, sürdürülebilir
geliĢme için yerel bir strateji olarak artan bir Ģekilde sürdürülebilir turizm kavramının
gündeminin ortasında yer bulmaktadır. Bir baĢka ifadeyle, sürdürülebilir turizm kavramının
gündemini oluĢturan konulardan birisi turizmin geliĢmesidir zira sürdürülebilirliğin tehdit
unsurlarından birisidir.
Her bir yerleĢme için TTK değerlendirmesi yapılırken, belirleyici unsurlar farklı biçimlerde
ve farklı ağırlıklarda (ya da önemlerde) ele alınmalıdır. Bu değiĢiklikler ele alınan turizm
destinasyonunun farklı karakterinden, özelliklerinden, turizmin mevcut türünden ve turizm ile
çevre arayüzünden kaynaklanmaktadır. Bir yerleĢmenin TTK‟nin saptanmasındaki ana
göstergelerin belirlenmesinde Ģu unsurlar etkili olmaktadır:
b) Yerel Yapının Karakteristiği
Yerel yapının karakteristiği turizmin geliĢmesi için temel yapıyı oluĢturur. Bu temel yapı;
yerel kaynaklar, yerel doğal ekosistemler, nüfusun büyüklüğü, kültürel ve yerel miras gibi
göstergelerle iĢaret edilir. Bazı durumlarda yerelliğin karakteristiği, turizmden gelen baskılara
direnci tanımlar. Yerel topluluğun büyüklüğü, yapısı ve dinamizmine ek olarak kültür ve
ekonomisi, yerel becerilerin ve turizmin etkilerinin baskılarla baĢ edebilmesinde etkili
faktörler olabilir.
c) Turizmin Türü
Turizmin türü, turist davranıĢlarının, turistler ile yerel topluluğun, turizm ile yerel
ekonominin, turizmin geliĢmesi ile çevresel kalite iliĢkisinin temel yapısını ifade eder.
Turizmin türü, turistlerin ziyaret motivasyonlarını yani güdülerini, hareketlilik ve ulaĢım
türlerini, kalıĢ sürelerini ve sıklığı ile faaliyet alanlarının geniĢliği gibi durumların
değerlendirmesiyle ortaya çıkar. Bu bağlamda, türler arasındaki farklılıkların farkına
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varılması, beklenti, davranıĢ ve tutumların değerlendirmesine bağlı olarak değiĢebilir ve bu
durum turizm faaliyetinin gerçekleĢtiği alanda baskı yapabilir ve etkileyebilir.
d) Turizm-Çevre Arayüzü
Turizm ve çevre arayüzü yukarıda geçen iki faktörün birleĢimine iĢaret etmektedir.
Organizasyonel düzey ve kullanılan teknolojik sistemlerin, yönetim biçiminin aĢamalarına
iĢaret etmektedir. Turizm-çevre arayüzü, hem çevre üzerinde turizmin etkilerini hem de
turizm nedeniyle çevredeki bozulmaları konu almaktadır.
Bu sıralanan önemli boyuttaki faktörler ele alınırken, değerlendirilecek alanın fiziksel
niteliklerine ve turizm destinasyonu kimliğine bağlı olarak açıklanıp tasarlanabilir. Bu
çerçevede örneğin kıyı alanlarındaki turist profili, turizmin türü ile dağlık alanlarda ya da
tarihi yerleĢmelerde yapılan kültür turizminin türü/biçimi birbirinden farklı olur. Bu anlamda
çalıĢmanın Ġstanbul‟a uyarlanması/ uygulanması bağlamında homojenleĢtirilerek ele alınacak
olan bölgeler bir sonraki bölümde açıklanmaktadır.
TaĢıma kapasitesi kavramı üç önemli bakıĢ açısı ve boyutla karĢımıza çıkmaktadır: Fizikselekolojik, sosyal-demografik ve politik-ekonomik. Bu kavramlar aynı zamanda uygulamada
dikkate alınan konulara da iĢaret etmektedir.

177

178

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

4.2.1.3.4 Planlama Sürecinin Bir Parçası Olarak Turizm TaĢıma Kapasitesi
TTK‟nin kavramsal değerlendirme ve uygulaması turizmin geliĢmenin planlama sürecinde ele
alınması gereken bir süreçtir. Tekil bir rakama iĢaret etmesi dinamik yapısı gereği
olanaksızdır. Bu bakıĢ açısıyla, aĢağıdaki konuların altı çizilmelidir:
Birbirini tamamlayan ve paralel süreçler olarak TTK‟nin tanım ve uygulama süreci ve
sürdürülebilir turizm için sınırlayıcı planlama süreci yerel topluluklar, plancılar ve karar
alıcılar için yönlendirici bir genel çerçeve çizer. Bu çerçeve, bir alanın sınırlayıcı
yapısı/karakterini temel alarak ve yerel kapasitenin elverdiği kadarıyla turizmin geliĢmesinde
prensipler, hedefler ve politika ölçülerinden oluĢur.
Bir yerdeki turizm faaliyetlerinin kapasitesini belirlemek, o yerin yerel geliĢmesi ve turizmi
yönetmeye iliĢkin kararlarla bağlantılıdır. Bunlar, katılım süreçlerinin sağlıklı bir Ģekilde
iĢletildiği demokratik bir yönetim modeliyle ele alınmalıdır. Mümkün olabilen paydaĢlardan
tüm aĢamalarda danıĢmanlık alabilmek anahtar bir konudur. Tüm süreç dinamik ve döngüsel
olmalıdır.
TTK değerlendirme biçimi, tek bir eĢik rakamına (ziyaretçi sayısı gibi) dayandırılmak
zorunda değildir. Böyle bir durum gerçekleĢse bile, bu rakam değiĢebilir, objektif olmalıdır ve
geliĢen kriterlere uyum sağlamak zorundadır. Bu dinamizm nedeniyle bir eĢik rakam
arayıĢının yerine alt ve üst sınırlar belirlenerek bir aralık tayin etmek daha kullanıĢlı bir
bilgiyi sunar. TTK sadece en yüksek düzeydeki geliĢmeyi değil aynı zamanda minimum
geliĢmeyi de tanımlamalıdır ki en düĢük değerler, yerel toplulukların sürdürülebilirliği
açısından anlamlıdır. TTK, 3 ana unsur çerçevesinde farklılaĢabilen değerler ve aralıklar
sunarak taĢıma kapasitesine iliĢkin fikir verebilir.
TTK süreci iki aĢamadan oluĢur. Bunlardan ilki açıklayıcı/tanımlayıcı kısımdır, ikincisi ise
değerlendirmenin yapıldığı kısımdır. Açıklayıcı/tanımlayıcı olan ilk kısım; sınırlayıcılar,
darboğazlar ve etkiler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Diğer yandan ikinci kısımda yani
değerlendirmenin yapıldığı kısımlarda amaç ve hedefler ile değerlendirici kriterler
çerçevesinde ele alınması yararlı olacaktır.
TTK‟nin uygulaması bir dizi birbirine uyumlu göstergenin yardımıyla ve yönlendirmesiyle
gerçekleĢir. Tüm süreç dinamik ve TTK düzenlenmiĢ tek bir rakam iĢaret etmediğinden,
politika programlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında bir araç olarak kullanılmalı ve
sürdürülebilir turizme yönelik olarak yararlanılmalıdır.
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4.2.1.3.5 Göstergeler
Yukarıda sunulan ve altı çizilmesi gereken açıklamaların ardından TTK çerçevesinde ele
alınması gereken 3 ana bileĢen Ģu Ģekilde tarif edilebilir: fiziksel çevre (doğal ve altyapıyı da
içeren insanın müdahale ettiği alan), sosyal çevre (nüfus ve sosyal yapı ile bunlara bağlı
dinamikler) ve ekonomik yapı (kurumsal ve organizasyonel yapıyı da kapsar). Unsurları
tanımlayan bu baĢlıklar aynı zamanda göstergelerin de içeriğini oluĢturur. Göstergeler,
TTK‟nin uygulanmasında ve tanımlanmasında önemli fırsatlar sunar. DeğiĢim, TTK‟nin
sınırlarını tanımlamaya rehberlik edebilir. Sonuç olarak gösterge önemlidir ancak turizm
geliĢmesinin yönetilmesindeki tek yapı taĢı değildir. Fiziksel-ekolojik göstergeler, sosyodemografik göstergeler ve politik-ekonomik göstergeler olarak üç ana baĢlıkta toparlanan
göstergeler sırasıyla Ģu Ģekilde ayrıntılı bir biçimde açıklanabilir:
a) Fiziksel-Ekolojik Göstergeler
Fiziksel ve ekolojik göstergeler, doğanın hem belirli hem de esnek unsurlarını, bunların yanı
sıra altyapıyı da içine alan bir dizi parametreyi tarif etmektedir. Durağan unsurlar, genellikle
ekolojik kapasite, özümleme kapasitesi gibi doğal sistemleri açıklayan kapasiteye iĢaret eder.
Ġnsan faaliyetleriyle kolayca manipüle edilemez ve sınırlar tahmin edilebilir ve öngörülebilir
niteliktedir. Esnek unsurlar ise temel olarak altyapı sistemlerine (su dağıtımı, kanalizasyon,
elektrik, ulaĢım ve sosyal olanaklar –posta, telekomünikasyon hizmetleri, sağlık, banka,
alıĢveriĢ olanakları gibi-) iĢaret etmektedir. Altyapı unsurlarının kapasitelerinin sınırları
altyapı unsurları, altyapıya yönelik yatırıma dönüĢebilir ya da vergilerle iyileĢtirmeye yönelik
çalıĢmalar yapılabilir, yapısal düzenlemelerde iyileĢtirmeler sağlanabilir. Bu nedenle, bunların
değerleri birer unsur olarak ele alınmamalıdır. Ancak belirleyici ya da yönlendirici bir unsur
olarak kullanılabilir. Unsurlar için kapasite düzeyleri örnek olarak aĢağıda sıralanmıĢtır:
Kilit alanlarda/mekanlarda kabul edilebilir yoğunluk düzeyi: parklar, müzeler, caddeler
vb.,
Doğal kaynakların (su ya da toprak) ekosistem iĢlevlerinin, biyo çeĢitliliğin ya da türlerin
kaybının kabul edilebilir en yüksek kayıp düzeyi,
Yerel ekosistemlerin kabul edilebildiği hava, su ve gürültü kirliliği düzeyi,
UlaĢtırma altyapısı, olanakları ve hizmetlerinin kullanım yoğunluğu,
Su dağıtımı, elektrik enerjisi, atık yönetimi ve katı atık geri dönüĢümü, iletiĢim gibi
yaĢamı kolaylaĢtırıcı altyapı yatırımlarının kullanımı ve yoğunluğu,
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Diğer toplumsal altyapıların ve hizmetlerin yeterince sağlanabilmesi: kamu sağlığı,
güvenliği, konut politikaları ve toplumsal hizmetler gibi.
b) Sosyal-Demografik Göstergeler
Sosyo-demografik yapı, yerel topluluklar için önemli sosyal unsurlara referans vermektedir.
Çünkü bu unsurlar mevcut turizm yapısına ve turizm büyümesine iĢaret etmektedirler. Sosyal
ve demografik konular, uygun insan gücü veya eğitimli personele ek olarak, bir yerel
topluluğa aidiyet hissi ya da turist beklentisi gibi konuları kapsar. Bu gibi değerlerin bir kısmı
sayısal verilerle ifade edilebilir ancak çok yoğun sosyo-demografik göstergenin kullanılmasını
gerektirir. Sosyal kapasite eĢikleri diğer iki gösterge türüne göre değerlendirilmesi ve bir
yargıya ulaĢılması en zor olanıdır. Öte yandan, politik ve ekonomik kararlar (örneğin
göçmenlik politikası), sosyo-demografik unsurları etkileyebilir.
Sosyal taĢıma kapasitesi, hem ev sahibi nüfusun tolerans düzeyini hem de misafirlerin o
alandaki memnuniyet kalitelerini belirlemede kullanılan sosyal bir terimdir.
Kapasite kademeleri Ģu Ģekilde açıklanabilir:
Bir yerdeki aidiyet duygusunu, yaĢam biçimi ve ev sahibi nüfusunu yerel aktivitelerini
zedelemeden oluĢabilecek turist sayısı ve turist-rekreasyon aktivitesi türünün belirlenmesi
Doğrudan ya da dolaylı olarak yerel kültürü kayda değer bir Ģekilde değiĢtirmeyen turizm
düzeyi ve türü
Bir alandaki kabul edilemez gerileme olmadan gerçekleĢen turizm düzeyi
c) Politik - Ekonomik Göstergeler
Politik ekonomik yapı turizmin yerel ekonomik yapıya, aktivitelere etkisini ve diğer
sektörlerle rekabetini de değerlendiren bir düzeni referans alır. Kurumsal konular da bu
kapsamda değerlendirilmektedir. Turizmin yönetilmesi için yerel kapasitenin elveriĢli olması
gerekir. Politik ekonomik parametrelerin değerlendirmesinde, yerel topluluğun turizm
karĢısındaki değerleri ve tutumları önemli olabilir.
Politik-ekonomik göstergeler çerçevesinde Ģu kapasite düzeyleri ifade edilebilir:
Turizmde özelleĢtirme düzeyi
Turizmdeki geliĢme nedeniyle diğer sektörlerdeki iĢgücü kaybı
Yerel düzeyde turizm dağılımı konularındaki gelir
Yerel insan kaynaklarının bağlamında turizm istihdamının düzeyi
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Göstergelerin her birinin ayrı ayrı bir tematik alanı ifade etmesi mümkün olmayabilir.
Tematik alanlar birden fazla gösterge ile temsil edilebileceği gibi, bir gösterge çok detaylanan
ve diğer gösterge ile kesiĢen alanları da kapsayabilir. Bu bağlamda ölçülecek göstergeler,
TTK çerçevesinde baskılar ve zorlamaları, doğal çevrenin ve kaynakların durumunu, çeĢitli
etkiler ve sonuçları, yönetimin gayretinin ve uygulanmıĢ faaliyetlerin etkinliğinin
geliĢtirilmesi ya da kullanılmasını gerekli kılar.
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4.2.1.3.5.1 Ġstanbul Ġçin
AyrıĢması

MekansallaĢtırma:

Göstergeler

Bağlamında

Mekanın

ÇalıĢmanın 1.ve 2. bölümlerinde kavramsal çerçeve ve göstergelerin ifade edilmesi sırasında
birkaç yerde vurgulanan bir konu, TTK‟nin homojenize edilmiĢ, göreli küçük alt bölgeler için
geliĢtirilen ve tercih edilen bir yöntem olduğuna iĢaret edilmiĢtir. 2002 tarihli AB projesinde
sunulan örnekler; bunu doğrular niteliktedir: Elba Adası, Rimini Örneği, Venedik, Lanzarote
Adası gibi çeĢitlendirilebilecek örnekler, hem turizm türü bakımından kısıtlı, hem de son
derece sayısal veriler üzerinden konuĢmaya elveriĢli geniĢlikteki mekanı tanımlayan
örneklerdir. Oysa bu çalıĢma, Ġstanbul‟u konu almaktadır. Ġstanbul‟da bu çalıĢma
çerçevesinde alternatif turizm türleri arasında sadece detaylarıyla incelenen 9-10 çeĢit turizm
türü bulunmaktadır. Ġstanbul‟da sadece konut alanlarının kimliğini belirlediği ilçeler bile
birbirinden farklılaĢmaktadır. Kaldı ki günden güne yeni projelerin geliĢtirildiği, merkezi
yönetim kaynaklı ve ulusal ölçekte önem taĢıyan projelerin, zaman zaman da plana rağmen
yaĢama geçmesi, ilçelerin tanımlanan kesit içinde bile farklılaĢmasına yol açmaktadır.
Dolayısıyla mekanlar çeĢitlendikçe, mekanın yerlileri, yani yerel kullanıcıları da
çeĢitlenmektedir. Tüm bu çokluk ve çeĢitlilik, genel anlamda Ġstanbul‟da turizm konusunda
çalıĢma yapmayı zorlaĢtırmakta, özelde ise TTK değerlendirmesini, içinden çıkılması zor bir
durum haline getirmektedir. Turizm sektöründeki veri saklama, sağlıklı veriye ulaĢma
zorlukları

Ġstanbul

Turizm

Master

Planına

Yönelik

Toplanan

Analitik

Verilerin

Değerlendirmesi iĢi boyunca hemen her aĢamada çalıĢma ekibinin karĢısına bir güçlük olarak
ortaya çıkmıĢtır. Bu güçlüğe ek olarak; yukarıda ifade edildiği gibi farklılaĢan kimlikler;
yerleĢmeleri bazı göstergeler için ilçe bazında ele almaya olanak sağlarken; bazılarında
göstergenin doğasının gerektirdiği biçimde; dolayısıyla siyasi sınırların dıĢında sınırların
geliĢtirilmesini gerekli kılmıĢtır. Örneğin; fiziksel göstergelerde; biyo çeĢitlilik göstergesini;
toprağın ve floranın yapısına dayalı olarak geliĢtirmek mümkün iken; iĢgücüne ya da su
abonmanlığına bağlı olan göstergeyi yalnız ve ancak ilçe bazında değerlendirmek
mümkündür. Benzer Ģekilde; Fatih ilçesi için biyo-çeĢitliliği bir fiziksel kapasite göstergesi
olarak ele almak anlamlı olmayacağı için; Fatih‟te yapılı çevrede kurgulanan yeĢil alana bağlı
bir kriter değerlendirilmiĢtir.
Diğer yandan ekonomik-politik taĢıma kapasitesinin göstergeleri, örneğin iĢgücünün niteliği,
lokasyonu gibi değerler; ilçe bazında toplanması mümkün olamayan ancak ilçe bazında
olmazsa da ilçe için yorum yapılamayan verilerdir. Dolayısıyla ekonomik ve politik taĢıma
kapasitesi; ancak bu konuya odaklanan özel bir veri toplama sistematiğiyle (anket ya da
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derinlemesine mülakatlarla) çözümlenebilir. Verilerin eksik olması; bu konunun önemini daha
da ortaya çıkarmıĢtır.
Özetlenecek olursa bizler için yerleĢik bir kültürel özellik olarak veri bulma, arĢivleme ve
bundan yararlanmadaki zorluklar hem de TTK‟nin doğasının kısıtlı bir alanı derinlemesine
incelenmesine uygunluğu nedeniyle çalıĢmanın sağlıklı yürütülmesi bakımından tüm Ġstanbul
değil, bağlamına göre farklılaĢan homojen alt bölgeler çerçevesinde çalıĢılmıĢtır. Bu alt
bölgeler oluĢturulurken, iki belirleyici faktör üzerinden hareket edilmiĢtir. Bunlardan ilki,
planlamanın bütünselliği ilkesi bağlamında Ġstanbul için yapılmıĢ olan ve halen yürürlükte
olan baĢka plan çalıĢmaları referans alınmıĢtır. Bu planların baĢında 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı ve planın analiz çalıĢmaları gelmektedir. Bunun dıĢında Ġstanbul‟daki ilçelerin
nazım planları gibi planlar da örnek olarak verilebilir. Bu çalıĢma çerçevesinde sözü edilen bu
planların referans olarak kabul edilmesi üç anlam taĢımaktadır: Ġlki, Ġstanbul için yapılan ve
turizmi konu alan çalıĢma, diğer plan çalıĢmaları ile bütünlük teĢkil etmelidir. Bir diğer
ifadeyle çeliĢki olmamalıdır. Ġkinci anlamı ise, turizmi konu alan bu çalıĢma, TTK yapısı
gereği, bazı alanlar için detaylı analizleri ve çalıĢmaları içermek zorundadır. Üçüncü önemli
anlamı ise, bu birikimlerden yararlanmak istenmesidir. Bu birikimlerin değerlenmesi ve bu
çalıĢmayla daha da geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik
Toplanan Analitik Verilerin Değerlendirmesi iĢi hem zaman planı hem iĢgücünün etkin
kullanılması hem de iĢin tanımı gereği, gerekli fiziksel, sosyal ve ekonomik analizleri
yapması rasyonel değildir. Bu anlamda, rasyonalitenin sağlanması ve bütünsellik arayıĢı daha
önceki plan ve rapor çalıĢmalarının referans alınmasına yöneltmiĢtir.
Tüm bunların ötesinde altı çizilmesi gereken bir baĢka konu da; Ġstanbul‟un özgün yapısıyla
ilgilidir. Ġstanbul, hemen hemen her göstergesiyle, sosyal, fiziksel, ekonomik ve politik
verileriyle; Türkiye ortalamasının ve normallerinin çok üstünde olan bir kenttir. Türkiye
normallerinin üstünde olması; bir yanıyla Türkiye‟deki dengesiz büyümeye iĢaret etmekte;
diğer yanıyla da Ġstanbul‟daki aĢırılığa iĢaret etmektedir. Bu çalıĢma çerçevesinde ilçe ya da
özel tanımlanan alanlar; çoğunlukla Ġstanbul ortalaması ile kıyaslanarak ele alınmıĢtır. Oysa
Ġstanbul‟un ortalaması da aslında Türkiye için ortalama kabul edilebilir veriler anlamına
gelmemektedir. Ġstanbul, tek baĢına birkaç ülke nüfusuyla, bir ülke kadar üretken olabilmekte;
konsolide bütçesi Türkiye‟nin en az geliĢmiĢinden baĢlandığına 30 tane kentin bütçesinden
fazla olan; ülke ekonomisi için çok ayrıcalıklı konumda olan bir kenttir. Özetle bu kentin
hiçbir normal ya da ortalama değeri; gerçek Türkiye ortalamasını ya da normali
yansıtmamaktadır. Ancak, TTK‟nin değerlendirme yöntemi olarak bir “norm” ile
kıyaslanması gereği, buna karĢılık ülke ortalaması gibi bir değerin ele alınmasının
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anlamsızlığı; Ġstanbul‟daki adeta “obez” (sağlıksız ve kontrolsüzce büyüyen anlamında
kullanılmıĢtır) değerler kıyaslama zorunluluğunu doğurmuĢtur. Dolayısıyla; her ne göstergesi
için bakılırsa bakılsın; Ġstanbul olması gerekenin çok üstünde talebi; standardı düĢük bir arzla
karĢılamaya çalıĢmaktadır.
TTK‟ne yönelik olarak yapılan alansal dağılım, ana hatlarıyla Ģu Ģekilde Tablo 35‟de
kurgulanmıĢtır:
Tablo 35: Ġstanbul Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesi Göstergelerinin Mekansal Referansları
GÖSTERGELER
Fiziksel-Ekolojik
Göstergeler

Toprak yapısı ve
doğal çevrenin
niteliği
Temel fiziksel
kalite unsurları
Atık Yönetimi
Turistik Altyapı

Sosyo-demografik
Demografik
Turist AkıĢı
(hareketliliği)
ĠĢgücü
Sosyal DavranıĢlar

ANA
ÇALIġMA
ALANLARI
KAPSAMLI ÇALIġMA ALANLARI
Boğaz
Haliç
Anadolu Yakası Karadeniz Kıyıları
Kıyılar
Avrupa Yakası Karadeniz Kıyıları
Anadolu Yakası Marmara Denizi Kıyıları
Avrupa Yakası Marmara Denizi Kıyıları
Kültür üçgeni
Fatih, Beyoğlu, Eyüp, BeĢiktaĢ, ġiĢli, Kadıköy, Üsküdar
Terkos ve Kasatura Arasındaki Ormanlık Alan ve Kıyı ġeridi
Ağıl Dere ve Ağaçlı Kumulları
GümüĢdere (Kilyos) Kumulları
Kuzey Boğaziçi
Korunacak Doğal
Büyükçekmece Gölü
Alanlar
Küçükçekmece Gölü
Ömerli Havzası
Batı Ġstanbul Meraları
Sahilköy, ġile, Ağva Kumulları, Ağva Deresi ve Ormanlar
B. Çekmece, Avcılar, Esenyurt, K. Çekmece, Bağcılar,
1950‟lerden sonra E-5 ile
Bahçelievler, Güngören, BayrampaĢa, Esenler, GaziosmanpaĢa,
TEM arasında geliĢen
Zeytinburnu, Kağıthane, Ümraniye, AtaĢehir, Maltepe, Kartal,
konut alanları
Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Sancaktepe
Fatih, Beyoğlu, Eyüp,
ġiĢli, BeĢiktaĢ
Kültür üçgeni

Kültür üçgeni dıĢı
Avrupa yakası
Sağlık ve Güvenlik
Psikolojik Konular
Politik-ekonomik
Turizm Gelir ve
Yatırımları, ĠĢgücü,
Kamusal Harcamalar ve
Gelir,
Politika

Kültür üçgeni dıĢı
Anadolu yakası

Kültür üçgeni

Kültür üçgeni dıĢı
Avrupa yakası
Kültür üçgeni dıĢı
Anadolu yakası

Üsküdar, Kadıköy

Arnavutköy, Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy BaĢakĢehir
BayrampaĢa Beylikdüzü Büyükçekmece Çatalca, Esenler Esenyurt
GaziosmanpaĢa Güngören Kağıthane, Küçük Çekmece Sarıyer
Silivri Sultangazi Zeytinburnu
Adalar, AtaĢehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik,
Sancaktepe, Sultanbeyli, ġile, Ümraniye Tuzla
Fatih, Beyoğlu, Eyüp
ġiĢli, BeĢiktaĢ
Üsküdar, Kadıköy
Arnavutköy, Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy BaĢakĢehir
BayrampaĢa Beylikdüzü Büyükçekmece Çatalca, Esenler Esenyurt
GaziosmanpaĢa Güngören Kağıthane, Küçük Çekmece Sarıyer
Silivri Sultangazi Zeytinburnu
Adalar, AtaĢehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik,
Sancaktepe, Sultanbeyli, ġile, Ümraniye Tuzla
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4.2.1.3.5.2 Fiziksel-Ekolojik Göstergelere Göre Altbölgeler
Ġstanbul, turizm ile olan iliĢkisi çerçevesinde öncelikli olarak turizm türleri dikkate alınarak
altbölge arayıĢına gidilmiĢtir. Bu alt bölgeler, kıyı alanlarının kullanımının konu alındığı ve
daha çok yerli kullanıcılara ve yılın belli dönemlerinde deniz turizmi, daha geniĢ bir dönem
için ise günübirlik hizmet alımı için kullanılmaktadır. Adalar, Ġstanbul‟un incileridir ve baĢlı
baĢına ele alınması gereken bir fiziksel dokusu, kullanıcısı, meraklısı ve müĢterisi vardır.
Diğer taraftan fiziksel eĢikler ve eriĢilebilirliğinin farklı oluĢu da Adaları Ġstanbul bütününden
ayırarak ele almayı gerekli kılmıĢtır. Her ne kadar planlarda korunmasına yönelik kararlar
alınsa da bazı otonom kararların korunacak alanlar üzerindeki etkisi hem kent insanları hem
de kentin turizminin yapısı için önemli bir noktaya iĢaret etmektedir. Bu alanlar, turizmden
daha da öncelikli olarak kent halkının sağlıklı yaĢamı için gerekli olan suyun toplandığı,
havanın temizlendiği alanlardır. Dolayısıyla turizmdeki anlamından önce, kentin yaĢam
kalitesine ve sürdürülebilirliğine iliĢkin ipucu vermektedir. Aynı zamanda kentteki ekolojik
turizm potansiyeli, macera turizmine yönelik alanlara da iĢaret etmektedir. Bu alanların
dıĢında kalan yerleĢmeler; 1950‟lerden sonra (çoğunlukla sonradan yasallaĢarak) geliĢen
konut alanları, önemli ölçüde kentin doğu-batı aksındaki iki önemli ulaĢım koridorunun
arasında (E-5 ve TEM) yer seçmiĢtir. Bu aksın güneyi, fiziksel-ekolojik kapasite çerçevesinde
“kıyılar” baĢlığı ile ele alınmıĢtır. Bu aksın kuzeyi ise, çoğunlukla Ġstanbul‟un korunacak
alanlar baĢlığı altında ele alınan, ekolojik bakımdan zengin alanlara iĢaret etmektedir. Bunları
tam ortasında kalan kültür üçgeni de; turizm için taĢıdığı önem nedeniyle, ayrıca ele
alınmıĢtır.
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4.2.1.3.5.3 Sosyo-Demografik Göstergelere Göre Altbölgeler
Sosyo-demografik göstergeler, yukarıda da değinildiği gibi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve
sayısallaĢtırılması en zor olan göstergelerdir. Sosyal ve demografik konular, uygun insan gücü
veya eğitimli personele ek olarak, bir yerel topluluğa aidiyet hissi ya da turist beklentisi gibi
konuları kapsar. Mekanların güvenliği, sosyal göstergeler için önem taĢıyan bir baĢka unsur
olarak ele alınmıĢtır. Ancak, veri bulmakta güçlük yaĢanmıĢtır. Bu gibi değerlerin bir kısmı
sayısal verilerle ifade edilebilir ancak çok yoğun sosyo-demografik göstergenin kullanılmasını
gerektirir. Sosyal kapasite eĢikleri, diğer iki gösterge türüne göre değerlendirilmesi ve bir
yargıya ulaĢılması en zor olanıdır. Ancak Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Toplanan
Analitik Verilerin Değerlendirmesi iĢi çevresinde yapılan ve tasarımı da proje ekibine ait olan
hane haklı anketleri, sosyo-demografik göstergelerin değerlendirilmesinde önemli rol
oynamıĢtır. Bunun yanı sıra turist anketleri, doğrudan girdi vermemekle birlikte, turistlerin
algılarını ve mekan üzerindeki izlenimlerini algılamamızı sağlaması ve dolaylı olarak mekana
iliĢkin de fikir vermesiyle aydınlatıcı olmaktadır.
MekânsallaĢtırılması bağlamında turizmin önemli ölçüde yükünü taĢıyan, yoğunlaĢmanın
gerçekleĢtiği kültür üçgeni baĢlı baĢına bir alan olarak ele alınmıĢtır. Devamında da Ġstanbul
kültür üçgeni dıĢında kalan tüm yerleĢmeler; doğu ve batı yakaları ayrı ayrı olmak üzere ele
alınmıĢtır.
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4.2.1.3.5.4 Politik-Ekonomik Göstergelere Göre Altbölgeler
Politik ekonomik yapı, turizmin yerel ekonomik yapıya, aktivitelere etkisini ve diğer
sektörlerle rekabetini de değerlendiren bir düzeni referans alır. Kurumsal konular da bu
kapsamda değerlendirilmektedir. Turizmin yönetilmesi için yerel kapasitenin elveriĢli olması
gerekir. Politik ekonomik parametrelerin değerlendirmesinde, yerel topluluğun turizm
karĢısındaki değerleri ve tutumları önemli olabilir. Politik karar mekanizması, konunun mali
boyutunu ortaya koymasıyla ele alınabilir. Bu boyut yerel ve ulusal bütçe verileriyle ele
alınmıĢtır. Politik erkin bir baĢka uygulama aracı olarak ele alınan gösterge; mekandaki imar
planlarıdır. Ġlçe bazında yapılan imar planlarının plan kararları ve plan notlarıyla ne ölçüde
değerlendirildiği ifade edilmiĢtir. Ġfade aracı olarak lokasyon katsayısı tekniği kullanılmıĢ ve
ilçe bazında yoğunlaĢmaya iĢaret edilmiĢtir. Verilerinin edinilmesindeki güçlüğü ve
sayısallaĢtırmada karĢılaĢılan problemleri bakımından sosyo-demografik göstergelerle
benzerlik içindedir. Bu bakımdan, Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Toplanan Analitik
Verilerin Değerlendirmesi iĢi çerçevesinde yapılan turist ve hane halkı anketlerinden
yararlanılmıĢtır.
MekansallaĢtırılması bağlamında turizmin önemli ölçüde yükünü taĢıyan, yoğunlaĢmanın
gerçekleĢtiği kültür üçgeni baĢlı baĢına bir alan olarak ele alınmıĢtır. Devamında doğu ve batı
yakaları için ayrı ayrı ele alınmaktadır.

193

194

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

4.2.1.4 Ġstanbul’un Ulusal ve Uluslararası Turizm Pazarında Rekabet Edebilecek
Turizm Türlerinin ve Bu Türlere Hizmet Edebilecek Altyapı Olanakları ve
Turizm Değerlerinin Kapasite, Kalite ve Rekabet KoĢullarının Sentezi
Ġstanbul‟a gelen yabancı turist ağırlıkla Tarihi Yarımada‟ya yönlendirilmekte ve burada yer
alan belli baĢlı anıtsal yapıları (genellikle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet) ve
Kapalı ÇarĢıyı görüp gezmektedir. Diğer bir ifade ile kısa süreli programlar ortalama kalıĢ
süresinin kısa olmasına neden olmaktadır. Oysa Ġstanbul‟daki turizm arzı bu bölge ile sınırlı
değildir. Bu bölümde Ġstanbul‟da var olan diğer turizm türleri ele alınarak, kentin tümüne
turizm faaliyetlerini yayma ve bu türler arasında entegrasyonunu sağlamaya yönelik
stratejilere altlık oluĢturacak bilgilere yer verilmiĢtir.
4.2.1.4.1 Kongre Turizmi
Ġstanbul’un Kongre Turizmi Açısından Potansiyelleri ve Avantajları
Kongre turizmi, Ġstanbul‟un küresel rekabet gücünü artırmak ve kültür turizmini desteklemek
açısından önemli bir fırsattır. Ġstanbul son yıllarda Uluslararası düzlemde kongrelere ev
sahipliği yapan kentler içinde yükselen bir grafik çizmektedir. Düzenlenen toplantı sayısına
göre 2010 yılında dünya sıralamasında 109 toplantı ile 7. sırada yer alan Ġstanbul bu yerini
2011 yılında 115 toplantı düzenleyen Londra‟ya bırakarak 113 toplantı ile 9. sıraya
gerilemiĢtir (Tablo 36). Kongre katılımcı sayısında geri sıralara düĢmesinin arkasında, kongre
sayısı az olan birçok kentin, katılımcı sayısı açısından Ġstanbul‟un önüne geçmesi etkili
olmaktadır. Örneğin, Kongre baĢına düĢen katılımcı sayısı incelendiğinde, ise Ġstanbul
sıralamasını tekrar 7‟ye çıkarmaktadır. Diğer bir ifade ile her yıl katılımcı sayısı açısından
oldukça tatmin edici olan çok sayıda kongre organizasyonu yapılmaktadır. Kongre turizmi
açısından oldukça iyi göstergelere sahip olan Ġstanbul, her geçen yılda bir üst sıralara
çıkmaktadır.
ICCA (2011) (www.iccaworld.com ) verilerine göre Ġstanbul, 2000 yılında kendisinden 3-3,5
kat fazla sayıda kongre düzenlemiĢ olan Londra, Prag, Madrid gibi Avrupa kentlerinin
gerisinde iken, son 11 yılda bir sıçrama yaparak bu kentler ile rekabet edebilir duruma gelmiĢ
ve düzenlenen kongre sayısı açısından dünyada 9. Sırada yer almaktadır. Bir önceki yıl bu
sıralama 7. sırada yer alırken Ġstanbul, düzenlenen kongre sayısı artmasına rağmen 2011
yılında 9. Sıraya gerilemiĢtir. Bu durumu iki türlü yorumlamak mümkündür: Ġlki Ġstanbul
dünyadaki kongre turizm açısından sayılı kentlerden bir tanesidir. Ġkincisi de kongre turizmi
pazarı çok hareketli, değiĢken ve rekabetin fazla olduğu bir yapıya sahiptir. Kentler arasında
kongre çekmek için güçlü bir yarıĢ bulunmaktadır. Dolayısıyla her geçen yıl kongre turizmi
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açısından tercih edilirliğini artıran Ġstanbul‟un sahip olduğu bu potansiyelin sürdürülebilir
kılınması çok önemli bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 36).
Tablo 36: Ġstanbul‟un Düzenlenen Kongre Sayısı Açısından Dünya Kentleri ile
KarĢılaĢtırması (2000-2010)
Kent
Viyana
Paris
Barselona

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
67
112
56

64
94
70

76
93
102

101
96
89

2011
Dünya
Sıralaması

113

144

163

179

150

159

154

181

1

138

132

173

153

167

141

147

174

2

135

135

104

122

151

144

148

150

3

124

145

116

135

138

147

4

Berlin

70

63

74

96

119

106

Singapur

63

49

66

76

99

114

130

135

131

123

136

142

5

70

69

75

98

81

92

114

130

6

77

104

109

100

105

96

97

115

7

103

89

105

115

114

104

114

80
105

80
112

92
99

93
114

109
98

113
111

8
9
10

Madrid
Londra

58
81

53
61

52
70

63
72

Amsterdam
Ġstanbul

63
27

57
35

67
36

64
47

81
52

Pekin

44

43

57

32

112

60
100

98

98

108

92

87

108

11

BudapeĢte

52

51

70

69

89

94

Lizbon

45

47

62

76

81

86

81

108

97

106

106

107

12

101

83

104

88

111

97

91

99

13

80

83

85

84

96

114

92

98

14

106

103

100

96

85

98

15

Seul
Kopenhag

30
49

69
70

72
90

51
60

Prag
Buenos
Aires

42
44

58
48

63
33

92
31

84
66

87
61

79

90

87

96

98

94

Stockholm

63

67

72

59

74

72

77

73

95

111

89

93

Toplam

16
966

17

999 1155 1174 1571 1633 1782 1873 1901 1923 1893 2074
Kaynak: www.iccaworld.com.

Ġstanbul‟da düzenlenen

kongrelerin katılımcı sayıları açısından bir değerlendirme

yapıldığında ICCA verilerine göre 2000 yılında 17.888 olan katılımcı sayısı (Enlil, 2011),
2010 yılında 146.600‟e yükselmiĢtir. Dünya sıralaması içinde Ġstanbul, Barselona (133.830),
Viyana (87.345), Stokholm (76.584) ve Berlin‟den (73.087) sonra gelerek 46.374 katılımcı
sayısı ile 11. sıraya ulaĢmıĢtır (ICCA, 2010). Ġstanbul, kentlerdeki kongre baĢına düĢen
katılımcı sayısı açısından bu kentler ile karĢılaĢtırıldığında daha büyük ölçekli kongrelere ev
sahipliği yaptığı görülmektedir. Örneğin 2010 yılında Viyana‟da düzenlenen kongre sayısı,
Ġstanbul‟un 1,5 kat fazla iken, kongre baĢına düĢen katılımcı sayısı Ġstanbul‟dan 2,3 kat daha
azdır (Tablo 37). Dolayısıyla, Ġstanbul hem kongre sayısı hem de katılımcı sayısı açısından
uluslararası düzlemde oldukça ileri düzeydedir.
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Tablo 37: Ġstanbul ve Diğer Dünya Kentlerinin Kongre Sayısı, Katılımcı Sayısı ve Kongre
BaĢına DüĢen Katılım Sayısı Açısından KarĢılaĢtırması, 2010
Etkinlik Sayısı

Katılımcı Sayısı

Etkinlik baĢına düĢen
katılımcı sayısı

1

Barselona

148

133830

904

2

Amsterdam

104

69123

665

3

Viyana

154

87345

567

4

Berlin

138

73087

530

5

Sidney

102

51739

507

6

Pekin

98

49532

505

7

Ġstanbul

109

46374

425

8

Lizbon

106

41645

393

9

Paris

147

56761

386

10

Singapur

136

46663

343

11

Tayvan

99

33629

340

12

Madrid

114

31158
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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 kiĢilerden oluĢmaktadır. Kongre amaçlı Ġstanbul‟a gelen bir turist
ortalama 3-4 gün kentte konaklamaktadır. Kongre süresi boyunca, 4-5 yıldızlı otellerde
konaklamakta, Boğaziçi, KapalıçarĢı, Mısır çarĢısı, Sultanahmet gibi mekânları gezmekte,
yeme-içme ve eğlence amaçlı olarak Boğaz kıyısı, Ġstiklal caddesi, Sultanahmet ve Fatih‟deki
mekânları tercih etmektedir13.
Ġstanbul kongre mekânları açısından geniĢ bir yelpazeye sahiptir. ÇeĢitli ölçeklerdeki kongre
mekânları, 4 ve 5 yıldızlı otellerin toplantı salonları ile üniversite oditoryumları birlikte
değerlendirildiğinde Ġstanbul kongre turizmi açısından altyapısını geliĢtirmektedir (Tablo 38,
Tablo 39).
Kongre turizmi açısından Ġstanbul‟da altı alt bölgeden söz etmek mümkündür:
Atatürk Havalimanı çevresi,
Kongre vadisi,
Haliç ve çevresi,
Levent Bölgesi (ĠĢ toplantılarının yapıldığı dört ve beĢ yıldızlı oteller),
Taksim (Küçük ölçekli toplantıların yapıldığı dört ve beĢ yıldızlı oteller),

13

Mülakat sonuçlarından derlenmiĢtir.
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Pendik Bölgesi14‟dir.
Görüldüğü gibi bu altı alt bölgenin beĢ tanesi Avrupa yakasında, sadece bir tanesi Anadolu
Yakası‟ndadır. Ancak son zamanlarda, Sabiha Gökçen Havalimanının uluslararası özellik
kazanması ile de birlikte yatırımların birçoğu bu bölgeye doğru kaymaktadır.
Ġstanbul Kongre Merkezi, en büyük kapasiteye sahip (9610 kiĢi) kongre merkezidir ve
Ġstanbul‟un iĢ ve kültür bölgesi içinde konumlanmıĢ, “Kongre Vadisi” olarak anılan
bölgesinde yer almaktadır. Ġkinci büyük kongre merkezi 8.027 kiĢi kapasiteli Haliç Kongre
Merkezi‟dir.
Ġkinci alt bölge, Atatürk Havalimanı‟nın yakın çevresi olarak gösterilmektedir. Bu bölgede
Ġstanbul Dünya Ticaret Merkezinde WOW Kongre Merkezi 4000 kiĢi kapasitesi ile
Ġstanbul'un en büyük konaklamalı kongre merkezi ile kongre açısından da değerlendirilen
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (2.687 kiĢi kapasiteli) bulunmaktadır.
Üçüncü alt bölge ise, Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi ile Haliç Kongre
Merkezinin faaliyete geçmesi ile birlikte kongre turizmi açısından önemli bir odak olan
Haliç‟tir. Bunlara ek olarak kentin farklı yerlerinde yer seçmiĢ çeĢitli büyüklük ve nitelikte
kongre düzenlemek için uygun salonlara sahip otel ve üniversiteler bulunmaktadır. Özellikle
son yıllarda vakıf üniversitelerinin sayısındaki artıĢla da birlikte üniversite oditoryum sayısı
son sekiz yıl içinde yaklaĢık 5 kat artmıĢ, 24.645‟e yükselmiĢtir. Kongre düzenlenen otellerde
de belirgin bir artıĢ söz konusudur. Otellerdeki toplantı salonu kapasiteleri 2004 yılında
23.299 kiĢi iken, 2012 yılında bu sayı yaklaĢık 3 kat artarak 69.402 kiĢiye ulaĢmıĢtır.
Özellikle kentin her iki yakasında özellikle çeperlerde yeni 4-5 yıldızlı otellerin geliĢmesi, bu
otellerin salon kapasitelerinin büyüklüğü dikkat çekicidir (Tablo 38 ve
Tablo 39). Görüldüğü gibi Ġstanbul, kongre turizmi açısından yeterli sayı ve büyüklükte
kongre mekanına sahiptir. Ancak kongre turizminin geliĢmesi için Ġstanbul‟un önündeki en
önemli engeller, kentsel altyapı ile ilgilidir. Ġstanbul‟un en önemli sorunları olan trafik, çevre
kalitesinin düĢüklüğü gibi konular kongre turizmi açısından da öne çıkmaktadır. Kongre için
yer tercihinde, kentin sahip olduğu kongre mekanının yanı sıra yaĢam kalitesinin yüksekliği,
yeterli konaklama tesisinin varlığı, ulaĢım bağlantılarının güçlü olması, kültürel ve tarihi
değerlerin varlığı etkili olmaktadır. Kongre amacıyla seyahat eden kiĢiler, aynı zamanda tarihi
ve kültürel mekanları ziyaret etmekte, kültürel etkinliklere katılmada istekli olmaktadır. Bu
tür turistler, baĢka bir zaman, kente kültür amacıyla da gelme potansiyeline sahip kiĢilerdir.

14

Yeni bir kongre merkezinin inĢaatı devam etmekte, dört ve beĢ yıldızlı oteller bulunmaktadır.
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Dolayısıyla kentin tanıtımı öncelikle üzerinde durulması gereken bir konu olarak öne
çıkmaktadır.
Tablo 38: Ġstanbul‟daki Kongre Mekânlarının Kapasiteleri (1)
Kapasite (KiĢi)

%

Kongre Merkezleri

39.684

26,4

Üniversite

24.645

16,4

Oteller

69.402

46,1

Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi

8.354

5,6

The Green Park Hotel &Convention Center

6.136

4,1

Divan Ġstanbul Asia Otel

2.230

1,5

150.451

100,0

Genel Toplam

Tablo 39: Ġstanbul‟daki Kongre Merkezleri ve Kapasiteleri (2)
Kapasite (KiĢi)

%

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

6.000

15,1

Hilton Kongre ve Sergi Salonu

3.000

7,6

Harbiye Askeri Müze Kültür Merkezi

2.200

5,5

860

2,2

9.610

24,2

21.670

54,6

WOW Kongre Merkezi

4.000

10,1

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

2.687

6,8

Atatürk Havalimanı Çevresi Alt Bölgesi

6.687

16,9

Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi

3.300

8,3

Haliç Kongre Merkezi

8.027

20,2

Haliç Alt Bölgesi

11.327

28,5

Toplam

39.684

100,0

Cemal ReĢit Rey Konser Salonu
Ġstanbul Kongre Merkezi
Kongre Vadisi Alt Bölgesi

(1) Otellere
iliĢkin
bilgihttp://www.toplantiseminer.com/Hotels.
aspx
web
sitesinden
[EriĢim
tarihi:24.05.2012]; üniversitelere iliĢkin bilgi Ġstanbul‟daki devlet ve vakıf üniversitelerinden telefon ile
sorularak elde edilmiĢtir.
(2) http://www.tsk.tr/2_genel_bilgiler/2_6_askeri_muze/askeri_muze.htm
(Harbiye
Askeri
Müze);
http://www.iccistanbul.com/planlama/kapasite-tablosu/?lang=tr
(Ġstanbul
Kongre
Merkezi);
http://www.feshane.com.tr/tr/index.htm, (Uluslararası Feshane Fuar Kongre ve Kültür Merkezi);
http://www.haliccc.com/?q=246&h=275&l=7
(Haliç
Kongre
Merkezi);
http://www.idtm.com.tr/markalarkongremerkezi.asp
(WOW
Kongre
Merkezi);
http://www.tuyap.com.tr/tr/index.php?main=m_beylikduzu_toplanti&left=l_beylikduzu&fbid=1
(TÜYAP);
http://www.gch.com.tr/toplanti-salon.aspx
(Grand
Cevahir
Hotel
ve
Kongre
Merkezi);
http://www.thegreenparkpendik.com/conventions (TheGreen Park Hotel &Convention Center)

ÇeĢitli ülkelere uçuĢ seferlerinin yapılması ve uçak bilet fiyatlarının ucuzlaması ve Doğu‟daki
yakın çevresindeki ülkelere yakınlık ve THY seferlerinin sıklığı kongre turizmi açısından
önemli bir fırsattır.
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Ayrıca Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda kongre turizmine iliĢkin kararlar getirilmiĢtir:
“Kentin kültürel altyapısının geliĢtirilmesi, kent içi ulaĢım sorunlarını hafifletecek ve çeĢitli
odaklar arasında rahat ulaĢım imkânları sağlayacak çözümlerinin acilen yaĢama geçirilmesi,
Ġstanbul‟da görece eksikliği tespit edilen 3 yıldızlı ve özel belgeli tesis (butik otel)
kapasitesini arttıracak önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, kongre turistinin profili ve
beklentileri gereği yukarıda önerilen yaklaĢımlar doğrultusunda Ġstanbul‟u her zaman yaĢayan
canlı, Ģenlikli bir kent haline getirmek, kültür ve sanat ortamını geliĢtirerek kenti kongre
turizmine hazır hale getirmek gerekmektedir.”
Ġstanbul’un Kongre Turizmi Açısından Zayıf Yönleri ve Dezavantajları
Kongre organizasyonlarında görev alacak nitelikli personelin olmaması, yabancı dil bilgisinin
kentte yaygınlaĢmaması, raylı sistemin kentte yaygınlaĢmaması, kent içindeki trafik, kongre
turizminin de geliĢmesinin önündeki engellerdir.
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4.2.1.4.2 Fuar Turizmi
Fuarlar, farklı ulusal ve uluslararası düzlemde birçok farklı yerden alıcı ve satıcıların tek bir
noktada buluĢtuğu, tanıtım, yeni ortaklıklar kurma, farklı ticari uygulamaları görme gibi
olanakların sunulduğu alanlardır. Küresel geliĢmelerin sonucu ortaya çıkan günümüz rekabet
ortamı fuarların önemini artırmıĢtır. Fuarlar, ticaretin geliĢmesi, yeni pazarlar bulunması ve
ekonomik canlılığın sağlanması bakımından çok önemlidir. Fuarların etkisi çok boyutlu
etkilere sahiptirler. Ürünlerin alıcıya ulaĢmasının ötesinde, bilgi paylaĢım, teknolojik geliĢme
ve paylaĢım ortamının sağlandığı fuarlar, hem düzenlendiği ülke ve Ģehirde faaliyet gösteren
firmaların cirosunu etkileyerek, ekonomiye katkı sağlamakta, hem de fuarların büyüklüğüne
göre yerli ve yabancı ziyaretçiyi kente çekerek, kentte bir hareketlilik sağlamaktadır.
Fuarlar, farklı niteliklerdeki ürün ve hizmet gruplarının tanıtımı ve pazarlanmasını
gerçekleĢtirmek amacıyla farklı gruplara ayrılmaktadır (www.tobb.org.tr).
Genel (Yatay) Fuarlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan tanıma göre,
genel fuarlar; belirli bir sektörü veya ürün grubunu esas almadan çeĢitli mal ve hizmetlerin
birlikte sergilendiği ve bunların ticari tanıtımının yapıldığı, içinde sosyal ve kültürel
etkinliklerin de bulunabileceği, en az elli katılımcının yer aldığı, süresi on beĢ günü geçmeyen
etkinliklerdir. Bu tür fuarlar her yaĢ ve beğeni grubuna açık olmalarından dolayı çok sayıda
ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadırlar.
Ġhtisas (Dikey) Fuarları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan ihtisas fuarı
tanımı ise Ģu Ģekildedir. Ġhtisas fuarı; belirli bir ürün veya hizmet grubu ya da sektörle
doğrudan ilgili ve sektöre yönelik mal ve hizmet üreten katılımcıların, teknolojik ve
uygulamalı bilgi ve alıĢveriĢinin arttırılması ve ticari iĢbirliğine yönelik bilgi değiĢimi
ortamının yaratılması ile ihtiyaç duyulan ürün sipariĢlerinin verilmesini amaçlayan, en az
yirmi katılımcının yer aldığı, süresi on günü geçmeyen etkinliklerdir. Ġhtisas fuarları,
düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen ve genellikle
o sektörle ilgili hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuarlardır. Bu fuarlarda genellikle bir
ya da birkaç sektörel alan bir araya getirilmektedir.
Ġhtisas fuarları büyük ve küçük ihtisas fuarları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Büyük ihtisas
fuarları ileri derecede uzmanlaĢmıĢ ve belirli bir sektöre hitap eden fuarlardır. Hedef kitlesi iĢ
adamları olmakta, sektör ve pazar dilimi bazında gerçekleĢmektedir. Küçük ihtisas fuarları,
düzenlenme sayısı fazla olan, genellikle perakendecilere yönelik olarak düzenlenen fuarlardır.
Ġhtisas fuarları ayrıca endüstriye ve pazar bölümüne göre fuarlar olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Endüstriye göre ihtisaslaĢmıĢ fuarlar, bir endüstri koluna dayalı olarak
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düzenlenmekte ve ziyaretçi profili konuyla ilgisi olan potansiyel müĢterilerden oluĢmaktadır.
Pazar bölümüne göre ihtisaslaĢmıĢ fuarlar, doğrudan tüketiciye değil, perakendecilere yönelik
olarak düzenlenmekte olup, perakende ticaretteki yenilikleri tanıtmak için olanak
sağlamaktadır.
Diğer fuar sınıflaması içinde tüketici fuarları, entegre fuarlar, solo fuarlar gelmektedir.
Tüketici fuarları, tüketim mallarının sergilendiği, toplumun her kesimine açık olan fuarlardır.
Entegre fuarlar, temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarı-mamul, ekipman ve
hammadde gibi temel ve yan dalları kapsayacak Ģekilde entegre edilerek düzenlenen
organizasyonlardır. Solo fuarlar, bir ülkenin baĢka bir ülkede tek baĢına organize ettiği
fuarlardır.
Fuarlar ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bölgesel fuarlar,
bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunulan bölgedeki ziyaretçiler tarafından
ziyaret edilen fuarlardır. Ulusal fuarlar, düzenlendiği ülkenin firmalarının katılımıyla
gerçekleĢtirilen ve baĢka bir ülkedeki firmanın katılmasına izin verilmeyen fuarlardır.
Uluslararası fuarlar, birçok ülkenin katılımıyla gerçekleĢtirilen ve fuara katılan firmaların
kendi ülkelerin ekonomik, teknolojik, kültürel-sosyal düzeylerini ve imkanlarını ortaya
koyarak Uluslararası bir tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır.
Expo Organizasyonları olarak da bir ayrım mevcuttur. EXPO kelime anlamı, „Uluslararası
sergi‟dir. 3-5 yıl gibi aralıklarla ve en çok 6 ay boyunca devam eden EXPO‟lar hem
düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik
geliĢmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların yansıtıldığı bir iletiĢim platformudur. EXPO
organizasyonları, kentleri ithalat ve ihracat sektörü yanında turizm ve hizmet sektörleri
açısından da etkilemektedir. Expo organizasyonları, ülkenin ekonomik ve teknolojisinin yanı
sıra yerel ve kültürel değerlerin de tanıtılmasında önemli rol oynamaktadır.
Fuar Turizmi Profesyonel Anlamda Dünyada Nasıl ĠĢliyor?
Dünya çapında önde gelen fuarların yaklaĢık üçte ikisi Almanya‟da düzenlenmektedir.
Kongre ve fuar için uygun ve yeterli sayıda altyapısının olması, modern teknoloji ve yüksek
hizmet kalitesi Almanya‟nın ön plana çıkmasında etkili faktörler arasındadır. Çok farklı
talepler için çeĢitlilik sunması, yüksek kalite hizmetin düĢük fiyata sunulması Almanya‟nın
tercih edilirliğini artırmaktadır. Dolayısıyla, her amaç için uygun ortamın sunulması,
fuarcılıkta önemli olmaktadır.
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Almanya‟da en önemli fuar merkezi olan Hannover‟a iliĢkin temel göstergelere bakıldığında
Ġstanbul‟un da fuarcılık alanında önemli bir konumda olduğunu anlamak mümkündür.
Hannover‟da ulusal 73, uluslararası olmak üzere toplam 116 adet fuar düzenlenmiĢ ve fuarlara
toplam 23.503 kiĢi katılmıĢtır. Katılımcıların %36‟nı (8.539 kiĢi) Almanya dıĢından gelenler
oluĢturmaktadır. Bu fuarlara toplam 1.821.750 kiĢi katılmıĢ olup bu katılımcıların %11‟lik
kısmını yabancılar oluĢturmaktadır. Ġstanbul‟da ise 2011 yılında toplam 204 adet fuar
gerçekleĢmiĢ ve toplam 32.868 kiĢi katılmıĢtır. Yabancı katılımcılar ise toplam katılımcıların
%17‟sini (5.535 kiĢi) oluĢturmaktadır. Bu fuarları toplam 5.241.233 kiĢi ziyaret etmiĢ, bu
katılımcıların %6‟lık kısmını yabancılar (361.305 kiĢi) oluĢturmaktadır. Görüldüğü gibi
Hannover‟da düzenlenen fuar sayısı Ġstanbul‟daki fuar sayısının %56‟sı kadardır. Toplam
katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı açısından Ġstanbul ön plana çıkarken, yabancı katılımcı ve
ziyaretçi sayısı açısından Ġstanbul, Hannover‟ın gerisinde kalmaktadır. Hannover‟daki
fuarlara Almanya dıĢından katılımcı ve ziyaretçi sayısının fazla olmasında, diğer Avrupa
kentlerine bağlantının karayolu ile ulaĢım bağlantısı ile kısa sürede sağlanabilirliği etkili
olmaktadır15..
Ġstanbul’un Fuar Turizmi Açısından Potansiyelleri ve Avantajları
Türkiye, dünya çapında fuar düzenlenen ülkeler içinde baĢı çekmektedir. ABD, Almanya,
Ġtalya, Ġngiltere gibi Avrupa ülkelerinden sonra gelmektedir. Bu durum Türkiye‟de fuarcılığın
kalbi olan Ġstanbul‟un ne kadar önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Farklı sektörlerde
faaliyet gösteren firmaların burada yoğunlaĢması, ekonominin kalbinin bu kentte atması,
büyük ölçekli fuar alanlarının, otellerin ve havaalanının olması kentin fuarcılık alanınında da
çekim merkezi olmasını sağlamaktadır.
Fuarlar açısından Ġstanbul‟un önemi çok yüksektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‟nin
istatistiklerine göre, 2011 yılında Türkiye‟de düzenlenen toplam 425 adet fuarın %48‟i (204
adet) Ġstanbul‟da gerçekleĢmiĢtir. Ġstanbul‟da düzenlenen fuarlardaki toplam katılımcı sayısı
2008 yılında 33.444 kiĢi iken 2011 yılında bu değer 32.868 kiĢiye gerilemiĢtir. 2008-2011
yılları arasında Ġstanbul‟da düzenlenen fuarlardaki yabancı katılımcı sayısının toplam içindeki
payı ise %11‟den %17‟ye yükselmiĢtir (
Tablo 40). Diğer bir ifade ile Ġstanbul‟un fuarlar açısından uluslararası düzlemde önemi artıĢ
göstermektedir.
Tablo 40: Ġstanbul‟da ve Türkiye‟de Düzenlenen Fuarlara ĠliĢkin Göstergeler (2008 ve 2011)
15

Hannover ExcibitionCenter‟a iliĢkin veriler http://www.germany.travel/tr/is-seyahatleri/trade-fairs/hannoverexhibition-centre.html kaynağınaaittir. [EriĢim tarihi 26.09.2012]
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2008

2011
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2008

2008

361.305

1.355.130 1.330.987 82.335 106.587

2008 2011

2008

Ġstanbul

199

204

33.444 32,868 3.941 5,535 5.241.233

2011

2011

Türkiye

431

425

56.758 56.855 5.265 7,143 14.390.656 666.25

2011

2011

2.296.877 2.381.872 97,435 138.244

Ġstanbul'un Türkiye Ġçindeki Payı

Düzenlenen
Fuar Sayısı

Toplam Fuar
Katılımcı
Sayısı

Doğrudan
Yabancı
Katılımcı
Sayısı

Toplam
Ziyaretçi
Sayısı

Yabancı Katılımcılara Tahsis
Ziyaretçi Edilen Toplam Stand
Sayısı
alanı (net / m²)
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Yabancı
Katılımcılara
Tahsis Edilen
Toplam Stand
Alanı (net / m²)

2008 2011

2008

2011

2008

2011

2011

2011

2008

2011

2008

2011

Ġstanbul

46,2

48

58,9

57,8

74,9

77,5

36,4

54,2

59

55,9

84,5

77

Türjiye

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kaynak: www.tobb.org.tr.

Dünya üzerinde 33 Ģehirde tek baĢına 100 bin metrekarenin üzerinde fuar alanı var. Bunlardan
8 tanesi Almanya‟da 7 tanesi ABD‟de. Ġstanbul‟a bu açıdan bakıldığında uluslararası
standartlara ulaĢmak yönünde hızlı adımların atıldığı görülmektedir. Ġstanbul‟da sadece fuar
mekânı olarak kullanılan iki tane mekân bulunmaktadır: Bunlardan TÜYAP 12 sergi
salonunda 98 bin metrekare (www.tuyap.com.tr ), CNR-EXPO 150.000 m² kapalı, 120.000 m²
açık alana ve 8 fuar salonuna (www.cnrexpo.com ) sahiptir. Ġstanbul 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 ulaĢım kolaylığından dolayı Avrupa
Yakası‟nda Atatürk Havalimanı‟na yakın yerde konumlanmıĢlardır (Tablo 41). Bunlar dıĢında
küçük ölçekli fuar, sergi amacı ile de uygun alanlara sahip mekânlar kent içinde
bulunmaktadır. Bu tür organizasyonlar daha çok perakende satıĢ amacı taĢıyan, kentliye
hizmet sunan fuar ve sergilerdir. Türkiye‟de ekonominin kalbi olan Ġstanbul fuarlar açısından
oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) fuar
istatistiklerine göre Türkiye‟de 2012 yılı fuar takviminde toplam 442 adet fuar yer almaktadır.
Tüm Türkiye içinde düzenlenen fuar sayısı bakımından % 46,2‟lik payla Ġstanbul birinci
sırada gelmektedir. Ġstanbul‟u, Ankara (%7,9), Ġzmir (%7,2), Antalya (%5,3) ve Bursa (%5,1)
illeri takip etmektedir. 2008-2012 yılları arasındaki dönemde düzenlenen fuar sayısı
Ġstanbul‟da artıĢ göstermektedir. Diğer illerde ise belirgin bir farklılık gözlenmemektedir
(www.tobb.org.tr) (ġekil 92).
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Düzenlenen fuar sayısına göre toplam içindeki pay
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ġekil 92: Düzenlenen Fuar Sayısına Göre Ġlk BeĢ Ġlin Toplam Ġçindeki Payının 2008-2012
Yılları Arasındaki Dönemde DeğiĢimi, (% Dağılım)
Kaynak: www.tobb.org.tr .

Tablo 41: Fuarların Düzenlendiği Mekânlara Göre Dağılımı
m2

%

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı (Rumeli Fuar ve Sergi Merkezi)

7000

1,8

Harbiye Askeri Müze Kültür Merkezi (Fuaye Alanı)

5000

1,3

16096

4,1

28096

7,2

Ġstanbul Kongre Merkezi (Fuaye Alanı)
Kongre Vadisi Alt Bölgesi
CNR EXPO FuarMerkezi

150000

38,5

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

98000

25,2

Ġstanbul Fuar Merkezi

97000

24,9

345000

88,6

6730

1,7

9721

2,5

16451

4,2

389547

100,0

Atatürk Havalimanı Çevresi Alt Bölgesi
Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi (Fuaye Alanı)
Haliç Kongre Merkezi (Fuaye Alanı)
Haliç Alt Bölgesi
TOPLAM
Kaynak: www.icec.org; www.iccistanbul.com; www.haliccc.com.

Fuarlar, özellikle turizm sezonu olan Haziran-Eylül arasındaki dönem dıĢında kentte ziyaretçi
hareketliliği olması açısından önemlidir. Ġstanbul‟da fuarların düzenlendiği / düzenleneceği
aylara göre dağılım incelendiğinde en fazla yoğunluğun Mart-Nisan-Mayıs ve Eylül-EkimKasım aylarında olduğu görülmektedir (ġekil 93). Fuarların Ġstanbul‟daki turizm sezonu
dıĢında gerçekleĢmesi, kente 12 ay boyunca yerli-yabancı ziyaretçilerin bulunmasına neden
olmaktadır.
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Yüzde

Aylara göre düzenlenen fuar sayılarının değişimi
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2008

18
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71
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52

Haziran Temmuz Ağustos
28

2009

16

30

40

57

46

2010

10

26

44

58

41

2011

12

32

81

59

2012

16

29

62

67

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10

67

44

14

13

9

66

36

23

11

32

59

28

26

12

6

47

57

30

28

6

9

57

44

47

26

6

14

22

9

23

11

46

15

55

24

ġekil 93: Aylara Göre Düzenlenen/Düzenlenecek Fuar Sayısının DeğiĢimi (2008-2012)
Kaynak: www.tobb.org.tr.

Fuarların gerçekleĢtiği mekânların yer seçimindeki en önemli faktör ulaĢılabilirlik /
eriĢilebilirlik, ikinci önemli faktör ise gerekli altyapının varlığı, üçüncü faktör ise mekânsal
olarak yeterli alanın olması olarak, Ġstanbul Turizm Ana Planı Veri Toplama ĠĢi kapsamında
yapılan fuar tesisleri ile yapılan anket sonuçlarından elde edilmiĢtir. Fuarların özellikle kentin
çeperlerinde konumlanmasının arkasında bu faktörlerin yattığı görülmektedir. Ancak fuarları
kent merkezinden koparmak da eksik bir geliĢim stratejisi olmaktadır. Dolayısıyla, fuara
gelenlerin kentle entegre olmasını kolaylaĢtıracak konforlu ve hızlı ulaĢım bağlantılarının
oluĢturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Ġstanbul‟da turizmin sürdürülebilir olmasında, üst gelir gruplarının kente getirilmesinde ve
kente yeni bir imaj kazandırılmasında çok önemli iĢlev yerine getirecek bir diğer turizm çeĢidi
olan fuar turizminin de geliĢtirilmesi öngörülmüĢ ve bu doğrultuda ilave fuar alanları
önerilmiĢtir. Fuar turizmi, Ġstanbul‟un uluslararası ölçekte hizmet merkezi olma kimliğiyle de
paralellik arz ettiği belirtilmiĢtir.
Pendik‟te yapımına baĢlanan fuar alanı da dahil mevcut fuar alanlarına ilave olarak SilivriÇanta (Kınalı KavĢağı‟nda) ve Avcılar-Firuzköy‟de iki yeni fuar ve festival alanı önerilmiĢtir.
Avcılar-Ispartakule‟de sadece TCDD tarafından Avrupa Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak
Ģekilde triyaj alanı ve yük transfer merkezi ihtiyacı için kullanılması amacıyla önerilen donatı
alanının, TCDD tarafından söz konusu amaç için kullanılmadığı takdirde, alanın batısında
önerilen fuar ve festival alanı ile entegre olacak Ģekilde fuar ve festival alanı olarak

206

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

kullanılması öngörülmüĢtür. 15.06.2009 onay tarihli 1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni
Planı toplam 1010 hektarlık (%0,2) fuar ve festival alanı önerilmiĢtir.
Ġstanbul’un Fuar Turizmi Açısından Zayıf Yönleri ve Dezavantajları
Fuar katılımcılarının Ġstanbul içindeki hareketliliği oldukça kısıtlıdır. 2011 yılında düzenlenen
204 fuarın %60‟ı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi‟nde, %20‟si ise Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı‟nda gerçekleĢmiĢtir. Ġstanbul‟da gerçekleĢen fuarların %80‟i kentin
çeperindeki büyük alana sahip fuar mekanlarında, %20‟si ise kentin merkezinde olan küçük
ölçekli fuar mekanlarında gerçekleĢmektedir. Kentin çeperindeki fuar merkezleri için
çevresinde 4-5 yıldızlı otel ihtiyacı, kent merkezi ile kolay iliĢki kurulmasını sağlamak için
ulaĢım altyapısı önemli olmaktadır. Ġstanbul‟da bulunan TÜYAP fuar ve kongre merkezi,
Ġstanbul Fuar Merkezine gelen katılımcılar yakın çevrede konaklamaktadır. Bu noktada en
önemli sorun, bu fuarlara gelen katılımcıların kentle iliĢki kurmamasıdır. Sektör temsilcileri,
özellikle Avrupa‟dan yabancı katılımcıların kente günübirlik geldiği fuar mekanında gününü
geçirdikten sonra tekrar ülkelerine geri döndüklerini belirtmiĢlerdir.
Ġstanbul‟daki mevcut fuar alanlarının kapasitesi, talebi karĢılamada yetersizdir. Mevcut fuar
alanları ile kent merkezi arasındaki eriĢilebilirliğin hızlı ve kısa süreli olmaması, fuar için
kente gelenlerin kentin kültürel değerlerini, diğer bir ifade ile kentin diğer bölgelerini tanıma
imkânı olmaması, yabancı dil bilgisinin yaygınlaĢmaması, tanıtım ve pazarlama da önemli
eksiklikler Ġstanbul‟un fuar turizmi açısından zayıf yönleri arasında sayılmaktadır.
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4.2.1.4.3 Doğa Turizmi
Doğa temelli turizm, doğal çekiciliklerle ilgili deneyimlerle ilgili aktivitelere bağlı olarak
doğada ve açık alanlarda gerçekleĢen turizmdir. Bu alanlar, bozulmamıĢ vahĢi yaĢam
alanlarından, kent parklarına kadar çeĢitli doğal alanları içermektedir. Doğa turizmi,
ekoturizm, macera turizmi, balık tutma, vahĢi yaĢam turizmi ve doğada yoga gibi çeĢitli alt
baĢlıkları içermektedir. En popüler aktiviteler, doğa yürüyüĢü, kuĢ ve diğer vahĢi yaĢamı
seyretme, fotoğrafçılık, bisiklete binme, kamp yapma, kayıkla gezme, piknik ve milli parkları
ziyaret etmektir.
KorunmuĢ alanlarda sürdürülebilir doğa turizmini yönetmek için gerekli olan temel prensipler
Ģu Ģekildedir:
Doğal değerler korunmalı ve tüm aktiviteler doğanın korunmasını desteklemelidir. Bu
tür alanlara olan ziyaretin amacı doğa olmakla birlikte, doğa eğitimi ve doğa bilinci
kavramları ile birlikte bu alanlarda turizm geliĢtirilmelidir.
Çevre mümkün olduğunca az baskıya konu olmalıdır. Ziyaretçilerin izleri, onlar bu
alanlardan gittikten sonra kalmamalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları tercih
edilmeli, emisyonlar minimize edilmelidir.
Yerel geleneklere, kültürlere, topluluklara saygı gösterilmeli. Ziyaretçiler, alandaki
toplulukları ve kültürleri öğrenmeye cesaretlendirilmeli, yerel topluluklar bilgi edinme
ve aktivitelerin oluĢmasında temel olduğu unutulmamalı, onların rehberliğinden
faydalanılmalı.
Ziyaretçiler, doğaya ve kültüre karĢı anlayıĢlarını artırmalı, daha çok değer
vermelidirler. Ziyaretçilere bilgi önceden verilmeli, rehberler iyi eğitimli olmalı,
bilgiye eriĢim kolay olmalıdır. Alan yönetimine ziyaretçilerin katkısı olmalıdır.
GeliĢmiĢ rekreasyonel faaliyetler ziyaretçiler için sağlanmalıdır. Ziyaretçi ihtiyaçları
düĢünülmeli, tesisler ve hizmetler yerel iĢletmelerle iĢbirliğinde geliĢtirilmelidir.
Farklı ziyaretçi taleplerine yönelik olanaklar oluĢturulmalı, sakin yürüyüĢ yapanlar
kadar, uzun yürüyüĢe çıkanlar, bisiklete binen kiĢiler için farklı rotalar oluĢturulmalı,
doğal çevrede aktivite çeĢitliliği için fırsatlar yaratılmalı.
Yerel ekonomiler ve istihdam geliĢtirilmelidir.
Tanıtım materyalleri üretilmeli, güncellenmelidir.
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Aktiviteler ortak iĢbirliği Ģeklinde organize edilmeli ve planlanmalı, ziyaretçilerin
fikirlerine önem verilmeli, yerel iĢletmelerle eğitim organize edilmelidir.
Bio-çeĢitlilik turizm sektörü için hayati önem taĢımaktadır. Turistler, milli parklar, kıyı
alanları ve dağlık bölgeler gibi doğal peyzajdan avantaj elde etmektedir. Temiz çevre, her bir
turistin beklentisidir. KirletilmiĢ veya bozulmuĢ çevreye turist tekrar gelmek istemeyecektir.
Turizm, istihdam ve gelir yaratarak ekonomik açıdan canlılık sağlamaktadır. Bu açıdan yoksul
ve geri kalmıĢ bölgeler, turizme daha çok ağırlık vermeye baĢlamaktadır. Diğer taraftan
turizm, doğal kaynakların tüketebilmekte, ekosistemi bozabilmekte, yerel halk için yaĢam
maliyetlerini yükseltebilmekte, yerel kültürü bozabilmektedir. Turizmin yerel halk ve
destinasyon üzerindeki asıl etkileri çevre hassasiyetine, politik ve yasal çerçeveye, geliĢmeyi
sürdürülebilirliğe doğru yönlendiren paydaĢların kapasitesine bağlıdır. Bio-çeĢitliliğin fazla
olduğu bölgelerde, diğer pek çok turizm açısından çekici unsurlar bio-çeĢitliliğe (korunmuĢ
alanlar, sahiller, adalar, yaban hayatı) bağlanmaktadır. Bio-çeĢitliliği koruyarak ve
sürdürülebilir olarak kullanmak, turizm geliĢme politika ve stratejileri ile birlikte olmalıdır.
Bu Ģekilde ev sahibi olan topluluk sosyal ve ekonomik fayda elde edebilmektedir (ġekil 51).
Sürdürülebilir turizm

BiyoçeĢitlilik
Koruma

Ekonomik canlılık
Yoksulluğu azaltma

ġekil 94: Turizm, Ekonomi, Koruma Üçlüsü
Doğa turizmi için yeni alanların geliĢtirilmesinde, alanın taĢıma kapasitesini sadece yerel
topluluklar açısından değil, ziyaretçiler açısından da göz önüne almak çok önemlidir. Doğal
alanlar, farklı sebepler için farklı insan gruplarına çekici gelen özelliklerle çeĢitlenmektedir.
Buna rağmen, çeĢitlilik, farklı deneyimler arayan ziyaretçilerin kendi kendilerine uygun yer
buldukları yerde çatıĢmaya da yol açmaktadır. Doğada sessizlik ve huzur arayan müĢteriler ile
motorlu açık hava etkinlikleri ile ilgilenen müĢteriler arasındaki çatıĢmaları artıracaktır.
Eagles‟e

göre

(2001)

(landscaperesearch.livingreviews.org),

parklardaki

turizm

faaliyetlerinde, negatif etkileri artıran nedenlerin baĢında düĢük finans seviyesinden kaynaklı
zayıf turizm politikaları, yönetim, personel gelmektedir. Ziyaretçiler, ziyaretçi deneyimleri
açısından çevreyi olumsuz bir Ģekilde etkileyebilmektedir. Parklarda sunulan herhangi bir
hizmet, tüm paydaĢları memnun etmeli, çevre bütünlüğü muhafaza edilmelidir. Bunu
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sağlamanın yolu da, ziyaretçilere yönelik piyasa araĢtırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını
değerlendirmekten geçmektedir. Böylelikle alan ve tesislerdeki memnuniyet düzeyini ölçerek
mevcut ve gelecekte oluĢabilecek sorunları belirlemek de mümkün olmaktadır.
Ġstanbul, ormanları, endemik bitkileri, kuĢ türleri, sulak alanları, flora ve faunası ile doğa
turizmi için potansiyellere sahiptir.
Son yıllarda, kitle turizminden, Ģehrin kalabalığından sıkılan turistler açık alanlardaki
rekreasyon aktivitelerine yönelmektedir.
Ġstanbul’un Doğa Turizmi Açısından Avantajları
Ġstanbul sahip olduğu doğal güzelliklerle, baĢta kültür olmak üzere diğer amaçlarla gelen
ziyaretçiler için alternatifler sunmaktadır. Özellikle kentin çeperinde görülmeye değer
odakların varlığı, kentin belli noktalarıyla sınırlı kalan turizm aktivitesinin kentin tamamına
yayılması açısından potansiyel oluĢturmaktadır. Bu alanlar hem Anadolu, hem de Avrupa
Yakası‟nın kuzey kesimlerindeki yerleĢmelerde bulunmaktadır. Anadolu Yakası‟nda, Beykoz,
ġile, Avrupa Yakası‟nda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kilyos, Sarıyer
doğal güzellikler açısından zengin yerleĢmelerdir. Özellikle Beykoz ve ġile köyleri
ekoturizm, spa turizm açısından potansiyel alanlardır.
Ġstanbul, Karadeniz ile Marmara Denizi‟ni birbirine bağlayan kenti Anadolu ve Avrupa olarak
iki yakaya ayıran Ġstanbul Boğazına sahiptir. Kentin içinden geçen boğaz eĢsiz bir coğrafya
ortaya çıkarmaktadır. Kentteki kültürel ve tarihi değerlerin yoğunlaĢtığı Tarihi Yarımada,
Haliç, Marmara Denizi, Ġstanbul Boğazı ve kara surları ile çevrelenmiĢ durumdadır.
Dolayısıyla Ġstanbul, insan eliyle oluĢmuĢ kültür-tarih-sanat değerlerinin yanı sıra doğal
değerleri açısından da eĢsiz bir potansiyele sahiptir.
Ġstanbul‟daki en yüksek üç nokta sırasıyla 537 metrelik Aydos Dağı, 438 metrelik KayıĢdağı,
442 metrelik Alemdağ'dır. Ġlin en önemli gölleri olan Büyükçekmece, Küçükçekmece ve
Durusu gölleri birer lagündür. Ġstanbul Boğazı'nda Haliç, Tarabya ve Ġstinye koyları
bulunmaktadır.
Göller, doğal yaĢam alanları, Ġstanbul Boğazı‟nın sağladığı estetik güzellikler ve diğer coğrafi
çekicilikler kentin turizm çeĢitlendirmesi açısından sahip olduğu avantajları ortaya
koymaktadır. Bu alanlara özellikle Anadolu Yakası‟nda, Beykoz, ġile, Adalar, Avrupa
Yakası‟nda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sarıyer ilçelerinde yoğun olarak
rastlanmaktadır. Ġstanbul‟un kuzeydoğusu, Alemdağ‟ın kuzeyi, Polonezköy, Riva Deresi ve
Ağva‟daki Gökdere arasındaki bölge, Belgrad Ormanları, KayıĢdağı Arberatumu, Atatürk
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Arboretumu bitki inceleme açısından değerlendirilebilecek çeĢitli türde ağaç ve bitki türü
sunmaktadırlar.
Ġstanbul Metropolünde 5 bölge sulak alan statüsündedir. Bunlar, Silivri-Danamandıra,
Arnavutköy (Terkos Gölü, Kulakçayırı), Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri. Bu
alanların en büyüğü Terkos Gölü‟dür. Ġstanbul‟daki tek tabiat koruma alanı 46 hektarlık bir
alana sahip olan Beykoz Ġlçe sınırları içinde bulunan Göknarlık Tabiat Koruma Parkıdır.
Ġstanbul‟da toplam 4628,23 hektarlık bir alan oluĢturan 23 adet tabiat parkı bulunmaktadır. Bu
parklar Ġstanbul içinde, Adalar, Beykoz, Çatalca, Eyüp, GaziosmanpaĢa, Sarıyer, ġile ve ġiĢli
ilçelerinde bulunmaktadır. Alan büyüklüğü açısından tabiat parklarının %65,63‟ü Beykoz
ilçesinde, %14,02‟si ġile ilçesindedir. Ġstanbul fundalıklarının önemli bir kısmı Ömerli su
toplama havzasının çevresindedir.
Ġstanbul‟da toplam 35.885 hektarlık bir alan, yaban hayatı geliĢtirme sahasıdır. Bu alanlardan
en önemlisi, toplam alanın %96‟sını oluĢturan Çatalca Ġlçe sınırları içinde yer alan Çilingoz
yaban hayatı geliĢtirme sahasıdır.
Ġstanbul‟da Beykoz ilçe sınırları içinde 1063 hektar büyüklüğünde kent ormanı
bulunmaktadır. Ayrıca Sultangazi ilçe sınırları içinde de 80 hektar büyüklüğünde Mimar
Sinan Kent Ormanı yakın zamanda faaliyete geçmiĢtir. Ġstanbul‟da toplam 52 adet özel orman
alanı bulunmaktadır. Bu ormanların toplam büyüklüğü, 39.791.211 hektardır. Ormanlar,
Adalar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Kartal, Pendik, Sarıyer ilçelerinde bulunmaktadır. En
fazla sayıda özel orman, Sarıyer, Beykoz, Pendik ve Kartal ilçelerindedir. Alan büyüklüğü
açısından ise toplam özel ormanların %47,3‟ü Pendik‟te, %35,2‟si Beykoz‟dadır
(bolge1.ormansu.gov.tr).
Beykoz ve ġile köyleri ekoturizm açısından potansiyel alanlardır. ġile‟de köy evlerinde
konaklama, ağaç evlerde konaklama (woodyville evler), butik otellerde konaklama, köy ve
doğa gezileri, doğa yürüyüĢü (trekking), atla gezi, avcılık, doğa fotoğrafçılığı, uygun
noktalarda atv parkurları, off-road ve serbest spor aktiviteler, kaya tırmanıĢı ve eğitim
parkurları (outdoor), mağara gezileri, kampçılık (camping), orman içindeki parkurlarda
bisiklet turları gibi çeĢitli aktiviteler bulunmaktadır.
Avrupa Yakasında Silivri ve Çatalca‟da da Beykoz ve ġile için söz konusu olan modeli
geliĢtirecek potansiyeller söz konusudur. Kentin kuzeyindeki iki ayrı kutupta, farklı turizm
arayıĢı içinde olanlar için turizm güzergahları için fırsatlar bulunmaktadır.
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, kentin çeperleri doğal değerler açısından çok
zengindir ve çeĢitli faaliyetler açısından uygun potansiyele sahiptirler. Anadolu Yakası‟nda,
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Beykoz, ġile, Avrupa Yakası‟nda Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kilyos,
Sarıyer doğal güzellikler açısından zengin yerleĢmelerdir. Ġstanbul içinde çok az olan bu
alanların korunarak değerlendirilmesi çok önemlidir. Dolayısıyla, bu alanların doğa turizmi
için potansiyel oluĢtururken, kentin eĢikleri olduğu da göz ardı edilmemelidir. Ġstanbul, doğal
değerleri açısından zengin olmakla birlikte kentteki yapılaĢma baskıları ile bu alanlar yok
olma tehdidi altındadır. Orman alanları, fundalıklar, kuĢ gözlem alanları, su havzaları
Ġstanbul‟un geliĢmesinin önündeki en önemli eĢiklerdir.
Ġstanbul’un Doğa Turizmi Açısından Dezavantajları
Ġstanbul‟un özellikle kuzey alanları doğal değerler açısından oldukça zengindir. Ancak bu
alanların varlığını tehdit eden bir takım olumsuz koĢullar, Ġstanbul‟da söz konusudur.
Bunlardan en önemlisi; kentteki hızlı nüfus artıĢı ve hızlı yapılaĢma baskısıdır. Özellikle
kuzeydeki orman alanlarına doğru hızla artan yapılaĢma baskısı bu alanların yok olmasına
neden olmaktadır. Orman alanları, sulak alanlar, fundalıklar, endemik bitki alanları, kuĢ
gözlem alanları gibi birbirinden farklı değerleri bünyesinde bulunduran Ġstanbul, ne yazık ki
günümüzdeki yatırımlarla bu değerlere zarar vermektedir. Koruma – kullanma dengesi
gözetilmeden yapılan bu yatırımlarda doğal zenginliklerin sürdürülebilirliği ikinci planda
kalmaktadır. Mevcut durumda bu alanlarda koruma dengesini gözeten, sürdürülebilir turizme
yönelik aktiviteler oldukça yetersizdir. Kentin kalabalık ve stresli yaĢamından günübirlik
uzaklaĢma imkânı olmasına rağmen bu potansiyel, mevcutta oldukça az Ģekilde
değerlendirilmektedir. Bu tür faaliyetlerin olduğu alanlarda ise günübirlik veya hafta sonları
olan yoğunluktan dolayı doğanın kirlenmesi ve tahribatı söz konusudur. Bu tür alanların
taĢıma kapasitenin çok üstünde bir kullanım söz konusu olduğunda da çevreye verilen zarar
daha fazla olmaktadır. Doğa temelli turizm türlerine ait taĢıma kapasitesinin olmaması önemli
bir eksikliktir. Dolayısıyla, doğa turizmine yönelik bir eylem planının varlığına ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Tablo 42: Ġstanbul‟daki Doğal Değerlerin Ġlçelere Göre Dağılımı

Kaynak: www.ogm.gov.tr; www.milliparklar.gov.tr; DKMP/mp/index.htm.
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4.2.1.4.4 Medikal Turizmi
Sağlık turizmi, düĢük maliyetle nitelikli sağlık hizmetinin farklı ülkelerden alınmak istenmesi
sonucu oluĢan bir seyahat türüdür. Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde sunulan sağlık hizmetinin
kaliteli olmakla birlikte yüksek maliyetli olması, hem sosyal güvenlik kurumlarını hem de
özel sağlık sigorta Ģirketlerini olumsuz etkilemeye baĢlamıĢ, toplum içinde artan maliyetler
karĢılanamaz düzeye gelmiĢtir. Bu durum, geliĢmiĢ ülkelerde bulunan sosyal güvenlik
kurumları ve özel sigorta Ģirketlerinin kaliteli hizmet sunumunun olduğu yakın ülkelerdeki
kurumlarla paket anlaĢmalar yapma eğilimini artırmıĢtır. Böylelikle geliĢmiĢ ülkelerden,
kaliteli sağlık kurumlarına sahip daha az geliĢmiĢ ülkelere doğru bir tedavi amaçlı bir turist
hareketi ortaya çıkmıĢtır. Sağlık turizmi; medikal turizm, termal turizm, spa ve sağlıklı yaĢam,
ileri yaĢ turizmi, engelli turizmi, sporcu turizmi ve rekreasyon turizmi olarak alt dallara
ayrılmaktadır.
Medikal turizm; genel olarak cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren diğer tıbbi müdahaleleri
içeren uygulamalara ihtiyaç gösteren hastalara "maliyet etkin" özel tıbbi bakım verilmesi
maksadıyla turizm endüstrisi ile iĢbirliği yapılmasıdır. Medikal turizm ya da tıp turizmi,
insanların kendi ülkelerindeki yüksek tedavi giderleri nedeniyle yabancı ülkelerdeki düĢük
tedavi fırsatlarını ve daha kaliteli hizmetleri değerlendirmek amacı ile oluĢan turizm
hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Bu turizm türünde, tıbbi müdahale ve tedavi ağırlıklı bir
zorunlu seyahat söz konusudur. Medikal turizm açısından Singapur, Filipinler, BirleĢik Arap
Emirlikleri, Hindistan çekim merkezi olan ülkeler dikkat çekmektedir (www.lw.com). Bu
kentlerin özellikleri, düĢük operasyon maliyetleri, özelleĢmiĢ birinci sınıf tıbbi bakım, sağlığa
yönelik ticaret ve diğer destekleyici hizmetler sağlamasıdır.
Türkiye’nin Medikal Turizmdeki Önemi
Joint Commission'ın uluslararası kolu olan Joint Commission International (JCI), 1994
tarihinden bu yana 80 ülkede sağlık bakım organizasyonları, sağlık bakanlıkları ve küresel
organizasyonlarla birlikte çalıĢmaktadır. Bu kuruluĢ, hasta bakımının güvenliğini geliĢtirmek
amacıyla, akreditasyon ve sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır. 2011 Haziran ayında JCI,
Uluslararası

Sağlık

Bakımında

Kalite

Topluluğu'ndan

(ISQ)

(tr.jointcommissioninternational.org ) dört yıllık akreditasyon almıĢtır. ISQua akreditasyonu,
sağlık hizmetleri organizasyonlarının çalıĢmasını denetlemek amacıyla JCI tarafından
kullanılan standartların, eğitimin ve süreçlerin akreditasyon kuruluĢları için en yüksek
uluslararası temel ölçütleri karĢılamasını garanti etmektedir. JCI'nin tüm bileĢenleri akredite
edilmiĢtir. Bunlar; genel akreditasyon programı, hastaneleri akredite etmek için kullanılan
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standartlar, birinci basamak hekimliği organizasyonları, ayakta tedavi organizasyonları, bakım
sürekliliği (evde bakım ve uzun süreli bakım), klinik laboratuvarlar ve klinik bakım programı
sertifikasyon standartlarıdır. Ayrıca, ISQua, dünya genelinde yer alan yerinde denetleyiciler
için JCI eğitim programını da akredite etmiĢtir. Dünyanın ilk Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Ġttifak Merkezi WHO, Joint Commission (JCI'nin ABD'de yer alan ana Ģirketi) ve JCI
arasında özellikle hasta güvenliği çözümlerine adanmıĢ bir müĢterek ortaklıktır. JCI,
hastaneler, 15 tür klinik bakım programı için sertifikasyonun yanı sıra ayakta tedavi tesisleri,
klinik laboratuarlar, bakım sürekliliği hizmetleri, evde bakım ve uzun süreli bakım
organizasyonları, tıbbi nakil organizasyonları ve birinci basamak hekimliği hizmetleri için
akreditasyon sunmaktadır. JCI standartları, uluslararası sağlık hizmetleri uzmanları tarafından
geliĢtirilmiĢtir ve sağlık hizmetinin standart bir Ģekilde sunulmasını sağlamaktadır
(tr.jointcommissioninternational.org).
Türkiye uluslararası medikal turizm pazarında, akredite olmuĢ hastane sayısı açısından öne
çıkmaktadır. (Tablo 43). Medikal ve sağlık turizminde Türkiye‟nin ismi, Hindistan, Singapur,
Tayland, Almanya gibi ülkelerle aynı pazarda geçmektedir. Medikal ve sağlık turizminde
önemli bir konumda olan Hindistan‟da 19 adet, Tayland‟da 34 adet, Singapur‟da 22 adet,
Türkiye‟de 47 adet Joint Commission International (JCI) sertifikalı sağlık kuruluĢu
bulunmaktadır16. Bu hastaneler Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Muğla, Adana, Antalya, Denizli,
Bursa, Gaziantep, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Erzurum, NevĢehir, Edirne, Aydın, Van,
Kayseri olmak üzere toplam 18 ilde bulunmaktadır (www.saglikturizmi.gov.tr). Sağlık
Bakanlığı sağlık turizmi dairesi baĢkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça, Ġngilizce, Almanca
ve Rusça dilinde Acil durumlarda 112, Ģikayet durumlarında 184 nolu hatlardan ve
hastanelerde uluslararası hastalara tercümanlık hizmetleri mevcuttur. Türkiye‟deki tüm
hastaneler ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez
denetlenmektedir.

16

Akreditasyon sağlık hizmetlerinde oluĢturulmuĢ kalite sistemidir. Son yıllarda sağlık kurumlarında kalite ve
hasta güvenliği en çok önem verilen konuların baĢında gelmektedir. Bu konularla ilgili belli kuruluĢlar tarafından
modeler geliĢtirilmiĢtir. Bu amaca hizmet eden uluslararası sağlık akreditasyon kuruluĢlarından birisi de Joint
Commission International (JCI)‟dır. Sağlık kuruluĢlarının kalite sistemlerini, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri
temel alınarak hazırlanmıĢ JCI modeline göre değerlendirmekte ve ilgili sağlık kuruluĢunun kalite güvence
sistemini bu model çerçevesinde geliĢtirmesini hedeflemektedir.
Türkiye‟deki sağlık hizmeti kalitesi, JCI (Joint Comissions International/Uluslararası BirleĢik Komisyonu) ve
ISO (International Organization for Standardization / uluslararası kuruluĢlar tarafından onaylanmıĢtır.
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Tablo 43: Ülkelere Göre Ameliyatların Fiyat KarĢılaĢtırması (2012)
Ülke

BYPASS

Kalp Kapakçığı
Ameliyatı

Kemik Ġliği
Transplantasyonu

ABD

129.750 $

58.250 $

300.000 $

Ġsviçre

44.596 $

47.794 $

200.000 $

Ġngiltere

27.770 $

25.000 $

250.000 $

Singapur

30.000- 33.000 $

12.500 $

250.000 $

Almanya

17.335 $

Veri yok

250.000 $

Ġsrail

30.000 $

25.000 $

90.000 $

Türkiye

11.375-15.000 $

16.950 $

40.000- 70.000 $

Tayland

11.000 $

10.000 $

50.000- 60.000 $

Hindistan

8.666 $

11.750 $

40.000 $

Kaynak: www.healthinturkey.org.

Ġstanbul’un Medikal Turizm Açısından Avantajları ve Potansiyelleri
Ġstanbul‟da hem artan nüfus hem de geliĢen teknolojiye paralel olarak sağlık hizmetlerinin de
son 20 yılda hızlı artıĢ gösterdiği görülmektedir (Tablo 44). Böylelikle Ġstanbul Türkiye‟nin
en fazla sağlık yatırımı yapılan kenti olmaktadır. Günümüzde Ġstanbul, 13 milyonu bulan
kendi nüfusunun yanı sıra, gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde hasta baĢvurusu
almaktadır. (Tablo 48). Ġstanbul'un sağlık konusunda cazip bir merkez haline gelmesindeki en
büyük etken ise, hastane ve hizmet kalitesinde sağlanan kapasite ve nitelik artıĢıdır (ġekil 85).
Tablo 44: KuruluĢ Yıllarına Göre Kurumun Bağlı Olduğu KuruluĢ
Özel

Üniversite

Kamu

Eğitim AraĢtırma

KuruluĢ Tarihi

n

%

n

%

n

%

n

%

1980 öncesi

2

3,4

0

0,0

1

1,7

1

1,7

1980-1989

3

5,2

1

1,7

0

0,0

0

0,0

1990-1999

18

31,0

3

5,2

1

1,7

1

1,7

2000 sonrası

24

41,4

0

0,0

1

1,7

2

3,4

Toplam

58

100

58

100

58

100

58

100
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50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1980 öncesi

1980-1989

1990-1999

2000 sonrası

%

ġekil 95: Dönemlere Göre Anket Yapılan Hastanelerin KuruluĢ Yıllarının Dağılımı
Medikal turizmde hastaneler ile hastalar arasında iliĢki çeĢitli Ģekillerde kurulabilmektedir:
Anket yapılan hastanelerden 40 tanesi hastaların kendilerine, kurumun ve ilgili diğer internet
sitelerini inceleyerek veya yakın çevre tavsiyesi ile ulaĢtıklarını belirtmiĢtir. Ayrıca 23
hastane, yurtdıĢındaki ofisler ve/veya temsilcilikler sayesinde hasta ile iliĢki kurulduğunu
belirtmiĢtir. Türkiye‟de medikal turizm açısından öne çıkan Dünya Göz Hastanesi‟ne ait
Brüksel, Londra, Almanya, Fransa‟daki irtibat ofislerinin yardımıyla iki ülke arasındaki
iliĢkiler kurulmaktadır. Anket yapılan 6 hastane, yabancı ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ile
irtibat halinde olduklarını ve bu iliĢki ile hastaların Türkiye‟deki hastanelere yönlendirildiğini
belirtmiĢtir. Hastanelerin internet sitesi dıĢında yazılı ve görsel medya reklamları da
yurtdıĢından hst çekmede etkili yollardan biridir. Aracı kurumlar, hastane ve hastane arasında
köprü görevi görmektedirler (Tablo 45). Anket yapılan hastanelerden 5 tanesi aracı kurumlar
aracılığı ile hasta kabul ettiklerini belirtmiĢtir.
Tablo 45: YurtdıĢından Gelen Hastaların, Hastane Ġle Bağlantı Kurma ġekilleri
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YurtdıĢından gelen hastalar size nasıl ulaĢıyor?

n

%

Internet araĢtırması veya yakın çevre tavsiyesi

40

31,6

Hastanelerin yurtdıĢındaki ofisleri

23

18,2

Sağlık Bakanlıkları ile olan irtibat

7

5,5

Yazılı ve görsel medya reklam ve tanıtım faaliyetleri

6

4,8

Aracı kurumlar

5

3,9

Diğer

17

13,4

Toplam

127

100
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Bazı hastaneler tedavi süreci dıĢında havalimanından hastaneye ulaĢım, konaklama, hastanın
hastalığına bağlı olarak kent gezisini içermektedir (Tablo 46). Sağlık amacıyla gelen turistlere
paket programlar hazırlayan seyahat acenteleri ve sağlık kuruluĢları özel araç, boğaz turu,
rehber ve 5 yıldızlı otelde konaklama hizmeti sunmaktadır. Ġstanbul‟da 58 adet sağlık tesisi ile
yapılan anket sonuçlarına göre, hastanelerin 23 tanesi konaklama konusunda hastalara yardım
etmektedir. 19 tanesi havaalanından hastaları alıp, hastaneye getirme hizmeti vermektedir. Bu
anket sonuçlarında, hastalara Ġstanbul‟u tanıma/gezme hizmeti veren hastane sayısının ise 6
olduğu görülmektedir. Örneğin, Türkiye‟de medikal turizm konusunda çok önemli yatırımlar
yapan Dünya Göz Hastanesi‟nde sunulan sağlık paketleri ile yılda yaklaĢık 24.000 yabancı
hasta göz ameliyatı için gelmektedir. Avrupa‟da bulunan temsilciliklerle ve web sitesi
üzerinden sağlanan on-line rezervasyon sistemiyle, yurtdıĢından gelen hastaların havaalanıotel-hastane transferleri gerçekleĢtirilmektedir. 4-5 yıldızlı otellerle 3 gece konaklama,
hastane içerisinde Türkçe, Almanca, Hollandaca veya Ġngilizce konuĢan refakatçi eĢliği,
yarım günlük Ģehir turu gibi hizmetler bu paket içinde gelen turistlere hastane tarafından
sunulmaktadır (www.dunyagoz.com)..
Tablo 46: YurtdıĢından Gelen Hastalara Sağlık Hizmeti DıĢında Verilen Hizmetler
YurtdıĢından gelen hastalara sağlık hizmeti dıĢında
verilen hizmetler
Konaklama konusunda yardım
Havaalanından transfer
Ġstanbul'u tanıma / gezme
Diğer
Toplam

n

%

23

39,7

19

32,8

6

10,3

10

17,2

58

100,0

Anket sonuçlarına göre, hastaneler hasta ve/veya hasta yakınlarının Ġstanbul‟daki konaklama
sorununa, aracı kurumlarla antlaĢma yaparak çözüm üretmektedir. Hastane bünyesinde
hastalara kentteki konaklama olanakları hakkında bilgi veren ofis ile de hastalara yardımcı
olunmaktadır. Hastalara hastane bünyesi içinde konaklama olanağı verilmesi de üçüncü
çözüm yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak anket yapılan hastanelerden sadece bir
tanesi bu Ģekilde bir hizmet vermektedir (Tablo 47).
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Tablo 47: Hasta ve/veya Yakınlarının Ġstanbul‟da Konaklamasına ĠliĢkin Düzenlemeler
Hasta ve/veya yakınlarının Ġstanbul’da konaklamasına iliĢkin düzenlemeler

n

%

13

46,4

Kentte konaklama olanakları hakkında bilgi veren ofisimiz var

5

17,9

Doğrudan bu hizmeti veren otel, misafirhane vb. ünitemiz var

1

3,6

Diğer

9

32,1

28

100,0

Kentte konaklama olanakları hakkında aracı olan kurumlarla antlaĢmamız var

Toplam

Anket yapılan hastanelere birinci sırada Ġstanbul‟da yaĢayan hastalar gelmektedir. Ġstanbul
dıĢındaki diğer Ģehirlerden gelen hastalar ikinci sırada yer almaktadır. Yabancı ülkelerden
gelen hastalar, üçüncü sırayı almaktadır (Tablo 48).
Tablo 48: Hastanelerdeki, Hasta Profillerinin Sıralaması
Ġstanbullular
n
1. Sıra
2. Sıra
3. Sıra
Toplam

55
1
1
57

%
96,5
1,8
1,8
100,0

Ġstanbul dıĢındaki
Yabancı ülkelerden
Ģehirlerden
gelenler
gelenler
n

%
1
42
10
53

n

%

1,9
79,2
18,9
100,0

0
10
39
49

0,0
20,4
79,6
100,0

Anket yapılan hastanelere gelen hastaların geldikleri iller coğrafi bölgelere gruplandırılmıĢtır.
Buna göre en fazla Marmara Bölgesi‟ndeki illerden hastaları geldiği görülmüĢtür. Diğer
taraftan sağlık koĢullarının yetersiz olduğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi içindeki
illerden de Ġstanbul‟daki hastanelere talep olmaktadır (Tablo 49).
Tablo 49: Anket Yapılan Hastanelere Gelen Hastaların Bölgelere Göre Dağılımı
Gelen hastaların bölgelere göre dağılımı

n

%

Marmara

80

52,3

Karadeniz

19

12,4

Doğu Anadolu

16

10,5

Ġç Anadolu

16

10,5

Ege

11

7,2

Güneydoğu Anadolu

8

5,2

Akdeniz

3

2

Toplam

153

100

Medikal seyahatte hastalar için uçak seyahatinin süresi önemlidir. Özellikle kalp, beyin
cerrahi gibi ciddi operasyonların öncesi ve sonrasında hastanın yolculuk süresinin kısa olması
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gereklidir. Bu açıdan Türkiye hem doğudaki hem de Avrupa‟daki ülkeler açısından, medikal
turizmdeki diğer rakip ülkelere göre daha eriĢilebilir konumdadır. Anket sonuçlarına göre
hastanelere, yurtdıĢından hasta gelen ülkelerin baĢında Arap ülkeleri (Irak, Libya, Suriye,
Ġran) gelmektedir. Avrupa ülkelerinde ise en fazla hasta Almanya‟dan gelmektedir. Üçüncü
önemli grup ise Türki Cumhuriyetler‟dir. Özellikle Azerbaycan‟dan hasta geldiğini belirten
hastane sayısı anket sonuçlarına göre 15‟dir (Tablo 50).
Tablo 50: Yabancı Hastaların Geldikleri Ülkeler

Yabancı hasta gelen ülke

Hastane
Sayısı

Yabancı hasta gelen ülke

Hastane
Sayısı

Irak

25

Kıbrıs

2

Azerbaycan

15

Tunus

2

Almanya

14

Yunanistan

2

Libya

13

Moldova

1

Rusya

8

Makedonya

1

Suriye

7

BirleĢik Arap Emirlikleri

1

Ġran

6

Bulgaristan

1

Türkmenistan

6

Ġsrail

1

Ukrayna

5

Avusturya

1

Hollanda

5

Belçika

1

Afganistan

5

Sırbistan

1

Ġngiltere

4

Bahreyn

1

Fransa

3

ABD

1

Gürcistan

3

Arnavutluk

3

Ġsviçre

3

YurtdıĢından hasta gelmesi ile birlikte, hastanelerde yabancı dil bilen doktora olan ihtiyaç
artmıĢ, yurtdıĢından yabancı uyruklu doktorlar tercih edilmeye baĢlamıĢtır. Anket sonuçlarına
göre 58 hastane içinde yabancı uyruklu doktor olan hastane sayısı 12 adettir ve bu doktorlar
en fazla Ġran, Irak, Afganistan gibi Arap ülkelerinden, Azerbaycan‟dan, BangladeĢ,
Bulgaristan ve Makedonya‟dan gelmektedir (Tablo 51).
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Tablo 51: Anket Yapılan Hastanelerde ÇalıĢan Yabancı Uyruklu Doktorların Geldiği Ülkeler
Ülke
Ġran

n

%

4

33,3

Azerbaycan

3

23,8

BangladeĢ

1

8,3

Bulgaristan

1

8,3

Irak

1

8,3

Makedonya

1

8,3

Afganistan

1

8,3

12

98,8

Toplam

Ġstanbul‟a medikal turizmde yurtdıĢından hastalar farklı amaçlarla gelmektedirler. Bunları iki
grupta ele almak mümkündür: Ġlki, göz, diĢ, estetik gibi basit cerrahi operasyonlar için kısa
süreli gelip, tedavi süresi içinde kenti gezmek isteyen kiĢilerden oluĢan bir ziyaretçi grubudur.
Ġkincisi ise by-pass, beyin ameliyatı, kanser redavisi, tüp bebek gibi operasyonlar için gelen,
birinci önceliği sağlık hizmeti almak olan kiĢilerden oluĢan ziyaretçi grubudur. Ġkinci gruptaki
ziyaretçilerin kentte kalıĢ süresi, operasyon sonrasındaki kontroller için kentte konaklamak
zorunda olduklarından birinci gruba göre daha uzundur. Estetik ve diĢ için gelenler ortalama
3-4 gün kentte kalmakta ve kentte gezme imkanı bulabilmektedirler. Kalp, beyin
operasyonları, kanser tedavilerinde ise bu süre 1 aya ulaĢabilmekte, ayda bir kontroller için
tekrar kente gelmek zorunda kalmaktadırlar. Hastanın geçirdiği operasyona bağlı olarak,
seyahat edebilmesi için kentte iyileĢme süresinin bir kısmını geçirmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla hastanın ve beraberinde gelen yakınlarının kentte konaklama zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Hastalar, genellikle hastane çevresindeki konaklama tesislerini tercih
etmektedirler. Bunlar bazen otel olduğu gibi bazen de kiralık evler Ģeklinde olabilmektedir.
Bu tür hastalıklar için gelen ziyaretçiler açısından yoğun bir bakım süreci ve hasta
yakınlarının hastanın yanında olmalarından dolayı kentte dolaĢma imkanı olmamaktadır.
Anket sonuçlarına göre, yurtdıĢından gelen hastalar en fazla göz ile ilgili rahatsızlıklar için
Ġstanbul‟daki hastanelere gelmektedir. Hastaneye geliĢ nedenleri içinde ikinci sırayı kalp ile
ilgili rahatsızlıklar ve doğum almaktadır. Anket sonuçlarında yurtdıĢından gelen hastaların
ülkelere göre geliĢ nedenlerinin dağılımı incelendiğinde kalp rahatsızlıkları ve doğumda Arap
ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetler‟in baĢı çektiği görülmektedir. Avrupa ülkelerinden ise
en fazla göz ve göğüs rahatsızlıkları için gelinmektedir. Diğer kategorisinde beyin, estetik gibi
rahatsızlıklar bulunmaktadır. Yine bu tür rahatsızlıkların tedavisi için Ġstanbul‟a en fazla Arap
ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden hastalar gelmektedir (Tablo 52).
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Medikal turizm iĢini etkili ve verimli bir biçimde gerçekleĢtirebilmek için temelde üç unsurun
varlığı gerekli olmaktadır. Bu unsurlardan birisi turizm olanakları (iklim, doğa, tarih, vb),
diğeri sağlık hizmetleri olanakları (hastaneler, personel, teknolojik imkânlar, uzmanlıklar,
uygun fiyatlar, vb) ve üçüncüsü de müĢteri ile sağlık turizmi sektörünü buluĢturacak
profesyonel organizasyonların varlığıdır. Ġstanbul ilk iki faktör açısından yeterli potansiyele
sahiptir. Türkiye‟de toplam JCI akreditasyon ve sertifikasına sahip olan hastanelerin %55‟i
(24) Ġstanbul‟da bulunmaktadır17. Ġstanbul‟da bulunan 235 adet sağlık kuruluĢunun toplam
yatak

sayısı

yaklaĢık

30.000

olup

%62‟si

kamu,

%38‟i

özel

sektöre

aittir

(www.istanbulsaglik.gov.tr). Ġstanbul‟daki özel hastanelerin (toplam 176 adet) 24‟ü JCI
Akreditasyon ve Sertifikasyonuna sahiptir. Kamu hastanelerinden bu sertifikaya sahip olan
hastane bulunmamaktadır. Kamu hastanelerinin 20 tanesi devlet, 14 tanesi eğitim ve
araĢtırma, 14 tanesi branĢ, 11 tanesi ise üniversite hastanesidir (www.istanbulsaglik.gov.tr).
Ġstanbul‟da JCI Akreditasyon ve Sertifikasyonuna sahip hastaneler, ağırlıklı olarak kent
merkezinde yoğunlaĢmıĢtır. Anadolu Yakası‟nda Kadıköy (6 Adet), Avrupa Yakası‟nda ġiĢli
(4 adet) öne çıkmaktadır (ġekil 96).
Tablo 52: YurtdıĢından Hasta Gelen Hastanelerde, Hastaların Ülkelere Göre GeliĢ Amaçları

Irak
Libya
Afganistan
BirleĢik Arap
Emirlikleri
Arap Ülkeleri
Arap Ülkeleri
Suriye
Ġsrail
Ġran
TOPLAM

Göz
13
7
4
1

1
1
27

Kalp Doğum
8
9
2
2
1
5
0
1
1
1
1
15

DiĢ

Göğüs
hastalıkları Psikiyatri Diğer
2
4
2
6
2
2
2
2
0
3
0
0

0

16

0
4

0

6

4

11

17

Bu hastanelerdeki sağlık hizmeti kalitesi, JCI (Joint Comissions International/Uluslararası BirleĢik
Komisyonu), ve ISO (International Organization for Standardization / uluslararası kuruluĢlar tarafından
onaylanmıĢtır. Joint Commission International (JCI) global toplulukta hasta güvenliği ve kalite geliĢtirme
konusunda sürekli bir yol göstericidir. 1994 yılında Joint Commission tarafından oluĢturulan JCI bugün 90'ın
üzerinde ülkede varlığını sürdürmektedir. JCI, sıkı bakım standartlarını teĢvik etmek ve doruk seviyede
performans elde etmek üzere çözümler sunmak için sağlık hizmetleri organizasyonları, hükümetler ve
uluslararası destekçilerle birlikte çalıĢmaktadır. Bu kurum uzmanları, organizasyonların kendilerini
geliĢtirmelerine üç Ģekilde yardımcı olmaktadır: akreditasyon, eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri. JCI'nin
misyonu, eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon sunmak yoluyla
uluslararası toplulukta güvenlik ve bakım kalitesini sürekli olarak geliĢtirmektir. Bu global, bilgi tabanlı
organizasyon tüm ortamlarda ki uluslararası sağlık hizmetleri organizasyonlarının hasta güvenliğini ve kalitesini
geliĢtirmelerine yardımcı olacak çözümler sunmaktadır [tr.jointcommissioninternational.org].
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Tablo 52‟nin devamı…
Göz

Avrupa
Ülkeleri

4
2
2
2
1
3
2

Kalp Doğum
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1

Almanya
Bulgaristan
Fransa
Hollanda
Avrupa
Balkanlar
Arnavutluk
Ġngiltere
Kıbrıs
Makedonya
Moldova
TOPLAM

2
1
1
20

0
2
1
7

Rusya
Ukrayna
Kosova
Azerbaycan
Gürcistan
Türkmenistan
TOPLAM

2
2
1
7
4
4
20

1
2
2
4
3
3
15

DiĢ

1
1
5
1
2

Göğüs
hastalıkları Psikiyatri Diğer
1
3
1
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
2
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
4
11
4
4
1
1
0
0
1
0
3

5
2
5
15

1
2

1
1

2

1

5

3

0
0
0
5
2
3
10

7
6

5
4
3
2
1

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

KÜLTÜR ÜÇGENİ İÇİ

ŞİLE

ADALAR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

SANCAKTEPE

TUZLA

SULTANBEYLİ

PENDİK

KARTAL

MALTEPE

ATAŞEHİR

ÜSKÜDAR

ÜMRANİYE

FATİH

KADIKÖY

BEYOĞLU

ŞİŞLİ

BEŞİKTAŞ

BAKIRKÖY

ZEYTİNBURNU

BAHÇELİEVLER

BAĞCILAR

GÜNGÖREN

ESENLER

BAYRAMPAŞA

KAĞITHANE

GAZİOSMANPAŞA

AVCILAR

KÜÇÜKÇEKMECE

ESENYURT

BEYLİKDÜZÜ

BAŞAKŞEHİR

EYÜP

SULTANGAZİ

SARIYER

SİLİVRİ

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ARNAVUTKÖY

0

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

ġekil 96: Ġstanbul‟da JCI Akreditasyon ve Sertifikasyonuna Sahip Hastanelerin Ġlçelere Göre
Dağılımı (Adet)
GeliĢmiĢ ülkelerde bulunan insanların daha az geliĢmiĢ ülkelere tedavi amacı ile gitme
nedenlerinin baĢında kendi ülkelerinde bu sağlık hizmet ve imkânlarının bulunmayıĢı dıĢında,
sağlık hizmetinin pahalı olması, eriĢim ve bekleme sürelerinin uzun olması, mahremiyet gibi
konular gelmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerden daha az geliĢmiĢ ülkelere hasta akıĢının en önemli
bir baĢka itici unsuru alıcı ülkede ilave turistik paketlerin sunulmasıdır. Diğer yandan internet,
e-posta, telefon ve benzeri modern teknolojiler potansiyel turistlerin oturdukları yerden
dünyanın her yerine eriĢimini, sunulan hizmetlerin incelenmesini, fiyat karĢılaĢtırmalarını ve
tedavi ve hizmetlerin derhal ve doğrudan kullanılabilirliğini olası hale getirmektedir
(www.saglikturizmi.gov.tr ).
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Ġstanbul‟da 58 hastane ile yapılan anket sonuçlarına göre, yurtdıĢından gelen hastaların
özellikle Ġstanbul‟u seçme nedenlerinin baĢında fiyatların uygunluğu, hastanelere duyulan
güven ve sağlık hizmetlerinin kaliteli olması gelmektedir. Ayrıca alıĢveriĢ olanakları, en iyi
hastane / doktorların varlığı, gelmiĢ iken gezilecek, görülecek yerlerin varlığı Ġstanbul‟un
tercih edilmesinde etkili olmaktadır (ġekil 97).

ġekil 97: YurtdıĢından Gelen Hastaların Özellikle Ġstanbul‟u Seçme Nedenleri
Tıbbi tedavi amacıyla seyahat eden turistlerin harcama miktarları, normal bir turistten oldukça
fazladır. Normal bir turist 1 haftada yaklaĢık 900 dolar harcarken, medikal turistin sadece
hastane harcaması 15.000-95.000 dolar arasında değiĢmektedir. Buna yeme-içme, ilaç,
konaklama masrafları da eklendiğinde medikal turistin, normal bir turistte göre elde edilen
gelir artmaktadır. Bu harcamaların büyük çoğunluğunu hasta kendi ödemektedir. Çünkü
medikal turist kendi ülkesinde bu tür tedaviler hem pahalı olduğu hem de sigorta tarafından
karĢılanmadığı için Türkiye‟ye gelmektedir.
Medikal turizm, üç aĢamalı bir süreçten oluĢmaktadır. Evde hazırlık, hastanede operasyon,
eve dönüĢ. Birinci aĢama olan evde hazırlıkta, hasta tedavi olacağı kuruma karar verir ve o
hastane ile iletiĢime geçer. Hastaneye karar veren hasta, tedavi olmak üzere seyahate çıkar.
Bu süreç iki kısma ayrılmaktadır. Tıbbi olmayan hizmetler ve tıbbi hizmetler. Tıbbi olmayan
hizmetlerde ulaĢım, konaklama, yeme-içme gibi hizmetler sunulmaktadır. Tıbbi hizmetlerde
ise tedavi, check-up gibi hizmetler söz konusudur. Son aĢama ise hastaneden eve dönüĢtür. Bu
aĢamada operasyon sonrası bakım, faturalama, ödeme gibi faaliyetler bulunmaktadır. Hasta,
operasyon sonrası hastaneden çıktıktan sonra bir süre kontrol altında tutulmaktadır. Bu durum
hastanın belli bir süre hastanenin yakın çevresinde konaklama zorunluluğunu ortaya
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çıkarmaktadır. Dolayısıyla medikal amaçlı kente gelenler, kentte uzun süre vakit geçirmekte,
kent ekonomisine katkı sağlamaktadır. Tedavi sonrasında hastalar ve/veya hasta yakınları
Ģehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezmekte, alıĢveriĢ yapmaktadır. Bu geziler tur acentaları
tarafından önceden medikal tur paketi içinde düzenlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında
medikal turizmin geniĢ bir yelpazede etkileri olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu turizm
aktivitesine dahil olan paydaĢlar da çeĢitlenmektedir. Bunları, sağlık hizmeti sunucuları,
sigorta Ģirketleri, seyahat acenteleri, asistan firmalar, danıĢmanlık firmaları, finans, otel ve
restoranlar, hukuk büroları, medikal ve biliĢim teknolojileri üretici firmaları ve medya olarak
belirtmek mümkündür (www.travelforcure.com). Dolayısıyla, medikal turizmin çarpan etkisi
yüksektir ve harekete geçirdiği çok sayıda faaliyet alanı bulunmaktadır.

ġekil 98: Medikal Turizmdeki Süreç
Kaynak: Mülakat sonuçlarından derlenerek hazırlanmıĢtır.

Sağlık sektöründe artan yatırımlar da Ġstanbul‟un medikal turizm potansiyelini artırmaktadır.
Türkiye‟de son yıllarda “Sağlık Serbest Bölgesi Projesi” (www.saglik.gov.tr) adı altında
sağlık alanında cazibe merkezleri yaratmak, yabancı sermaye giriĢini artırmak, istihdamı
artırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek, yüksek tıbbi teknoloji giriĢini hızlandırmak,
hizmet üretmeye yönelik yatırım ve üretimi teĢvik etmek amacıyla sağlık serbest bölgesi
oluĢturmak üzere giriĢimlere baĢlanmıĢtır. Genel olarak serbest bölge; ülkenin siyasi sınırları
içinde olmakla birlikte gümrük hattı dıĢında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi
alanlara iliĢkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai
ve ticari faaliyetler için daha geniĢ teĢviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer
kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır.
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“Sağlık Serbest Bölgeleri”nin kanuni dayanağı, 06.06.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanunu ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢların teĢkilat ve görevleri
hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49‟uncu maddesine18 dayanmaktadır.
“Sağlık Serbest Bölgelerinde” %85 oranında yabancı hasta bakılması öngörülmektedir. Bu
bölgelerin çok geniĢ alanda az sayıda yapılması planlamaktadır. Yerseçim kriterlerinde
uluslararası havalimanlarına yakın, ulaĢımı kolay illere öncelik verilmektedir. “Sağlık Serbest
Bölgesi” içinde yapılabilecek yatırımlar; hastane, rehabilitasyon merkezi vb sağlık
kuruluĢları, termal turizm tesisleri, yaĢlı tatil köyü / sağlıklı yaĢam merkezleri, sağlık Ģehirleri
(hastane, üniversite, ar-ge merkezleri, sosyal tesisler, spor alanları vb bulunan köyleri,
üniversite ve sağlık akademileri, sağlık teknokentleri, konaklama tesisleri olarak
düĢünülmektedir. Sağlık alanında hizmeti sunanlar, yatırımcılar ve sağlık hizmeti talep
edenleri bir bölge içine toplamak esas hedef olarak görülmektedir.
“Sağlık Serbest Bölgelerinin” yabancı doktor ve hemĢirenin Türkiye‟de çalıĢmasının önü
açılarak, yurtdıĢından sağlık hizmeti almak isteyenleri Türkiye‟ye getirmek için bir fırsat
yaratacağı öngörülmektedir. Bu bölgelerin sağlık turizmi için atılmıĢ önemli bir adım olduğu
düĢünülmektedir. Yerli halkın sağlık hizmeti alımını aksatmamak adına yabancılara yönelik
ayrı bir bölgenin oluĢturulmasının yararlı olacağı vurgulanmaktadır19.
Türkiye‟de son yıllarda sağlık turizmini geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalara hız verilmiĢtir.
Bunlardan diğeri de 2011 yılında sağlık turizmi ile birlikte birçok mevzuattaki
değiĢikliklerdir. YurtdıĢında sağlık turizminin tanıtımına teĢvik getirilmiĢtir. 663 KHK ile
Sağlık Turizminin yürütülmesi, organize edilmesi Sağlık Bakanlığı‟na verilmiĢtir. Yeni
TeĢkilat Yasasında (KHK 633) sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili olarak
(www.saglikturizmi.gov.tr);.
663 KHK ile TeĢkilat yasası madde 8-i: “Sağlık turizmi uygulamalarının
geliĢtirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu
sağlamak” denilerek Türkiye‟deki tüm sağlık turizmi ile ilgili düzenleme, çalıĢmalar
ve koordinasyon kanunla Sağlık Bakanlığı‟na görev olarak verilmiĢtir.
Yabancı uyruklu hekim ve hemĢirelerin Türkiye‟de mesleğinin serbest icrasının önü
açılmıĢtır.
18

Madde 49: (1) Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı
sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji giriĢinin hızlandırılması amacıyla, 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine iliĢkin usûl ve
esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
(2) Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine iliĢkin usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
19
www.dunya.com; www.haberturk.com; www.hekimlerbirligivakfi.org; www.sancaktepeses.com;
www.isatkon.org.
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Sağlık serbest bölgelerinde verilecek sağlık hizmetlerine iliĢkin usul ve esaslar Sağlık
Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
Yabancı uyruklu vatandaĢların ve Türkiye vatandaĢlarının sağlık hizmetlerini alırken
karĢılaĢabileceği tıpta yanlıĢ uygulamalarda haklarını arama yönünde düzenlemeler
yapılmıĢtır.
Sağlık Politikaları Kurulu altında spesifik alanlarda danıĢma kurulu ve komisyonları
oluĢturulabilecektir.(Örneğin, Sağlık turizmi danıĢma kurulu gibi)
Sağlık kampüsleri oluĢumlarına iliĢkin konular yer almaktadır.
Ġstanbul Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı‟nın “Sağlıkta DönüĢüm Programı” kapsamında
kentteki kamu hastanelerini yenilemektedir. Proje kapsamında kimi hastaneler tamamen
yenilenirken, kimileri de farklı bölgelerde yeniden inĢa edilmektedir. Ġstanbul‟daki mevcut
yatak kapasitesi yaklaĢık 15 bindir. Bunların 4 bin 500‟ü nitelikli yatak olarak yeniden
yapılmıĢtır. Yeni yatırımlarla beraber 2015 yılında tamamı özel oda statüsünde, 24 bin yatak
kapasitesine ulaĢılması hedeflenmektedir.
Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire BaĢkanlığı tarafından geliĢtirilen kampus
hastaneler projesi kapsamında, Ġstanbul‟da toplam 6307 yataklı, 3 sağlık kompleksi yapılması
planlanmaktadır.
Bunlardan ilki Ġkitelli‟de kamu- özel ortaklığı ile yapılacak projede, 479 yataklı genel
hastanesi, 347 yataklı onkoloji hastanesi, 451 yataklı çocuk hastanesi, 451 yataklı kadın
doğum hastanesi, 279 yataklı kardiyoloji ve kalp damar hastalıkları hastanesi, 347 yataklı
nörolojik ve ortopedik bilimler hastanesi, 128 yataklı psikiyatri hastanesi, 200 yataklı fizik
tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, olmak üzere toplam 2682 yataklı entegre sağlık
kompleksini kapsamaktadır (www.kamuozel.gov.tr).
Ġkinci sağlık komleksinin yeri ise Sancaktepe olarak belirlenmiĢtir. Bu kompleksin,
Samandıra-Sarıgazi arasında bulunan 3.150 dönümlük arsaya sahip askeri bölgede 4.100
yataklı Ģehir hastanesi olarak yapımı planlanmıĢtır. Bu kompleks içinde otel ve donatılar da
yer almaktadır (www.sancaktepe.bel.tr) . 16.11.2012 tarih, 769/12264 sayılı Sağlık Bakanlığı,
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Ortaklığı Daire BaĢkanlığı yazısında;
“Bakanlığımızca yürütülmekte olan sağlık dönüĢüm programı kapsamında Ġstanbul Ġli,
Anadolu yakasında toplam 3700 yataklı entegre sağlık kampüsü (Ģehir hastanesi) yapılması
planlanmaktadır. Bahse konu yatırım Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına
tahsisli Ġstanbul ili, Sancaktepe Ġlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, General Ġsmail Hakkı
Tunaboylu kıĢlasının bulunduğu 335 hektarlık alanda yapılacak olup, Bakanlığımız ile Milli
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Savunma Bakanlığı arasında arazi devri hususunda protokol çalıĢmaları devam etmektedir”
denilmekte olup, söz konusu protokol 11.03.2013 tarihinde imzalanmıĢtır (www.
sancaktepe.bel.tr).
Ayrıca 2000 yataklı SüreyyapaĢa Sağlık Kampüsü ve 1625 yataklı Bakırköy Sağlık Kampüsü
planlanmaktadır.
Ġstanbul’un Medikal Turizm açısından Dezavantajları ve Zayıf özellikleri
Türkiye‟de sağlık turizmin organizasyonunda eksiklikler bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı
konaklama, seyahat gibi bu sektöre doğrudan hizmet veren iĢletmeler için kuralları koyucu,
yol gösterici ve denetleyici bir kuruluĢtur. Sağlık Bakanlığı‟nın ise sağlık kurumlarının
kurulması, sağlık personelinin yetiĢtirilmesi ve istihdamı, çeĢitli kamu sağlığı hizmetleri veren
ünitelerin denetimi gibi görevleri bulunmaktadır. Ancak sağlık turizm paydaĢları olan Sağlık
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DıĢ Ekonomik ĠliĢkiler Kurulu (DEĠK), Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Aracı kuruluĢlar, Belediye, Valilik arasında eĢgüdüm
sağlanmamıĢtır.
Ülke ölçeğindeki ulaĢım bağlantılarının elveriĢli olmasına karĢın, kent içindeki ulaĢım
öncelikli çözüm bekleyen konuların baĢında gelmektedir. Kent içi eriĢilebilirlik konusu,
medikal turizminde de önemli bir nokta olarak dikkati çekmektedir. Hastane-konaklama
tesisi-gezilecek yerler arasındaki ulaĢım bağlantıları hem hızlı hem de konforlu olmak
zorundadır. Tedavi amaçlı kente gelenlerin kalabalık toplu taĢın sistemlerinde ve trafikte
hareket etmeleri beklenemez. Ġstanbul‟daki trafik sorunu, kente gelen hastaların, hastane ve
yakın çevresi dıĢındaki yerlerdeki hareketini kısıtlayıcı bir faktör olarak öne çıkmaktadır
(ġekil 99).
Medikal turizmde, hasta 3-4 gün ile 1 ayı bulan sürelerde konaklama yapmaktadır.
Dolayısıyla hastane dıĢında operasyon sonrasında kontrol altında olabileceği, hastane yakın
çevresinde konaklama tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Sağlık tesislerinin karĢılaĢtığı en önemli sorun, hastanenin geliĢme alanının ve otoparkın
olmamasıdır. Özellikle özel hastaneler için bu iki sorun öne çıkmaktadır. Hastaneler,
ulaĢılabilir/eriĢilebilir olmak ve daha fazla nüfusa hizmet etmek amacıyla kent merkezinde
veya kent merkezine yakın yerde olmayı tercih etmektedirler. Bunun sonucunda da kentin
trafik sorunundan olumsuz etkilenmektedirler.
Diğer bir zayıf özellik; sağlık personelinin farklı yabancı dil bilgisinin (Ġngilizce, Arapça,
Almanca, Ġspanyolca vb.) yetersiz olmasıdır. Özellikle Türkiye‟nin sağlık turizminde rekabet
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ettiği ülkelerin yabancı dil açısından güçlü bir insan kaynağına sahip olması, Türkiye‟nin
tercih edilmesini olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Sağlık turizminde öne çıkan diğer ülkelerle olan rekabet ortamı. Bu destinasyonlardaki ortak
özellikler, sağlık bakım ve wellness hizmetlerinin kalite standartları yüksek, destinasyona
ulaĢım kolay, teknoloji, altyapı ve uzmanlık göstergelerinin iyi olmasıdır. Her ne kadar fiyat
önemli bir gösterge olsa da en önemli göstergenin bu olmadığı, tıbbi bilimlerle birlikte ileri
teknoloji ve tıbbi müdahaleler sonucu elde edilen baĢarıyla hasta memnuniyeti belirleyici
unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Hindistan, Tayland ve Singapur gibi ülkelerin önde gitmesini
fiyat avantajı ile açıklamak mümkün olabilir ama tıbbi iĢlemlerin oldukça pahalı olduğu
Amerika BirleĢik Devletleri‟nin dünya genelinde 4. sırada gelmesini fiyat avantajıyla izah
etmek pek olası gözükmüyor. Zira pek çok insan pahalı dahi olsa yüksek kaliteli bakım ve
ileri teknolojiyi tercih etmektedir. Sağlık turistinin tercihinde önemli rol oynayan unsurları Ģu
Ģekilde sıralamak mümkündür: Ödenebilirlik, eriĢilebilirlik, uygunluğu, bakım kalitesi, turizm
unsuru, mahremiyet ve artı yararlar (www.saglikturizmi.gov.tr).

ġekil 99: Anket Yapılan Hastanelerin KarĢı KarĢıya Olduğu Sıkıntılar
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4.2.1.4.5 AlıĢveriĢ Turizmi
AlıĢveriĢ Turizminin Yapısal Özellikleri
Turizm ve alıĢveriĢ arasında yakın bir iliĢki daima olmuĢtur. AlıĢveriĢ sadece basit günlük
ihtiyaçların gereklerini karĢılamak için yapılan bir faaliyet olarak değil, boĢ zaman faaliyeti
olarak da turizmde gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Günümüzde alıĢveriĢ kavramı,
eğlenceli faaliyetlerinden biri, ekonomiyi ilgilendiren önemli bir aktivite ve turizmin ayrılmaz
bir parçasıdır. Turistlerin gözünden alıĢveriĢ değerlendirilecek olursa, alıĢveriĢ etmeden
ziyaretçinin seyahatlerini tamamlanmıĢ saymayacağı kabul edilmektedir.
AlıĢveriĢ, turistlere bir yandan hoĢ zaman geçirmeleri için bir aktivite sağlarken, diğer yandan
ev sahibi ülkenin kültürel nesne ve sembolleriyle de tanıĢmalarını ve hatta satın aldıkları
kültürel ürünler yoluyla kendi ülkelerinin ziyaret ettikleri ülkeler ile tanıĢmasını sağlayan
önemli bir kanaldır. Bu bakımdan alıĢveriĢ, aynı zamanda potansiyel bir tanıtım unsurudur.
AlıĢveriĢ, turistin yerel kültür ile aralarındaki bağları güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda
yerel halkın ürettiği mal ve hizmetleri satın alarak yerel ekonomiye direkt katkıda
bulunmasını sağlar. Turistlerin alıĢveriĢ yapmalarını sağlamak, turizm aktivitesinin hem yerel
hem de ülkesel ekonomiye katkısını artırmak açısından çok büyük önem taĢımaktadır. Yüksel
(2004) ve Yu vd (2003), alıĢveriĢi, turizm açısından bir motivasyon unsuru olarak ele alsa da,
turistlerin seyahat amaçları arasında en önemli faktörlerden biri olarak kabul etmemektedir.
Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama ĠĢi çerçevesinde yapılan yabancı
ziyaretçi anketlerine göre de (Bkz bölüm 4.1.6.1) alıĢveriĢ turistlerin Ġstanbul‟u tercih
etmelerindeki önde gelen faktörler arasında değildir.
Turizm-AlıĢveriĢ ĠliĢkisi
Turistlerin alıĢveriĢ etmek için popüler bulduğu çarĢı-pazarlar seyahatleri esnasında ilgilerini
çekmekte, bu sektör turistlerin harcamalarını maksimum düzeye çıkartmaya çalıĢmaktadır.
Ancak, turistlerin ziyaret ettikleri ülke/kent kendi yaĢadıkları yere benzer nitelikteyse veya
gidilen yerdeki alıĢveriĢ alanları çekici ve kolaylıkla ulaĢılabilir değilse turistin alıĢveriĢe olan
ilgisi de azalmaktadır. Buna karĢılık yeni ve ziyaret edilmemiĢ veya kendi ülkelerinde
bulunmayan ürünleri sunan alıĢveriĢ imkanları ise alıĢveriĢi teĢvik etmektedir. Ayrıca birçok
turist pazarlık yapmayı, kültürel farklılıkları görmeyi, yabancı parayı harcamayı ve
yerel/egzotik ürünleri denemeyi de çekici bulmaktadır.
Modern toplumlar, satın almayı bir zevk unsuruna ve fazla alıĢveriĢ yapma davranıĢına
dönüĢtürerek daha çok tüketici olmakta ve boĢ zamanın verdiği motivasyonla yaĢanılan yer
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dıĢına yaptıkları seyahatlerde, hediyelik eĢya, giyim eĢyası, el sanatı ürün ve dekorasyon
eĢyası almak istemektedirler. Turistlerin alıĢveriĢ talebini ve davranıĢ biçimini belirleyen
faktörler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: yaĢ, medeni durum, cinsiyet, gelir gibi demografik
özellikler ile ziyaret amacı, konaklama süresi, konaklama Ģekli. Ayrıca turistin katıldığı
aktiviteler ve bu seyahate ayırdığı bütçe temel belirleyici faktördür (Wong ve Law, 2003).
Turistlerin milliyetleri de bir destinasyondan aldıkları tatmin seviyesinin farklılaĢmasında
etkilidir. Farklı ülkelerden gelen turistlerin para harcama oranları ve tatmin olma düzeyleri de
birbirinden farklı olabilmektedir. Literatür taraması göstermiĢtir ki (Wong ve Law, 2003,
Heung, Cheng 2000), Avrupalı ve Asyalı ziyaretçilerin alıĢveriĢten aldıkları tatmin düzeyi
farklılık göstermektedir. Avrupalı turistlerin özellikle satın aldıkları ürünlerin ve sunulan
hizmetin kalitesi konusunda tatmin olma düzeyleri daha yüksektir.
Ġstanbul’da AlıĢveriĢ Turizmi
Türkiye‟de de, dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi alıĢveriĢ, turistlerin seyahat
nedenlerini etkileyen en önde gelen faktör olmasa da önemli bir turistik faaliyet ve çekicilik
haline gelmektedir. Turist baĢına harcanan gelirin yükselmesi için en elveriĢli sektörlerin
baĢında alıĢveriĢ turizminin gelmekte olduğuna yukarıda değinilmiĢti.
Ġstanbul‟da Tarihi Yarımada‟da turistlerin yürüme mesafesinde olan tarihi çarĢıların otantik
havası nedeniyle her zaman turistlerin ilgisini çekmektedir (ġekil 100). Ancak, Turistlerle
gerçekleĢtirilen anket sonuçlarına göre (Bkz Bölüm 4.1.6.1.4), “Ġstanbul denilince aklınıza ne
geliyor?” sorusuna, yabancı turistlerin yaklaĢık %1‟i “alıĢveriĢ” yanıtını vermektedir. Yerli
turist için de benzeri hatta daha düĢük bir oranın olduğunu tespit etmek gerekir. Dolayısıyla,
mevcut koĢullarda Ġstanbul alıĢveriĢ öncelikli ve motivasyonlu bir kent değildir. Ancak son
yıllarda sayısında artıĢ gözlenen Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelen turistler bu eğilimi
değiĢtirmektedirler. Bu yargıyla ilgili açıklama ilerleyen bölümlerde sunulmuĢtur. Kapalı
ÇarĢı her zaman gezilme, merak edilme konusunda turistler için ilgi çekici olmuĢtur ancak
turistlerin giderek daha az alıĢveriĢ etmekte olduğu, ürünlerin incelendiği, hatta mağazalara
girip pazarlık edildiği ancak satıĢa ve ekonomik değere dönüĢme konusunda sıkıntı yaĢandığı
ifade edilmiĢtir. Kapalı çarĢı esnafıyla yapılan sözlü görüĢmelerde özellikle Avrupalılara satıĢ
yapmanın daha zor olduğu belirtilmiĢtir20.

20

Kapalı ÇarĢı Esnafları ile yapılan sözlü görüĢmeler, Nisan ayı 2012.
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ġekil 100: Tarihi Yarımada‟da Yer Alan Tarihi ÇarĢılar
Ayrıca Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama ĠĢi kapsamında gerçekleĢtirilen
alıĢveriĢ tesisleri anketlerinde anket yapılan kuyumcuların tamamı, hediyelik eĢya satıcılarının
%67‟si, halıcıların %66‟sı iĢlerinin son 5 yıla göre daha kötü olduğunu belirtmiĢlerdir.
ĠĢlerinin eskisine oranla daha iyi durumda olduğunu söyleyenler ise, daha çok tekstil, gıda ve
deri sektöründe iĢ yapan tesislerdir.
Turistlerin geleneksel alıĢveriĢ alanlarında vakit geçirmelerine karĢın satıĢta azalma ya da
satıĢ güçlüğü yaĢanmasının çeĢitli nedenleri vardır. Bu azalmanın nedenlerinden birisi,
gerçekten alıĢveriĢ etmek isteyen turistlerin Ġstanbul‟un “modern ve küresel” yüzünü yani
AVM‟leri tercih etmeye baĢlamasıdır. Özellikle Arap ve Orta Doğulu turistlerin bu tür
alıĢveriĢ merkezlerini seçtikleri, buralardaki lüks markaların mağazalarından hatırı sayılır
alıĢveriĢler yaptıkları görülmektedir. Ġstinye Park Yönetimi ile21 yapılan görüĢmede, "Büyük
ailelerden oluĢan Arap turistlerin, sadece kendilerine almakla kalmayıp yakınlarına hediye
götürmek için de ciddi alıĢveriĢler yapma eğilimlerine vurgu yapılarak Ġstinye Park‟a gelen
günlük 30 bine yakın ziyaretçilerinin yaklaĢık yüzde 10‟unu Arap turistlerin oluĢturduğu
belirtilmiĢtir. 4.2.1.2.3. numaralı Bölümde ayrıntısı verildiği üzere Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü‟nün verilerine göre, 2011 yılında Ġstanbul‟a gelen turist sayısı 8 milyon 57 bin
879‟dur, bunun 910 bin‟i Arap coğrafyasından (turist sayısına göre sıralandığında Irak, S.
21

Ġstinye Park Genel Müdürlüğünden Tolga Engin ile sözlü görüĢme, 25 Nisan 2012.
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Arabistan, Lübnan, Cezayir, Mısır, Ürdün, Fas, Libya, Tunus, Suriye…) gelmiĢtir. Bu rakam
toplam içinde %11‟lik bir paya iĢaret etmektedir. Bu grubun bir önceki yıla oranla %30
sayısal artıĢ göstermiĢ olması önemlidir. Ortadoğu‟da yaĢanan olumsuz geliĢmelere rağmen,
Orta Doğu‟daki olumsuzluklardan az etkilenen coğrafyadan özellikle Arap Yarımadası‟ndan Katar, Kuveyt, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerden- gelen turistlerin
sayısının artıĢı dikkat çekmektedir. Türkiye‟nin son yıllarda Körfez ülkeleriyle geliĢtirdiği
politik ve ekonomik iliĢkiler, Türk dizilerinin bölge insanları üzerindeki etkisi, Türkiye'deki
yaĢam tarzının merak edilmesi, doğal güzellikler ve Müslüman bir ülke olarak kendilerine
yakın hissetmeleri nedeniyle Arap turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığı bilinmektedir.
BirleĢik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Kültür ve Tanıtım AtaĢesi Sedat
Gönüllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Katar, Kuveyt, BAE ve
Bahreyn'den gelen turist sayısının son yıllarda hızla arttığını ifade etmiĢtir.. Arap turistlerin
kıyafetleri ve yaĢam tarzları nedeniyle Batı ülkelerinde ön yargıyla karĢılandığını fakat
Türkiye ile birçok ortak nokta olması nedeniyle kendilerini rahat hissettiklerini belirten
Gönüllüoğlu, 'Türkiye'ye bir defa giden Arap turistlerin çoğunluğu tekrar gitmek istiyor ya da
çevresine Türkiye'ye gitmesini tavsiye ediyor' demiĢtir. Gönüllüoğlu ayrıca, Arap turistlerin
Batılı turiste göre beĢ kat fazla harcama yaptığını belirtmiĢtir (www.aksam.com.tr). AlıĢveriĢ
konusunda en istekli turist grubundaki bu sayısal artıĢın aynı eğilimle devam ettiği takdirde
alıĢveriĢ turizminin önümüzdeki yıllarda daha da hareketleneceğine yönelik ipuçları
vermektedir.
AlıĢveriĢ merkezleri arasında en çok tercih edilenlerden bir diğeri ise Ġstanbul Cevahir
AlıĢveriĢ Merkezi‟dir. Merkez, sahiplerinin ve iĢletici firmanın yabancı ortaklı olmasının
avantajını kullanmakta, tanıtımını yapmaktadır22. Kuveyt ve Ġngiliz ortaklı yönetimin
tanıtım/reklam faaliyetleri yapması, çeĢitli acenteler tarafından pazarlanması söz konusu
olmaktadır. Yapılan promosyon faaliyetleri çerçevesinde turistlerin havalimanından doğrudan
Ġstanbul Cevahir AVM‟ye getirilmesi, alıveriĢ eden turistler arasında çekiliĢler yapılarak
hediyeler/ödüller dağıtılması gibi uygulamalar etkili olmaktadır. Ancak bunlar acentaların
paket programları çerçevesinde geliĢtirilmekte, isteğe bağlı olmaktadır. Kanyon, Metrocity
gibi Levent‟te bulunan diğer büyük alıĢveriĢ merkezleri de metro ile doğrudan bağlantılarının
olması, adlarının akılda kalması, tarihi çekirdeğe çok uzak olmamaları, büyük ve ürün
çeĢitliliğinin çok olması, eğlence merkezlerine sahip olmaları gibi farklı avantajlarını da
faydaya dönüĢtürmeyi baĢarmıĢlardır.

22

AMPD Yetkilisi Egemen Sayraç ile sözlü görüĢme, 18 Nisan 2012.
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Ġstanbul’da AlıĢveriĢ Ġçin Bir Festival: Ġstanbul Shopping Fest
Ticari aktiviteyi hareketlendirmeyi amaçlayan, alıĢveriĢi bir Ģenlik, bir festival ortamı
oluĢturarak özendirmeyi hedefleyen ve ilk kez 2011 yılında gerçekleĢtirilen Ġstanbul Shopping
Fest (ĠSF) alıĢveriĢ turizminin önemli bir parçası olmaya aday gibi görünmektedir. ĠSF, 2108
turizm acentesi ile faaliyetlerini turizm sektöründe tanıtmaktadır. Ġlki 18 Mart-26 Nisan 2011,
ikincisi ise 9-29 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen ĠSF ile Ġstanbul “yerli-yabancı
yüz binlerce kiĢiyi ağırlama” gayreti içindedir. Sokak Ģenlikleri, konserler, gösteriler, partiler,
yarıĢmalar, moda gösterileri ve defileler ile birbirinden renkli görüntülere sahne olan ĠSF‟in,
geleneksel bir hale gelmesi ve Ġstanbul‟u dünya alıĢveriĢinin merkezi haline getirmesi
amaçlanmaktadır. ĠSF, yabancı turist çekmesi ve turist baĢına düĢen 580 dolarlık harcamayı
1000 doların üzerine çıkarması hedeflenmektedir23. ĠSF henüz çok yeni bir festivaldir; yılın
hep aynı zamanlarında gerçekleĢmesi, olgunlaĢması, bilinilirliğinin armasıyla, daha kurumsal
bir özellik kazanabileceği ve daha fazla turist kitlesine hitap edebileceği beklenmektedir.
ĠSF ilk kez yapıldığı dönem itibariyle (2011 yılı Nisan-Mayıs aylarında) ekonomik bakımdan
bir hareketlilik yaratmıĢtır. O dönem kredi kartlarının kullanım bilgilerine göre24, Festival
süresince yapılan ticaretin hacmi Türkiye çapında %41 oranında, Ġstanbul‟da ise %26
oranında büyümüĢtür. Türkiye genelinde olduğu belirtilen verilere göre, 2011 yılında bir
önceki yıla göre, yabancı kartlarla yapılan harcamalar, 252 milyon TL artmıĢtır. Yabancıların
kredi kartları ile yapılan alıĢveriĢteki bu artıĢ, %38‟lik bir orana iĢaret etmektedir. 25 Bu
rakamları, Bankalar Arası Kart Merkezi yetkilileri doğrulamıĢlardır26. Bu rakamlara nakit
alıĢveriĢler dahil değildir. Öte yandan, bu dönemde kart kullanım oranlarında gözlenen artıĢı
tek baĢına ĠSF‟nin etkisi olarak yorumlamak doğru değildir. Yapılan araĢtırmalara göre kredi
kartı kullanım oranlarının ĠSF‟nin gerçekleĢtirildiği Nisan-Mayıs aylarında Türkiye genelinde
de %22 artıĢ eğiliminde olduğu ifade edilmektedir.27 Ancak her durumda, ĠSF‟nin
Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ oranlarında genel bir artıĢa neden olduğu ve ekonomik bir hareketlilik
yarattığı bir gerçektir. Ayrıca festival süresince tax free cirosunun %45 oranında artıĢ
göstermiĢ olması28 ĠSF‟nin kente gelen yabancı ziyaretçilerin alıĢveriĢ harcamalarına da
olumlu etki ettiğinin açık bir göstergesidir.
AlıĢveriĢ Festivalinin ilk kez düzenlendiği 2011 yılında ĠSF Yönetiminin alıĢveriĢ eden
turistlerle

anket

gerçekleĢtirdiği

bilgisi

alınmıĢ,

ancak

verilerinin

tamamını

23

ĠSF yetkilisi Nurten AktaĢ, 16.04.2012 tarihli sözlü görüĢme.
21.03.2012 tarihli Dünya Gazetesi.
25
21.03.2012 tarihli Dünya Gazetesi.
26
BKM Ekonomik Analiz Birimi müdürü Erman Kıray, 26.04.2012 tarihli sözlü görüĢme.
27
BKM Ekonomik Analiz Birimi müdürü Erman Kıray, 26.04.2012 tarihli sözlü görüĢme.
28
AlıĢveriĢ Merkezi ve Perakendeciler Derneğinden Egemen Sayraç, 18 Nisan 2012 tarihli sözlü görüĢme.
24
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paylaĢmamıĢlardır. Bu araĢtırmaya göre; katılan turist kitlesinin 30-35 yaĢ aralığındaki
turistler olduğu ve bu grubun milliyetlerine göre dağılımının sırasıyla: Ġran, Azerbaycan,
Rusya, yurtdıĢında yaĢayan Türkler, Kıbrıs, Kazakistan, Kuveyt, Çin, Mısır, Arabistan olarak
devam ettiği ifade edilmektedir. ĠSF 2011 döneminde yapılan kredili alıĢveriĢin (yerli ve
yabancılar dahil) sektörüne göre dağılımında %73 ile konfeksiyon ilk sırada yer almaktadır.
Bunu %44‟lük bir oranla ayakkabı, %29‟la bakım-kozmetik, %13‟le CD, kitap, TV vs. takip
etmektedir. Toplam değerlerin %100‟ün üzerinde olması, tüketici baĢına bir kalem üründen
fazlasının yapılmakta olduğuna iĢaret etmektedir.
Hem ĠSF‟nin yaptığı ankette hem de Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama
ĠĢi çerçevesinde yapılan turist anketlerinde, Ġstanbul‟a gelen turistlerin geliĢ amaçları arasında
“alıĢveriĢ yapmak” üst sıralarda yer almamaktadır. Nitekim Kültür Bakanlığı‟nın verilerine
göre, turist baĢına düĢen 600 $‟ı bulmayan harcamalar da, turistlerin Ġstanbul‟daki
motivasyonlarının “para harcamak-alıĢveriĢ etmek” üzerine kurulmadığını desteklemektedir.
Dubai, EXPO 2020 için adaylığını açıklayan Ģehirlerden biridir. Bunlara ek olarak Ģehrin,
güvenli, temiz, modern, yüksek kaliteli hizmet sunması ve yabancı dil probleminin
yaĢanmaması Dubai‟nin turizmdeki baĢarısında etkili unsurlardır.
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AlıĢveriĢ Turizminin Ġyi Örneği: Dubai
Dubai‟nin nüfusu 2011 yılında 3.4 milyon iken, nüfusunun iki katından fazla8,3 milyon turist ağırlıyor. Bu Ģehir
turizm alanındaki bu atılımını 1990 sonrasında gerçekleĢtiriyor.
Dubai‟nin bu baĢarısının altında dünyaca ünlü otelleri, 17 yıldır düzenlenmekte olan Dubai AlıĢveriĢ Festivali,
Emirliğin hava yolu Ģirketi olan Emirates Havayolları, Ekim-Mayıs ayları arasında düzenlenen yüzlerce
uluslararası fuar, etkinlik ve spor turnuvasına ev sahipliği yapması yatıyor. Dünyanın pek çok bölgesi kıĢ aylarını
yaĢarken yaz aylarını aratmayacak hava koĢullarına sahip olan Dubai, “Definitely Dubai ” (Kesinlikle Dubai)
sloganıyla turistleri Ģehrine çağırıyor (http://www.turizmanaliz.com/genel/dunyanin-yeni-turizm-merkezidubai%E2%80%99nin-basari-oykusu.html, 2 Mayıs 2012)
Dubai‟nin turizmdeki bu baĢarısı 4 ana baĢlık altında incelenebilir.
1. Oteller-Restoranlar: Dubai‟de 2012 itibariyle 74.000 oda kapasiteli 576 otel ve otel apartman mevcuttur. Bu
oteller özellikle Ekim-Mayıs döneminde yüksek sezon olarak nitelendirilmekte ve oda+kahvaltı Ģeklinde hizmet
vermektedir. Her Ģey dahil sisteminin bilinmediği Ģehirde özellikle hafta sonları otellerde oda bulmak çok zor
olmaktadır. ġehirde ayrıca her damak tadına hitap eden 2.000 civarında restoran ve cafe bulunmaktadır.
2. AlıĢveriĢ Merkezleri: Dubai denince ilk aklına gelen buranın bir alıĢveriĢ cenneti olduğudur. ġehirde 70‟den
fazla alıĢveriĢ merkezi ve uzmanlaĢmıĢ çarĢılar bulunmaktadır. (Altıncılar çarĢısı, baharatçılar çarĢısı vb.) Her yıl
Ocak-ġubat aylarında yapılan AlıĢveriĢ Festivali Ģehrin önemli aktivitelerinden biridir. Festival sırasında yapılan
indirimler, verilen hediyeler ilgiyi daha artırmakta ve festival döneminde gelen turist sayısında gözle görülür
artıĢlar görülmektedir.
ġehirde tüm dünyadaki markalara ulaĢmak mümkündür. ġehrin vergisiz olması, fiyatların göreceli olarak
Avrupa‟dan daha uygun olması gelen turistleri alıĢveriĢe yönlendirmektedir. Bununla beraber dünyanın en büyük
alıĢveriĢ merkezlerinden birisi olan Dubai Mall gibi alıĢveriĢ merkezleri tur operatörlerinin gezi rotasındadır.
3. Havayolu: Dubai Emirliği‟nin havayolu Ģirketi olan Emirates Havayolları 70 ülkede 120 noktaya direk
uçuĢlara sahiptir. 1985 yılında uçuĢlara baĢlayan Emirates Havayolları Ģu an haftada 2500 uçuĢ
gerçekleĢtirmektedir. ġirket Dubai Uluslararası Havaalanı içerisinde sadece kendine ait bir terminale sahiptir.
Dubai Uluslararası Havaalanı 2011 yılında tüm dünyada en yoğun 4. havaalanı olmuĢtur. 2015 yılında hizmete
alınacak ve 160 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak Al Maktoum Havaalanının yapımına devam etmektedir.
4. Fuarlar, Etkinlikler, Turnuvalar: Dubai‟nin turizmdeki baĢarısı mevsimsel koĢullar, festivaller kadar Ģehirde
düzenlenen uluslararası fuarlar, spor turnuvaları, cazibe merkezleri ve anıtsal binalara da dayanmaktadır. Emirlik
Uluslararası ilgi çekebilecek birçok etkinliğe doğrudan sponsor olarak pek çok ünlü sporcuyu, sanatçıyı
Dubai‟ye getirmektedir.(Dubai Duty Free Tenis ġampiyonası gibi)

Ġstanbul‟da alıĢveriĢ turizminin değerlendirmesi, sorunlar ve dezavantajlar ile potansiyeller ve
avantajlar baĢlıkları altında Ģu Ģekilde toplanabilir:
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Avantajlar ve Potansiyeller:
Genel Avantaj ve Potansiyeller:
•

Son zamanlarda Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu‟daki çeĢitli ülkelerde
giderek popülerleĢen Türk filmleri ve TV dizileri alıĢveriĢ turizminde etkili olmaktadır.
Bu film ve dizilerin popüler oyuncularının kıyafetleri, çeĢitli eĢyaları, alıĢveriĢ ettikleri
mağazalar ilgi çekmekte; çekimlerin yapıldığı mekânlar merak edilmekte ve ziyaret
edilmektedir. Balkanlar ve Orta Doğu‟dan gelen turistler bazı Türk markalarını
tanımaktadır. Bu, turizm açısından değerlendirmek üzere Ġstanbul‟un elinde bir fırsattır.

•

AlıĢveriĢ turizminin potansiyel müĢterileri daha çok Müslüman ve Arap coğrafyasından
gelen turistlerden oluĢmaktadır. Bu ülkelerden son yıllarda ülkemize gelen turist
sayısındaki

önemli

artıĢ,

alıĢveriĢ

turizminin

ivmesini

yükseltmesine

zemin

oluĢturmaktadır.
•

Turistlerin en çok ziyaret ettikleri bölgelerin hemen yakınlarındaki geleneksel çarĢılar ve
tarihi değeri olan hanların korunması, otantik havasıyla yılın her mevsimi ilgi çeken
alanlar olarak turizme de hizmet vermesi önem taĢımaktadır.

AVM‟ler Ġçin Avantaj ve Potansiyeller:
•

Turistlerin Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ olanaklarına tarihi çekirdekteki geleneksel çarĢılara ek
olarak AVM‟ler de eklemiĢtir. Turistlerin en çok alıĢveriĢ ettikleri AVM‟ler Avrupa
yakasında Ġstinye Park, Kanyon,

Cevahir, Metrocity; Anadolu

yakasında ise

29

Paladium‟dur .
•

AVM‟ler metro bağlantıları ve tarihi merkezlere yakınlıkları nedeniyle eriĢilebilirlik
bakımından avantajlı konumdadır. Bu konumları aynı zamanda yukarıda sözü edilen
AVM‟lerin daha çok tercih edilmesinde etkili olmuĢtur.

•

Ġstanbul‟daki AVM‟lerin en az Avrupa ülkelerindekiler kadar güvenli olması turistler için
önemsenen ve olumlu bulunan faktörlerden birisidir.

Ġstanbul‟daki AVM‟ler fiziksel kalitesi, marka zenginliği, yeme-içme mekanlarındaki
çeĢitlilik, alıĢveriĢi destekleyen diğer hizmet alanları (eğlence, kuaför vb.) bakımından küresel
düzeydedir (www.franchisedestek.com).

29

AlıĢveriĢ Merkezi ve Perakendeciler Derneğinden Egemen Sayraç, 18.04.2012 tarihli sözlü görüĢme.
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ĠSF Ġçin Avantaj ve Potansiyeller:
•

2011 yılında ilk kez gerçekleĢen ve bu yıl ikincisi yapılan ve kurumsallaĢma yolunda
kararlılığı olan, perakendecilerden ve ilgili STK‟lardan aldığı destekle ilerleyen ĠSF
ekonomik bir canlılık yaratmıĢtır. Turizm acentaları ve sektöründen beslenerek daha çok
turiste ulaĢabilmesi durumunda alıĢveriĢ turizminin geliĢmesine katkısının daha da artması
beklenmelidir.

•

ĠSF çerçevesinde, en fazla satıĢ sağlanan sektör, tekstil-konfeksiyondur. Tekstil sektörü,
Türkiye‟nin rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlerin baĢında gelmektedir. Tekstil ve
konfeksiyon perakendecilerinin bir kısmı küresel markaların Türkiye ayağını oluĢtursa da,
ülke ekonomisi için katma değer sağlayan bir yapısı vardır.

Dezavantaj ve Sorunlar:
•

AlıĢveriĢ alanlarındaki/mağazalardaki personelin eğitim düzeyinin düĢük olması, yabancı
dil bilgisindeki eksiklik sorun olabilmektedir. Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik
Veri Toplama ĠĢi çerçevesinde yapılan tesis anketlerinde, iĢyerinde karĢılaĢılan sıkıntılar
konusunda dile getirilen en önemli problemin %60 gibi büyük bir oranla ulaĢım
altyapısına iliĢkin olduğu görülmüĢtür. AlıĢveriĢ alanları, kent içinde toplanma ve dağılma
odaklarından birisidir. Bu nedenle trafik yoğunluğunun hem sebebidir hem de trafik
yoğunluğundan yana eriĢim sorunları yaĢamaktadır. Bu durumu destekler biçimde
AVM‟ler kentin trafik yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezlerinde, konut alanlarında
ve trafik akıĢının yoğun olduğu ana arterler üzerinde kurulduğu için hem kentli hem de
turist açısından trafik problemi daha da artmaktadır. Tarihi Yarımada‟da bulunan
geleneksel çarĢılar için de trafik önemli bir problemdir. Turistler yaya olduklarında yer ve
yön bulmakta sıkıntı yaĢamaktadırlar30. Araç ile ulaĢımda ise her zaman yoğun kalabalık
yapısı iyimser bakıldığında alana kaotik bir hava katarken aslında zamanı çok kısıtlı olan
turistlerin vaktinin yolda yok olması anlamına gelmektedir. Otopark konusu ise, bir baĢka
sorun alanıdır. AVM‟lerin tümünde otopark olması nedeniyle ne otopark ne de araçların
yaklaĢması/indirme-bindirme yerlerine iliĢkin sorun bulunmamaktadır. Ancak geleneksel
çarĢılarda otopark ve araçların bekleme yerlerinin olmaması; hem rehberler, hem turistler
hem de esnaf için çok ciddi bir problem olarak çeĢitli zamanlarda dile getirilmiĢtir31.

•

AlıĢveriĢ tesisleri, yerel ve geleneksel pazarlar anketlerinin sonuçlarına göre, alıĢveriĢ
alanlarında karĢılaĢılan sorunların çözümü olarak Ģu konular üzerinde durulmuĢtur:
Otopark, güvenlik; huzur ve çevre temizliğinin iyi yapılması. Aslında anketlerde sorun

30

1. Odak grup toplantısı, 10.04.2012.
1. Odak grup toplantısı, 10.04.2012.
31
Kapalı ÇarĢı Esnaflarıyla Sözlü GörüĢmeler, Nisan ayı 2012.
31
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alanı olarak iĢaret edilmemesine karĢın “çevre temizliğinin” çözümlenmesi gerektiğinin
ifade edilmesi ilginçtir. Ne AVM‟lerde ne de geleneksel çarĢılarda güvenliğin bir sorun
olmadığı hatta Ġstanbul‟un Avrupa‟daki pek çok kentten daha güvenli bir Ģehir olduğu
bilinmektedir. Ancak burada ifade edilen güvenliğin makro ölçekte ülkenin içinde
bulunduğu terör tehdidi paralelinde geliĢen güvenlik sorunu olduğu düĢünülmektedir.
Görüldüğü gibi, turist sayısını arttırmak için ne yapılması gerektiğine iliĢkin olarak
alıĢveriĢ sektöründeki iĢyerleri tümüyle kendileri dıĢındaki sorun alanlarına iĢaret
etmiĢlerdir. Turistlerin gerçekte rahatsızlık duydukları fahiĢ fiyatlar, esnafın olumsuz
yaklaĢımı gibi alıĢveriĢ sektörünün kendisinin sebep olduğu sorunlar vurgulanmamıĢ ve
bunlara yönelik çözüm önerileri dile getirilmemiĢtir. Bunun iki nedenine iĢaret etmek
yaralı olacaktır. Ġlki, kültürel bir alıĢkanlık/davranıĢ biçimi olarak özeleĢtiri yapmamak,
yapılan eleĢtiriye karĢı alınganlık ya da tepki göstermek gibi bir tutum benimsemek söz
konusudur. Ġkincisi ise içinde oldukları mesleki alana iliĢkin “mesleki körlüğün” söz
konusu olması ve gündelik iĢlerle meĢgul oldukları, sürekli sistemin içinde bulundukları
için duruma dıĢarıdan bakıp sorgulamamalarıdır.
•

YurtdıĢından Türkiye‟ye turist getiren acentaların, turistleri çok ucuza getirmeleri,
karĢılığında çeĢitli giderlerin alıĢveriĢlerden sağlanan yasal olmayan fakat geleneksel
uygulamalardan oluĢan bir “komisyon” hukukuna dayalı olarak karĢılanmak istenmesi,
her bakımdan çok olumsuzdur. Komisyon alımı, gizli saklı yapıldığı sürece turistlerin ülke
insanına duydukları güvenin kaybolmasına neden olmaktadır. Bu konu alıĢveriĢ
turizminin

en

sorunlu

alanlarından

birisidir.

Bu

uygulamanın

sebep

olduğu

olumsuzlukların baĢında: Türkiye‟ye seyahatin ucuz olması nedeniyle “ucuz” imajının
yerleĢmesi, diğer taraftan ve bununla tezat bir biçimde turistlerin fahiĢ fiyatla alıĢveriĢe
yönlendirilmesi, bu durumu fark etmeleri durumunda ise orta ve uzun vadede ülke
imajının olumsuz etkilenmesi gelmektedir32.
•

AlıĢveriĢ turizminin geliĢtirilmesi için ĠSF‟nin sunduğu avantajlar, genellikle fiyatların
düĢürülmesi çerçevesinde Ģekillenmektedir. ĠSF‟nin yapısı itibariyle, ĠSF‟ye katılan
firmaların güçlü ulusal firmalar ya da küresel firmaların Türkiye perakendecileri olduğu
dikkate alındığında düĢürülen fiyatlar aslında küresel pazardaki payın da düĢmesi
anlamına gelmektedir. Bir baĢka ifadeyle küresel bir perakendecinin Barselona ya da
Katar‟dan daha ucuz fiyatla aynı ürünü satması aslında ülke için sağlanacak olan karın
feda edilmesi anlamını taĢımaktadır. Bu durum, varlığından rahatsızlık duyduğumuz ve
hedeflediğimiz turizm yapısına zarar veren “ucuz destinasyon” ya da “fakir turistin ülkesi”

32

Ġstanbul Rehberler Odası üyesi, 35 yıllık profesyonel Ġstanbul rehberi, Nejat Gürsoy ile yapılan sözlü görüĢme,
15.03.2012.
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imajını güçlendirmektedir. Özetlenecek olursa, Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ turizmi, Türkiye‟de
sanayinin yaygın karakteristiği olarak karĢımıza çıkan “karı düĢük tutarak ucuz
fiyatlandırma ile rekabet etme stratejisinin” hizmetler sektörüne ve turizme yansımıĢ bir
modeli gibi görünmektedir. Çünkü yerli-yabancı ya da yerel halka olan bu indirimler ve
Ģenlikli alıĢveriĢ ortamları beraberinde yatırımcı, sermayedar, kent ekonomisi, ülkenin
yerel iĢgücü potansiyeli ve sanayi altyapısı için “alternatif maliyeti yüksek” bir yatırım
gibi de yorumlanabilir. Karın düĢürülerek satıĢların/cironun arttırılması eğilimi,
beraberinde bazı hastalıklı ya da bir türlü sağlıklılaĢtırılamayan konular için altlık
oluĢturmaktadır.
•

Bölüm 1.‟de yapılan saptamalara göre Sayısı 107 olan ve son yıllarda birbiri ardına açılan
AVM‟ler kentin her yerinde, gerçek bir talep analizi yapılmadan, altyapısı planlanmadan
geliĢmesine ve yapay bir talep ortamının oluĢmasına sebep olma riski taĢımaktadır. Diğer
taraftan AVM‟lerde alıĢveriĢi yapılan perakende ürünlerinin küresel hazır giyim sektörü
ağırlıklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Turistlerin “alıĢveriĢ yapma” eğilimlerinin
AVM‟lere yönelmesi çerçevesinde, ekonomik girdisi Türkiye‟nin zaten ithal ettiği, yerel
ekonomisinin dıĢındaki bir kanala akmakta olduğunu vurgulamak gerekir. Böyle
olduğunda, AVM‟lerde çeĢitli nedenlerle yer bulamayan, bir türlü markasını büyütemeyen
yerli üreticinin bu döngüye hiçbir Ģekilde katılabilme imkanı bulamamakta ve
dıĢlanmaktadır. Bir Ģekilde bu döngüye girebilen yerli perakendeci firmalar ise, düĢük
fiyatlandırma stratejisi ile AR-GE‟ye, tanıtıma, marka oluĢturmaya yapacakları
yatırımlardan tasarruf etmek zorunda kalmakta ve küresel pazara eklemlenememektedir.
Oysa ekonominin küçük esnafı, yerli üreticiyi, yerli kaynakları çarklarına dahil etmemesi
“sanal” bir alıĢveriĢ ortamı yaratsa da kalıcı bir fayda doğurması zor görünmektedir.
Eksikliğine kalkınma planlarında, ekonomik programlarda değinilen bu problematik, ĠSF
uygulamalarında olduğu gibi, iyi niyetle de olsa sürmektedir. Bu bağlamda, ĠSF‟nin çok
değerli katkıları olduğu açıktır ancak tüm stratejiyi düĢük kur, düĢük fiyat rekabeti
üzerinden kurmaması daha yerinde olacaktır. Yerel modacıların, küçük atölyelerin, genç
tasarımcıların bu sisteme entegre olmaları sağlanmalıdır ve hatta bu bir öncelik olmalı,
kuvvetle teĢvik edilmelidir. Diğer taraftan turistlere yapacakları alıĢveriĢ karĢılığında
lojistik destek sağlanarak ürünlerin evlerine ulaĢtırılmasını sağlamak da perakendeyle
birlikte

lojistik

sektörüne

de

hareketlilik

katabilecek

bir

uygulama

olarak

değerlendirilmelidir.
•

AlıĢveriĢ turizminin “AVM” odaklı geliĢmesinin sakınca doğurabilecek yönlerine
yukarıda değinilmiĢtir. Ancak bunun yanı sıra günümüzün küresel dünyasında yaĢayan
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modern insanının ihtiyaçlarını karĢılamak için AVM‟lerin artık kentlerin vazgeçilmez
parçaları olduğunu da kabul etmek gerekir. Bu bağlamda, bu “oluĢumu” ya da “olguyu”
mümkün

olabildiğince

Ġstanbul‟daki

alıĢveriĢ

turizmini

geliĢtirecek

Ģekilde

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Örneğin, Perakendeciler ve AVM‟ler Türkiye‟nin
genel tanıtım ve turizm ayağından mutlaka haberdar edilmeli, gerektiğinde sorumluluklar
da verilmelidir. Buralar da denetim ve kontrol bu sistem içerisinde yer almalıdır. Seyahat
acentaları özellikle çok tercih edilen AVM‟lerle doğru iletiĢim sağlayabilmelidir. Bu
AVM‟ler içinde turizm enformasyon veya özel danıĢma birimleri oluĢturulmalıdır. Bir alt
birim mutlaka turizm ile iliĢkiler ve iĢ geliĢtirme olmalıdır. Böylelikle AVM‟ler ile turizm
sektörünün iliĢkisi sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Bir alıĢveriĢ merkezinin proje
safhasından itibaren her zaman Türkiye‟nin turizm ve tanıtımına katkıda bulunabilecek
istekler bu süreçte iĢletme kuralları altına alınabilmelidir. Türkiye‟nin kültür ve turizmi de
doğru yönlendirebilecek haritalar, föy, enformasyonel tüm bilgiler her dönem alıĢveriĢ
merkezi içinde bulundurulmalıdır. Seyahat acentalarında ve otellerde de alıĢveriĢ
merkezlerinin tanıtımını yapılabilecek materyallar oluĢturulmalıdır.
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4.2.1.4.6 Kurvaziyer Turizmi
Akdeniz Havzasındaki Eğilimler ve Ġstanbul’un Payı
Kurvaziyer destinasyonları içerisinde, son yıllara kadar Kuzey Amerika, Güney Amerika ve
tropik adalar ön planda iken, günümüzde Uzak Doğu, Kutuplar, Baltık Denizi Bölgesi, Arap
Yarımadası, Kızıldeniz, Karadeniz ve özellikle Akdeniz Bölgesi gerek pazarlama stratejisi
gerekse kurvaziyer destinasyonlarında yeni güzergâhlar yaratması bakımından dikkat
çekmektedir. Akdeniz Çanağı kurvaziyer destinasyonları için giderek yükselmekte olan bir
yıldız olduğundan, Güney Amerika destinasyonundan sonra ikinci sıraya yükselmiĢ ve son
birkaç yılda kurvaziyer turizmin gözdesi haline gelmiĢtir (DTO Sektör Raporu, 2010).
DTO Sektör raporunda, küresel Kurvaziyer kurumlarına referans verilmiĢ ve önümüzdeki
yıllarda Akdeniz havzasının hızlı yükseliĢinin kesintisiz devam edeceği öngörülmüĢtür. Bu
turizm çeĢidi özellikle Akdeniz'de Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Malta ve Mısır'da
ön plana çıkmaktadır. Ġtalya özellikle Napoli, Civitavecchia ve Livorno limanları üzerinden
2008 yılında 4 milyondan fazla yolcu ağırlamıĢtır. Ġspanya limanlarını 3 milyondan fazla
yolcu ziyaret etmiĢtir. Yunanistan ise baĢlıcaları Pire, Korfu, Katakon, Rodos, Mikonos ve
Santorini limanlarında olmak üzere toplam 2,7 milyon yolcuyu ağırlayarak Avrupa‟da üçüncü
sırada yer almıĢtır (Tuncel, 2009).
Türkiye, kurvaziyer turizmi bakımından oldukça büyüyen Akdeniz pazarında yer almaktadır.
Ġspanya'nın turistik yolcu gemisi seyahatinde uzman yayın organı Cruises News Media
Group'un 18 ġubat 2010'da Ġspanya'da gerçekleĢtirdiği kurvaziyer forumu ve ödül töreninde
Türkiye ve Hırvatistan 2009 yılının en iyi destinasyonları seçilmiĢtir. Deniz Ticareti Genel
Müdürlüğü‟nün 2011 yılı verilerine göre Türkiye‟ye gelen kurvaziyer gemi sayısı 1121, yolcu
sayısı ise 2.191.420‟ye ulaĢmıĢtır (Tablo 53).
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Tablo 53: Türkiye‟ye Gelen Kurvaziyer Gemi ve Yolcu Sayıları 2011
Aylar

Kurvaziyer gemi

Kurvaziyer yolcu

Yolcu
gemisi

Diğer
gemi

Topla
m

Gelen
yolcu

Giden
yolcu

Transit
yolcu

Toplam

Ocak

Kurvaziy
er tipi
yolcu
gemisi
6

1

0

7

12

9

20,691

20,712

ġubat

6

0

0

6

12

8

8,191

8,211

Mart

26

7

0

33

737

1,399

42,522

44,658

Nisan

62

37

0

99

6,957

8,431

110,379

125,767

Mayıs

123

66

0

189

26,040

27,754

205,440

259,234

Haziran

143

62

0

205

22,161

24,261

196,741

243,163

Temmuz

153

61

0

214

26,784

29,232

257,974

313,990

Ağustos

169

60

0

229

33,130

33,066

263,566

329,762

Eylül

193

57

0
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31,614

32,877

273,206

337,697

Ekim

167

103

0

270

38,630

39,290

264,040

341,960

Kasım

72

42

0

114

6,763

7,172

141,566

155,501

Aralık

1

6

0

7

3,001

74

7,690

10,765

Toplam

1,121

502

0

1,623

195,841

203,573

1,792,006

2,191,420

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü-Gemi Sicil Ve Ġstatistik Dairesi BaĢkanlığı.

Türkiye‟de kurvaziyer turizm 2000‟li yıllardan itibaren yapılan yatırımlar paralelinde hızla
büyüme eğilimindedir (Tablo 54). Son 4 yılda yolcu sayısı %80 civarında artıĢ göstermiĢtir.
Gemi sayısında daha ölçülü bir artıĢ hatta son yıllarda düĢüĢ varmıĢ gibi görünse de, bu veri
yolcu sayısıyla birlikte yorumlandığında, aslında gemilerin ölçeklerinin büyümekte olduğunu,
gemi baĢına düĢen yolcu ortalamasının artıĢ içinde olduğu görülür.
Tablo 54: Türkiye‟ye Gelen Kurvaziyer Gemi ve Kurvaziyer Turist Sayısı
2003

2007

2011

Kurvaziyer Gemi Sayısı

887

1267

1121

Kurvaziyer Gemiyle Gelen
Yolcu Sayısı

582.376

1.225.275

2.191.420

Gemi BaĢına düĢen ort yolcu

656

967

1954

Kaynak: www.denizcilik.gov.tr.

Gemi ve yolcu sayıları açısından incelendiğinde Ġstanbul, Türkiye‟nin dünya kurvaziyer
piyasasından aldığı küçük dilimin yaklaĢık dörtte birini oluĢturmaktadır. Bölüm 2.1.2.1‟de
değinildiği üzere, 2011 yılında Ġstanbul‟a 8.057.879 turist gelmiĢtir ve bu turistlerin %8‟i
deniz yoluyla gelmiĢtir. Denizyoluyla gelen turist sayısı, önceki yıllara göre artıĢ göstermekle
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beraber Akdeniz havzasında söz sahibi olan belli baĢlı Avrupa kentleri ile karĢılaĢtırıldığında
Ġstanbul‟un kurvaziyer turizmde zayıf olduğu görülmektedir. Avrupa‟nın en önemli
Kurvaziyer pazarları arasında kuĢkusuz Barcelona gelmektedir. Barcelona sadece Avrupa‟da
değil, tüm dünyada önemli bir kurvaziyer limanıdır. Pire Limanı, Atina‟ya en yakın liman
olması nedeniyle, Yunan Adalarını dolaĢan kurvaziyer turlarının mutlaka uğradığı bir
limandır. Bu limanlar arasında en ilgi çekici olanı ise, yaklaĢık 5 milyon nüfuslu
Hırvatistan‟ın 80.000 nüfuslu Dubrovnik kentidir. Dubrovnik‟teki en önemli ekonomik
faaliyet turizm olduğu için, denizyoluyla gelen turistler de oldukça fazladır.-Bu haliyle, 2011
yılında Barselona, Pire ve Venedik toplamı, Ġstanbul‟un 4 katına yakın kurvaziyer yolcusunu
misafir etmiĢtir (ġekil 101).
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Venedik
Pire
Dubrovnik
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1250000
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1750000

ġekil 101: Avrupada‟ki Önemli Kurvaziyer Limanları ile Ġstanbul‟un Yolcu Sayısı
Bakımından KarĢılaĢtırılması
Kaynak: people.hofstra.edu.

Ġstanbul Limanı Ana Liman mıdır?
Denizcilik Ticareti Genel Müdürlüğü-Gemi Sicil ve Ġstatistik Dairesi BaĢkanlığı‟nın verilerine
göre 2011 yılında Türkiye limanlarına gelen kurvaziyer gemilerinin %26‟sı, yolcu sayısının
ise %28,6‟sı Ġstanbul‟a gelmiĢtir (Tablo 55). Hem yolcu hem de gemi adedi bakımından
Türkiye‟de en büyük payı KuĢadası Limanı almaktadır. KuĢadası‟nı Ġstanbul Limanı takip
etmektedir. 3. önemli kurvaziyer limanı ise Ġzmir‟dedir. Diğer limanlar bu üç büyük limanı
açık ara ile geriden takip etmektedirler. KuĢadası ve Ġstanbul Limanları‟nın en önemli yapısal
farklılığı KuĢadası‟nın çok önemli oranda transit trafiğe hizmet vermesidir. Ġzmir Limanı da
KuĢadası‟na benzer bir performans sergilerken, Ġstanbul Limanı (transit yolcu toplam
yolcusunun % 93‟ünü oluĢtursa da) bir “home port” ya da rotaların baĢlangıç ve bitiĢ
noktasındaki ana liman olmaya en yakın kurvaziyer liman gibi görünmektedir. Bir limanın
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ana liman olabilmesi için bir takım teknik ve fiziksel gereksinimler vardır. Büyük Uluslararası
bir havalimanı ve dünyanın hemen her yeriyle bağlantılı uçuĢlar yapan havayolu firmalarının
en önemli üssü olması da bu farkı güçlendirmektedir. Düzenli ve sürekli yolcu talebinin
sirküle edilebileceği ulaĢım olanaklarının sağlanması gerekir. Yabancı turistler için
Ġstanbul‟un ilk ya da son durak olarak ilgi çekici bir destinasyon olması Ġstanbul‟un ana liman
olma potansiyeline iĢaret etmektedir.
Tablo 55: 2011 yılında Türkiye Limanları‟na Gelen Gemi Ve Yolcu Sayıları
Liman
BaĢkanlığı
düzeyinde
kurvaziyer
gemi ve yolcu
Alanya

Kurvaziyer gemi
Kurvaziyer
tipi yolcu
gemisi

Yolcu
gemisi

12

7

Anamur

3

Antalya

Kurvaziyer yolcu
Gelen
yolcu

Giden
yolcu

Transit
yolcu

Toplam

19

11

37

22,276

22.324

1

4

0

0

351

351

22

42

64

56.154

54.876

16.220

127.250

Bartın

2

0

2

0

0

208

208

Bodrum

51

31

82

300

283

45.448

46.031

Çanakkale

23

0

23

1

4

4.366

4.371

ÇeĢme

0

1

1

1

0

88

89

Dikili

21

13

34

50

89

17.346

17,485

Fethiye

2

3

5

0

0

1.975

1.975

Göcek

7

0

7

0

0

1.216

1,216

Güllük

1

2

3

0

0

1.692

1,692

Ġskenderun

2

3

5

0

0

1.308

1.308

Ġstanbul

296

124

420

80.947

85.827

461,123

627.897

Ġzmir

206

56

262

18.003

16.180

459,350

493.533

KaĢ

2

1

3

0

0

507

507

KuĢadası

423

145

568

10.038

17.731

634,687

662.456

Marmaris

24

60

84

29.701

28.545

111,775

170.021

Mersin

2

1

3

0

0

416

416

Mudanya

2

3

5

0

0

922

922

Samsun

3

0

3

0

0

208

208

Sinop

5

4

9

0

0

4,088

4.088

TaĢucu

3

1

4

0

0

805

805

Trabzon

9

4

13

635

1

6,267

Toplam

1.121

502

1623

195841

203,573

5.631
1.792.00
6

Toplam

2.191.420

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü-Gemi Sicil ve Ġstatistik Dairesi BaĢkanlığı.

Ġstanbul‟un home port olup olmaması üzerinde tartıĢılan bir konudur. Ġstanbul ve Marmara,
Ege, Akdeniz ve Karadeniz (ĠMEAK) Deniz Ticaret Odası Sektör Raporu‟nda (2010),
Ġstanbul‟un dünya kurvaziyer firmaları tarafından “home port” olarak ilan edildiği ve geliĢme
programına alındığı belirtilmektedir (DTO Sektör Raporu, 2010). Oysa Tuncel (2009)
çalıĢmasında Ġstanbul‟un 2000‟lerden sonra “home port” olma özelliğini kaybettiğini ve
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sadece transit liman olarak kullanılmakta olduğunu saptamıĢtır (Tuncel, 2009). Ana liman
özelliğindeki kurvaziyer limanlarda, gemiler ikmal yapmakta ve yolcular konaklama ve kentte
daha uzun süreli vakit geçirme imkanı bulabilmektedirler. Tüm bu tartıĢmalara ve çeĢitli
kaynaklardaki farklı yorumlara rağmen, Ġstanbul‟u ana liman olarak tanımlamanın henüz
mümkün olmadığı kanaatini taĢımaktayız. Çünkü bir limanın, ana liman olarak
tanımlanabilmesi için kentin kurvaziyer limandan kolaylıkla ulaĢılabilecek mesafede
havalimanı olması, ulaĢım yollarının yeterli olması, yolcu limanının hareketliliğine uygun
terminal binası ve donatıları olması gereklidir. Ancak bu koĢulların sağlanması durumunda
Ġstanbul‟un ana liman olabilmesi, Ģüphesiz yerel ekonomi ve turizm için bir fırsattır. Ancak
ana limanlarda liman arkası faaliyetlere ayrılması gereken hizmet alanlarının kaçınılmaz
olarak büyümesinin Ġstanbul‟da kurvaziyer liman yer seçim kararını daha da zorlaĢtıracağı
unutulmamalıdır. Bugünkü konumuyla Ġstanbul Limanı‟nın geniĢleme alanı olmadığını tespit
etmek gerekir. Ayrıca rıhtım uzunluğu ve derinliği de büyük ölçekli gemiler için elveriĢli
değildir.
TartıĢmaya Açık Ġki Konu
Ġstanbul‟a yabancı turistlerin geliĢ yolları açısından önemi son dönemlerde artan kurvaziyer
turizmi, kurvaziyer turistlerinin kent ile olan iliĢkisinin yanı sıra limanın kent içindeki
konumu bakımından da tartıĢmaya açık bir durumdadır. Özellikle Galataport projesi
kurvaziyer turizmin, çeĢitli yönleri ile ele alınmasını gerekli kılmaktadır.
Ġstanbul‟un, diğer kentlere göre öne çıkan ve karĢılaĢtırmalı rekabette üstünlük sağlayan
özellikleri kuĢkusuz binlerce yıl öncesine uzanan kimliği, denizin belirleyici olduğu
makroformu ve doğal güzelliklerdir. Bu bağlamda tıpkı Ģu anda gelen yerli ve yabancı
turistler için olduğu gibi, bundan sonrası için de Ġstanbul‟un en cazip özelliği “kültür, tarih”
eksenli bir turizm türü olacaktır. Ġstanbul‟un kültür eksenli turizm stratejilerini
değerlendirirken bugünkü yapısı ile kurvaziyer turizmi konusundaki bazı çekinceleri ortaya
koymak gerekir. Ġstanbul‟un tarihi çekirdeği diğer tüm antik deniz kentlerinde olduğu gibi
geleneksel limanı ile iç içedir. Zaman içinde kent büyümüĢ, limanın fonksiyonel yapısı yeni
gereksinimler ortaya koymuĢtur. Sanayi devrimi ile birlikte yük ve yolcu limanları genellikle
birbirinden ayrıĢmaya, her ikisi de belli yük tipleri (Konteyner, sıvı yük ya da kurvaziyer gibi)
konusunda uzmanlaĢmaya baĢlamıĢtır. Artık günümüzde ne o eski liman, kent içinde önceden
olduğu gibi verimli hizmet verebilir ne de kent, tek merkezli bir biçimde büyüyebilir. Limanın
kentin çekirdeğinde kalması pek çok açıdan sakıncalar doğurmaktadır. Liman, rakibi olan
limanlara göre geniĢleme alanı, rıhtım derinliği, uzunluğu yeterli düzeyde olmazsa güç
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kaybederek dezavantajlı duruma düĢebilir. Bu olumsuzluk kente iki boyutta yansır. Ġlki
limanın gereksinim duyduğu geniĢleme alanı, hinterlandı diğer kentsel iĢlev alanlarıyla
karıĢarak istenmeyen bir kaosa sebep olabilir. Diğer olumsuzluk ise kent, liman kenti olmanın
sağladığı ekonomik girdiden yararlanamayabilir.
Salı Pazarı Limanı, 523 metre Karaköy, 627 metre Salı Pazarı rıhtım olarak anılan toplam
1150 metre uzunluğunda bir limandır. Limana orta ölçek olarak kabul edilen 200-250 metre
uzunluğunda 4 tane gemi aynı anda yanaĢabilir. Limanın en derin rıhtımı 11 metre
uzunluğunda olduğu için küresel pazarlarda hizmet veren en büyük boy gemiler zaten Salı
Pazarı Limanı‟na yanaĢamazlar. Orta büyüklükteki gemiler için standart bir büyüklük ve
yolcu sayısından söz edilemez. Gün geçtikçe daha hafif malzemelerden daha çok katlı ve
dolayısıyla daha çok yolcunun taĢınabileceği büyüklükte gemiler inĢa edilmektedir. Bugüne
kadar Salı Pazarı Limanı‟nı kullanan en büyük gemiler yaklaĢık olarak 340 metre
uzunluğunda ve 4000 dolayında yolcu kapasitesine sahiptir.
Limanın tek iĢlevi geminin yanaĢmasına olanak sağlamak olmadığı için, gerisinde bir dizi
iĢlev için uygun hizmet alanı olması gerekir. Ayrıca, liman önemli bir kentsel çekim merkezi
olduğu için civarında belli sektörlerde kümelenmeye de sebep olur. Bunlara ek olarak
kurvaziyer gemi ile seyahat eden yolcuların hızlı sirkülasyonuna imkan sağlayacak terminal
binasına, hizmet alanlarına ve kent ile ilgili fikir edinebilecekleri ofis ve alıĢveriĢ alanlarına
da ihtiyaç duyarlar. Ġstanbul Limanı‟nda böylesine uzmanlaĢmıĢ ve kümelenmiĢ hizmetler için
uygun geniĢleme alanları konusu sıkıntılıdır. Ayrıca turistlerin sorunsuz ve hızlı bir Ģekilde
kentin tarihi merkezine eriĢebilmesi pek mümkün olamamakta, kentlilerin yerel ve gündelik
yaĢamlarında zaten problemli olan trafiği daha da karmaĢık bir duruma sokmaktadır.
“KuĢkusuz, Ġstanbul gibi bir su kentini limansız, gemisiz, teknesiz düĢünmek mümkün
değildir. Ancak Ġstanbul gibi iki kıta üzerindeki eĢsiz konumu, su ile karanın birleĢerek
oluĢturduğu peyzajı, anıtsal yapılarla bezeli silueti, binlerce yıllık katmanların eklemlenerek
biriktirdiği tarihsel kimlik, doğa ile yapılı çevrenin buluĢtuğu bu özel kültürel peyzajı bir
bütün olarak ele almayı gerektirir. Bu denli özellikli ve bir o kadar da kırılgan tarihsel bir
çevrede limanların nerede konumlanacağı, liman arkasının nasıl yapılanacağı, kıyıların nasıl
kullanılıp biçimleneceğini hassasiyetle düĢünmek gerekir. Ne tür ve ne büyükte gemi, kaç
gemi gibi sorular kentin bu özellikli konumu ve korunması gerekli tarihsel dokusu, silueti ve
kültürel peyzajı açısından çok önemlidir” (Enlil vd. 2011, s. 143).
Kurvaziyer turizmi açısından sıklıkla Ġstanbul ile karĢılaĢtırılan ve bir bakıma örnek gösterilen
kentlerden biri olan Barselona‟ya 2008 rakamları ile yaklaĢık iki milyon kurvaziyer turist
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gelmekte, limana aynı anda sekiz gemi yanaĢabilmektedir. Ancak, Barselona Limanı açık
denize bakmanın avantajına sahiptir ve kentin güney ucunda, sanayi alanlarının bitiĢiğinde
konumlanmıĢ olmasının verdiği olanaklarla hizmet alanını rahatlıkla geniĢletebilmektedir
(Enlil vd., 2011, s. 143-144).
“Ġstanbul örneğinde ise kentin coğrafyasının biçimlendirdiği Tarihi Yarımada, kuzeyinde
Galata-Beyoğlu ve doğu yakasında HaydarpaĢa-Üsküdar‟ın konumları ve vazgeçilemez
siluetleri ve aynı zamanda bu alanların kültür turizmi açısından en kısa sürede ulaĢılması
gereken bölgeler olmaları yaman bir çeliĢkiyi ortaya çıkarmakta ve kurvaziyer limanın nerede
konumlanacağı, liman arksının nasıl yapılanacağı konuları çok zor bir soru haline
gelmektedir. Bu konunun tüm yönleriyle ele alınması ve bu eĢsiz silueti zedelemeyecek fakat
aynı zamanda turistleri kent trafiğini yüklemeden, en kısa sürede ve güvenle miras alanlarına
taĢıyacak liman yer seçim kararı ve çözümlerinin üretilmesi gereklidir” (Enlil vd., 2011, s.
144).
Diğer taraftan, European Cruise Council‟in 2011 yılında yayınladığı raporda Avrupa‟daki ana
limanlarından

kurvaziyer

yolculuğuna

baĢlamıĢ

yolcuların

yolcu

baĢına

ortalama

harcamasının 283 Euro olduğunu iddia etmektedir. Bu rakam Türkiye‟de turist baĢına düĢen
yaklaĢık 490 Euro‟nun oldukça altındadır. Ġstanbul‟da idealize edilen; turistlerin daha uzun
süre ve daha fazla harcama yaparak Ġstanbul‟u ziyaret etmeleridir. Bugüne kadar yapılan
çeĢitli toplantılarda33 sadece Ġstanbul için değil, ülkemiz için de niceliğin değil niteliğin ön
plana alınması defalarca vurgulanmıĢtır. Bu bağlamda kurvaziyer turisti, kitlesel hareketleri
ve düĢük harcama profili ile Ġstanbul‟un turizm vizyonunda endiĢeyle ve Ģüpheyle
yaklaĢılması gereken bir turizm türüdür.
Kurvaziyer gemilerinin yanaĢmasıyla birlikte çok kısıtlı zamanı olan yolcular, bazen 6-8
saatte bazen daha kısa zamanda kentin en belli-baĢlı turistik noktalarını gezmek zorunda
kalmaktadırlar. Bu durumda en çok tercih edilen birkaç müzeyi tempolu ve tadına varamadan,
kültürel değerlerini özümseyemeden hızlandırılmıĢ bir tur Ģeklinde gezmektedirler.
Ġstanbul‟un böylesine hızlandırılmıĢ bir turla birkaç saatte gezilebilmesi aslında Ġstanbul‟a
gelen turist için de Ġstanbul için de kayıptır. Turist için kayıptır çünkü Ġstanbul birkaç saatte
gezilesi bir kent değildir. Ġstanbul için de kayıptır çünkü gelen turist kenti yeterince
tanımamakta, ekonomik bakımdan fayda sağlayamamakta, buna karĢın kentin narin yapısına
aĢırı bir yük yüklemektedir. Örneğin, bir geminin bir anda 1500 yolcuyu Karaköy‟den
boĢaltması (Kaldı ki bu sayı gemi mürettebatını da düĢündüğümüzde hayli artmaktadır), 2033

10.04.2012 tarihli 1. Odak Grup Toplantısı, 19.04.2012 tarihli, 2. Odak Grup Toplantısı,09.06.201210.06.2012 tarihli Arama Konferansı Toplantısı.
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30 tane peĢ peĢe turist otobüsünün Tarihi Yarımada‟ya yönelmesi anlamına gelmektedir. Çok
sayıda otobüsün bir anda Ayasofya – Sultanahmet Bölgesine yığılması ise aĢırı trafik, aĢırı
kalabalık ve otopark sorunu gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Öte yandan,
müzeler aĢırı yüklenmekte, tarihi eserler yoğun ziyaretçi akını nedeniyle risk altında
kalabilmektedir. Müzelerdeki kısıtlı ziyaret süreleri, bu ölçüde geniĢ bir kitlenin bir arada
yemek yemesine elveriĢli restoran olmaması dikkate alındığında bu yoğun kitlenin hızlı turu
aslında kentin olağan hızında seyreden diğer turistleri, yerli turistleri ve yerli halkı rahatsız
edebilmektedir34. Ancak bu olumsuz gibi görünen manzarayı olumluya çevirmek aslında bu
turizm türünün iyi yönetilebilmesine bağlıdır. KuĢku yok ki, Avrupa‟daki rakipleri de en az
Ġstanbul kadar kurvaziyer yolcularının hızlandırılmıĢ turundansa uzun soluklu turizm türünü
tercih ederler. Kurvaziyer yolcularının daha sonra yeniden Ġstanbul‟a gelmeleri için talep
yaratılması turistlerin Ġstanbul‟daki yönlendiriliĢiyle çok yakından ilgilidir. Kurvaziyer
gemilerinin kalıĢ sürelerini uzatmak, gemiye (acentaya) ve yolculara sunulan cazip olanaklar
paralelinde geliĢtirilebilir. Kurvaziyer turistlerin bireysel olarak uzun süre kalma talebi
rasyonel değildir ancak bu konuda uzmanlaĢmıĢ acentaların Ġstanbul‟u uzun kalınan
destinasyonlardan biri yapması ya da Ġstanbul‟un baĢlangıç-bitiĢ limanı olması halinde bir
yarar sağlama potansiyeli olacaktır. Ancak turizmci, acenta talepte bulunsa da Ġstanbul
Limanı‟nın home-port olması kamu iradesiyle ve politikalarıyla gerçekleĢtirilebilecektir.
Çünkü Liman için yapılması gereken düzenlemeler, yatırımlar, limanın yönetilmesi,
fiyatlandırılması, limanın kent ile ulaĢım iliĢkisinin sağlıklılaĢtırılması gibi konular tümüyle
kamunun yetki alanındadır. Ve önceden de değinildiği gibi home-port olmak liman arkası
faaliyetler için daha büyük alanlar demek olduğundan Ġstanbul gibi narin ve nadide bir
coğrafyaya sahip bir kentte bu hayli dikkatle oluĢturulması gereken bir yer seçim kararı
olacaktır.
Sonuç olarak, Ġstanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün coğrafyası ve doğal değerleri ile eĢsiz
bir kenttir. Bu nitelikleri Ġstanbul‟a turizm potansiyellerini kullanmak açısından önemli
fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek ise ancak günümüzde değiĢen değer
yargılarını, yaĢam biçimlerini ve tüketim kalıplarını iyi kavramakla mümkündür. Ġstanbul‟un
ziyaretçi çekme potansiyeline olumlu katkı yapacak çok sayıda ve çeĢitte müzesi, küresel
düzlemde yarıĢma kapasitesi olan festivalleri, kültür – sanat faaliyetleri için altyapısı ve
doğal, kültürel ve tarihi miras alanları ve varlıkları bulunmaktadır. Bu bölümde ele alınan
diğer turizm türleri ise kültür turizmi ile en barıĢık ve aynı zamanda Ġstanbul‟da son dönemde

34

30 Mayıs 2012 tarihli TÜRSAB Komiteleriyle yapılan toplantı.
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hızla geliĢen turizm türleridir. Ġstanbul‟un turizm stratejilerinin oluĢturulmasında bütün bu
potansiyeller bir arada önemli girdiler vermektedir (Enlil vd., 2011).
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4.2.1.4.7 Yat Turizmi
Akdeniz’deki Eğilimler
1980‟lere kadar elit bir kitlenin spor, denize dönük eğlence ve dinlence aracı olarak kabul
edilse de günümüzde yat turizmi, uluslararası turizm hareketlerinin bir parçası durumundadır.
Ancak yat turizminin çevre kalitesi ve sürdürülebilirlik bağlamında planlanması/tasarlanması
zor ve zaman zaman da varoluĢuyla çeliĢkili olabilmektedir. Fransa ve Ġspanya gibi yat
limancılığı bakımından çok ileri düzeyde teknik ve sosyal hizmet sunabilen ülkelerin bazı
kıyılarının betonlaĢmıĢ olması, kıyıların doğal niteliklerini kaybetmeleri umulanın aksine yat
limanlarının kapasitelerinin altında kalmasına sebep olmaktadır. Örneğin Fransa‟da yat limanı
inĢaatı yapmak uğruna bataklıklar kurutulmuĢ ve ekolojik denge alt-üst edilmiĢtir. Yat
limanlarının sebep olduğu yapılaĢmaya ek olarak çevresindeki yoğun geliĢme alanları, sintine
suyu ve çöp atıkları gibi altyapı hizmetlerini iyi yönetemeyen bazı limanların tercih
edilmediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bir yat limanı için en önemli konulardan
birisi temiz denize sahip olma ve denizlerini temiz tutmasıdır. Hangi denizde ve kentte olursa
olsun denizlerinin kirlenmesini önleyecek tedbirler almak durumundadır. Ancak iyi
yönetilmesi

durumunda,

yat

turizmine

yapılan

yatırımlar, betonlaĢmaya

alternatif

olabilmektedir. Örneğin, 8 yataklı ve 10 yataklı bir filo, 80 yataklı bir otelle aynı yatak
kapasitesini oluĢturmaktadır. Böyle bir yatak kapasitesinin avantajı, yatların yüzerek faaliyet
alanını değiĢtirmesidir. Ancak diğer taraftan 2005 yılında Kıyı Kanunu‟nun 6. Maddesinde
yapılan değiĢiklik ile kurvaziyer ve yat limanlarında kıyıdaki yapılaĢma koĢulları konusunda
geniĢ bir hareket alanı açılması, kentteki plan bütünlüğünü tehdit etmekte ve kıyı kullanımını
kamu yararını zedeleyecek biçimde kullanıma sebep olabilmektedir.
Akdeniz çanağında dolaĢan yat adedinin 700 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu
yatların yanaĢıp barınabileceği tekne bağlama kapasitesi, Uluslararası Marina Endüstrisi
Konseyi‟nin referanslarına göre Fransa için 227 bin, Ġspanya için 109 bin, Ġtalya için 128 bin,
Hırvatistan için 16 bin ve Yunanistan için de 7 bin olarak verilmektedir. Türkiye‟nin yat
limanlarının kapasitesi ise yaklaĢık 10.000 yatlıktır. Buna göre Akdeniz çanağındaki yat
bağlama yeri kapasitesi yaklaĢık 500 bin civarındadır. Türkiye‟nin özellikle Batı Akdeniz ve
Güney Ege kıyılarına yoğun bir Ģekilde yat limanı projeleri yapılmakta, yat bağlama
kapasitesinin 15 bine çıkması,

2023‟de ise 50 bine ulaĢması

amaçlanmaktadır

(www.finansgundem.com). Yat bağlama kapasitesi bakımından Türkiye´nin Akdeniz
çanağında %2 ve dünya çapında %0,5 civarında payı vardır. Turizmde rakibimiz olan ülkeler
de büyük projelerle marina kapasitelerini ve paylarını artırma çabası içinde bulunmaktadır.
Ġtalya 2014´e kadar 200.000 yat bağlama kapasiteli 60 adet marina yatırımını
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gerçekleĢtirmeyi, Hırvatistan ise 10 yıl içinde bağlama kapasitesini 31 bine yükseltecek
marina yatırımlarını hedeflemiĢtir (www.ttyd.org.tr).
Yat turizmine konu olan turistin profili, ortalama turist profilinden daha üst gelir
grubundandır ve değiĢik kaynaklara göre klasik turizme kıyasla yatçıların 20-30 kat daha
fazla harcama yaptıkları tespit edilmiĢtir. Ortalama büyüklükteki bir yatın Türkiye‟ye giriĢçıkıĢ harcı olarak en az 600-700 TL ödediği, günlük bağlama ücretinin ise en az 120 Euro
(265 TL) civarındadır35 Bu durumda, bir turistin ortalama kalıĢ süresi olan 2,3 günü, yat ile
geçiren turist yaklaĢık olarak 2000 TL sadece yat için ödemek durumundadır. Yatın mega-yat
boyutunda olduğu durumlarda, günlük bağlama ücreti 1000 Euro‟yu (2200 TL), giriĢ-çıkıĢ
için vergi ve harç ödemeleri de 4000 TL‟yi geçmektedir. Mega yat ile gelen bir turist ise, 2,3
olan ortalama kalıĢ süresi dikkate alındığında en az 10.000 TL yatın maliyetine katlanmak
durumunda kalmaktadır. Buna ek olarak bu sosyal sınıftaki turistleri yeme-içme ve alıĢveriĢ
alıĢkanlıkları değerlendirilirse yat turistinin, turist baĢına 600 $‟ı (1100 TL) bulmayan
ortalama harcamalara kıyasla hayli yüksek gelir getirdiği görülür.
Dünyada, yatçılığın son yıllarda ölçeği büyüyen yatlara yönelmektedir. Mega yatlar, yatçılar
arasında daha üst gelir grubu tarafından tercih edilmekte ve daha çok gelir bırakmaktadır. Bu
tip yatlar boylarından ve derinliklerinden dolayı her limana bağlanamamaktadırlar. Akdeniz
ülkelerinde, mega yatların bağlanabileceği 6172 adet bağlama yeri vardır. Türkiye ise, 800
mega yat bağlama yeri ile üçüncü sırada yer almaktadır Yeni faaliyete girecek yat limanları
ile mega yatların bağlama yerlerinde artıĢ olacaktır. Ülkemizin yat turizminde bir diğer
avantajı ve atılım yapabileceği konu ise mega yatlardır.
Deniz Ticaret Odası‟nın 2011 için yayına hazırladıkları, henüz baskıya girmemiĢ olan ve daha
güncel verileri içeren 2011 yılı sektör raporuna göre Ülkemiz kıyılarında 2002 sonu itibariyle
25 adet marina varken, 2010 Yılı sonu itibariyle bu rakam 46‟ya ulaĢarak 8 yılda yaklaĢık iki
katlık bir artıĢ sağlanmıĢtır. Halen yılda 2 milyar 500 milyon $ düzeyinde ciroya sahip olan
yatçılık sektörünün Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Vizyonu‟nda ifade edilen hedef
çerçevesinde yatırım yapması durumunda, 8-10 milyar $ düzeyinde bir ciro ile ülke
ekonomisine çok güçlü katkılar sağlaması beklenmektedir.

35

Ġlyas Korkmaz, Ataköy Marina Yetkilisi, giderler ve bağlama cretleri 2012 yılı tarifesine göredir.
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Ġstanbul’daki Yat Limanları
Ülkemiz limanlarına gelen yatların dağılımında Ġstanbul, Antalya ve Muğla'nın büyük pay
aldığı görülmektedir. Ġstanbul‟da 4 adet yat limanı bulunmaktadır ve bu limanların toplam
kapasitesi 3343 kara, 720 deniz bağlama yeri ile 4063 yat limanı kapasitesi ile Türkiye yat
limanlarının %40‟ını oluĢturmaktadır.
Ataköy ve Fenerbahçe‟deki yat limanları Ġstanbul‟un en eski yat limanlarıdır (Tablo 56)
KalamıĢ-Fenerbahçe yat limanı denizde ve karada olmak üzere toplamda 1500‟e ulaĢan
kapasitesiyle yaklaĢık 800-900 yat kapasiteli Ataköy, Beylikdüzü ve Pendik limanlarının
üstünde büyüklüğe sahiptir. Zeytinburnu‟nda yapılması projelendirilen Zeyport, mahkeme
kararı ile iptal edilmiĢtir. Günümüzde Silivri, Büyükçekmece ve Ataköy‟de çeĢitli aĢamalarda
olan yat limanı projeleri vardır.
Ġstanbul‟daki yat limanları, Karadeniz ile bağlantılı limanlara ve ülkelere hizmet vermektedir.
Nitekim Beylikdüzü‟nde hizmet veren yat limanının yatırımcısı ve iĢletmecisi Polonya
sermayelidir. Ġstanbul‟daki yat limanları çeĢitli nitelikleri itibariyle Türkiye‟nin güney
kıyılarındaki yat limanlarından farklı özelliklere sahiptir. Güney kıyılarında yabancı turistlere
ait yatlar hem kıĢ boyu kalabilmekte hem de civarda dolaĢıp demirleyebilmektedir. Bu
limanlarda yabancı turistlerin mülkiyetindeki yat oranı %50‟leri geçmektedir. Oysa
Ġstanbul‟daki yat limanlarının yabancı turistlerin yatlarını bağlaması oranı yazın %10
civarında kıĢın ise %2-3 civarında seyretmektedir. Ataköy36 ve Beylikdüzü Marina37
yetkililerinden alınan bilgilere göre Ġstanbul‟daki yat limanlarını daha çok Ġstanbul‟da ikamet
eden yatçıların kullanmaktadır. Sektör yetkilileri yabancı turistlerin daha çok Ukrayna,
Almanya ve Fransa kökenli olduklarını ve Ġstanbul‟da ortalama 3 gün geçirdiklerini ifade
etmektedirler. Ancak çok çeĢitli milletlerden günübirlik gelen yatçılar da kenti ziyaret
etmektedir.

36
37

Ġlyas Korkmaz, Ataköy Marina, görüĢme tarihi: 6 Temmuz 2012.
Beylikdüzü West Marina: görüĢme tarihi: 9 Haziran 2012.
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Tablo 56: Ġstanbul‟da Bulunan Yat Limanları ve Kapasiteleri
Yat limanının yeri

Hizmet sunum
aĢaması

Deniz kapasitesi

Kara kapasitesi

Ataköy

Faal

700

100

Fenerbahçe

Faal

1291

220

Beylikdüzü

Faal

600

300

Pendik
Ġstinye
Tarabya

Faal
Faal
Faal

752
180
208

100
-

3731

720

Faal toplam kapasite
Silivri

Proje

200

-

Büyükçekmece

Proje

250

120

Zeytinburnu

Proje

1000

100

Kumburgaz

Proje

100

-

Silivri

Proje

200

-

1750

220

Proje toplam kapasite

Kaynak: YTÜ Kıyı Master Planı Verileri ve DTO Sektör Raporu, 2010.

Ġstanbul‟da proje aĢamasında olan yat limanlarında 2000‟in üstünde yat bağlama kapasitesiyle
mevcudun iki katına yaklaĢan bir büyüklük hedeflenmektedir. Böylesine büyük sermaye
gerektiren buna karĢılık doğal ve ekolojik çevreyi zorlayan yatırımların arz-talep dengesi
gözetilerek yapılması Ģarttır. Ġstanbul‟da ne kadar yat bağlama talebi olacağı doğru
öngörülmelidir. Kıyı alanlarının kamunun geniĢ kesiminin kullanımı için değil, özel bir gelir
ve ilgi alanına sahip turizm türüne hizmet eden yat limanı için ayrılması durumunda, konunun
tüm yönleriyle (kıyı kent iliĢkisinin kopmaması, doğal değerler, konum, ulaĢılabilirlik, artalan
hizmetleri, yat bağlama kapasitesi, vb.) değerlendirilmesi gereklidir.
Yat Limanı-Kent ĠliĢkisi
Ġstanbul‟dan Ataköy Marina‟nın içinde bulunduğu ve çoğu Batı Akdeniz Bölgesinde yer alan
bazı limanlar, The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilen “5 Altın Çıpalı”
tesisler olarak hizmet vermektedirler. Bu tesisler sadece bir marina değil; su sporları ve
alıĢveriĢ merkezi, onarım ve bakım üssü, sosyal ve kültürel aktiviteler merkezi bir “marina
village”, yani “deniz köyü”dür (www.atakoymarina.com.tr).
“Marina village” konseptinde olduğu gibi, yat turizmini sadece bir turizm türü gibi ya da
mekânsal bir oluĢum gibi düĢünmemek gerekir. Bu sektörün iliĢkili olduğu ve kümelenme
etkisiyle beraberinde geliĢtirdiği baĢka alt sektörler de bulunmaktadır. Bu alt sektörlerin
tamamı yat limanı içinde ya da hemen yakın çevresinde bulunmak zorunda değildir. Ancak
yat limanı sektöründe geliĢme eğilimi olan kentler yat limanının etkinliğini pekiĢtirmek için
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bu alt sektörlere duyarsız kalamazlar. Yat turizmi konusunda potansiyeli olan Ġstanbul‟un
gelecek vizyonunu belirlerken bu eğilimlerin dikkate alınması gereklidir. Yat turizmi ile ilgili
olan baĢlıca sektörleri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür; Yat dizayn büroları, Yat yan
sanayi imalatı, Yat malzemeleri satıĢ yerleri, Yat inĢası ve imalatı, Yat iĢletmeciliği, Günlük
tur ve gezi tekneleri iĢletmeciliği, Marina ve çekek yeri iĢletmeciliği, Kurvaziyer ve feribot
iĢletmeciliği, Su sporları iĢletmeciliği, Yatçılık eğitim okulları, Yat ve motor bot yarıĢları
organizasyonu. Bu sektörler açısından Ġstanbul‟un taĢıdığı potansiyellerin ve sahip olduğu
sınırlandırıcı unsurların dikkatle etüt edilmesi önemlidir. Ancak böyle bir çalıĢma sonunda
yatçılıkla ilgili hangi faaliyet alanlarının desteklenebileceğine karar verilebilir. Öte yandan,
yaratıcı sektörler kapsamında değerlendirilen yat dizayn bürolarının geliĢmesi açısından
Ġstanbul‟un önemli bir potansiyel sunduğu düĢünülebilir.
Ġkisi de deniz yolculuğunu temel aldığı halde kurvaziyer turizm ile yat turizmi arasında temel
farklar bulunmaktadır. Bunların baĢında kurvaziyer turizminin kitlesel, yat turizminin ise
bireysel turizm türleri olduğu gerçeği gelmektedir. Kurvaziyer turizmi giderek orta gelir
grubuna hitap eder hale gelirken, yatçılar hala orta-üst ve üst gelir grubuna dahildirler. Bu
fark, kente bakıĢ, kentin olanaklarından yararlanma ve kentin ekonomisine katkı açısından
çok belirgin yansımalar doğurmaktadır. Bir diğer önemli fark kurvaziyer turistinin gemisinde
yeme içme ihtiyacını karĢılaması, yat turistinin ise tam tersi davranması, yat limanının
olanaklarından yararlanması ve kenti gezmesidir. Kurvaziyer turistlerinin zamanları kısıtlıdır.
Gemi limana sabah girer, akĢam ayrılır. Dolayısıyla kurvaziyer turistlerinin kentte geçirecek
zamanı çok azdır. Büyük gruplar halinde 5-6 saat içinde kentin belli yerlerine yığılırlar. Yat
turisti ise küçük grup olarak seyahatin keyfini çıkarır, acelesi yoktur. Kenti keyfince gezer,
keĢfeder. Yat turisti teknesini kıĢlatırsa daha da yüksek meblağlarla para bırakır. Marina‟nın
çekek yerine ödenen kira, teknenin denize indirilmesinde yapılan bakım için harcanan paralar
kentin ekonomisi için önemli girdilerdir. Bir diğer önemli konu ise yat limanlarının liman
arkasının kurvaziyer limanlarınkinden farklı olmasıdır. Büyük hizmet alanlarına gereksinimi
yoktur. Örneğin çok sayıda insana iĢlem yapmayı gerektiren büyük gümrük/pasaport alanları
gerektirmez. Öte yandan, uluslararası güvenlik standartlarının gerektirdiği bazı kısıtlı alanlar
dıĢında yat limanları iyi tasarlanırlarsa kentliyi buluĢturan, alıĢ, veriĢ, yeme-içme, kültür-sanat
çeĢitli aktiviteleri barındıran önemli kamusal alanlar yaratabilirler.
Bu kapsamda düĢünüldüğünde Yat turizminin Ġstanbul‟daki potansiyelleri ve sorunları
hakkında Ģu konulara dikkat çekmek uygun olacaktır. Ancak bu sorunlardan hiçbirisi sadece
Ġstanbul‟a özgü çözüm arayıĢıyla ele alınmamalıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki; bu sorunlar
tüm Türkiye‟yi etkileyen ve ülke koĢullarından beslenen sorunlardır ve iki ana baĢlık altında
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toplanabilirler. Bunlardan ilki, bürokrasi ve iĢleyiĢ mekanizmasına iliĢkin sorunlar, diğeri ise
mekana yönelik sorunlardır.
Bürokrasi Ve ĠĢleyiĢe Yönelik Sorunlar:
Yat limanlarının tanıtım ve pazarlamasına iliĢkin sorunların çözülmesi,
Yat turizmi alanlarının teknik ve sosyal altyapının tamamlanması,
Yat giriĢ ve çıkıĢ iĢlemlerindeki bürokratik iĢlemlerin azaltılması,
Yat bağlama konusundaki iĢlemlerin tek elden yapılması,
Yatların vergilerin yüksekliği nedeniyle yabancı bayraklı olması ve yurtdıĢında üretilen
yatların tercih ediliyor olması,
Yat turizminin kara hizmetlerinde (acenta elemanları) ve yat hizmetlerinde ihtiyaçlarını
karĢılayacak ara ve üst kademede yetiĢmiĢ eleman eksiği,
Avrupa‟nın çeĢitli ketlerinde olduğu gibi Uluslararası yat yarıĢmalarının düzenlenmesi ve
bunun o ülkelerde olduğu gibi geniĢ bir katılımcı kitlesinin katılımını sağlayacak Ģekilde
ulaĢmasıdır.
Mekansal Yapılanmaya Yönelik Sorunlar:
Yat turizmin planlamasına yönelik olarak yat turizmi master planı oluĢturulmamıĢ olması
Yat limanları yatırımlarının arttırılırken kent dokusunun ve kıyı alanlarının tahrip edilmesi
Yat limanları yakın çevrelerindeki rantın spekülatif olarak artmasına sebep olmaktadır.
Kent içinde toprak değerlerinin kontrolsüz artıĢına sebep olan yatırımlardan birisi olarak
görünmektedir. Yat limanları emlak geliĢtirme projelerinin bir parçası olarak
planlanmamalıdır.
Kentin ekonomik döngüsü içerisine yapılan bir dıĢ müdahale olarak kabul edilen yat
limanlarının, kullanıcılarının profiline uygun olarak yakın çevresine üst gelir grubuna
yönelik iĢlev alanlarını çekmesi doğaldır. Bu durumda, kontrolden çıkma ihtimali olan
yakın çevredeki oluĢumların çok sıkı ve yakından izlenmesi, gerektiğinde hızlı bir Ģekilde
müdahale edilmesi gerekmektedir.
Bu konuda verilebilecek örnek Zeytinburnu‟nda planlanan kurvaziyer ve yat limanı projesi
„Seaport‟tur. 5 kurvaziyer geminin aynı anda yanaĢabileceği limanda ayrıca 350 kapasiteli yat
limanı da tasarlanmıĢtır. Bu durum yukarıda belirtilen kurvaziyer ve yat turisti arasındaki
farkları dikkate almayan yaklaĢım içermektedir. Fakat daha da önemlisi yukarıda da
açıklandığı üzere Kıyı Yasası‟nda yapılan değiĢiklikler kıyı alanlarındaki yapılaĢmayı
tetiklemektedir. Yasanın kıyıdaki yapılaĢmayı, yeme-içme tesisleri, alıĢveriĢ merkezleri,
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haberleĢme ve ulaĢtırmaya yönelik üniteler, danıĢma, enformasyon ve banka hizmetleri,
konaklama üniteleri, ofis binaları iĢlevleri de kapsayacak biçimde geniĢletilmesi yakın
çevreye yüksek yoğunluklu ve çok katlı yatırımları çekmektedir. Liman iĢlevinin henüz proje
aĢamasında olmasına rağmen, bölgeye getirilen bu yeni kimlik bağlamında gerçekleĢtirilen
uygulamalar kentin yüzlerce yılda oluĢan silueti açısından risk oluĢturmaktadır. Bu durumun
Dünya Miras Listesinde yer alan Tarihi Yarımada‟yı ve Karasurları‟nı tehdit ettiği
kamuoyunda tartıĢılmakta ve yanı sıra UNESCO tarafından da belirtilmektedir. Bu örnek
dikkate alındığında Kıyı Yasası‟ndaki değiĢikliğin yarattığı etkilerin boyutu çarpıcı biçimde
ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak Akdeniz Bölgesi‟nde artmakta olan yat turizmi talebini değerlendirip büyüyen
pazardan pay sahibi olabilmek için madalyonun iki yüzünü de iyi yönetmek gerekir. Ġyi
yönetildiğinde katma değeri oldukça yüksek olan bir turizm türü olan yat turizminin
Ġstanbul‟a kazandıracağı değerler bulunmaktadır.
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4.2.1.4.8 Gençlik Turizmi
2008 yılında Dünya Turizm Organizasyonun hazırladığı bir rapora göre gençlerin yaptıkları
uluslararası seyahatler, toplam seyahatlerin %20‟sini oluĢturmakta ve bu Ģekilde yıllık 160
milyon turist ziyareti gerçekleĢtirilmektedir. Genç seyahat pazarı 136 milyar dolarlık bir
pazara sahiptir ve dünya genelindeki turizm gelirlerinin %18‟ini oluĢturur. Seyahat eden
gençler daha uzun seyahat sürelerine sahip oldukları için ortalama bir turistten daha fazla para
harcamaktadırlar (gezi baĢına ortalama 2600 $) (World Tourism Organization, 2008). Bu
pazarın hitap ettiği kitlenin karakteristik özellikleri Ģöyle sıralanabilir38:
Ziyaret ettikleri destinasyonlarda ortalama bir turiste göre en az 4 kat daha fazla
zaman geçirirler.
Yerel tesisleri kullanma eğilimleri daha yüksektir; dolayısıyla daha fazla yeni iĢ
oluĢmasına katkıda bulunurlar ve yerel ekonomilere daha fazla fayda sağlarlar.
Ana akım turistlere göre seyahat planları ekonomik krizlerden ve durgunluklardan
daha az etkilenir,
Bu nedenle kriz ortamlarında turizm sektörü açısından diğer turizm sektörlerine göre
daha uzun ömürlü müĢterilerdir: bugünün sırt çantalı turistleri ve öğrencileri, bir
destinasyonu beğenmeleri durumunda gelecekte balayı, aile, iĢ ve eğlence amaçlı
seyahatlerde de aynı destinasyona yeniden gelebilirler.
YaĢadıkları deneyimleri, çoğunlukla sosyal paylaĢım sitelerini yoğun bir Ģekilde
kullanarak, geniĢ kitleler ile paylaĢırlar. Bu nedenle beğendikleri destinasyonların
tanıtımına önemli katkılar sağlarlar (viral reklam)39.
Gençlik turizm marketi konaklama sektörü açısından da son derece önemli bir yere sahiptir.
Özellikle ucuz bütçeli konaklama imkânlarından yararlanılarak gerçekleĢtirilen ve ağırlıklı
olarak gençlerin tercih ettikleri bir seyahat biçimi olan sırt çantalı turizm (backpacking),
Avrupa‟da ve dünyada giderek yaygınlaĢmakta olan bir turizm türüdür. Sırt çantalı turistler,
ağırlıklı olarak ucuz konaklama tesislerini tercih etmektedirler. Yurt dıĢında oldukça yaygın
olan hostel türü konaklama tesisleri, gençlere bireysel ya da gruplar halinde uygun fiyata
konaklama, yemek sunmanın yanında çamaĢırhane, internet, çeĢitli aktiviteler için mekân
sağlamaktadır. Konaklama sektörü gençlik turizminden toplamda 7.4 milyar dolarlık bir gelir

38

Bu veri, 1992 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleĢtirilen Dünya Gençlik ve Öğrenci Seyahatleri
Konferanları‟nın (WYSTC) 2010 yılında Pekin‟de gerçekleĢtirilen ayağında, dünyanın bir çok yerinden gelen
turizm sektörü temsilcileri arasında yapılan yuvarlak masa toplantılarından öğrencilere ve gençlere yönelik
seyahat pazarına dair yapılan çıkarımlara dayanmakta. (http://www.prlog.org).
39
Örneğin Kamboçya, Laos ve Vietnam‟da turizm sırt çantalı turizm pazarı sayesinde geliĢti.
263

elde etmektedir. Seyahat eden gençlerin %60‟ı gençlere kolektif ve ucuz barınma imkânları
sunan hostellerde kalmaktadırlar.
Price of Travel sitesi her yıl düzenli olarak kenti ziyaret etmenin günlük maliyetini beĢ farklı
kriter üzerinden ölçerek Avrupa Sırt Çantalı Turist Endeksi oluĢturmaktadır40. Price of
Travel‟in 2012 yılı Ocak ayı verilerine dayanarak yayınladığı endekse göre Ġstanbul günlük
71.80 TL‟lik (38.19$) harcama ile 47 Avrupa Ģehri arasında 11. Sırada yer almaktadır

41

(1.

sırada Sofya ve 47. sırada Zurich). Ekonomik maliyetlerin birçok kentten düĢük olması,
Ġstanbul‟u yarıĢmakta olduğu diğer kentlere göre avantajlı bir konuma sokmaktadır.
Ġstanbul, kendisini hostel olarak tanımlayan çok sayıda konaklama tesisine sahiptir. 2012
Haziran ayı itibariyle Ġstanbul‟da uluslararası hostel arama portalı olan hostelworld.com
sitesinde sorgulanabilen 72 adet hostel bulunmaktadır. Hostelworld.com sitesinden alınan
verilere göre bu hostellerin tamamına yakını Tarihi Yarımada ve Beyoğlu bölgesinde
konumlanmaktadır (ġekil 102).

ġekil 102: Ġstanbul‟da Hostel Tesislerinin Konumu
Kaynak: www.hostelworld.com.

Hostelworld.com sitesine kayıtlı 72 hostelin (Tablo 57) web siteleri üzerinden ve telefonla
görüĢerek elde edilen verilerine göre Ġstanbul‟da hostel olarak hizmet veren tesislerde
toplamda 2634 kiĢilik bir yatak kapasitesi bulunmaktadır ve hostel baĢına düĢen ortalama
yatak kapasitesi 37‟dir42. Bu rakam 2012 yılı itibarı ile Ġstanbul‟daki toplam yatak
40

Price of Travel‟in baz aldığı kriterler Ģehir içinde bir gecelik ekonomik konaklama, günlük iki kez toplu taĢıma
aracı kullanımı, bir adet ücretli giriĢi olan etkinlik/ziyaret, 3 ekonomik öğün, 3 adet ucuz alkollü ya da alkolsüz
içki tüketimi. (www.priceoftravel.com/1979/european-backpacker-index/: eriĢim tarihi: 01.07.2012).
41
2011 yılında Ġstanbul aynı endekse göre 40 Ģehir arasından sıralamada 4. kenttir. (www.priceoftravel.com).
42
Bu veri 29 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında ilgili hostellerin web siteleri incelenerek ve web sitelerinde
güncel bilgiye ulaĢılamadığı durumlarda telefonla aranarak elde edildi. Bu veri Ġstanbul‟daki hostel kapasitesinin
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kapasitesinin (114.033) % 2,3‟üne karĢılık gelmektedir. Ancak, belediye belgeli olup hostel
sınıfına alabileceğimiz konaklama tesisi sayısı 17 olarak görülmektedir.
Tablo 57: Ġstanbul‟daki Hostel Tesislerinin Yatak Sayıları
Yatak Sayısı

Hostel Sayısı

%

20'den az

12

17

20-39

33

46

40-59

22

31

60-99

4

6

100 ve üzeri

1

1

Genel Toplam

72

100

Kaynak: www.hostelworld.com.

Herkese açık olma, belirli konfor koĢullarını sağlama, temizlik, güven ve mahremiyet gibi beĢ
temel kriter üzerinden belirlenen standartları sağlayan hostelleri üye olarak kabul eden
Uluslararası Hosteller Birliğine (IYHF) Ġstanbul‟da hostel hizmeti veren tesislerden 4 tanesi
kayıtlıdır43. Bu sayı Avrupa‟da IYHF üyesi kentlerle kıyaslandığında ortalamanın çok altında
değildir. Örneğin IYHF‟ye üye Londra‟da 8, Paris‟te 4, Viyana‟da 5 ve Barselona‟da 6 hostel
bulunmaktadır. Ġstanbul açısından asıl sorunu, IYHF standartlarını sağlayabilen hostellerin
sunduğu ortalama ve toplam yatak kapasitelerinin yetersizliğidir AĢağıdaki grafikte de
görülebileceği üzere (ġekil 103) Ġstanbul‟un yarıĢmakta olduğu kentlerde uluslararası
standartları sağlayan hosteller ortalama 169 ile 261 arasında yatak kapasitelerine sahipken,
Ġstanbul‟da ortalama değer 79‟dur. Yine Avrupa‟daki kentlerin sunduğu uluslararası
standartlara uygun toplam yatak kapasiteleri Ġstanbul‟un sunduklarına oranla 3 ile 5 kat daha
fazladır.

boyutlarını anlamamıza yardımcı olmakla beraber, ağırlıklı olarak telefon görüĢmelerinde elde edilen kiĢisel
beyanlara dayalı olarak elde edilmesi nedeniyle gerçek rakamları birebir yansıtmayabilir.
43
Ġstanbul‟daki hostel sayıları www.hostelworld.com sitesinde yapılan aramalardan yola çıkarak belirlendi.
Uluslararası Hosteller Birliğine kayıtlı hostel sayıları www.hihostels. com sitesinden elde edildi.
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ġekil 103: Kentin IYHF‟ye Üye Hostellerinde Ortalama ve Toplam Yatak Kapasiteleri44
Hostellerin ağırlıklı olarak arsa fiyatlarının yüksek ve bina metrekarelerinin sınırlı olduğu
bölgelerde konumlanmıĢ olmaları, sırt çantalı turistlerin açısından önemli bir etken olan farklı
kültürlerden gelen ziyaretçilerle sosyalleĢebilecekleri nitelikli ortak kullanım alanlarını
içermelerini güçleĢtirmektedir. Kent merkezindeki hostellerin yanı sıra, arsa fiyatlarının
görece daha düĢük olduğu merkez dıĢı alanlarda konumlanmıĢ (toplu taĢıma araçlarıyla kısa
sürede merkeze ulaĢabilecek bölgelerde) daha geniĢ alanlara ve daha fazla ortak kullanım
alanına sahip; ziyaretçilerine geceleme dıĢında bir arada vakit geçirebilecekleri ve
sosyalleĢebilecekleri ortamlar da sunan hostellerin olmaması sırt çantalı turistlerin
memnuniyet düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Birkaç istisna hariç, bu hosteller
yatak kapasiteleri, ortak kullanım ve sosyalleĢme alanları ve diğer servis birimleri açısından
ideal koĢulları sunmaktan uzaktırlar45. Birçok hostel, “bir odanın içine 6-7 yatak koyma[yı]”
hostel görevini yerine getirmek için yeterli görmektedir46. Dolayısıyla Ġstanbul‟da gençlik
turizminin geliĢmesinin önündeki en büyük engel, konaklama alanında dünyadaki örneklere
benzer tesisleĢmenin henüz gerçekleĢmemiĢ olmasıdır. Sektörün diğer bir sorunu da
Türkiye‟de IYHF gibi gençlik turizmi konusunda hizmet veren uluslararası ağlara üye bir
birliğin henüz kurulmamıĢ olmasıdır.

44

Barcelona‟da IYFH‟ye üye bir hostele (Ideal Hostel) ait yatak sayısı bilgilerine ulaĢılamadı. Toplam yatak
kapasitesi burada verilen yatak kapasitesinin üzerinde.
45
TURSAB üyeleri ile yapılan odak grup toplantısı (30.05.2012, Yıldız Teknik Üniversitesi) ve hostellere
yapılan ziyaretlerden elde edilen izlenimler.
46
Sultan Hostel sahibi Hasan Keser‟in görüĢü: Yücel (2007), “Dünya‟da ve Türkiye‟de Gençlik Turizmi”,
TURSAB, 282: s.4-11.
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4.2.1.4.9 Spor Turizmi
Spor turizminin üzerinde uzlaĢılan tek bir tanımı olmasa da genel olarak iki farklı spor
turizminden söz edilebilmektedir: sportif bir etkinlik gerçekleĢtirmek için yapılan seyahatler,
sportif bir etkinliği izlemek için yapılan seyahatler.
Spor turizmi, turistik ya da boĢ zaman elemanlarının tüm deneyimleri güçlendirebilmesi için
sporun ana motivasyon nedeni olan rekabetçi spor alanlarında pasif ya da aktif katılımı içeren
rutin aktiviteler dıĢında özel bir seyahat olarak tanımlanmaktadır.
Kayda değer bir diğer tanım ise; spor turizmini, spor aktiviteleri ve seyahat kombinasyonu
olarak açıklamaktadır. Spor pazarı ve spor yönetimi açısından bakıldığında; spor turizmi iki
geniĢ kategoride incelenir:
a) Sporlara katılım seyahati (bir spora katılmak amacıyla seyahat, dinlenme, eğlence
veya spor etkinliği),
b) Spor izleme seyahati (spor izleme, rekreasyon, boĢ zaman veya fitness aktiviteleri
veya etkinlikleri izlemek amacıyla) (Pitts, 1997).
Ancak Gibson (2002), spor turizmini 3 muhtemel kategoride incelemektedir; aktif spor
turizmi, etkinlik spor turizmi, nostaljik spor turizmi. Aktif spor turizmi çeĢitli aktiviteleri
içermektedir; kayak (Hudson, 2000 ve Gilbert & Hudson, 2000), bisiklet turu (Ritchie, 1998a;
Ritchie & Hall, 1999), macera turizmi (Fluker & Turner, 2000) ve “Masters Games” gibi aktif
spor etkinlikleri ve diğer spor turnuvaları (Green & Chalip, 1998) (Ritchie, 2005).
Etkinlik turizmi, Higham ve Hinch (2002)‟e göre spor turizm alanında yapılan araĢtırmaların
çoğunluğu; Olimpiyat Oyunları gibi özellikle büyük ölçekli 'mega' veya 'hallmark' etkinlikleri
veya diğer önemli spor turnuvalarını inceleyen spor etkinlikleri turizmini ele almaktadır.
Gibson (2002) ve Mars (2002) nostaljik spor turizminin diğer kategorilere göre bilimsel
olarak daha az ilgi görmesi sebebi ile ayrı bir kategoride incelenmesi gerektiğini
savunmaktadırlar. Kutzman‟a

göre (2000)

nostaljik

spor turizmi örnekleri

diğer

kategorilerdeki spor turizminden üstündür. Bu turizm türü; ünlülerin spor salonları veya
müzelerini, ünlü spor stadyumları veya tesisleri için düzenlenen spor turizm turlarını,
profesyonel sporcularla birlikte yolcu gemilerinde ya da tatil köylerinde spor temalı tatilleri
içermektedir.
Weed‟e (2010) göre spor turizmi iki kategoride incelenmektedir: seyahatin amacına göre ve
seyahat davranıĢına göre. Robinson ve Gammon (2004) ise seyahatin amacına göre spor
turizmini ikiye ayırmaktadır: seyahatin temel amacının spor olduğu (spor turistleri) ve
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seyahatin temel amacının turizm (tourism sportist) olduğu seyahatler. Weed (2008) seyahat
davranıĢına göre spor turizmini; bir dizi spor turisti davranıĢı (etkinliklere katılım ve aktif
katılım gibi) ile daha genel turist davranıĢları arasındaki aktif etkileĢim (alıĢveriĢ, yeme- içme
gibi) ve bütün yolculuk deneyimini oluĢturan fonksiyonel davranıĢlar (temizlik, ütü gibi)
olarak açıklamaktadır (Weed, M.) (Weed, 2004).
Bu raporun hazırlanıĢ amacı doğrultusunda, Ġstanbul‟a ana geliĢ amacı gerçekleĢtirilen spor
etkinliklerine izleyici ya da sporcu ya da düzenleyici olarak katılmanın kente baĢlıca geliĢ
nedeni olan seyahatler spor turizmi kapsamına alınmaktadır.
Uluslararası Spor Etkinlikleri:
Uluslararası sportif etkinlikler, etkinlik sırasında çektikleri ziyaretçiler kadar, bu etkinliklerin
televizyon yayınları ile dünya genelinde geniĢ bir izleyici topluluğuna ulaĢması nedeniyle
kentin tanınırlığı açısından da son derece önemli bir iĢleve sahiptir. Ġstanbul son yıllarda
aralarında ġampiyonlar Ligi Kupası Finali, 2010 Dünya Basketbol ġampiyonası Finalleri,
Formula 1, Moto GPrix YarıĢları ve 2012 Avrupa Spor BaĢkentliği gibi birçok büyük ölçekli
uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıĢtır. Yine son 6 altı yılda kent 50‟ye yakın
Avrupa ve Dünya ġampiyonasına ev sahipliği yapmıĢtır.
Bu etkinlikler arasında 2011 yılında SPOR Aġ tarafından organize edilen Ġstanbul gerçekleĢen
uluslararası organizasyonlardan bazılar Ģöyle sıralanabilir:
3500‟i yabancı olmak üzere toplam 100.000 kiĢinin katıldığı 33. Kıtalararası Ġstanbul
Avrasya Maratonu,
8 ülkeden 44 sporcunun katıldığı Altın Boynuz Su Sporları Festivali,
30 ülkeden 450 sporcunun katıldığı Modern Pentatlon Yıldız A Dünya ġampiyonası,
4 ülkeden 60 sporcunun katıldığı Açık Senkronize Yüzme Turnuvası,
9 ülkeden 32 sporcunun katıldığı Avrupa KarıĢık Çiftler Masa Tenisi ġampiyonası,
104 ülkeden 823 sporcunun katıldığı Büyükler Dünya GüreĢ ġampiyonası,
8 ülkeden 373 sporcunun katıldığı Ġstanbul Açık Karate Turnuvası,
39 ülkeden toplam 385 sporcu katıldığı WKF Karate 1 Premier Lig,
12 ülkeden 16 sporcunun katıldığı WTA Dünya Kadınlar Tenis ġampiyonası,
9 ülkeden 160 sporcu katıldığı Uluslararası Cumhuriyet Kupası GüreĢ Turnuvası,
24 ülkeden 94 patenci ve dansçı katıldığı Uluslararası Buz Pateni ġampiyonası ve
35 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Uluslararası Badminton Turnuvası.
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Ġstanbul’daki Spor Altyapısı:
Ġstanbul‟un uluslararası izleyici çekme potansiyeline sahip çok sayıda nitelikli sportif
etkinliğine ev sahipliği yapıyor olması, kentin sportif etkinlikleri aracılığı ile turizmi
canlandırma ve geliĢtirmeye yönelik bir potansiyel taĢıdığını göstermektedir.
„Ġstanbul

BüyükĢehir

Belediyesi

Ġstanbul

Spor

Envanteri

2012‟

verilerine

göre

(www.istanbulsporenvanteri.com) Ġstanbul‟daki spor altyapısı Ģu Ģekildedir:
Tablo 58: Ġstanbul Ġlçelere Göre Toplam Spor Tesis ve Spor Salonu Sayıları

Ġlçe Adı
Adalar
Arnavutköy
AtaĢehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
BaĢakĢehir
BayrampaĢa
BeĢiktaĢ
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Çekmeköy
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih
GaziosmanpaĢa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe

Stk Ve Spor ĠlköğretimKulüpleri Ortaöğretim Yükseköğretim
Spor
Okul Spor
Okul Spor
Tesisleri
Salonu
Salonu
(Adet)
(Adet)
(Adet)
7
0
0
0
10
0
7
24
1
0
11
1
0
22
0
4
30
0
5
23
0
1
21
0
1
11
0
5
28
3
7
13
1
2
13
2
4
10
0
5
28
2
0
5
0
3
18
1
0
0
0
1
19
1
8
10
0
2
28
4
9
11
0
1
3
0
7
35
2
0
21
0
1
26
2
6
28
1
2
21
1
2
21
1
1
13
0

Ġbb Spor
Tesisleri
(Adet)
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
4
0
0
0
1
0
2
3
0
0
1
0
1
4
0
4
0

Ġlçe Belediye
Spor Tesisleri
(Adet)
2
6
0
3
3
4
1
1
4
0
1
0
2
1
0
1
2
5
4
2
1
1
0
6
2
0
1
2
3

Toplam
Spor Tesisi
(Adet)
9
16
32
15
25
38
31
24
18
36
22
17
20
36
5
23
3
26
24
39
21
5
45
27
32
39
25
30
17

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.
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Tablo 58‟in devamı…

Ġlçe Adı
Sarıyer
Silivri
Sultanbeyli
Sultangazi
ġile
ġiĢli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Toplam

Stk Ve Spor ĠlköğretimKulüpleri Ortaöğretim Yükseköğretim
Spor
Okul Spor
Okul Spor
Tesisleri
Salonu
Salonu
(Adet)
(Adet)
(Adet)
9
23
4
0
9
0
0
6
0
3
11
0
0
5
0
5
28
6
0
19
2
4
27
0
4
57
5
3
12
0
119
700
40

Ġbb Spor
Tesisleri
(Adet)
1
1
0
2
0
0
2
4
0
2
37

Ġlçe Belediye
Spor Tesisleri
(Adet)
3
2
0
2
0
0
1
1
0
2
69

Toplam
Spor Tesisi
(Adet)
40
12
6
18
5
39
24
36
66
19
965

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.

Spor turizmi için gerekli olan fiziki altyapıların bir kısmını oluĢturan spor tesisi ve spor
salonlarına, Ġstanbul özelinde baktığımızda 965 adet olduğunu Tablo 58‟de görmekteyiz.
Bunların %73‟ ünü ilk ve orta öğretim alanlarında bulunan spor salonları oluĢturmaktadır. Bu
tesislerden ilköğretim ve ortaöğretim spor salonları ve faaliyet göstermeyen tesisler
haricindeki 293 tanesinin %66‟ı yerel ölçekte ve %22‟si de ulusal ölçektedir. Ulusal ve yerel
ölçekteki spor etkinliklerine uygun yapıda olan bu tesislerin uluslararası spor etkinlikleri için
potansiyel oluĢturduğu söylenebilir. Uluslararası ölçekte etkinliklerde kullanılabilecek tesis
sayısı Ġstanbul genelinde 36 adet olup toplam 293 tesisin %12‟sini oluĢturmaktadır.
İSTANBUL SPOR TESİSİ VE SPOR SALONLARI
4% 4%
İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM
OKUL SPOR SALONU

7%
12%

STK VE SPOR KULÜPLERİ
SPOR TESİSLERİ

73%

İLÇE BELEDİYE SPOR
TESİSLERİ

ġekil 104: Ġstanbul Spor Tesisi ve Spor Salonları
Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.
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Tablo 59: Ġstanbul-Tesis Standartlarına Göre Dağılımlar
Adet

Oran (%)

Yerel
Ulusal

193
64

66
22

Uluslararası

36

12

Toplam

293

100

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.

Ġstanbul‟daki 293 spor tesisinin tamamı faal olup 10 tane yeni tesis ise yapım aĢamasındadır.
Yapım aĢamasında olan tesislerden ĠBB SK BaĢakĢehir Stadyumu uluslararası standartlarda
olup 2020 Olimpiyat adaylığı için hazırlanmıĢ olan planlarda da yer almaktadır. Bu tesis
dıĢında kalan diğer 9 tesis ise yerel ve ulusal standartlara sahiptir.
İSTANBUL-İLÇELERE GÖRE SPOR TESİSLERİ VE SPOR SALONLARI
ESENLER
GÜNGÖREN
SULTANBEYLİ
SİLİVRİ
ARNAVUTKÖY
BEYLİKDÜZÜ
BAYRAMPAŞA
BEYOĞLU
BEYKOZ
TUZLA
BAŞAKŞEHİR
BAĞCILAR
KAĞITHANE
BAKIRKÖY
ATAŞEHİR
BÜYÜKÇEKMECE
BAHÇELİEVLER
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
ÜSKÜDAR
0

10

20

30

40

50

60

İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM OKUL SPOR SALONU

STK VE SPOR KULÜPLERİ SPOR TESİSLERİ

İLÇE BELEDİYE SPOR TESİSLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM OKUL SPOR SALONU

70

İBB SPOR TESİSLERİ
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ġekil 105: Ġstanbul Ġlçelere Göre Spor Tesisleri ve Spor Salonları
Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.
İSTANBUL-İLÇELERE GÖRE SPOR TESİSLERİ VE SPOR SALONLARI
18
16
14
12
10
8
6
4
2
SARIYER
EYÜP
FATİH
KÜÇÜKÇEKMECE
ŞİŞLİ
KADIKÖY
GAZİOSMANPAŞA
BEYOĞLU
ÜSKÜDAR
ÜMRANİYE
PENDİK
BEYKOZ
ADALAR
BAHÇELİEVLER
BEŞİKTAŞ
BÜYÜKÇEKMECE
ATAŞEHİR
BAKIRKÖY
ESENYURT
ZEYTİNBURNU
BAYRAMPAŞA
KARTAL
KAĞITHANE
ARNAVUTKÖY
SULTANGAZİ
TUZLA
ÇEKMEKÖY
MALTEPE
BEYLİKDÜZÜ
SANCAKTEPE
AVCILAR
BAĞCILAR
BAŞAKŞEHİR
SİLİVRİ
ESENLER
GÜNGÖREN
SULTANBEYLİ
ÇATALCA
ŞİLE

0

STK VE SPOR KULÜPLERİ SPOR TESİSLERİ

İLÇE BELEDİYE SPOR TESİSLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM OKUL SPOR SALONU

İBB SPOR TESİSLERİ

ġekil 106: Ġstanbul-Ġlçelere Göre Spor Tesisleri ve Spor Salonları
Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.

Ġlçelere göre spor tesislerinin dağılımı incelendiğinde Üsküdar ilçesi en çok spor salonu ve
tesisine sahip ilçe olarak gözükmekle beraber bu tesis ve salonların % 86‟sını ilköğretim ve
ortaöğretim spor salonları oluĢturmaktadır. Ġlköğretim ve ortaöğretim spor salonlarından
bağımsız bir değerlendirme yapıldığında ise Sarıyer ilçesi en çok spor tesisi ve spor salonuna
sahip ilçe olmaktadır. Çatalca ve ġile ilçelerinde ilköğretim ve ortaöğretim spor salonu
dıĢında spor tesisi bulunmamaktadır. Bu ilçeler doğal yapıları nedeniyle spor turizmine konu
olabilecek ilçeler olmakla beraber tesislerin bulunmaması nedeni ile spor turizm altyapıları
zayıf kalmaktadır. 293 faal tesisin 90 tanesi (%30) Anadolu yakasında ve kalan 203 tesis ise
Avrupa yakasında yer almaktadır. Tesisleri spor turizmi açısından değerlendirdiğimizde
Avrupa yakasının daha altyapısı geliĢmiĢ olduğunu söyleyebiliriz.
Spor BranĢları:
Spor branĢlarının çeĢitliliğini kentlerdeki spor tecrübesinin ve ilgisinin göstergelerinden biri
olarak kabul edebiliriz. Ġstanbul genelinde 51 farklı branĢta kulüp faaliyet göstermektedir
(www.istanbulsporenvanteri.com). Bütün branĢlar arasında 558 kulüp ile futbol birinci sırada
yer almaktadır. Ġkinci sırada ise 398 kulüp ile basketbol branĢı bulunmaktadır.
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Türkiye Futbol Federasyonuna kayıtlı toplam 6048 futbol spor kulübü bulunmaktadır47. Bu
kulüplerin 127 tanesi profesyonel statüde bulunmakla birlikte yurtiçi spor turizmine katkı
sağlamaktadır. Ġstanbul futbol kulüplerinin en çok bulunduğu ildir. Ġstanbul‟da bulunan futbol
kulüplerinin 23 tanesi profesyonel statüde 500 tanesi amatör statüde yer alıp Türkiye Futbol
Federasyonuna kayıtlıdır (www.tff.org). Futbol branĢında profesyonel spor kulübü sayısı
olarak Ankara 10 kulüp ile 81 il içinde ikinci sırada yer alırken, Ġzmir 8 kulüple üçüncü sırada
bulunmaktadır. Kulüp sayısı ve kulüplerin nitelikleri açısından Ġstanbul futbol branĢında
Türkiye‟nin en güçlü Ģehri olmaktadır.
Turizm Kültür Bakanlığı geleneksel Türk sporlarını:
o GüreĢ,
o Halter,
o Cirit atma,
o Okçuluk,
o At binme,
o Avcılık ve modern Türk sporlarını:
Atletizm
Futbol
Basketbol
Voleybol
Yüzme
DalıĢ
Motor sporları
Bilardo olarak sıralamaktadır (www.goturkey.com).
Sayılan spor türleri Türkiye genelinde geliĢim göstermiĢ olup uluslararası spor etkinliklerinde
baĢarı gösterilmiĢtir. Bu spor türlerinin çoğunluğunda Ġstanbul ön plana çıkmaktadır.
Ġstanbul genelinde yer alan kulüpler içinde; Bakanlığın tanımladığı modern sporlara ait
kulüplerin, geleneksel spor kulüplerine oranla daha fazla sayıda olduğunu Tablo 60 ve ġekil
107‟de görülmektedir.

47

www.tff.org sitesinden illere göre amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin sayıları alınarak toplam sayı elde
edilmiĢtir.
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Tablo 60: Ġstanbul BranĢlara Göre Kulüp Sayıları
BranĢ
Sayısı

BranĢ Adı

Kulüp
Sayısı

BranĢ
Sayısı

BranĢ Adı

Kulüp
Sayısı

1

Atıcılık/Avcılık

27

30

Ġzcilik

40

2

Atletizm

127

31

Jimnastik

50

3

Badminton

58

32

Judo KuraĢ

58

4

Basketbol

398

33

Kano

24

5

Bedensel Eng.

32

34

Karate

188

6

Bilardo

10

35

Kayak

14

7

Binicilik

20

36

Kıck Boks

187

8

Bisiklet

15

37

Kürek

23

9

Bocce Bowling Dart

20

38

Masa Tenisi

96

10

Boks

138

39

Modern Pentatlon

6

11

Briç

44

40

Motosiklet

18

12

Buz Hokeyi

13

41

Muay Thai

112

13

Buz Pateni

11

42

Okçuluk

24

14

Dağcılık

18

43

Oryantrıng

9

15

Dans Sporları

23

44

Otomobil Sporlarları

14

16

Eskrim

12

45

Özel Sporcular

22

17

Futbol

558

46

Ragbi

32

18

Geleneksel Spor Dalları

3

47

Satranç

91

19

GeliĢmekte Olan Spor Dalları 19

48

Su Altı Sporları

60

20

Golf

6

49

Su Topu

14

21

Görme Engelliler

5

50

Taekwon-Do

152

22

GüreĢ

75

51

Tenis

61

23

Halk Oyunları

110

52

Triatlon

14

24

Halter

7

53

205

25

Hava Sporları

7

54

Voleybol
Vücut GeliĢtirme,
Fıtness

26

Hentbol

67

55

Wushu

145

27

Herkes Ġçin Spor

3

56

Yelken

34

28

Hokey

4

57

Yüzme

144

29

ĠĢitme Engelliler

9

79

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com sitesinde yer alan branĢların açıklamalarında yer alan kulüp sayıları
baz alınarak bulunmuĢtur.
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İSTANBUL-BRANŞLARA GÖRE KULÜP SAYILARI (FUTBOL VE
BASKETBOL HARİÇ)
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ġekil 107: Ġstanbul-BranĢlara Göre Kulüp Sayıları (Futbol ve Basketbol Hariç)
Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.

Avrupa yakasında spor tesisleri daha fazla bulunmakla birlikte en çok bulunan tesis her iki
yaka için de futbol tesisidir. Ülkemiz için geleneksel spor branĢı olarak kabul edilen futbola
turizm açısından ağırlık verilerek spor turizminin Ġstanbul‟daki turizm çeĢitleri arasında ön
plana çıkması sağlanabilir. Ġstanbul‟da bulunan BeĢiktaĢ, Galatasaray ve Fenerbahçe
kulüplerine ait spor müzeleri bulunmaktadır. Bunlar nostaljik spor turizmi için potansiyel olup
geliĢtirilmesi gerekmektedir. Dünya‟da spor müzesi örneklerinden en tanınmıĢı Barcelona
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kulübüne ait müzedir. Barcelona Kulübü belirli bir ücret karĢılığı ulusal ve uluslararası
turistlere “Camp Nou” deneyimi sunmaktadır. Müzeyle baĢlayıp stattaki tüm mekânları gezen
turistik tur Barcelona‟nın resmi mağazası FCBotiga‟da sonlanmaktadır. Bu Ģekilde turistler
hem giriĢte bir ücret ödeyerek kulübün tarihini ve baĢarılarını öğrenebilmekte, uluslararası
üne sahip stadı gezebilmekte hem de tur sonrasında isterlerse harcama yaparak buraya ait
hatıra amaçlı eĢyalara sahip olabilmektedirler. Türkiye‟de ise spor kulüpleri bu tür
organizasyonlar yapmamaktadır ve müzeler ziyaretçi azlığı nedeniyle atıl mekânlar olarak
kalmaktadır.
Spor Tesislerinin Mekansal Dağılımı
Spor tesislerinin Ġstanbul‟da mekânsal olarak dağılımları Tablo 61 ve Tablo 62‟de
izlenmektedir. Bu tablolarda da görüleceği üzere Avrupa-Anadolu yakaları dağılımı yarı
yarıyadır. En fazla olan tesis türü de futbol sahalarıdır.
Tablo 61: Ġstanbul‟da Büyük Spor Tesislerinin Bölgesel Dağılımları
Spor Alanları Türü

Avrupa Yakası
(203)

Anadolu
Yakası
(90)

Futbol Sahası

110

52

Spor Salonu

60

20

Yüzme Havuzu

33

18

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.

Tablo 62: Ġstanbul-Spor Alanlarına Göre Tesis Dağılımları

Kamp Eğitim Merkezi

Spor
Alanları
Sayısı
11

Yüzme Havuzu

57

Spor Salonu

82

Tenis Kortu

131

Futbol Sahası

184

Sportif Hizmet Alanları

231

Halı Sahalar-1 Tesis Ġçi

57

Halı Sahalar-2 Müstakil

517

Spor Alanları Türü

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.
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Tablo 63: Ġstanbul‟da Bölgelere Göre Bisiklet Yolu Mesafeleri
Mevcut

Planlanan Toplam

Avrupa Yakası

22.2

22.9

45.1

Anadolu Yakası

46.7

0

46.7

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.

Ġstanbul içerisinde bulunan bisiklet yolları hem bisikletin günlük hayatta kullanımını
engellemektedir hem de bisiklette bağlı spor turizminin geliĢmesini azaltmaktadır. Araç
sahipliliğinin desteklenmesi ve karayollarına ağırlık verilmesi sonucu kentte yaĢayan
insanların büyük bir çoğunluğunda bisiklet kültürü oluĢmamıĢtır. Planlarda alınan bisiklet
ulaĢımının, altyapısının geliĢimi kararları bisiklete bağlı spor etkinliklerinin artıĢına neden
sağlayabilir.
Almanya‟da her dört kiĢiden biri spor kulüplerine üye iken (21 milyon kiĢi) 12 milyon kiĢi de
spor kulüpleri dıĢında spor yapmaktadır ve bu ülkede spor örgütlerinin baĢarı kriteri sporu
tüm nüfusa yaygınlaĢtırmaktır. Bu ülkelerde spor yapan insanların oranı genel nüfusun
yarısına kadar ulaĢırken, Türkiye'de bu oran sadece %1-2 kadardır (tr.wikipedia.org).
Ġstanbul’daki Kayıtlı Sporcu KiĢi Sayıları:
Bir kentte spor kültürünün varlığını açıklamada sporcu sayısı kriter olarak kullanılabilir.
Bütün branĢlarda, toplam 324.356 lisanslı sporcu Ġstanbul‟da bulunmaktadır. Ancak bu
lisanslı sporcuların sadece %25‟i faal durumdadır. Ġstanbul‟da Toplam 57 branĢ içerisinde
sadece 6 branĢta kadınlar erkeklerden daha fazla faal durumdadır. Bu durum spor kültürünün
geliĢimini azaltmaktadır. Kadınların, hayatın her noktasına katılımının artırılmasına yönelik
çalıĢmaların yapılması gibi spor aktivitelerine katılımlarının artırılması, il içinde spor
turizminin geliĢimini sağlayacaktır. Bu sportif malzemelerin satıĢının artmasından, spor
amaçlı gelen turist sayısının artmasına kadar uzanan geniĢ bir yelpazedir. Futbol dıĢında tüm
branĢlarda lisanslı sporcu sayısı içerisinde faal sporcular düĢük oranlarda bulunmaktadır. Spor
kültürünün geliĢimi için lisanssız sporcuların da spora ilgisinin artırılması yanında lisanslı
sporcuların faal durumlarının da artırılması gerekmektedir. Bunun içinde lisanslı sporcuların
büyük bir çoğunluğunun faal durumda olmamasının nedenleri detaylı araĢtırmalar ile analiz
edilmeli ve sorunlara yönelik çözümler üretilmelidir.
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Tablo 64: Ġstanbul BranĢlara Göre Lisanslı ve Faal Sporcu Sayıları ve Oranları

Toplam
Lisanslı
Sporcu Sayısı

Toplam Faal
Toplam Faal
Sporcu/Toplam
Sporcu Sayısı
Lisanslı

Toplam
Lisanslı
Sporcu Ġçinde
Kadın Sporcu

Toplam Lisanslı Toplam Faal
Sporcu Ġçinde
Sporcu Ġçinde
Erkek Sporcu
Kadın Sporcu

1

Atıcılık/Avcılık

2.615

258

10%

12%

88%

9%

2

Atletizm

15.43

1.314

9%

41%

59%

38%

3

Badminton

1.546

159

10%

43%

57%

35%

4

Basketbol

29.982

6.993

23%

12%

88%

7%

5

Bedensel Eng.

497

266

54%

17%

83%

21%

6

Bilardo

1.745

160

9%

4%

96%

3%

7

Binicilik

1.432

421

29%

55%

45%

60%

8

Bisiklet

911

225

25%

13%

87%

11%

9

Bocce Bowling Dart

976

177

18%

24%

76%

24%

10

Boks

8.029

1.38

17%

9%

91%

13%

11

Briç

2.255

347

15%

30%

70%

27%

12

Buz Hokeyi

821

414

50%

25%

75%

13%

13

Buz Pateni

222

138

62%

73%

27%

74%

14

Dağcılık

1.402

174

12%

33%

67%

33%

15

Dans Sporları

1.938

870

45%

58%

42%

58%

16

Eskrim

930

69

7%

32%

68%

36%

17

Futbol

41.311

41.311

100%

-

-

-

18

Geleneksel Spor

42

21

50%

24%

76%

43%

19

GeliĢmekte Olan Spor

486

168

35%

34%

66%

19%

20

Golf

1.159

39

3%

24%

76%

26%

21

Görme Engelliler

245

77

31%

22%

78%

19%

22

GüreĢ

5.651

1.49

26%

5%

95%

7%

23

Halk Oyunları

8.28

1.931

23%

56%

44%

58%

24

Halter

652

44

7%

14%

86%

32%

25

Hava Sporları

219

121

55%

20%

80%

20%

26

Hentbol

4.745

1.273

27%

33%

67%

35%

27

Herkes Ġçin Spor

2.942

226

8%

79%

21%

68%

28

Hokey

86

-

-

12%

88%

-

29

ĠĢitme Engelliler

1.014

483

48%

22%

78%

27%

30

Ġzcilik

22.535

16.591

74%

72%

28%

69%

31

Jimnastik

1.367

324

24%

75%

25%

91%

32

Judo KuraĢ

4.583

695

15%

26%

74%

37%

33

Kano

395

39

10%

24%

76%

-

34

Karate

21.819

5.363

25%

27%

73%

30%

35

Kayak

1.445

184

13%

33%

67%

37%

36

Kıck Boks

20.986

2.949

14%

11%

89%

12%

37

Kürek

1.801

266

15%

19%

81%

19%

38

Masa Tenisi

3.959

661

17%

29%

71%

25%

39

Modern Pentatlon

55

-

-

-

78%

-

40

Motosiklet

252

97

38%

1%

99%

2%

41

Muay Thai

5.491

1.296

24%

14%

86%

19%

42

Okçuluk

994

371

37%

26%

74%

28%

43

Oryantrıng

445

186

42%

23%

77%

21%

44

Otomobil Sporlarlar

1.767

181

10%

9%

91%

9%

45

Özel Sporcular

1.354

237

18%

24%

76%

27%

46

Ragbi

1.54

786

51%

5%

95%

4%

47

Satranç

23.078

6.535

28%

22%

78%

19%

48

Su Topu

1.156

408

35%

10%

90%

-

49

Su Altı Sporları

1.698

409

24%

32%

68%

40%

50

Taekwon-Do

25.707

3.903

15%

26%

74%

33%

51

Tenis

4.274

1.195

28%

38%

62%

40%

52

Triatlon

396

100

25%

15%

85%

17%

53

10.566

3.075

29%

70%

30%

72%

4.208

491

12%

16%

84%

11%

55

Voleybol
Vücut GeliĢtirme,
Fıtness
Wushu

9.805

2.816

29%

18%

82%

21%

56

Yelken

4.308

738

17%

19%

81%

21%

57

Yüzme

10.809

2.496

23%

44%

56%

41%

Toplam

324.356

112.941

25%

30%

70%

37%

54

Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.
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ġekil 108: Ġstanbul BranĢlara Göre Sporcu Sayıları
Kaynak: www.istanbulsporenvanteri.com.
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Spor Aktiviteleri Ġzleyiciliği
Spor turizmini geliĢiminde sporcu sayısına ek olarak spor seyirciliği, seyircinin niteliği,
sporcunun niteliği ve insanların spora yaklaĢımı önemli bir yer tutmaktadır. Düzenlenen spor
etkinliklerinde; saldırganlık ve Ģiddet olgularına rastlamaktayız. ġiddet olaylarının
engellenmesine yönelik kadınların ve çocukların futbol maçlarına ücretsiz alımı ve seyircisiz
maç izleme cezasının sadece kadın taraftarlara açık maç izleme uygulamasına dönüĢtürülmesi
spor seyircisinin artıĢını sağlayacak etkenler olmuĢtur.
Ülke genelinde spor yaklaĢımının geliĢimi ve spor kültürünün oluĢabilmesi için erken yaĢta
spor eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı olan Spor
A.ġ‟nin düzenlediği yaz spor okulları ile özel kulüplerinin düzenlemiĢ olduğu yaz spor
okulları çocuk ve gençlerin spora ilgisinin artmasını sağlamaktadır.
Yaz spor okulları dıĢında çocukların ve gençlerin spora aktif katılımlarını sağlayarak sporun
faydalarını tabana yaymayı amaçlayan ücretsiz spor okulları bulunmaktadır. 2006 yılında
Ücretsiz Spor Okulları (ÜSO) Komisyonu adını alan Türkiye Milli Olimpiyatlar Komitesi
Bayanlar Komisyonu, Ġstanbul Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile
temasa geçerek, Ġstanbul Valiliği‟nin onayı ile 1996 yılında belirlenen dokuz pilot bölgede
ücretsiz spor okulları çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Ücretsiz Spor Okulları Projesi; Türkiye
sınırları içinde yaĢayan dar gelirli ailelerin çocuk ve gençlerini kapsamakta ve spor yapma
olanağı bulamayan bütün çocuk ve gençler bu projeden yararlanabilmektedir. Ġstanbul‟da
Bahçelievler, Büyükçekmece, Kartal, Ümraniye, Pendik ilçelerinde olmak üzere toplam beĢ
adet ÜSO bulunmaktadır (www.olimpiyatkomitesi.org.tr).
Bu okullar genç nüfusu yüksek olan Ġstanbul için yetersiz kalmaktadır. Olimpiyatlar gibi
düzenlenecek çeĢitli spor etkinliklerinde bağlı eğitim uygulamaları yapılması ve gençlerin,
çocukların spora yönelik ilgilerinin artırılması sağlanabilir. Ancak bu uygulamaların baĢarılı
olabilmesi için çeĢitli risk analizlerinin yapılması ve gerçekleĢebilecek olumsuzlara yönelik
önlemlerin alınması gerekmektedir. Olimpiyatlar öncesi Londra‟da, okullarda sportif
faaliyetleri haftada beĢ saate çıkartılması planlanmıĢ ancak bir takım mali kesintilerden dolayı
bu uygulama gerçekleĢememiĢtir. Londra olimpiyatları sonrasında kentte sportif faaliyetlere
olan ilgisinin artırılması bu gibi nedenlerden dolayı amacına tam olarak ulaĢmamıĢtır48.

48

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından 15
Mayıs 2013‟te Fındıklı Kampüsü Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu‟nda düzenlenen „Olimpiyat 2020 Ġstanbul
Ġçin Fırsat Tehdit‟ baĢlıklı panel notları.
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4.2.1.4.10 Gastronomi Turizmi
Birçok araĢtırma, gastronominin turistlerin ziyaret ettikleri yerlerde yaĢadıkları deneyimlerin
niteliğini Ģekillendiren önemli bir etken olduğunu ve bazı turistlerin aynı yeri yeniden ziyaret
etmesi için baĢlıca neden olduğunu göstermektedir (Kivela ve Crotts, 2006; McKercher, vd.,
2008). Uluslararası Yeme-Ġçme Turizmi Birliği (International Culinary Tourism Association),
özgünlüğün mutfak turizmi ile ilgilenen ziyaretçiler açısından “kritik bir öneme” sahip
olduğunu belirtmektedir. Birliğe göre mutfak turizmi (culinary tourism) birçok farklı
deneyimi kapsayan bir turizm dalıdır:
“Mutfak turizmi akşam yemeği rehberlerinden ya da restoran haftalarından çok daha
fazlasıdır. Mutfak turizmi aşçılık okullarını, yemek tarifi kitapları ve mutfak gereçleri satan
dükkânları, mutfakla ilgili turları ve tur rehberlerini, mutfakla ilgili medya ve rehberleri,
katering yapanları, şarap ve bira üretim tesislerini, besin yetiştiricilerini ve üreticilerini,
mutfak ile ilgili çekim mekânlarını ve daha fazlasını içerir” (www.culinarytourism.org).

Yine Smith ve Xiao‟in (2008)‟in yemek turizmi ile ilgili kaynakları bir araya getirerek yaptığı
dörtlü sınıflandırma yemek turizminin içerdiği çeĢitliliği oldukça iyi bir Ģekilde
sınıflandırmaktadır. Buna göre Ģarap ve bira üretim tesisleri, meyve bahçeleri, üzüm bağları,
yemekle ilgili müzeler ve restoranlar gibi tesisler, akĢam yemekleri, piknikler, Ģarap
bölgelerine ve tarım bölgelerine yapılan turlar, yemek okulları, Ģarapla ilgili eğitimler, Ģef
yarıĢmaları gibi aktiviteler, yemek ve Ģarap gösterileri, yemek ve Ģarap festivalleri gibi
etkinlikler ve restoranları sınıflandıran ve sertifika veren kuruluĢlar ya da gastronomi ile ilgili
birlikler gibi organizasyonlar yemek turizmi kapsamına girmekte (Smith ve Xiao, 2008, s.
289-299).
Yeme-içme sektöründe yapılan harcamalar birçok kentte turist harcamalarının önemli bir
parçasını oluĢturmaktadır. Turizm konusunda iddialı birçok kent gastronominin öneminin
farkındadır ve buna yönelik stratejiler üretmektedir. Örneğin gastronomi konusunda dünyanın
önde gelen kentlerinden Barselona‟da, kentin turizm politikalarını yönlendiren Barselona
Turizm Kurulu bünyesinde bulunan 6 birimden biri gastronomi alanında faaliyet
göstermektedir (diğer birimler kongre, alıĢveriĢ, spor, premium ve kültür ve eğlence).
Barselona Gastronomi adlı bu birim kentte bulunan restoranlarla iĢbirliği halinde çalıĢan,
kentin gastronomi turizmindeki ününü arttırmayı ve mevcut konumunu güçlendirmeyi
amaçlayan bir birimdir.

283

Ġstanbul ve Gastronomi Turizmi
Remmington and Yuksel‟in yaptığı araĢtırmaya göre (1998), yemek (food) turistlerin Türkiye
deneyimlerinden duydukları memnuniyet düzeyini belirleyen dördüncü en önemli etken ve
yeniden Türkiye‟ye gelme kararı almalarının arkasındaki en önemli nedeni oluĢturmaktadır
(Remmington ve Yuksel, 1998). Kerimoğlu ve Çıracı‟nın (2006) yaptığı araĢtırmaya göre de
“Türk Yemekleri” uluslararası ziyaretçilerin Ġstanbul‟da en çok memnun oldukları 3 Ģeyden
biridir (diğer ikisi kültürel kaynaklar ve misafirperverlik) (Kerimoğlu ve Çıracı, 2006).
Ġstanbul Turizm Ana Planı için Türkiye‟ye gelen yabancı ziyaretçilerle yapılan anket
verilerine göre ise yabancı ziyaretçilerin Ġstanbul‟a geliĢ amaçları arasında yemeğin kayda
değer bir önemi olmadığı görülüyor. Diğer taraftan aynı anket verileri, yemek ile ilgili
konuların ziyaretçilerin Ġstanbul ile ilgili algılarında önemli bir yeri olduğunu ortaya
koymaktadır: Yabancı ziyaretçiler için yemek, Ġstanbul denildiğinde akıllarına en sık gelen
beĢinci, Ġstanbul ile ilgili olumlu buldukları Ģeyler arasında en sık dile getirildikleri dördüncü
konudur. Bu durum, bir anlamda, Ġstanbul‟un yemek turizmine yönelik önemli bir potansiyele
sahip olduğunu göstermektedir.
Birçok kentin uzun yıllardan beri turizm açısından öneminin farkına vardığı gastronomi
konusunda Ġstanbul‟da da yakın dönemde olumlu geliĢmeler yaĢanmaktadır. Son yıllarda
turizm ve seyahat ile ilgili önemli uluslararası yayınlarda Ġstanbul‟da geliĢmekte olan
gastronomi sektörü ile ilgili bahislerin yer almaya baĢladığı görülmektedir. Seyahat kitapları
serileri yayıncısı Lonely Planet‟in internet sitesinde Ġstanbul‟un sahip olduğu mutfak turizmi
potansiyelinden bahsedilmektedir. Sitede Ġstanbul “yemek yemeyi, piĢirmeyi ve yemek için
alıĢ veriĢ yapmayı sevenler için bir rüya mekân” olarak tanımlanıyor. Site aynı zamanda
kentte giderek artmakta olan aĢçılık kursları ve yemek merkezli yürüme turlarına dikkat
çekiyor (Maxwell, 2010). Yine Amerikan Food&Wine dergisinin 2008 yılında yayınladığı
dünyada yakın gelecekte yıldızı parlayacak olan “takip edilmesi gereken restoran kentleri”
arasında Ġstanbul, Pekin ve Mexico City‟nin ardından 3. sırada yer almaktadır
(www.foodandwine.com).
Ġstanbul‟da TUMAF (Tüm AĢçılar 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 (Dünya ġefler Birliği) gibi uluslararası ağlara
üye bir oluĢumun varlığı (www.foodandwine.com) ve Uluslararası Ġstanbul Gastronomi
Festivali, Gastrobosphorus Gurme Festivali ya da Genç AĢçılar YarıĢması vb. uluslararası
etkinliklerin gerçekleĢiyor olması, kentte bünyesinde gastronomi bölümü bulunduran
üniversitelerin olması, kentte faaliyette bulunan sayıları az ama giderek artmakta olan aĢçılık
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okullarının ve gastronomi turlarının varlığı, yakın gelecekte Ġstanbul‟da bir gastronomi
müzesi açılmasına yönelik projeler (www.foodandwine.com) gastronominin Ġstanbul
açısından önemi konusunda belirli bir farkındalığın oluĢmaya baĢladığını göstermektedir.
Diğer taraftan gastronomi konusunda Ġstanbul‟un turizm alanında yarıĢtığı kentlere oranla geri
bir noktada bulunduğunu söylemek de mümkündür. Dünyada gastronomi konusunda referans
kabul edilen Michelin Rehberi‟nde 2012 yılı itibarı ile Ġstanbul‟daki hiçbir restoranın yer
almıyor oluĢu bu durumun göstergelerinden birisidir. Kentteki turist harcamaları içinde
gastronomiye düĢen pay da bu konuda önemli bir göstergedir. Turizm Restoran ve Kulüp
Yatırımcıları ĠĢletmecileri Derneği baĢkanı tarafından 2009 yılında açıklanan rakamlara göre
turistlerin yaptıkları toplam harcamalar içerisinde gastronominin payı Ġstanbul‟da % 10‟lar
seviyesindeyken,

Barselona

ve

Paris‟te

sırasıyla

%30

ve

%55‟ler

seviyesinde

seyretmektedir49.
Gastronomi turizmine yönelik sorunlar arasında;
Ġstanbul mutfağını tanıtan uluslararası çekiciliği olan nitelikli yayınların eksikliği,
Türk mutfağının yurt dıĢında tanıtılmasında yaĢanan sıkıntılar (örneğin yabancıların
algılarında Türk yemeğinin döner, lahmacun ve kebaptan ibaret görülmesi ve zengin Türk
mutfağının yeteri kadar bilinir olmaması)
Kentin yemek kültürünün dıĢarıda yeterli oranda pazarlanamaması (örneğin ulusal
düzeyde tanınan markaların uluslararası alanda bilinir olmamaları),
Kente gelen turistlere yönelik gastronomi konusunda yol gösterici ve bilgilendirici
araçların olmaması
Özellikle küçük ölçekli iĢletmelerde görülen belirli bir kalite standardının sürekli olarak
sağlanamaması olarak sıralanmaktadır.

49

TURYĠD (Turizm Restoran ve Kulüp Yatırımcıları ĠĢletmecileri Derneği) baĢkanı BarıĢ Tansever‟in
açıklamaları, 10.12.2009, Hürriyet (arama.hurriyet.com.tr).
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4.2.2 ĠSTANBUL’DAKĠ TURĠZM PROJE VE YATIRIMLARININ SENTEZĠ
4.2.2.1 Plan,

Proje

ve

Yatırımlarının

KarĢılaĢtırılması,

Değerlendirilmesi

ve

Entegrasyon Olanaklarının Sentezi
Bu bölümde, Ġstanbul‟da yerel ve merkezi yönetim, özel giriĢimciler, sektörün turizm hedef,
plan, proje, kestirim ve yatırımlarının fonksiyon, kapasite ve hizmet edeceği turizm tür ve
amaçlarına göre irdelenmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak, farklı ölçeklerdeki plan,
proje ve yatırımlar farklı yöntemler kullanılarak irdelenmiĢtir.
4.2.2.1.1 Ġstanbul Çevre Düzeni Planı
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2009 yılında onaylanan 1/100.000
ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nın Ġstanbul için öngördüğü vizyon, Dokuzuncu
Kalkınma Planı‟ndaki Türkiye vizyonu ile ĠBB Kurumsal Stratejik Planı, TÜBĠTAK ve
OECD çalıĢmalarındaki vizyon yaklaĢımları doğrultusunda Ġstanbul‟un öncelikleri dikkate
alınarak aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir (Ġstanbul ÇDP Raporu, 2009, s:517-518).
“Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve
doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bilgi toplumuna dönüşen
yaşam kalitesi yüksek bir İstanbul”.

Planın vizyonunun kapsamının açıklanmasında vurgulanan temalar Ġstanbul turizm ana planı
genel vizyonu için temel yönlendirici olarak değerlendirilmektedir.
“Günümüzde küresel kentler, sanayi üretiminde yoğunlaşmayı bırakmış olup, bilgi ve teknoloji
üretimine ağırlık vererek, üst düzey hizmetler, finans ve bilişim sektörlerinde rekabetçi öğelerini
geliştirmektedirler. Bu doğrultuda, İstanbul‟un da küresel platformda rekabet üstünlüğü
sağlamak üzere kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmesi, mevcut sektörel yapısını değiştirmesi
gerekmektedir. Belirlenen vizyon doğrultusunda; İstanbul‟un potansiyellerini yansıtan çeşitli
bileşenler ön plana çıkarılmalıdır. İstanbul‟un sahip olduğu en büyük potansiyel kültür ve turizm
potansiyelidir. Bunun yanı sıra finans, bilim ve teknoloji, kongre-fuar, spor, sağlık, yolcu ve yük
transfer merkezi, moda, eğlence, uluslararası ilişkiler ve diplomasi konularında da İstanbul
potansiyele sahiptir”.

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nın genel vizyonunuda belirtilen bu yaklaĢımın yanı sıra Plan‟ın
turizm sektörüne bakıĢ açısını özetleyen Ģu vurgular da önemlidir ve Ġstanbul Turizm Ana
Planı için yol göstericidir;
Ġstanbul yaĢamının öğeleri olan ve kentin uzun tarihi bir sürece dayalı tarihi ve kültürel
zenginliği, küresel ölçekte örnek olacak bir potansiyeldir. Tarihi kimliğini kullanarak
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kültür turizmini güçlendirmesi, Ġstanbul‟un bu konuda Londra, Paris, Roma, Viyana,
Atina gibi diğer dünya kentleri ile arasındaki farkı kapatması bakımından önem arz
etmektedir.
Ġstanbul‟un yalnızca tarihi kültür birikimini turizme açmak düĢünülmemeli, kongre
turizmi, ekolojik turizm gibi farklı turizm çeĢitleri de dikkate alınmalıdır. Tarih ve kültür
öğelerinin yansıtıldığı kent dokularına yönelik bilinç ve kültür turizmi yanında, açığa
çıkmamıĢ Ġstanbul‟u keĢfetme turizminin yaygınlaĢtırılarak, bölgesel ve küresel
platformlara taĢınmalıdır. Böylelikle, kitle turizmine alternatif entellektüel turizmin
desteklenmesi ve çeĢitlendirmeye gidilmesi mümkün olabilecektir.
Küresel ortama hitap edecek turizm faaliyetlerinin ve etkinliklerinin Ġstanbul‟un kültürel
geçmiĢine, birikimine ve deneyimlerini yansıtan türden olması gerekmektedir. Böylesine
bir yaklaĢım aynı zamanda Ġstanbul‟un değerleri üzerinden Türkiye‟nin birikimine atıfta
bulunabilen turizm anlamında algılanarak da kullanılabilmelidir.
Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nın Ġstanbul için geliĢtirdiği genel vizyonunun ana teması içinde
kültür ve turizm sektörleri önceliklidir. Bu temaların planın hedefleri içinde de benzer öncelik
taĢıdığı izlenmektedir. Ġstanbul‟un yaĢam destek sistemleri olan doğal alanların, insan yapısı
altyapının ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilebilmesi ve kent yönetiminin sürdürülebilir
olabilmesi için; uluslararası dinamikler ile ülke, bölge ve kent dinamikleri göz önünde
bulundurularak, insan odaklı bir planlama anlayıĢıyla ele alınan Çevre Düzeni Planı
ilkelerinin genel çerçevesi Ģu Ģekilde çizilmektedir (Ġstanbul ÇDP Raporu, 2009, s: 521-522);
Mekânsal geliĢmenin kültürel mirasa saygılı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten,
doğal ve kültürel çevreyle uyum içinde olması,
Ġnsan faaliyetlerinin yaĢam destek sistemlerine, hassas ve kritik ekosistemlere zarar
vermeyecek nitelik ve nicelikte gerçekleĢtirilmesi,
Kuzeye eğilim gösteren kent geliĢimi engellenerek; doğu-batı aksında ve Marmara
Denizi boyunca kademelendirilmiĢ, çok merkezli ve sıçramalı geliĢimin sağlanması,
Merkez ticaret alanı ve alt merkezler belirlenerek, merkezler kademelenmesinin
sağlanması,
Kentin iki yakasında nüfus ve istihdam dengesinin sağlanarak, Boğaz geçiĢlerindeki
yolculuk talebinin azaltılması,
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Kentin

doğrusal,

kademelendirilmiĢ,

çok

merkezli

ve

sıçramalı

geliĢimini

destekleyecek yüksek kapasiteli raylı ve denizyolu ağırlıklı toplu taĢıma sisteminin
oluĢturulması,
Estetik, iĢlevsel ve yapısal yaĢam kalitesinin yükseltilmesi,
Kentsel hizmetlerin kent bütününde dengeli bir Ģekilde dağıtımı yapılarak, kentin
sunduğu imkânlara eriĢmede adaletin sağlanması,
Ekoloji-ekonomi dengesi gözetilerek ekonomide yeniden yapılanmanın sağlanması ve
uluslararası rekabet üstünlüğü taĢıyan veya taĢıyabilecek sektörlerin desteklenmesi,
Bilgi teknolojilerinin ve ar-ge faaliyetlerinin üniversite ve sanayi iĢbirliği içerisinde
geliĢtirilmesi,
Plan kararlarının deprem baĢta olmak üzere afet riskleri dikkate alınarak üretilmesidir.
Planın vizyonuna ve amacına ulaĢabilmek için belirlenen hedefler ve bu hedefleri mekana
yansıtacak ana ve alt stratejiler içinde benimsenen kültür odaklı turizm yaklaĢımı Çevre
Düzeni Planı‟nın 1. Hedefinin ana stratejinde öncelikle vurgulanmaktadır (Ġstanbul ÇDP
Raporu, 2009, s.523-525). Planın 1.hedefi olarak kabul edilen “İstanbul‟un küresel düzeyde
güçlenmesini sağlamak” için geliştirilen 1. ana strateji “İstanbul‟a sahip olduğu kimliği ile
özdeşleşen dünya ölçeğinde kültür odaklı turizm kenti statüsü kazandırmak” olarak
açıklanmakta ve böylelikle plan genel vizyonundaönceliklendirdiği kültür ve turizm
temalarını uygulama aĢamasının altyapısını oluĢturmaktadır. Bu konuda geliĢtirilen alt
stratejiler ise Ģunlardır;
“Kentin Turizm Potansiyelini Çevreye, Topluma ve Kültürel Varlıklara Zarar
Vermeden GeliĢtirmek” alt stratejisi:
Turizm sektöründe geliĢimin sağlanması ve kent ekonomisindeki payının arttırılması
için sürdürülebilir turizmin sağlanmasına yönelik plan kararlarının oluĢturulması ve bu
alanlarda standart ve kalitenin geliĢtirilmesi,
Havayolu, demiryolu ve denizyolu ulaĢımını güçlendirerek Ġstanbul‟un uluslararası ve
kent içi eriĢilebilirliğinin arttırılması,
Konaklama olanaklarının çeĢitlendirilmesi ve mevcut konaklama ünitelerinin fiziksel
kalitelerinin iyileĢtirilmesi,
Turizm ve turizm ile bağlantılı diğer hizmet sektörlerinde görev yapan insan kaynağı
niceliği ve niteliğinin arttırılması.
289

“Ġstanbul’u Dünya Turizm Sektöründe Marka Haline Getirmek” alt stratejisi:
Ġstanbul'un 2010 yılında Avrupa Kültür BaĢkenti olması gibi uluslararası projeler ile
uluslararası boyutta Türk kültürünün tanıtılması ve tarihi boyunca farklı kültürleri bir
arada yaĢatan Ġstanbul‟un sahip olduğu dünya kültür mirasınıtüm zenginliğiyle
uluslararası boyutta dünya ile paylaĢması,
Sanat ve kültür forumları oluĢturulması ve desteklenmesi, Ġstanbul‟da düzenlenen
sanat fuarlarının içeriklerinin zenginleĢtirilmesi, çeĢitlendirilmesi, düĢük gelir
gruplarıyla buluĢmasının sağlanması ve bu fuarlara uluslararası boyut kazandırılması.
Aynı zamanda, uluslararası galeriler ile koleksiyoncuların 2010 sürecinde Ġstanbul‟a
gelmelerini sağlamak için fuarlara danıĢmanlık ve mali destek hizmeti verilmesi,
Yapılacak organizasyonlarla Ġstanbul‟un dünyanın dört bir yanından pek çok kültür
sanat insanına ve medya temsilcisini de misafir etmesi ve bir dünya kültür baĢkenti
olarak uluslararası alanda ününü perçinlemesi,
Uluslararası turizm ajans ve acentelerinin Ġstanbul‟da yer seçmeleri, ulusal ajans ve
acentelerin ise yurtdıĢındaki önemli merkezlerde varlıklarını yaygınlaĢtırmaları için
özendirici ve destekleyici önlemlerin alınması,
Kitle turizmine alternatif olacak turizm faaliyetlerinin desteklenmesi,
Kültür turizmine katkı sağlayacak kültürel mirasın, anıtların ve tarihi yapı stokunun
korunarak sunumlarının güçlendirilmesi,
Kültürel zenginliğinin küresel boyutta sergilenmesine yönelik yaygın ve etkin
organizasyonlara dayalı turizm faaliyetlerinin arttırılması,
Kentin sahip olduğu özgün kültürel ve doğal kimliğine uygun olmak koĢulu ile kente
anlam ve değer katacak yeni anıtsal ve mimari eserlerin yapılması,
Kentte düzenlenen uluslararası nitelikteki kültür, sanat vb. etkinliklerin, çağdaĢ bir
anlayıĢla yönetilen müzelerin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması,
“24 Saat YaĢayan Kent” kimliğinin geliĢtirilmesi,
Kültür endüstrileri ve bu sektörlerde çalıĢan insanların kümelendiği “kültür
odakları”nın desteklenmesi,
Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak turizm faaliyetlerinin
çeĢitlendirilmesi ve mevsimlere yayılması,
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Ġstanbul'daki turizm faaliyetlerinin bölgesel turizm faaliyetleri ile iliĢkilendirilmesidir.
“Turizmi Ġstanbullu ile BütünleĢtirmek” alt stratejisi:
Kentlinin sektörde yatırım yapma ve turizm olanaklarını kullanma kapasitesinin
arttırılması,
Ġstanbul‟daki yerel halkın yaĢadığı çevredeki doğal ve kültürel değerleri algılamasının
ve benimsemesinin sağlanması,
Kültür ve sanat faaliyetlerine destek verilmesi ile Ġstanbullu sanatçıların uluslararası
alana açılması,
Ġstanbul‟un yöneten ve yönetilenlerin Ġstanbul için birbirlerine dayanarak, güvenerek,
bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaĢarak ortak refahları için el ele çalıĢıp üretecekleri
yepyeni bir yönetiĢim anlayıĢına kavuĢmaları,
Kentlilik bilincinin geliĢmesi, Ġstanbullular kentlerinin sahip olduğu değerleri
keĢfederken böyle bir kentte yaĢama Ģansına sahip oldukları için gurur duymalarının
sağlanması,
Ġstanbullular farklı sanat disiplinleriyle kucaklaĢması ve Ġstanbullu gençlerin sanatsal
faaliyetlerle daha yakın bir iliĢki kurma olanağının sağlanmasıdır.
Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nın Ġstanbul için geliĢtirdiği genel vizyonunun ana teması içinde
kültür ve turizm sektörleri önceliklidir. Bu temaların planın hedefleri içinde de benzer öncelik
taĢıdığı izlenmektedir. Ġstanbul‟un yaĢam destek sistemleri olan doğal alanların, insan yapısı
altyapının ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilebilmesi ve kent yönetiminin sürdürülebilir
olabilmesi için; uluslararası dinamikler ile ülke, bölge ve kent dinamikleri göz önünde
bulundurularak, insan odaklı bir planlama anlayıĢıyla ele alınan Çevre Düzeni Planı
ilkelerinin genel çerçevesi Ģu Ģekilde çizilmektedir (Ġstanbul ÇDP Raporu, 2009, s. 521-522);
Mekânsal geliĢmenin kültürel mirasa saygılı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten,
doğal ve kültürel çevreyle uyum içinde olması,
Ġnsan faaliyetlerinin yaĢam destek sistemlerine, hassas ve kritik ekosistemlere zarar
vermeyecek nitelik ve nicelikte gerçekleĢtirilmesi,
Kuzeye eğilim gösteren kent geliĢimi engellenerek; doğu-batı aksında ve Marmara
Denizi boyunca kademelendirilmiĢ, çok merkezli ve sıçramalı geliĢimin sağlanması,
Merkez ticaret alanı ve alt merkezler belirlenerek, merkezler kademelenmesinin
sağlanması,
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Kentin iki yakasında nüfus ve istihdam dengesinin sağlanarak, Boğaz geçiĢlerindeki
yolculuk talebinin azaltılması,
Kentin

doğrusal,

kademelendirilmiĢ,

çok

merkezli

ve

sıçramalı

geliĢimini

destekleyecek yüksek kapasiteli raylı ve denizyolu ağırlıklı toplu taĢıma sisteminin
oluĢturulması,
Estetik, iĢlevsel ve yapısal yaĢam kalitesinin yükseltilmesi,
Kentsel hizmetlerin kent bütününde dengeli bir Ģekilde dağıtımı yapılarak, kentin
sunduğu imkânlara eriĢmede adaletin sağlanması,
Ekoloji-ekonomi dengesi gözetilerek ekonomide yeniden yapılanmanın sağlanması ve
uluslararası rekabet üstünlüğü taĢıyan veya taĢıyabilecek sektörlerin desteklenmesi,
Bilgi teknolojilerinin ve ar-ge faaliyetlerinin üniversite ve sanayi iĢbirliği içerisinde
geliĢtirilmesi,
Plan kararlarının deprem baĢta olmak üzere afet riskleri dikkate alınarak üretilmesidir.
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4.2.2.1.2 ĠSTKA, Ġstanbul Bölge Planı
Ġstanbul Kalkınma Ajansı (ĠSTKA) koordinasyonunda hazırlanan Ġstanbul Bölge Planı, TR10
Düzey 2 Ġstanbul Bölgesini kapsamakta ve 2010-2013 yılları arasını hedeflemektedir. Plan‟da
küresel ölçekte ve Türkiye genelinde yaĢanan ekonomik dönüĢüm sürecine bağlı olarak
Ġstanbul bölgesinde hizmetler sektörünün ağırlığının giderek arttığı ve yoğun bir dönüĢüm
süreci içerisinde bulunulduğu kabul edilmektedir. Bu kapsamda Plan, kültür ve turizm,
lojistik, finans sektörlerinin geliĢme potansiyeli taĢıyan ve/veya rekabet düzeyi yüksek
öncelikli sektörler olarak benimsemekte ve Ġstanbul‟un orta vadede geliĢimini etkileyecek
hizmet sektörleri olarak öne çıktığını vurgulamaktadır. Bu kapsamda 2010-2013 Ġstanbul
Bölge Planı vizyonu; “Kültürel, tarihi ve doğal mirasını koruyan; yüksek katma değer üreten
ekonomik faaliyetleri tercih eden; yaşanabilir ve yaşam kalitesini sürekli yükselten kent:
İstanbul” olarak kabul edilmektedir. Finans, kültür ve turizm, lojistik gibi sektörlerin
geliĢimini engelleyen veya kısıtlayan koĢulların ortadan kaldırılmasına yönelik projelerin
hayata geçirilmesinin, Ġstanbul‟un geliĢmiĢ ülkelerle rekabet edebilmesi açısından önem
taĢıdığı belirtilen Plana, “hizmet odaklı sürdürülebilir kalkınma”, “yaĢam kalitesi sunan
yaĢam kültürü”, “kültürel miras” ana temaları açılım kazandırmaktadır. Bu çerçevede küresel
rekabet edebilirlik”, sosyal kalkınma”, “çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik”, “kentsel
mekan kalitesi”, “ulaĢım ve eriĢilebilirlik” konuları Plan geliĢme eksenleri olarak kabul
edilmektedir.
Bölge Planı‟nda Turizm konusu “küresel rekabet edebilirlik” baĢlığı altında “Bölgenin
turizmde küresel cazibe merkezi olması” stratejik amacını benimsemekte ve aĢağıdaki
hedefleri öngörmektedir;
Ġstanbul‟un marka kent haline getirilmesi ve uluslararası düzeyde tanıtılması,
Turizmin Bölgenin tamamına yayılarak çeĢitliliğinin artırılması ve turizm sezonunun
bütün yıla yayılması,
Turizm çeĢitlerinin entegrasyonuyla ziyaretçilerin ortalama kalıĢ süresinin artırılması
Turizm hizmetlerinde kalite ve eriĢilebilirliğin artırılması,
Turizm altyapısının nitelik ve niceliğinin geliĢtirilmesidir.
Ġstanbul Bölge Planının temel kabulü küresel ölçekte ve Türkiye genelinde yaĢanan ekonomik
dönüĢüm sürecine bağlı olarak Ġstanbul bölgesinde hizmetler sektörünün ağırlığının giderek
arttığıdır. Plan, kültür ve turizm, lojistik, finans sektörlerinin geliĢme potansiyeli taĢıyan
ve/veya rekabet düzeyi yüksek öncelikli sektörler olarak benimsemektedir.
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Ġstanbul Bölge Planı‟nda Turizm konusu “küresel rekabet edebilirlik” baĢlığı altında
“Bölgenin turizmde küresel cazibe merkezi olması” stratejik amacını benimsemekte ve
aĢağıdaki hedefleri öngörmektedir;
Ġstanbul‟un marka kent haline getirilmesi ve uluslararası düzeyde tanıtılması,
Turizmin Bölgenin tamamına yayılarak çeĢitliliğinin artırılması ve turizm sezonunun
bütün yıla yayılması,
Turizm çeĢitlerinin entegrasyonuyla ziyaretçilerin ortalama kalıĢ süresinin artırılması,
Turizm hizmetlerinde kalite ve eriĢilebilirliğin artırılması,
Turizm altyapısının nitelik ve niceliğinin geliĢtirilmesi,
Küresel rekabet edebilirlik geliĢme ekseni performans göstergeleri olarak Ġstanbul Bölge
Planı‟nda kabul edilen aĢağıdaki göstergeler planın hedeflerini somutlaĢtırmaktadır:
Yabancı ziyaretçilerin Turizm ĠĢletme Belgeli konaklama tesislerine geliĢ sayısı,
Yabancı ziyaretçilerin Turizm ĠĢletme Belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalıĢ
süresi,
Yabancı ziyaretçilerin Turizm ĠĢletme Belgeli konaklama tesislerine sağladığı doluluk
oranı,
Ġstanbul‟a bağlı sınır kapılarından hava ve deniz yoluyla giriĢ yapan yabancı ziyaretçi
sayısı.
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4.2.2.1.3 Ġlçelerin Onaylı Nazım Imar Planları
Bu bölümdeki irdelemede yürürlükte olan 1/5.000 ölçekli nazım imar planları esas alınmıĢ ve
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nden elde edilen CBS tabanlı plan verileri çalıĢmada temel
altlık olarak kullanılmıĢtır. Ġstanbul‟un 39 ilçesi için farklı tarihlerde hazırlanmıĢ ve
onaylanmıĢ olan 265 plandaki turizm iĢlevi ve turizmle birlikte önerilen etkileĢimli kararlar
incelenmektir.
Bu incelemede öncelikle her ilçe için getirilmiĢ olan turizm ve etkileĢimli tüm kararlar
mekânsal olarak ve niceliksel değerleriyle analiz edilmiĢ ve birleĢtirilerek Ġstanbul
genelindeki dağılım ortaya çıkarılmıĢtır. Bu konuyla ilgili yapılan değerlendirme
sürecinde farklı turizm iĢlevi getirilen alanlar büyüklük sıralaması esas alınarak
ilçelerdeki mekânsal konumlarıyla birlikte irdelenmiĢtir.
Bu irdeleme 1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı kararlarıyla karĢılaĢtırılarak
üst planda getirilen turizm hedefleriyle alt ölçekteki plan kararlarının iliĢkisi
değerlendirilerek tamamlanmıĢtır.
Bu irdelemeyi takiben Ġstanbul geneli esas alınarak her ilçede getirilen turizm iĢlevinin
genel lokasyon (yığılma) katsayıları hesaplanmıĢ ve plan kararlarıyla getirilen potansiyel
alanlar açısından turizm yatırımları için öne çıkan ilçeler belirlenmiĢtir.
Bu çalıĢma sırasında planlardaki turizm iĢlevinin plan kararı ile sınırlı kalmadığı, aynı
zamanda farklı fonksiyon kararlarında getirilen plan notları sayesinde turizme yönelik
kullanımlar önerildiği görüldüğünden irdeleme plan kararları ile sınırlı kalmamıĢ aynı
zamanda plan notları da incelenmiĢtir. Plan notu ile turizm kullanımını yönlendiren 435 plan
notu tespit edilerek değerlendirmeye alınmıĢtır. Bu çalıĢmaların sonucunda Ġstanbul
bütününde plan kararları ve plan notları ile turizm kullanımına izin verilen alanlar
belirlenmiĢtir.

Ġstanbul

PlanlanmıĢ Toplam Alan

Plan Kararı Ġle Plan Notları Ġle
Toplam
Getirilen
Turizm Getirilen
Turizm
Alanları
Alanları
Alanları

Turizm

3.088,65

6.022,00

9.110,65

%1,32

%2.58

%3.9

234116,33

Bu kapsamda yapılan bir baĢka irdeleme ise Ġstanbul‟daki koruma alanları ile turizm iĢlevi
getirilen plan kararlarının karĢılıklı olarak değerlendirilmesidir. Bu irdelemede ise öncelikle
mutlak korunması gereken alanlarla yapılaĢmaya konu olan sit alanları üzerinde getirilen
turizm iĢlevleri mekânsal konumları açısından tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir.
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4.2.2.1.3.1 Ġlçe Nazım Planlarında Getirilen Turizm ve Ilgili IĢlev Kararlarının
Irdelenmesi ve Değerlendirilmesi
Her ilçedeki onaylı nazım planlar ile getirilmiĢ turizm ve etkileĢimli tüm kararların mekânsal
olarak ve niceliksel değerleriyle analiz edilmesinde birinci adım tüm plan lejantlarının
incelenerek turizm ile ilgili kararları yönlendiren 10 plan lejantının saptanmasıdır.
Bu lejantlardan 2 tanesi hiçbir ilçede yer almadığı için aĢağıdaki 8 lejanta yönelik kararların
değerlendirilmesine gidilmiĢtir;
Turizm Tesis Alanı (Konaklama+Günübirlik+Otel+Motel+TatilKöyü+Kamping)50
Otel+motel
Ekolojik turizm alanı
Turizm ve 2.konut yerleĢme alanları
Konaklama+konut alanları
Günübirlik alanlar
Kamping
Kamu Eğitim+Dinlenme Tesisleri Alanı
Tatil Köyü51 Pansiyon Alanları52

50

Turizm Tesis Alanı (Konaklama + Günübirlik + Otel + Motel + Tatil Köyü + Kamping) açılımında olan
fonksiyonlar daha sonra baĢka ana baĢlıklarda da yer almaktadır. Bu durum sentez raporunda yapılan
değerlendirmelere Ģu sınırlandırmayı getirmektedir; her nazım planın farklı ekipler tarafından farklı tarihlerde
hazırlanmıĢ olması nedeniyle örneğin otellerin bazı nazım planlarda TTA lejantlı alanlarda bazı nazım planlarda
ise Otel + motel lejantı kapsamında değerlendirilmesi söz konusudur. Bu durum diğer lejant kullanımları için de
söz konusudur.
51
Hiçbir ilçede yer almamaktadır.
52
Hiçbir ilçede yer almamaktadır.
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Tablo 65‟de Ġstanbul bütünü Tablo 66‟da ise ilçelere göre turizm ile ilgili iĢlevlerin dağılımı
görülmektedir. Buna göre Ġstanbul bütününde, toplamda 3088,65 hektar turizm alanı
bulunmaktadır. Bu alan Ġstanbul bütünündeki planlı alanlar toplamının %1,32‟sidir. Plan
lejandı ile turizm kararı getirilen alanlar toplam turizm alanlarının %3,9‟unu oluĢturmaktadır.
Bu irdelemeler kapsamında her ilçe nazım planının analizlerinden oluĢan çalıĢmalar bu
bölümün sonunda Tablo 1‟deki sıra ile verilmektedir. Toplam 39 ilçeye ait nazım planlarda
turizm ve iliĢkili iĢlevler, yukarıda belirtilen 8 lejantın farklı renklerle ifade edilmesiyle ilçe
içindeki konumu ve büyüklüğü açısından görselleĢtirilmiĢtir. Bunun yanı sıra her farklı turizm
iĢlevi yüzde ağırlıklarıyla grafiklenmiĢ ve ilçeler karĢılaĢtırılabilir duruma getirilmiĢlerdir
(ġekil 109).
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Tablo 65: 1/5.000 Ölçekli Nazım Planlarda Getirilen Turizme ĠĢlevleri ve Alan Büyüklükleri
Alan
(ha)

Fonksiyon

%

Ekolojık Turızm Alanı
1222,71
Turızm Tesıs Alanı (Konaklama+ Gunubırlık+ Otel+ Motel+ Tatıl Koyu+
Kampıng)
816,83

40

Gunubırlık Alanlar

631,69

20

Turızm Ve 2. Konut Yerlesme Alanları

165,94

5

Konaklama+Konut Alanları

130,41

4

Kamu Egıtım+Dınlenme Tesıslerı Alanı

76,37

2

Otel+Motel

32,09

1

Kampıng

12,61

0,01

Toplam

3088,65

26

PLAN KARARLARINDA TURİZM İLE İLGİLİ LEJAND OLARAK
VERİLEN KARARLARIN ALANSAL KARŞILAŞTIRILMASI
1400,00

1200,00

1000,00

ALAN(HA.)

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

Seri 1

TURIZM TESIS
ALANI
(KONAKLAMA
+GUNUBIRLIK
+OTEL+MOTEL
+TATIL
KOYU+KAMPI
NG)

OTEL+MOTEL

816,83

32,09

KAMPING

GUNUBIRLIK
ALANLAR

KAMU
EGITIM+DINLE
NME
TESISLERI
ALANI

TURIZM VE 2.
KONUT
YERLESME
ALANLARI

EKOLOJIK
TURIZM ALANI

KONAKLAMA+
KONUT
ALANLARI

12,61

631,69

76,37

165,94

1222,71

130,41

ġekil 109: Plan kararlarında Turizm ile Ġlgili Lejand Olarak Verilen Kararların Alansal
KarĢılaĢtırılması
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Tablo 66: 1/5.000 ölçekli Nazım Plan Kararlarıyla Turizme Ayrılan Alanların Ġlçelere Göre
Dağılımları

İLÇE

ALAN
(ha)

ARNAVUTKÖY
ÇATALCA
SİLİVRİ
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
SULTANGAZİ
BAŞAKŞEHİR
ESENYURT
AVRUPA
BEYLİKDÜZÜ
YAKASI
AVCILAR
KÜLTÜR
KÜÇÜKÇEKMECE
ÜÇGENİ
KAĞITHANE
DIŞI
GAZİOSMANPAŞA
ESENLER
BAYRAMPAŞA
BAĞCILAR
GÜNGÖREN
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
ZEYTİNBURNU
EYÜP
ŞİŞLİ
AVRUPA
BEŞİKTAŞ
YAKASI
BEYOĞLU
KÜLTÜR
FATİH
ÜÇGENİ İÇİ
KADIKÖY
ÜSKÜDAR
ÜMRANİYE
ATAŞEHİR
MALTEPE
KARTAL
ANADOLU
PENDİK
YAKASI
TUZLA
KÜLTÜR
SULTANBEYLİ
ÜÇGENİ
SANCAKTEPE
DIŞI
ÇEKMEKÖY
BEYKOZ
ŞİLE
ADALAR
İSTANBUL

9483,84
11217,66
22144,01
14092,51
7931,21
3624,23
9658,2
4311,88
3773,89
2707,21
3447,99
1483,42
1483,42
1175,51
954,3
2239,78
716,8
1656,61
2964,87
1226,35
5438,42
1149,52
1578,57
771,26
1592,88
2507,2
3533,93
3979,98
2501,36
5306,07
5853,88
4282,39
11109,24
2885,79
5096,87
9635,04
12794,13
46700,84
1105,27
234116,3
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TURIZM TESIS ALANI
(KONAKLAMA+GUNUBIRLI
OTEL+MOTEL KAMPING
K+OTEL+MOTEL+TATIL
KOYU+KAMPING)

12,01
29,95
82,83
50,34
68,76
0,00
12,68
0,93
9,51
25,06
1,86
0,00
1,07
0,00
0,00
1,21
0,17
0,00
110,16
81,27
50,35
5,56
24,03
7,38
18,34
3,64
8,59
0,49
23,24
2,73
0,75
2,83
21,35
0,00
0,00
6,94
43,08
104,46
5,25
816,83

9,78
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
9,55
9,17
0,79
0,00
0,00
0,46
0,00
0,12
0,94
0,00
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,04
0,00
2,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,32
0,00
12,61

GUNUBIRLIK
ALANLAR

83,70
56,50
83,11
8,28
140,83
5,01
0,00
0,00
20,53
0,00
13,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,64
1,88
1,43
0,00
8,19
5,78
34,68
53,10
0,00
0,00
0,00
25,08
60,84
21,56
631,69

TURIZM VE
KAMU
2. KONUT
EGITIM+DINLENME
YERLESME
TESISLERI ALANI
ALANLARI

0,00
0,00
0,00
8,66
40,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
7,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,47
0,00
76,37

104,91
0,00
0,00
0,00
37,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,42
0,00
165,94

EKOLOJIK KONAKLAMA
TURIZM +KONUT
ALANI
ALANLARI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,59
88,37
1089,76
0,00
1222,71

0,00
0,00
0,00
0,00
113,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
15,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,41

TOPLAM
TURİZM
ALANLARI

210,40
86,46
165,95
67,44
401,15
5,01
12,68
0,93
30,04
25,06
15,41
0,00
1,07
0,00
0,00
1,92
0,17
0,60
117,25
81,27
68,71
14,73
24,83
7,38
33,47
4,78
10,47
1,54
24,18
17,96
6,53
39,77
74,85
0,00
0,00
51,53
156,53
1301,26
26,82
3088,16
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a) Alansal Olarak En Büyük Değer TaĢıyan “Ekolojik Turizm” Alanları
Bu alanlar ekolojik tarım kullanımıyla eko-turizmin birlikte öngörüldüğü alanlardır. Ġstanbul
ÇDP kararlarının 2.1.2 Tarım Alanları baĢlığı altında yer alan “Ekolojik Tarım” alt baĢlığında
ekolojik tarım alanları ile eko-turizmin birbiriyle iliĢkili olarak geliĢtirileceği yönünde
kararlar bulunmaktadır. Buna göre ekolojik tarım alanları üzerindeki turizm faaliyetlerine
yönelik yapılanmalar “marjinal tarım toprakları” üzerinde ve Tarım Ġl Müdürlüğünün olumlu
görüĢüyle gerçekleĢebilecektir. ÇDP kararlarının 2.6. Turizm Alanları baĢlığı altında ise bu
iĢlev “ekolojik turizm” adıyla tasnif edilmiĢ ve mekânsal olarak “ekolojik tarım” alanı
kararları ile uyumlu olarak, batı yakasında Çatalca, Arnavutköy ve Eyüp; doğu yakasında ġile
ve Beykoz ilçe sınırları içinde sembolik olarak ifade edilmiĢtir. Bu üst plan kararına bağlı
olarak 1/5.000 ölçekli nazım planlarda getirilen “ekolojik turizm” kararları alan büyüklükleri
açısından irdelendiğinde bu turizm türünün 1222,71 ha ayrılan en büyük turizm alanı olduğu
anlaĢılmaktadır. Toplam turizm iĢlevi içinde mekânsal büyüklük açısından %14 oranında payı
olan ekolojik turizm alanları 1/5.000 ölçekli nazım planlarda sadece üç ilçede; ġile, Beykoz
ve Çekmeköy‟de yer almaktadır. (Tablo 67 ve ġekil 110).
Tablo 67: “Ekolojik Turizm Alanı” ĠĢlevi Öngörülen Ġlçeler ve Alan Büyüklükleri
Ekolojik Turızm Alanı

Alan (ha)

%

ġile

1.089,76

89

Beykoz

88,37

7

Çekmeköy

44,59

4

1.222,71

100

Toplam

PLAN KARARLARINDA EKOLOJİK TURİZM ALANI BULUNA İLÇELER

ÇEKMEKÖY
BEYKOZ
ŞİLE
0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

ALAN (ha)

ġekil 110: Plan kararlarında “Ekolojik Turizm Alanı” Bulunan Ġlçeler
Yasal yapı ile ilgili düzenlemelerin tartıĢıldığı II. 4 bölümüde de değinileceği gibi, Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‟nun tarım alanlarının ekolojik tarım amaçlı
yapılaĢmasına olanak vermesi, bu alanların kullanımına özen gösterilmesini gerektirmektedir.
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Ġstanbul ÇDP‟da ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Ġstanbul‟un biyolojik
çeĢitliliği değerlendirilmiĢ ve uygun yerlerde ekolojik turizm faaliyetlerinin yapılması ön
görülmüĢtür. Bu nedenle mevcut yapı stoklarının kullanılmasının öncelikli olması ve zorunlu
hallerde gerçekleĢtirilecek yeni yapı yoğunluklarının da çok düĢük tutulması gerekmektedir.
ÇDP‟da bu konuda “Yerel istihdamı güçlendirmek ve eko tarımın yöre halkı için cazip ve
ekonomik olarak da sürdürülebilir bir faaliyet olabilmesi için eko-turizmin desteklenmesi
gerekmektedir” Ģeklindeki ifadeler 2.2.3. Kırsal YerleĢim Alanları baĢlığı altında yer
almaktadır. Bu yaklaĢımdan ÇDP ile getirilen önceliğin mevcut yapı stoklarının kullanılması
olduğu anlaĢılmaktadır.
1/5.000 ölçekli nazım planlar bu açıdan irdelendiğinde Avrupa Yakası‟nda, Çatalca‟nın
kuzeyinde ve BüyükçavuĢlu‟da; Anadolu Yakası‟nda ise Riva (Öğümce Köyü çevresi), ġile
(Hasanlı Köyü çevresi) ve Ağva‟da ekolojik turizm alanları önerildiği saptanmaktadır.
Tablodan da izlenildiği gibi ġile‟nin bu iĢlev açısından çok büyük fark taĢıdığı ve %89‟luk
pay aldığı konusuna ve bu alanların mekânsal yer seçim kararlarına dikkatle yaklaĢmak
gerekecektir. ÇDP‟daekolojik turizm iĢlevinin öngörüldüğü Çatalca‟nın 1/5.000 ölçekli plan
kararlarında henüz bu doğrultuda bir revizyon yapılmadığı görülmektedir. Bu mekânsal yer
seçim kararlarının çevrelerindeki doğal koruma alanları açısından risk yaratıp yaratmadığının
ve kırsal yerleĢmeler ile sosyo kültürel açıdan bütünleĢip bütünleĢemeyeceğinin alt ölçekli
çalıĢmalarla irdelenmesi önemli bir konu olarak gözükmektedir. Bu alanlar aynı zamanda
doğal sit alanları da olabilmektedir. Örneğin 1/5.000 ölçekli Beykoz nazım plan kararlarında
ekolojik turizm olarak tanımlanan bölge 1. derece doğal sit kararı getirilen alan üzerindedir.
Bu gibi risklerin irdelenip açıklığa kavuĢturulması da alt ölçekli çalıĢmalarla yapılması
gereken bir diğer iĢ olarak ortaya çıkmaktadır.
b) Alansal Olarak Ġkinci Sırada Olan “Turizm Tesis Alanı” ĠĢlevi
Ġstanbul ilçeleri için ayrı ayrı hazırlanan 1/5.000 ölçekli plan kararlarında “turizm tesis alanı”
olarak ayrılan alanlar oransal dağılım açısından turizme olanak tanıyan tüm lejantlar içinde
ikinci sırada yer almaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi farklı tarihlerde farklı ekipler
tarafından hazırlanmıĢ olan nazım planlar aynı iĢlevlerin farklı lejantlar altında yer almasına
neden olmaktadır. Bu durum yapılan değerlendirmelere sınırlamalar getirmektedir.
Turizm Tesis Alanı lejantının açılımının “Konaklama +Günübirlik+ Otel+Motel+ TatilKöyü+
Kamping” olarak verildiği göz önüne alınarak bu iĢlevlerin ayrı ayrı lejantlar olarak ifade
edildiği
Otel+motel
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Turizm ve 2.konut yerleĢme alanları
Konaklama + konut alanları
Günübirlik alanlar
Kamping alanları da dahil edilerek toplam turizm tesis alanı büyüklüğüne bakılmıĢtır. Bu
alanların büyüklüğü 1776,96 ha‟dır ve toplam turizm alanları içinde %20‟lik paya karĢılık
gelmektedir. Ġkinci iĢlemde ise içinde konut iĢlevinin bulunduğu;
Turizm ve 2.konut yerleĢme alanları
Konaklama + konut alanları lejantları dıĢarıda tutularak yapılan değerlendirmede toplam
alanın 1480,61 ha, oranın ise %16 olduğu görülmüĢtür.
Sadece “turizm tesis” iĢlevi getirilen alanların toplam büyüklüğü ise 816,83 ha‟dır ve Ġstanbul
bütününden %9 oranında pay almaktadır. Bu iĢlevin hiç önerilmediği ilçeler; Sultangazi,
Kağıthane, Esenler, BayrampaĢa, Sultanbeyli, Sancaktepe‟dir. “Turizm Tesis Alanı” lejantı
altında turizm yatırımlarına olanak tanıyan ilçeler sırasıyla Bakırköy (110,16 ha), ġile (104,46
ha), Silivri (82,83 ha), Zeytinburnu (81,27 ha), Sarıyer (68,76 ha), Eyüp (50,35 ha) ve
Büyükçekmece (50,34 ha)‟dir (ġekil 1-43). Turizm tesis iĢlevinin tarihi merkezden çeperlere
doğru Batıda Bakırköy, Büyükçekmece, Silivri; Doğuda ġile gibi ilçelere yönlendirilmiĢ
olması olumludur. Turizm tesis yatırımlarının gerçekleĢtirilmesinde Zeytinburnu‟nun Tarihi
Yarımadaya komĢu olması; Eyüp‟ün su havzaları ve orman alanları potansiyelinin yüksekliği;
Sarıyer‟in ise Boğaziçi tarihi ve doğal sit alanı içinde olması ve sahip olduğu orman
zenginliği açısından dikkatle yaklaĢılması gereken ilçeler olduğunun vurgulanması gerekir.
Bu bağlamda çeperde olması açısından olumlu olarak değerlendirilen ġile‟nin de orman ve su
havzası özelliklerinin bu konudaki yatırımlar için önemli sınırlayıcılar olduğu bilinmelidir.
Bütün bu değerlendirmeler göstermektedir ki; “ekolojik turizm” ve “kamu eğitim ve dinlenme
tesisleri alanı” lejantları dıĢındaki tüm lejantlar turizm açısından gerçekleĢtirilecek yatırımlara
çok büyük esneklikler getirmektedirler. Nazım plan kararlarına göre bu iki lejant dıĢında her
alanda her tür turizm yatırımı yapılabilir niteliktedir. Ancak 1/5.000 ölçekli planların bu
yapısı kapasite hesaplarının yapılmasını zorlaĢtırmakta konuyu farklı senaryolar üzerinden
irdelemeyi gerektirmektedir. Bu durumun yatırımların yönlendirilmesi açısından da riskler
taĢıdığı gözden kaçırılmamalıdır. Her ilçe belediyesinin benimseyeceği farklı yaklaĢımların
eĢgüdümüne Ģiddetle ihtiyaç vardır. Bu ise “III. Bölüm: Stratejiler” baĢlığı altında
geliĢtirilecek olan turizm türlerine, turizm altyapısına, yasal ve yönetsel yapıya, mekânsal
planlamaya yönelik stratejiler kapsamında ele alınacaktır.
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c) Alansal Büyüklük Olarak Üçüncü Sırada Olan “Günübirlik Alanlar” ĠĢlevi
Ġstanbul‟daki 39 ilçeye ait 1/5.000 ölçekli nazım plan kararlarında getirilen “Günübirlik
Alanlar” 631,69 ha‟dır (%7) ve bu değer Ġstanbul genelindeki turizm iĢlevi getirilen tüm
alanlar içinde dördüncü sırada yer almaktadır. Oysa günübirlik alanlar sadece turistlerin değil,
tüm Ġstanbulluların kullanacağı alanlardır. Bu açıdan bakıldığında günübirlik turizm
alanlarının sadece19 ilçede bulunmasının yanı sıra alansal olarak da oldukça düĢük değerlere
sahip olduğu söylenebilir (Tablo 68).
1/100.000 Ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda da bu alanların önemine değinilerek;
“Kentlinin açık ve yeĢil alan ihtiyacı baĢta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik
kullanımına yönelik rekreasyon ihtiyaçlarının karĢılanması için Plan‟da; Avrupa Yakası‟nda
Rumelifeneri, Kısırkaya, Kilyos, Zekeriyaköy, Karaburun, Yalıköy, Çatalca ve Alibeyköy‟de;
Anadolu Yakası‟nda ise Riva, ġile, Ağva‟da günübirlik rekreasyon alanları önerilmiĢtir”
denilmektedir. Bu açıdan yine ilçe planlarının üst ölçekli plan kararlarına uygun olduğunu
söylemek mümkün olmakla birlikte alansal olarak yetersizliğini vurgulamak yanlıĢ
olmayacaktır. Bu konuda da bir sıralama yapılacak olursa çok büyük farkla Sarıyer (140 ha)
ilk sıradadır. ÇDP‟da belirtilen tüm bölgeler Sarıyer 1/5.000 nazım planında da yer
almaktadır. Sarıyer‟i ikinci sırada takip eden Silivri‟deki (83 ha) kıyı potansiyeline rağmen
plan kararları ile yerleĢmenin kuzeyinde ve köylerinde “günübirlik turizm alanı” iĢlevleri
getirilmiĢtir. Aynı büyüklükte alana sahip olan Arnavutköy‟de (83 ha) önerilen bu iĢlevin de
yerleĢmenin çeperinde orman kıyısında yer aldığı izlenmektedir. Bu iĢleve ayrılan alan
büyüklüğünün 40-60 ha arasında olduğu Çatalca, ġile ve Pendik ilçeleri ve bu grubu yakın
değerle takip eden Tuzla ilçesi tüm Ġstanbulluların en fazla kullandıkları günübirlik turizm
alanlarıdır. Buna karĢın her biri kıyı ilçesi olan Batı yakasında BeĢiktaĢ, Beyoğlu, Fatih53,
Zeytinburnu, Bakırköy‟de Doğu yakasında ise, Beykoz‟da bu iĢleve hiç yer verilmemiĢ
olması, Kadıköy ve Üsküdar‟da ayrılan alanların ise çok sınırlı olması kent merkezi ve yakın
çeperinde bu tür alanların eksikliğini somut olarak göstermektedir (ġekil 111).

53

Fatih ilçesinin Marmara kıyıları yenileme bölgeleridir ve plan verileri bulunmadığı için değerlendirme sadece
Haliç kıyısı üzerinden yapılmaktadır.
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Tablo 68: “Günübirlik Alan” ĠĢlevi Öngörülen Ġlçeler ve Alan Büyüklükleri
Günübirlik Alanlar

Alan (ha)

%

Sarıyer

140,83

22

Arnavutköy

83,70

13

Silivri

83,11

13

ġile

60,84

10

Çatalca

56,50

9

Tuzla

53,10

8

Pendik

34,68

5

Beykoz

25,08

4

Adalar

21,56

3

Beylikdüzü

20,53

3

Küçükçekmece

13,55

2

Büyükçekmece

8,28

1

Maltepe

8,19

1

Eyüp

6,98

1

Kartal

5,78

1

Sultangazi

5,01

1

Üsküdar

1,88

0,01

Ümraniye

1,43

0,01

Kadıköy

0,64

0,01

Toplam

631,69

100

PLAN KARARLARINDA GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI BULUNAN İLÇELER
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ġekil 111: Plan Kararlarında Günbirlik Tesis Alanı Bulunan Ġlçeler
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d) lansal Büyüklük Olarak Dördüncü Sırada olan “Turizm ve 2.Konut YerleĢme
Alanları” ĠĢlevi
Ġstanbul‟da 1%5000 ölçekli nazım plan kararlarıyla getirilen turizm ile ilgili iĢlevler
değerlendirilirken saptanan sonuçlardan biri de mevcut durum ile plan kararları arasındaki
farklılıklardır. Buna iyi örnek “Turizm ve 2.Konut YerleĢme Alanları”dır. Mevcutta 2.konut
alanı olarak geliĢtiği bilinen ve halen de ağırlıkla bu kullanımı devam eden Silivri ve
Adalar‟da

bu

iĢleve

hiç

yer

verilmemektedir.

Bu

durum

çeĢitli

nedenlerden

kaynaklanabilmektedir. Bunlardan birincisi 2.konut alanı iĢlevinin Ġstanbul gibi bir kentte tam
olarak belirlenebilmesinin sorunlu olmasıdır. Çünkü bu konutlar günlük gel-git trafiğinin
sağlandığı ölçülerde yılın büyük bölümünde sürekli kullanılan konutlara dönüĢmektedir.
Ġkincisi ise özellikle Silivri örneğinde somutlaĢtığı üzere 1/100 000 ölçekli Ġstanbul ÇDP‟nın
Silivri‟ye 2. konut iĢlevinin dıĢında yeni iĢlevler (lojistik, ileri teknoloji alanı, havaalanı)
getirmesidir. Silivri nazım planında 2. konut alanlarının öngörülmemesinin nedeninin üst plan
kararlarıyla bölgede beklenen büyük dönüĢüm olduğu anlaĢılmaktadır. Buna karĢın
konut+turizm fonksiyonunun devam etmesi kabulünün yapıldığı Arnavutköy, Sarıyer ve ġile
ilçelerinin ortak özelliği ise kentin kuzey ormanlarının içerisinde yer almalarıdır. ÇDP bu
alanların korunması ilkesini gerçekleĢtirebilmek için düĢük yapılaĢma yoğunluğuna sahip
mevcuttaki konut kullanımlarının devam etmesini öngörmüĢtür. Bu bölgelerin daha yüksek
yoğunluklu kentsel alanlara dönüĢmemesi için kabul edilen bu iĢlevin, üç ilçenin de nazım
planlarında kabul edildiği anlaĢılmaktadır. Alansal büyüklüğü 165,94 ha olan “turizm ve
2.konut alanı” iĢlevinin getirildiği ilçeler aĢağıdaki tabloda izlenebilmektedir. 104 ha.‟lık
büyüklüğüyle Sarıyer ve ġile ilçelerindeki değerlerin çok üstünde olan Arnavutköy ilçesinde
getirilen “turizm ve 2.konut alanı” iĢlevi Karadeniz kıyısındaki Karaburun‟da yer almaktadır
(Tablo 69, ġekil 112).
Tablo 69: “Turizm ve 2. Konut YerleĢme Alanları” ĠĢlevi Önerilen Ġlçeler ve Alan
Büyüklükleri
TURIZM VE 2. KONUT YERLESME ALANLARI
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ALAN (ha)

(%)

ARNAVUTKÖY

104,91

63

SARIYER

37,60

23

ġĠLE

23,42

14

TOPLAM

165,94

100
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PLAN KARARLARINDA TURİZM VE İKİNCİ KONUT ALANLARI BULUNAN
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ġekil 112: Plan Kararlarında Turizm ve Ġkinci Konut Alanları Bulunan Ġlçeler
e) Alansal büyüklük olarak beĢinci sırada olan “Konaklama+konut alanları” iĢlevi
1/5.000 ölçekli nazım plan kararları ile öngörülen bir baĢka turizm fonksiyonu “konut +
konaklama alanları”dır. Alansal büyüklüğü 130,41 ha‟dır. Alansal olarak üçüncü sırada olan
“turizm tesis alanı” iĢlevinin incelendiği yukarıdaki bölümlerde de anlatıldığı üzere bu iĢlev
bazı ilçelerin nazım planlarında ayrıca ele alınmıĢ, bazı planlarda ise “turizm tesis alanı”
iĢlevi içinde değerlendirilmiĢtir. Bu nedenle iĢlevin büyüklüğü ve mekânsal dağılımına iliĢkin
değerlendirmelere temkinle yaklaĢmak gerekmektedir. Bu iĢlev açısından en büyük paya
sahip olan Sarıyer ilçesindeki plan kararları incelendiğinde iĢlevin ağırlıklı olarak Kilyos ve
Rumeli Feneri‟nde yer seçtiği ve “turizm ve 2. konut” iĢlevi ve “günübirlik alanlar”
iĢlevleriyle birlikte yer aldığı izlenmektedir. Ġkinci sırada yer alan Fatih ilçesinde ise bu
alanların Sultanahmet ve Cankurtaran mahallelerinde getirildiği görülmektedir. Bu alanlar
konaklama + konut iĢlevlerinin mevcutta da bir arada olduğu alanlardır. Bu çoklu iĢlev
hakkında farklı yorumlar söz konusu olabilmektedir. 8-10 Haziran 2102 tarihleri arasında
gerçekleĢtirilen 2.Arama Konferansında bu konu bir sorun olarak ortaya konmuĢ ve
ziyaretçiler ile konut alanlarında yaĢayanlar arasında uyumun her zaman iyi olmadığı
vurgulanmıĢtır (Bkz. 2.Arama Konferansı Raporu). Benzer Ģekilde konaklama+ konut
lejandının verildiği bir diğer ilçe de Eyüp‟tür (Tablo 70, ġekil 113).
Tablo 70: “Konaklama + Konut Alanları” ĠĢlevi Önerilen Ġlçeler ve Alan Büyüklükleri
KONAKLAMA+KONUT ALANLARI

ALAN (ha)

%

SARIYER

113,45

87%

FATĠH

15,13

12%

EYÜP

1,83

1%

TOPLAM

130,41

100
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ġekil 113: Plan Kararlarında Konaklama ve Konut Alanı Bulunan Ġlçeler
f) Aansal büyüklük olarak altıncı sırada olan “Kamu Eğitim + Dinlenme Tesisleri”
iĢlevi
Hizmet ettiği kitlesinin kamu personeliyle sınırlı olması nedeniyle Kamu Eğitim + Dinlenme
Tesisleri hakkında değerlendirme yapılırken bu temel özelliğin göz önünde tutulması gerekir.
Çoğunlukla günübirlik turizm alanı gibi değerlendirildiği fakat yanı sıra kamp ve otel
olanaklarının olması durumunda konaklamalı turizm hizmetinin de verildiği bu alanların
Ġstanbul genelindeki nazım plan kararlarıyla öngörülen alansal büyüklüğü 76,37 ha’dır.
Toplamda altı ilçede bulunan Kamu Eğitim + Dinlenme Tesislerinin ilçelere göre dağılımı
aĢağıdaki tabloda izlenebilmektedir. Bu iĢleve ayrılan alanların %40‟ını oluĢturan alan Sarıyer
ilçesinde; Kilyos‟taki Boğaziçi Üniversitesine ait Sarıtepe Kampüsü‟dür54. Bu kampüs klasik
anlamdaki kamu eğitim ve dinlenme tesis alanı kapsamı dıĢındadır. Bunu en yakın sırada
takip eden ġile ilçesinin payı ise %19,47‟lerde kalmaktadır. Bu alan ise Diyabet Eğitim
Kampı olarak açılmıĢ olup sağlık turizmi açısından hizmet vermesi amaçlanmaktadır55. Bu
alan da klasik eğitim ve dinlenme tesis tanımı dıĢındadır. Bu veriler nazım planlarda bir baĢka
tasnif sorununu daha ortaya çıkmaktadır. Yeni geliĢen eğilimlere cevap vermek üzere kurulan
kamplar ile klasik kamu kamplarının da ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer
kamp alanları Büyükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Kadıköy ilçeleri gelmektedir (Tablo
71, ġekil 114).

54
55

Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.saritepe.boun.edu.tr/?q=node/13 (30.06.2012).
Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.sile.bel.tr/AltSayfa.aspx?ID=668 (30.06.2012).
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Tablo 71: “Kamu Eğitim + Dinlenme Tesisleri” ĠĢlevi Önerilen Ġlçeler ve Alan Büyüklükleri
KAMU EĞĠTĠM+DĠNLENME TESĠSLERĠ ALANI

ALAN (ha)

%

SARIYER

40,51

53%

ġĠLE

19,47

2,50%

BÜYÜKÇEKMECE

8,66

11%

BAKIRKÖY

7,09

9%

BAHÇELĠEVLER

0,60

1%

KADIKÖY

0,05

0,01%

TOPLAM

76,37

PLAN KARARLARINDA KAMU EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ ALANLARI
BULUNAN İLÇELER
KADIKÖY
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BÜYÜKÇEKMECE
ŞİLE
SARIYER
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00 25,00
ALAN (HA.)

30,00

35,00

40,00

45,00

ġekil 114: Plan Kararlarında Kamu Eğitim ve Dinlenme Tesisi Alanları Bulunan Ġlçeler
g) Alansal Büyüklük Olarak Yedinci Sırada Olan “Otel + Motel” ĠĢlevi
Ġstanbul bütününde onaylı 1/5.000 ölçekli nazım planlar toplamı içinde 32,09 ha‟lık alanın
“otel + motel” fonksiyonuna ayrıldığı görülmektedir. Bu alanın büyüklüğünün nazım plan
lejant içeriklerinin birbiriyle örtüĢmesi nedeniyle mevcut arazi kullanımlarını doğru
yansıtmadığı yukarıdaki bölümlerde açıklanmıĢtır. Bölüm 2.1‟de ayrıntısı verildiği üzere
Ġstanbul bütününde toplamda 1054 konaklama biriminin mevcut olduğu dikkate alındığında
bu değer oldukça küçük görülmektedir. Aynı zamanda nazım planlarda ayrılan “otel + motel”
iĢlevinin Bölüm 2.1‟de irdelenen konaklama birimlerinin mekânsal dağılımlarıyla karĢılıklı
olarak incelenmesinde iki farklı durum ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi plan
kararlarıyla önerilen bu iĢlev, birbirine çok yakın değerlerde son beĢ yılda çok sayıda otel
yatırımlarına sahne olan Arnavutköy, Eyüp ve ġiĢli ilçesinde görülmektedir. Dolayısıyla
nazım planlar kent merkezindeki yatırım eğilimlerini dikkate alarak alanlar açmıĢlardır. Ġkinci
durum henüz bu tür yatırımların hiç bulunmadığı ya da az sayıda otel + motelin olduğu
ilçelerde de bu iĢlevin getirilmiĢ olmasıdır. Bu grupta en büyük alan önerilen ilçe Eyüp‟tür.
AtaĢehir, Büyükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde getirilen bu iĢlev ise çok küçük bir pay
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almaktadır. AĢağıdaki tabloda otel + motel kararlarının getirildiği ilçeler ve alan büyüklükleri
görülmektedir (Tablo 72 ve ġekil 115).
Tablo 72 :“Otel + Motel” ĠĢlevi Önerilen Ġlçeler ve Alan Büyüklükleri
OTEL+MOTEL

yüzde

ALAN (ha)

ARNAVUTKÖY

9,78

30%

EYÜP

9,55

30%

ġĠġLĠ

9,17

29%

ATAġEHĠR

0,94

3%

BEġĠKTAġ

0,79

2%

BAĞCILAR

0,71

2%

KADIKÖY

0,46

1%

TUZLA

0,41

1%

BÜYÜKÇEKMECE

0,16

0,01%

ÜMRANĠYE

0,12

0,01%

TOPLAM

32,09

PLAN KARARLARINDA OTEL-MOTEL ALANI BULUNAN İLÇELER

BÜYÜKÇEKMECE
KADIKÖY
BEŞİKTAŞ
ŞİŞLİ
ARNAVUTKÖY
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

ALAN (HA.)

ġekil 115: Plan Kararlarında Otel-Motel Alanı Bulunan Ġlçeler
h) Alansal Büyüklük Olarak Sekizinci Sırada Olan “Kamping Alanı” ĠĢlevi
1/5.000 ölçekli nazım planlarla Ġstanbul bütününde 12,61 ha büyüklüğe sahip olduğu saptanan
kamping alanları öngörülmüĢtür. Ġstanbul bütününde 3 ilçede öngörülen kamping alanlarının
büyüklükleri aĢağıdaki tabloda izlenebilmektedir. Buna göre Maltepe bu iĢlevin en büyük alan
olarak ayrıldığı ilçedir. Ġkinci sırada ġile ve üçüncü sırada da Pendik ilçesi gelmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi bu iĢlevin bazı planlarda kimi planlarda “Turizm Tesis Alanı”
lejantı altında değerlendirilme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla projeksiyon hesaplarının
yapılması sırasında gerçek büyüklüklerle çalıĢma imkanı bu koĢullarda ortadan kalkmaktadır.
Yukarıda da vurgulandığı gibi tüm planlardaki turizm iĢlevlerinin içeriklerinin tek dile
getirilmesi Ģarttır (Tablo 73 ve ġekil 116).
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Tablo 73: Kamping Alanları ĠĢlevi Önerilen Ġlçeler ve Alan Büyüklükleri
Kampıng

Alan (ha)

%

Maltepe

7,04

56%

ġile

3,32

26%

Pendik

2,25

18%

Toplam

12,61

PLAN KARARLARINDA KAMPİNG ALANI BULUNAN İLÇELER
PENDİK
ŞİLE
MALTEPE
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

ALAN (HA.)

ġekil 116: Plan Kararlarında Kamping Alanı Bulunan Ġlçeler
Ġstanbul bütünündeki nazım planlarda getirilen kararlar açısından bir baĢka konu ise özellikle
ġile, Adalar ve Silivri‟de pansiyon alanları bulunduğu halde plan kararlarında ayrı bir lejant
olarak bu iĢlevin hiç yer almamasıdır. Bu durum mevcut ve öneri pansiyon alanlarının
konaklama + konut alanları arasında değerlendirilmiĢ olabileceğine ve bir sonraki bölümde
ayrıntılı analizi yapılan plan notları ile bu iĢlevin getirildiğine iĢaret etmektedir.
Yukarıdaki değerlendirmeler ıĢığında Ġstanbul‟daki 1/5.000 ölçekli nazım planların
kararlarının turizm iĢlevi açısından alt ölçekli çalıĢmalarla irdelenmesi ve ortak vizyon ve
ilkeler doğrultusunda yer seçim kararlarının ve büyüklüklerinin gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Bu irdelemede 1/100.000 ölçekli Ġstanbul ÇDP‟nın esas alınması gerektiği
bilinmektedir. Bu kapsamda ÇDP ile getirilen kültür odaklı, doğa odaklı turizm vd.
yaklaĢımların alt plan kararlarında karĢılığı olup olmadığının ve bunun bütünsel olarak
tasarlanıp tasarlanmadığının irdelenmesi temel konudur.
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4.2.2.1.3.2 Ġlçe Nazım Planlarında Turizm Alan Kullanımını Etkileyebilecek Plan
Notlarının Irdelenmesi ve Değerlendirilmesi
1:5000 ölçekli nazım plan irdeleme çalıĢmaları sürecinde turizm iĢlevinin sadece plan
kararları ile getirilmediği, turizmden farklı fonksiyon getirilen alanlara da plan notu ile turizm
kullanımı getirildiği tespit edilmiĢtir. Bu nedenle Ġstanbul‟un 39 ilçesinde onaylanmıĢ olan
265 adet plana ait plan notlarıteker teker irdelenerek turizm iĢlevine imkân veren plan notları
ortaya çıkarılmıĢtır. Turizm alan kullanımını etkileyecek olan bu plan notları “turizm tesis
alanı, konaklama alanları, otel, motel, pansiyon, kamp alanı, ticaret ve hizmet alanları
bünyesindeki turizm kullanımları, günübirlik tesis alanları, rekreasyonalanları”nı kapsayan
anahtar kelimeler çerçevesinde taranmıĢ, 761 adet anahtar kelimenin bulunduğu 435 plan notu
tespit edilerek değerlendirmeye alınmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında incelenen tüm planlarda
turizm fonksiyonu olarak gösterilmeyen ancak turizm iĢlevine imkan veren plan notu
ifadeleri;
Merkez Bölgeleri
Konut Bölgeleri
Açık ve YeĢil alanlar
ÇeĢitli ĠĢlev Alanları
kapsamında ortaya çıkmıĢ ve bu baĢlıklar altındairdelenmeye konu edilmiĢtir. Yukarıda da
ayrıntısıyla aktarıldığı üzere, Ġstanbul ilçelerinin nazım imar planlarında 3088,65 ha turizm
iĢlevi getirilen alan mevcuttur (Tablo 65). Bunun dıĢında plan notlarıyla turizm olarak
kullanılabilecek potansiyel alan büyüklüğü 5403,71 ha56 olarak hesap edilmiĢtir (Tablo 74).
Tablo 74: Plan Notları Getirilen Turizm ĠĢlevlerinin Alan Büyüklükleri

Ġstanbul
Toplam

56

Merkez

Konut

Açık ve YeĢil

Bölgeleri

Bölgeleri

Alanlar

(ha)

(ha)

(ha)

11.529,71

990,73

1.014,97

Farklı ĠĢlev Alanları
(ha)

1.058,83

5.403,71

Bu hesaba günübirlik turizm tesis alanı olarak değerlendirilebilecek alanlar plan notlarındaki belirsizliklerden
dolayı dahil değildir. Bu konuda açıklama daha sonraki bölümlerde yapılacaktır.
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a) Merkez Bölgeleri Kapsamındaki Turizm Plan Notları
Ġstanbul ilçelerinin 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında yapılan irdelemeler sonucunda
planların ticaret iĢlevi getirilen bölgelerinde turizm iĢlevine imkân veren plan notları tespit
edilmiĢtir. Bu plan notlarına göre aĢağıda belirtilen iĢlev alanları içinde otel ve motel ağırlıklı
olmak üzere konaklama tesisi ve pansiyon kullanımına imkân verilmektedir.
Ticaret Alanları,
Ticaret ve hizmet alanları
Rumuzlu ticaret alanları (T T1 T2 T3 T4 T5 T6 TTM MĠA1 MĠA2 MĠA3 MĠA4 KT THT)
Merkez alanları
Konut+ticaret alanları
Hizmet ağırlıklı geliĢme alanları,
Merkezi iĢ alanları
Prestij hizmet alanları
Turizm+ticaret alanı
Ticaret+depolama ve gümrük alanları
ÇalıĢma alanları
Ticari merkezler
Prestij hizmet ve imalat alanları
Ticaret ve konaklama alanı
Ġstanbul ilçeleri nazım imar planlarında turizm alanı olarak tarif edilen 3088,65 ha alana ek
olarak merkez alanlarında çeĢitli plan notları ile opsiyonel olarak turizm iĢlevleri
yüklenebilecek yaklaĢık57 3532,89 ha. turizm alanı bulunmaktadır (Tablo 75 ve ġekil 109).

57

Bu sayı Ġstanbul Ġlçe belediyelerinden elde edilebilen 265 adet plan notu belgesine dayanmaktadır.
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Tablo 75: Merkez ĠĢlevleri Verilen Bölgelerde Plan Notları Ġle Ġfade Edilen Turizm Alan
Büyüklükleri
Ġlçeler

Merkez Bölgeleri kapsamındaki plan notları ile
ifade edilen turizm alan miktarı (ha)

Arnavutköy

50.74

Çatalca

36.05

Silivri

343.31

Büyükçekmece

495.91

Eyüp

13.77

BaĢakĢehir

236.76

Esenyurt

29.64

Küçükçekmece

201.98

Kağıthane

143.45

Esenler

75.82

BayrampaĢa

182.56

Bağcılar

214.45

Güngören

123.55

Bahçelievler

179.31

Bakırköy

94.22

ġiĢli

202.51

Fatih

151.67

Kadıköy

66.38

Üsküdar

27.65

Kartal

238.52

Pendik

194.65

Tuzla

88.34

Sultanbeyli

31.99

Sancaktepe

92.6

Çekmeköy

11.91

Beykoz

1.95

ġile

3.2

Toplam

3532.89

Tüm Plan Notları Kapsamındaki Toplam Potansiyel Turizm
Alanı
5403.71
Plan Lejandlarında Gösterilen Toplam Turizm Alanı

3088,65

YerleĢme alanı fonksiyonları bakımından dikkat edilecek husus; genellikle turizm
fonksiyonlarının hizmet alanları bünyesinde opsiyonel olarak bulundurulmasıdır. Çoğu plan
notunda turizm fonksiyonlarının ne ölçüde sınırlandırılacağı açık olmamakla birlikte kapasite
ve nitelik üzerine net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum gelecekte verimsiz bir arz
314

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

düzeyinin oluĢma riskini ortaya koymaktadır. Karma alan kullanımı planlama literatüründe
giderek daha fazla benimsenen bir yaklaĢımdır ancak alan kullanım dengesinin mutlak bir
Ģekilde gözetildiği planlara ve plan ifade biçimlerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Buna göre;
Genel bir “ticaret alanı” tanımına ihtiyaç vardır. Zira bu alanlarda turizm tesislerinin yansıra
kültürel tesislerinde olabileceği belirtilmektedir.
Ticaret alanı ifadesi “hizmet, merkez alanı vb.” daha genel ifadelerin altında tanımlanabilir.
Opsiyonel olarak turizm kapsamında önerilecek alanların plan notlarına aktarımında
-

Kent bütünündeki ulaĢım iliĢkilerini (turizm destinasyonları, havaalanı, liman, kent içi
toplu taĢıma) öne çıkaran

-

Ġlçelere göre taĢıma kapasitesi paralelinde bir oransal yaklaĢım ortaya koyan

-

Belirli periodlara göre turizm alanı kapasitesi paralelinde oranların esnetilebileceği bir
ifade biçimi geliĢtirilebilir.

Ġlçelere Göre Ġrdelenmesi Gereken Plan Notları;
Ataşehir
Ticaret ve hizmet alanları: T+H rumuzlu alanlarda konut haricinde ilgili mevzuat ve
yönetmeliklere uymak koşulu ile ticari birimler, turizm tesisleri, yönetim birimleri,
kültürel tesisler, eğitim ve sağlık hizmetleri fonksiyonları, yer alabilir. E:1.50 hmax:6
kattır.
Ticaret+turizm alanında yapılaşma şartları: TAKS:0.40, E:3.0 ü geçemez H:serbest
bodrum katlar iskan edilebilir ve emsale dahil değildir.
Çekmeköy
Ticaret Alanları (T1, T2, T3): Bu alanlarda günlük iş merkezleri, ofis-büro, çarsı, çok
katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisler, kültür
tesisleri, ticari birimler, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile yüksek öğrenim
kurumları hariç özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir.
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Kadıköy
Ticaret Alanları: Ticaret alanlarında; hizmet sektörüne ait bürolar, eğitim ve sağlık
birimleri, özel hastaneler, gazino ve lokantalar, çarşı ve çok katlı mağazalar, otel,
motel, sinema ve tiyatrolar, kültürel ve sosyal tesisler, açık ve kapalı spor alanları,
yönetim birimleri, bankalar ve mali kurumlar yapılabilir. Bodrum katlar kapalı
otopark, yan ve arka bahçeler açık otopark olarak kullanılabilir. Zemin katlarda
maksimum yükseklik 4,50 m.dir.
Kartal
Ticaret alanlarında; hizmet sektörüne ait bürolar, eğitim ve sağlık birimleri,
lokantalar, çarşı ve çok katlı mağazalar, otel, motel, sinema ve tiyatrolar, kültürel ve
sosyal tesisler, yönetim birimleri, bankalar, mali kurumlar, günlük ihtiyaçlara yönelik
ticari fonksiyonlar yer alabilir.
Merkez alanları: Planlama Alanı geneli karma kullanımlara konu olacaktır. Bu
işlevler İstanbul‟un dünya ölçeğinde diğer metropollerle rekabet edebilir düzeye
erişmesine hizmet edecek ofis, ticaret, turizm, rezidans, konut, sosyo-kültürel ve donatı
alanları gibi MİA işlev alanlarını içerecektir.
Merkez Alanları: Planda „M‟ lejantı ile gösterilen mevcut yapılaşmış alanlarda
1/1.000 Uygulama İmar Planı ayrı ayrı etaplar halinde yapılabilir. Bu alanların da
proje bütünü ile uyumlu gelişmesinin özendirilmesi için yapılaşma koşulları isteğe
bağlı olarak aşağıdaki gibi olacaktır;
•Kullanım türü (konut, ticaret, kültür, turizm) oranları serbesttir.
Pendik
Ticaret Alanları: İş merkezleri, ofis-büro, çarsı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar,
alışveriş merkezleri ile otel, motel, vb. gibi konaklama tesisleri ile sinema, tiyatro,
müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, gazino, düğün
salonu gibi eğlenceye yönelik kurumlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile
özel eğitim, özel sosyal tesis ve özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir.
T1 Rumuzlu Ticaret Alanlarında: T1 rumuzlu Ticaret Alanlarında; iş merkezleri, ofisbüro, çarsı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri ile otel, motel,
vb. gibi konaklama tesisleri ile sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi
kültür tesisleri ve lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik
kurumlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim ( yüksek öğrenim
hariç), özel sosyal tesis ve özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir.
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Konut+Ticaret+Hizmet

Alanlarında:

Konut+Ticaret+Hizmet

Alanları

sanayi

alanından Konut+Ticaret+Hizmet alanına dönüşümün öngörüldüğü alanlardır. Bu
alanlarda donatı terki yapılmadan uygulama yapılamaz. Alanda, konut, ticari hizmet
veren yapılar, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi sosyo
kültürel yapılar yer alabilecek olup, Maks. Emsal:1.75‟ dir.
T2 Rumuzlu Ticaret Alanlarında: T2 rumuzlu Ticaret Alanlarında; iş merkezleri, ofisbüro, çarsı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri ile otel, motel,
vb. gibi konaklama tesisleri ile sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi
kültür tesisleri ve lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik
kurumlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim (yüksek öğrenim
hariç), özel sosyal tesis ve özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir.
T3 Rumuzlu Ticaret Alanlarında: T3 rumuzlu Ticaret Alanlarında; iş merkezleri, ofisbüro, çarsı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, otel, motel, vb. gibi konaklama
tesisleri ile sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve
lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kurumlar, yönetim
binaları, banka, finans kurumları yer alabilir. Maks. Emsal=0.80 hmaks:15.50 m. dir.
Ticaret alanlarında: bu alanlarda otel, motel gibi konaklama tesisleri, lokanta,
kafeterya, sinema gibi dinlence eğlence tesisleri ile büyük mağazalar, teşhir salonları,
sergi holleri, büro binaları yer alabilir.
Sancaktepe
Konut+Ticaret alanları içerisinde Maks. Emsal: 0,25‟i geçmemek koşulu ile katlı
otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans
kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.
Ticaret alanları içerisinde Maks. Emsal: 0,25‟i geçmemek koşulu ile katlı otopark, iş
merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans kurumu ve
benzeri fonksiyonlar yer alabilir.
Konut+ticaret Alanları içerisinde Maks. Emsal: 0,25‟i geçmemek koşulu ile katlı
otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans
ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda özel tesisler yapılması halinde İSKİ
İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Ticaret alanları içerisinde Maks. Emsal: 0,25‟i geçmemek koşulu ile katlı otopark, iş
merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans kurumu ve
benzeri fonksiyonları yer alabilir. Bu alanlarda özel tesisler yapılması halinde İSKİ
İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
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Sultanbeyli
Ticaret Alanları: Bu alanlarda Maks. Kaks: 0.25‟i geçmemek koşulu ile iş merkezleri,
ofis, çarşı, alışveriş merkezleri özel sağlık ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim
tesisleri hariç), otel v.b. konaklama tesisleri, katlı otopark, küçük sanat iş kollarındaki
tesisler, teşhir ve satış merkezleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonları
gibi sosyal ve kültürel tesisler, yönetim binaları, banka, finans kurumları ve küçük
sanat iş kollarındaki tesisler, teşhir ve satış merkezleri benzeri fonksiyonlar yer
alabilir. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
Şile
T2 Rumuzlu Ticaret Alanları: T2 rumuzlu Ticaret Alanlarında; günlük ve haftalık
ihtiyaçlara cevap verebilecek ticaret ve hizmet amaçlı yapılar, konut, bürolar, lokanta,
mağazalar, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir. İlgili
kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınması ve plan yapım yönetmeliğine uyulması
koşulu ile özel sağlık tesisleri yapılabilir. Bunun yanında Yola cepheli ilk parsellerin
tek başına yapılaşamaması durumunda arka ya da yan parsel ile tevhit halinde T2
rumuzlu Ticaret Alanları şartları kullanılabilir. Bu Alanlarında Emsal: 0.60 ve kat
sayısı 2‟yi geçemez. Zemin katlarda konut yer alamaz.
T1 Rumuzlu Ticaret Alanları: Şile Merkez mahallelerinde yer alan ticaret ve hizmet
amaçlı yapılar, konut, bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar,
pansiyon, sinema tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir. Bu alanlarda
Emsal: 1.20 ve kat sayısı 4‟ü geçemez. Zemin katlarda konut yer alamaz.
Tuzla
Ticaret Alanları: Bu alanlarda büro, çarşı, alışveriş merkezleri, butik otel türü
konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonları gibi sosyal ve
kültürel tesisler, yönetim binaları, banka, finans kurumları ve park, meydan gibi
kullanımlar yer alabilir. Ticari yapılanmalarda çevredeki yapıların gabari ve
nizamlarına uygun çözümler desteklenmelidir. Ticaret Alanlarında en fazla
Emsal:0,20‟dir.
Hizmet ağırlıklı gelişme alanları: Bu bölgedeki ticaret ve hizmet alanlarında yönetim
merkezleri, büyük alış-veriş ve eğlence merkezleri, mali kuruluşlar( büyük banka
merkezleri, finans kuruluşları sigorta kurumları vb.)toptan ve perakende ticaret,
kültürel tesisler ve diğer hizmetler (otel, lokanta, kafetarya, sinema tiyatro, meslek
odaları, tekik bürolar, Uluslararası organizasyon büroları, sendika ve dernekler,
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reklam büroları, taicari ve mali bürolar, avukatlık hizmetleri, muayanehaneler vb.)ile
kirletici olmayan ve ileri teknoloji kullanan (bilişim, enformasyon vb.) ar-ge hizmeti
veren birimler yer alabileceklerdir.
Ticaret Alanları: Bu bölgede ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, gazino,
lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi sosyo-kültürel
tesisiler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir. Uygulamaavan
projeye göre yapılacaktır. Ticaret Alanlarında üst katlar konut olarak kullanılabilir.
Bina cepheleri, bina derinliği, blok boyutları ve binalar arası mesafeler mimari avan
projede belirlenecektir. Ticaret alanlarında Emsal:2.00‟ı geçemez.
Ticaret Alanları: Bu alanlarda günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap verebilecek ticaret
ve hizmet fonksiyonları yer alacaktır. Ticaret – hizmet alanlarında, perakende ticaret,
lokanta, kafeterya, ticari-mali kurumlar, teknik vb. hizmet birimlerinin yer alacağı
bölümler ile bilgi-iletişim ve koordinasyon birimleri, bakım ve servis hizmetleri vb.
kullanımlar yer alabilir. Üst katlarda istenildiği takdirde pansiyon, konaklama ve
konut birimleri yer alabilir.
Ümraniye
Ticaret Alanları (T3 lejandlı): İş hanları, bürolar, mağazalar, lokanta, çarşı, banka,
otel v.s. gibi fonksiyonlar yapılabilir. Max. Taks: 0.40, max. Kaks: 1.00, İlçe
Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Yükseklik avan
projeye göre belirlenecektir.
Üsküdar
Merkezi iş alanlarında (Hizmet+Ticaret) bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, çok katlı
mağazalar, bankalar, katlı otopark, özel sağlık tesisi, oteller, sinema, tiyatro gibi
kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ile benzeri yapılar yapılabilir.
Hizmet+ticaret alanlarında iş hanları, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar,
bankalar, oteller, sinema, tiyatro, gibi kültürel ve sosyal tesisler ile yönetimle ilgili
tesisler ile özel sağlık tesisleri katlı otoparklar ve benzeri yapılar yapılabilir.
Ticaret Ve Hizmet Alanları: T+H rumuzlu bu alanlarda konut haricinde ilgili mevzuat
ve yönetmeliklere uymak koşulu ile; ticari birimler, turizm tesisleri, yönetim birimleri,
kültürel tesisler, eğitim ve sağlık hizmetleri fonksiyonları yer alabilir. Bu alanda
Emsal:1,50 Hmaks:6 kattır (Emsal hesabı brüt parsel alanından yapılacaktır). Zemin
kat için kat yüksekliği 4.50m diğer katlar için 3.25m. kat yüksekliği uygulanır. Çekme
ve çatı katı yapılamaz.
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Arnavutköy
Bu alanlarda (ticaret) toptan ve perakende ticaret fonksiyonları ile ofis, çarşı,
alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonları gibi sosyal ve
kültürel tesisler, yönetim binaları, banka, finans kurumları, otel ve benzeri
fonksiyonlar yer alabilir. Ticaret alanlarında E: 1.50 dir.
K+T1 sembolu ile gosterilen alanlar Konut + Ticaret fonksiyonlarına ayrılan
alanlardır. K+T1 sembolu ile gosterilen alanlar icerisinde planın getirdigi yapılanma
koşullarını geçmemek ve ilgili yönetmelikteki standartlara uygun olmak koşuluyla
perakende ticaret fonksiyonları, ofis, carşı, sinema, tiyatro, muze, kütüphane, sergi
salonları gibi sosyal ve kültürel tesisler, yönetim binaları, banka, finans kurumları,
konaklama, ozelsosyo-kulturel ve oze lsağlık tesis alanları yapılabilir.
Bağcılar
Prestij hizmet alanlarinda (ph); aşağida belirtilen yapilanmakoşullarindauluslarasi
şirketler ve medya yönetim fonksiyonlari, çarşi, konaklama tesisleri (otel, motel vb.),
rezidans konut yapilari, iş merkezi, ofis, büro, aliş-veriş merkezleri, çok katli
mağazalar, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restorant, gazino,
yönetim binalari, banka ve finans kurumlari vb. yer alabilir.
Merkezi iş alanlarinda (mia) aşağida belirtilen yapilanmakoşullarinda iş merkezi,
ofis, büro, aliş-veriş merkezleri, çok katli mağazalar, çarşi, konaklama tesisleri,
rezidans (konut) yapilari, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta,
restorant, gazino, yönetim binalari, banka ve finans kurumlari, çevreyi kirletmeyen
dumansiz, atiksiz, hizmet ağirlikli bilgisayar üretimi, montaji, matbaa, tekstil,
konfeksiyon ve benzeri iş kollari yer alabilir.
Bahçelievler
Ticaret+Hizmet Alanlarında büro, çarşı, konaklama, sergi, teşhir, lokanta, özel sağlık,
özel okul vb. tesisler yapılacaktır. Bu alanlarda zemin katların ticaret olması kaydı ile
üst katlarda isteğe bağlı olark konut uygulaması yapılabilecektir.
Prestij+Hizmet Alanlarında; TAKS= min 0,30 max 0,50 max KAKS: 1,50 şartlarında
avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Prestij Hizmet Alanlarında dış ticarete
yönelik bürolar, sergileme alanları, çarşı, medyaya yönelik tesisler, oteller, sinema,
tiyatro gibi kültürel tesisler yapılabilir.
Ticaret ve Hizmet alanlarında iş merkezleri, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza,
alışveriş, merkezi, yönetim binaları, banka ve finans kurumları, gibi ticari
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fonksiyonlar, otel motel, vb. turizm, tesis alanları, sinema, tiyatro, müze, kütüphane,
sergi salonu, gibi sosyal kültürel ve yönetimle ilgili tesisler, ile lokanta, gazinogibi
eğlenceye, yönelik kullanımlar ve rezidans yer alabilir.
Ticaret ve hizmet alanlarında yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir. Planda T1
koduyla gösterilen ticaret ve hizmet alanlarında;
o 2000-5000 m2 büyüklüğündeki parsellerde KAKS 1.50 yapılaşma alanının
tamamının “Turizm tesis alanına” ayrılması durumunda KAKS:1.70 dir.
o 5001-10000 m2 büyüklüğündeki parsellerde KAKS 1.60 yapılaşma alanının
tamamının “Turizm tesis alanına” ayrılması durumunda KAKS:1.80 dir.
o 10001-20000 m2 büyüklüğündeki parsellerde KAKS 1.70 yapılaşma alanının
tamamının “Turizm tesis alanına” ayrılması durumunda KAKS:1.90 dir.
o 20000 m2 ve üzeri büyüklüğündeki parsellerde KAKS 1.80 yapılaşma alanının
tamamının “Turizm tesis alanına” ayrılması durumunda KAKS:2.00 dir.
T2 sembolü ile gösterilen Ticaret ve Hizmet alanlarında KAKS 1.75 dir. Yapılaşma
alanının tamamının “Turizm tesis alanı” fonksiyonuna ayrılması durumunda KAKS
1.95 dir.
Bakırköy
1.Derece Ticaret alanlarında (T1,T2,T3,T5,T6); Büro, Çarşı, İş merkezleri,
Konaklama, Bankalar, Çok Katlı Mağazalar, Toptan ve Perakende ticarete yönelik
birimler, Lokantalar, İş hanları, Sergi alanları, Sosyo-Kültürel yapılar, yönetim
yapıları vb. yer alabilir.
Turizm-Ticaret alanlarında turizm ile ilgili yapılar ve ticaret yapıları yeralabilir.
TAKS:0.25 KAKS:1,0
Turizm + Ticaret için toplam inşaat alanının en az %50 si turizm kullanımına
ayrılmak koşuluyla emsal:2.00, ticaret veya konut için emsal:1.00 olacaktır.
Turizm ticaret alanı olarak düzenlenen alanda otel alışveriş merkezi, restoran, sergi
salonu, kongre merkezi, apart oteller, iş merkezi-sergileme, çok katlı otopark ve
ticaret merkezleri, spor tesisleri yer alabilir.
Turizm – ticaret alanında fonksiyonlar tercihli olarak yapılabilir.
Başakşehir
Ticaret Alanlarında; iş merkezi, büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza çarşı,
konaklama tesisleri, otel-motel, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu,
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lokanta, gazino, yönetim binaları, banka - finans kurumları ve kat otoparkı yer
alabilir.
Ticaret alanlar (T1): Bu alanlarda iş merkezi, rezidans, ofis, büro, alışveriş merkezi,
çok katlı mağaza, çarşı, konaklama tesisleri, otel, motel, rezidans, sinema, tiyatro,
müze, lokanta, restaurant, yönetim binaları, banka, finans kurumları ve kat otoparkı
yapılabilir. Bu işlevler bir arada kullanılabilir.
Bayrampaşa
Ticaret alanlarında, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş
merkezi, otel, motel vb. konaklama tesisi, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi
salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restaurant, gazino gibi eğlenceye yönelik
kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer
alabilir.
Ticaret + Hizmet alanlarında, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza,
alışveriş merkezi, otel, motel vb. konaklama tesisi, sinema, tiyatro, müze, kütüphane,
sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restaurant, gazino gibi eğlenceye yönelik
kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar ve
kirletici olmayan, ileri teknoloji kullanan hizmet ağırlıklı sanayi tesisleri ve küçük
sanatlar yer alabilir.
Ticaret + Depolama ve Gümrük alanlarında; iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı
mağaza otel, motel vb. konaklama tes. , sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu
gibi kültür tesisleri ile lokanta, restaurant, gazino gibi eğlenceye yönelik kullanımlar,
yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar ve depolama ve
gümrük alanları yer alabilir.
Büyükçekmece
T‟ rumuzlu parsellerde, turistik tesis yapılması istenmesi halinde; taks: 0.30,
kaks:0.60 maks. H= 6.50 m yapılanma şartlarına uyulur. Mimari avan projesi ve kitle
maketi onaylanmadan uygulama projesi yapılamaz. Turistik tesis standartlarına
uyulacak ve gerekli otopark alanı parsel içinde düzenlenecektir
„t‟ rumuzlu parsellerde turistik tesis yapılmak istenmesi halinde; taks= 0.30, kaks
=0.90, max. H = 9.50 m. Yapılanma şartlarına uyulur.
Ticaret + turizm + Konut alanlarında; tamamen ticaret fonksiyonu, tamamen turizm
fonksiyonu veya tamamen konut fonksiyonu yer alabileceği gibi ticaret, turizm ve
konut fonksiyonu bir arada da yer alabilir. Ancak ticaret ve/veya turizm fonksiyonuyla
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birlikte konut kullanımının da yer alması durumunda; Zemin katlar ticaret ve/veya
turizm amaçlı kullanıma, diğer üst katlar ise konut amaçlı kullanıma ayrılacaktır. Tüm
fonksiyonlar için aynı yapılaşma şartları geçerlidir. Bu alanda; katlı otopark, iş
merkezi, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, otel-motel v.b.
konaklama tesisi, yönetim binaları, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer
alabilir. Ayrıca, kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk
bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler
yapılabilir. Bu alanlarda minimum ifraz şartı: 1000 m2dir. Maks. Emsal: 2.40‟ı
geçmemek şartıyla, H.Maks. : 18,50 metredir.
Ticaret alanlarında (T) Bu alanlarda katlı otopark, iş merkezi, ofis-büro, çarşı, çok
katlı mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, otel-motel v.b. konaklama tesisi, yönetim
binaları, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yapılabilir. Ticaret
alanlarında; T1 alanında zemin ve birinci katlar dışındaki katlarda, T2 ve T3
alanlarında zemin katlar dışındaki katlarda konut amaçlı yapılanmaya gidilebilir.
T1 ile gösterilen yerlerde minimum ifraz şartı: 1000 m2dir. Maks. Emsal: 2.00‟yi
geçmemek şartıyla, H.Maks. : 15,50 metre,
T2 ile gösterilen yerlerde minimum ifraz şartı: 1000 m2dir. Maks. Emsal: 1.50‟yi
geçmemek şartıyla, H.Maks. : 9,50 metre,
T3 ile gösterilen yerlerde minimum ifraz şartı: 1000 m2dir. Maks. Emsal: 1.00‟i
geçmemek şartıyla, H.Maks. : 6,50 metredir.
Ticaret+Hizmet (T+H) alanlarında katlı otopark, iş merkezi, ofis-büro, çarşı, çok katlı
mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, otel-motel v.b. konaklama tesisi, yönetim binaları,
banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca, kütüphane, nikâh
salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi
salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler yapılabilir. Bu alanlarda minimum ifraz
şartı: 5000 m2dir. Maks. Emsal: 2.50‟yi geçmemek şartıyla, H.Maks: 15,50 metredir.
Beşiktaş
Geri Görünüm Bölgesinde TTM lejandıyla gösterilen turizm ve ticaret merkezi olarak
ayrılan alanda yapılacak yapıların kapsayacağı kadastral yapı adaları ile bunlar
arasında evvelce terk edilmiş kısımlar ve yollar iptal edilmek ve birbirleriyle tevhit
edilmek suretiyle yeni imar parselleri oluşturulacaktır. Bu parsellerdeki yapılanma
şartları aşağıda gösterilmiştir.
-Ön bahçe ve komşu bahçe mesafeleri en az 5.00 m dir.
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-Bina yüksekliği H: 15.50 m.‟ yi aşmayacaktır. Ancak Boğaziçi siluetinin korunması
amacıyla ön görünümle bütünleşen alanda bina yüksekliği en çok H: 6.50 m olacaktır.
Bu farklı yüksekliklerin belirleneceği kademe hattı avan proje ile hesaplanacaktır. Bu
şekilde hazırlanacak avan projede arazide yer alacak olan yapıların birbirleriyle ve
boğaz silueti ile ilişkileri gösterilecek, bina yükseklikleri, arazi kotları, vaziyet
planları ve yerleşmenin topografyayla ilişkisini gösteren kesitler yer alacaktır. Avan
projeler KTVK Kurulunca onandıktan sonra ilçe belediye başkanlığınca onanmak
sureti ile uygulama yapılacaktır.
-Aynı alanda ayrı irticai komplexleri turizm işlerini destekleyen bir ticaret kullanımına
yönelik uygulama yapılacak ve söz konusu ticaret işlerini geri plana itmeyecek
oranlarda projelendirilecek ve bu alanda zemin katın üzerindeki emsal (kaks) hesabı
ise daha önce bu bölgede onanan mevzii imar planında ön görülen yoğunlukları
aşmayacaktır. Taks emsali ön görünüme komşu olan ve H: 6.50 sınırlaması getirilen
kesimde 0.15‟i, tüm alan da ise 0.50‟yi geçmeyecektir. Emsal hesabı net parsel anı
üzerinden hesaplanacaktır.
Beykoz
Konut+ticaret alanlarında haftalık periyodik ihtiyaçları karşılayacak ve turizm
fonksiyonuna hizmet edecek olan perakende ve toptan ticaret ile hizmet
fonksiyonlarının yer alması öngörülmüştür. Zemin kat ticaret olmak kaydıyla, diğer
katlarda konut veya ticaret kullanımı yer alabilir. Bu alanlarda ayrıca ofis ve
konaklama fonksiyonları da yer alabilecektir. Brüt yoğunluk 180 kişi/ha, maksimum
yükseklik 4 kattır.
Çatalca
(T1 ve T2) olarak gösterilen ticaret alanlarında; Ticaret ve Hizmet amaçlı yapılar,
bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema
tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir. İlgili kamu kurum ve
kuruluşlarından

görüş

alınmak

koşulu

ile

özel

hastane

ve

özel

eğitim

tesisleriyapılabilir. T1 Ticaret alanlarında Maksimum Emsal 0,25, maksimum TAKS:
0,10 ve minimum parsel ifraz büyüklüğü 5000 m2‟dir. Bağımsız bina taban oturum
alanı 1000 m2 yi geçemez. T2 Ticaret alanlarında Maksimum Emsal 0,25, maksimum
TAKS: 0,10 ve minimum parsel ifraz büyüklüğü 1500 m2‟dir. Bağımsız bina taban
oturum alanı 1000 m2 yi geçemez.
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Esenler
Ticaret alanlarında; is merkezleri, ofis-büro, çarsi, çok katli mağaza, alışveriş
merkezi, otel, motel v.b. Konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi
salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran, gazino gibi eğlenceye yönelik
kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer
alabilir.
Küçüksanatlar+tıcaret alanında; taks(max)=0.40 kaks(max)=2.00 h(max)=serbest
şeklindekiyapılaşmaşartlarına göre uygulama yapılacaktır. Bu alanda; eğitim, sosyal,
kültürel tesisler, yeşil alan, spor alanları, açık otopark, katlı otopark, otel, motel,
büro, hizmet ve ticarete yönelik işyerleri v.b.kullanımlar yeralabilir.
Ticaret alanlarında; iş merkezi, ofis-büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza, çarşı,
otel, motel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu
gibi kültür tesisleri, lokanta, restaurant, gazino gibi eğlenceye yönelik kullanımlar,
yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yeralabilir.
Ticaret alanlarında yapılaşma şartları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
a)- t1 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında:
h (max.)= 5.50 m. blok nizam
b)- t2 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında:
h (max.)= 12.50 m. ikiz nizam bu alanlarda istanbul imar yönetmeliği‟nin 7.06.13
maddesi uygulanamaz.
c)- t3 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında:
h(max.)= 12.50 m.
d)- t4 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında:
emsal (e)(max.)= 1.00 h (max.)= 9.50 m.
e)- t1 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında: bütün katlar ticaret alanıdır. t3
sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında: zemin kat ticaret alanı, üst katlar konut
alanıdır. t2, t4 sembolü ile gösterilen ticaret alanlarında: bütün katlar ticaret alanı
olarak düzenlenebileceği gibi istenirse zemin kat ticaret alanı, üst katlar konut alanı
olarak da düzenleme yapılabilir.
Esenyurt
Birinci Derece Ticari Merkezler (T1): H maks: 36.50; Kaks:2.50; Min. Parsel:3000
m²‟dir. Bölge Ekonomisine ve Sanayisine Hizmet Edebilecek Sektörlerin Yer Alacağı,
Bilgi Ekonomisinin Alt Yapısının Oluşturulduğu, Yeni Kentsel Gelişme Alanlarının
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İhtiyacının Karşılandığı Kentsel Fonksiyonların, Şehir Parklarının, Meydan ve
Yürüyüş Parkurlarının Yer Alacağı, Mevcut Şehir Dokusuna ve MİA‟ Ya Baskıyı
Azaltacak Merkezlerdir. Ticaret ve Hizmet Amaçlı Yapılar, Bürolar, İş Hanları,
Lokanta, Çarşı, Çok Katlı Mağazalar, Bankalar, Oteller, Sinema Tiyatro Gibi Kültürel
ve Sosyal Tesisler, Konut Alanları, Yapılabilir. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
Görüş Alınmak Koşulu İle Özel Hastane ve Özel Eğitim Tesisleri Yapılabilir.
Konutdışı Kentsel Çalışma Alanları: Konut dışı kentsel çalışma alanları: İçerisinde
motel ve lokanta da bulunabilen, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve
artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile
patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.
Kaks:1.50‟dır. Min. İfraz büyüklüğü: 2000. m2.dir.
Çalışma Alanları (T1): Ticaret ve Hizmet Amaçlı Yapılar, Bürolar, İş Hanları,
Lokanta, Çarşı, Çok Katlı Mağazalar, Bankalar, Oteller, Sinema Tiyatro Gibi Kültürel
ve Sosyal Tesisler, Konut Alanları, Yapılabilir. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
Görüş Alınmak Koşulu İle Özel Hastane ve Özel Eğitim Tesisleri Yapılabilir.
Kaks:2.00; Min. İfraz Büyüklüğü:1000 m²‟dir. Toplam inşaat alanının %40‟dan
fazlası Konut dışı kullanılması halinde Kaks:3.00; Min. İfraz Büyüklüğü:2000 m²‟dir.
Eyüp
Ticaret Alanları (T) Planda “T” ile belirtilen Ticaret Alanları; Geleneksel Ticaret
Alanları çevresinde yer alan bölgelerdir. Bu alanlarda; konut, lokanta, kafeterya,
çayhane gibi yeme içme faaliyetlerine dönük birimler, turizm acentesi, kitapevi gibi
hizmet birimleri, depolama faaliyeti gerektirmeyen ticaret türleri, perakende ticaret,
hizmet, geleneksel el sanatları üretim-pazarlama-sergileme birimleri, büro, iş hanları,
resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kültürel tesisler yer alabilir. Planda
belirtilen “T” lejantlı ticaret alanlarından; yalnızca Eyüp Sultan Bulvarı‟ndan cephe
alan adalarda ve 51 adada konaklama fonksiyonu yer alabilir.
Geleneksel Ticaret Alanları: (GT): Planda “GT” ile belirtilen Geleneksel Ticaret
Alanları; yerel, metropoliten, ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi ve kültürel dokuya
bağlı ticaret-pazarlama, hizmet alanlarıdır. Bu alanlarda Envanterde yer alan kültür
varlıkları orijinal kontur ve gabarileri korunmak, niteliksiz eklentilerinden
arındırılmak şartı ile kirletici olmayan geleneksel el sanatları perakende pazarlamasıonarımı-sergileme ve eğitim birimleri, perakende ticaret birimleri, geleneksel ve
yöresel mutfak kültürünü yansıtan gıda satış yerleri, kafeterya, geleneksel kültürel
tesisler, turizme yönelik perakende ticaret alanları, bölgenin karakterine uygun
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geleneksel kültür öğelerinin korunması, tanıtımı, yaşatılması, eğitimi, araştırılması
gibi konularda çalışmalar yapacak dernek, vakıf, sivil toplum örgütleri ve konut işlevi
yer alabilir. Bu alanlarda turizm-konaklama işlevleri yer alamaz.
Fatih
1.Derece Ticaret Alanları; Geleneksel Ticaret Alanları çevresinde yer alan
bölgelerdir. Bu alanlarda; turizme yönelik perakende ticaret alanları ve bu birimlere
hizmet eden konaklama tesisleri, oteller, lokanta, kafeterya, çayhane gibi yeme içme
faaliyetlerine dönük birimler, turizm acentesi, kitapevi gibi hizmet birimleri, depolama
faaliyeti gerektirmeyen ticaret türleri, perakende ticaret, hizmet, geleneksel el
sanatları üretim-pazarlama-sergileme birimleri, büro, iş hanları, resmi kurumların
irtibat bürosu, banka ve finans kurumları, kültürel tesisler, küçük ölçekli sağlık
tesisleri, polikliniği, ana çocuk sağlığı merkezi, doğumevi, huzurevi, laboratuvar,
hizmet birimleri yer alabilir.
3.Derece Ticaret Alanlarında (Kumkapı-Fener-Samatya) bir semt ticaret ünitesindeki
perakende ticaret birimleri yer alabileceği gibi konut birimleri de yer alabilir. Bu
alanda yalnızca ev pansiyonculuğu içeren konaklama, tarihi ve kültürel turizme hizmet
verecek perakende ticaret, hediyelik eşya satış, geleneksel el sanatları üretimpazarlama-sergileme birimleri, yeme-içme faaliyetlerine yönelik birimler ağırlıklı
olarak yer alacaktır
Geleneksel Ticaret Alanları: Bu alanlarda yalnızca Tarihi Yarımada Korunması
Gerekli Kültür Varlıkları Envanterinde yer alan tescilli yapılardan; özgün işlevi
konaklama olanlar ile tarihi hanlardan uygun plan şemasına sahip olanlarda, özgün
dokuyu bozmamak, kentsel altyapı problemleri (yol ve servis problemi) çözümlenmek
kaydı ve ilgili Koruma Kurulu‟nca uygun görülmek şartı ile konaklama işlevleri yer
alabilir.
Güngören
Ticaret alanlarinda; is merkezleri, ofis-büro, çarsi, çok katli magaza, alis-veris
merkezi, otel, motel.....v.b. Konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane,sergi
salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restaurant, gazino gibi eglenceye yönelik
kullanimlar, yönetim binalari, banka ve finans kurumlari gibi ticari fonksiyonlar
yeralabilir.
Ticaret ve hizmete dönüşüm alanlarinda; is merkezleri, ofis-büro, çarsi, çok katli
magaza, alis-veris merkezi, otel, motel v.b. Konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze,
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kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restaurant, gazino gibi
eglenceye yönelik kullanimlar, yönetim binalari, banka ve finans kurumlari gibi ticari
fonksiyonlar ce kirletici olmayan yüksek teknoloji kullanan hizmet ağırlıkllı sanayi
tesisleri yer alabillir. T4 kodlu bu alanlarda yapılaşma koşulları hmax:27.50,
KAKS:2.70, TAKS:0.40‟dır.
Kağıthane
Ticaret alanlarında; iş merkezleri, ofis-büro, çok katlı mağaza, alış-veriş merkezi,
otel, motel, rezidan v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi
salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran, gazino gibi eğlenceye yönelik
kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar
yeralabilir.
Ticaret Alanı: Ticaret Alanlarında açık ve kapalı sergi alanları, müzeler, konser
salonları vb. kültür endüstrisi birimleri ile sosyal ve kültürel tesisler, konut,
konaklama tesisleri, turizm acenteleri, yeme-içme tesisleri, alışveriş birimleri, iş
merkezi, çarşı, banka, finans kurumu ve benzeri kullanımlar yer alabilir. Ticaret
Alanlarında 3000 m² büyüklüğe kadar Emsal: 1.50 ve en fazla yükseklik 3 katı
geçemez. Parsellerin tevhidi ile 3000 m² den büyük parsel oluşturulması durumunda
Emsal: 2.00 ve en fazla yükseklik 8 kat olarak uygulanacaktır.
Ticaret Alanları: Planda T3-T4 sembolü ile gösterilen Ticaret alanları, metropoliten
ve ulusal ölçekte hizmet veren ofis birimleri ile bu birimlere hizmet veren ticaret
türleri lineer gelişimi gösteren bölgelerdir. Bu alanlarda; perakende ticaret birimleri,
mefruşat-tekstil ve konfeksiyon ürünleri-konfeksiyon satış birimleri, çok katlı
mağazalar, konaklama alanları, turizme yönelik perakende ticaret alanları ve bu
birimlere hizmet eden konaklama tesisleri, rezidans, motel, butik otel, oteller, kongre
merkezleri, tiyatro, sinema, iş hanları, yeme-içme faaliyetlerine dönük çayevi,
geleneksel ve yöresel mutfak kültürünü yansıtan lokanta, kafeterya, resmi kurumlar,
banka ve finans kurumları, müzik çeşitleri eğitimi-dinletisi yapılacak kültürel birimler,
bölgenin karakterine uygun kültür öğelerinin korunması, yaşatılması, eğitimi,
araştırılması gibi konularda çalışmalar yapacak dernek, vakıf, sivil toplum örgütleri,
dershaneler, kurslar, kültürel tesisler ve konut işlevi yer alabilir.
Ticaret Alanı: Ticaret alanları içerisinde Emsal: 1,50‟i geçmemek koşulu ile katlı
otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel vb. konaklama tesisi, özel sağlık ve
özel eğitim tesisleri, sinema, tiyatro, müze vb. kültürel tesisler, banka, finans kurumu
ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca, Emsal: 2,00‟i geçmemek koşulu ile
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kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze,
sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler de yer alabilir.
(T+H+T) Turizm + Hizmet + Ticaret Alanı: Bu alanda Emsal 3.00‟ü geçmemek
koşulu ile açık ve kapalı sergi alanları, müzeler, konser salonları, kongre merkezleri
vb. kültür endüstrisi birimleri ile sosyal ve kültürel tesisler, konut, konaklama tesisleri,
turizm acenteleri, yeme-içme tesisleri, alışveriş birimleri, iş merkezi, çarşı, banka,
finans kurumu ve benzeri yer alabilir.
Turizm + Hizmet + Ticaret Alanı: Bu alanda Emsal 2.00‟i geçmemek koşulu ile açık
ve kapalı sergi alanları, müzeler, konser salonları, kongre merkezleri vb. kültür
endüstrisi birimleri ile konaklama tesisleri, turizm acenteleri, sosyal ve kültürel
tesisler, yeme-içme tesisleri, alışveriş birimleri, katlı otopark, iş merkezi, çarşı, banka,
finans kurumu ve benzeri yer alabilir.
Küçükçekmece
Ticaret alanları: bu bölgede ticari amaçlı yapılar, bürolar, İşhanları, gazino, lokanta,
çarşı mağaza, bankalar, oteller, sinema, tiyatro, gibi sosyokültürel, tesisler ve benzeri
yapılar yapılabilir. Hmax: serbest lejandı getirilen ticaret alanlarında üst katlar konut
olarak kullanılabilir. Min parsel cephesi:25 m., min parsel derinliği:30 m., min ifraz:
1.000 m2‟dir.
Ticaret alanlarında iş merkezi, büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza, çarşı,
konaklama tesisleri, otel, motel, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu,
lokanta, gazino, yönetim binaları, banka finans kurumları yer alabilir. Ticaret alanı
olarak gösterilen alanlarda T2 ve T3 ile gösterilen ticaret alanlarında istenirse üst
katlar konut alanı olarak düzenlenebilir. Yol boyu ticaret olarak gösterilen alanlarda
zemin katların ticaret olması kaydıyla üst katlarda konut ya da Ticaret+Hizmet
uygulaması bulunduğu yapı yoğunluğu ve yüksekliği esas alınarak yapılabilecektir.
Ticaret alanlarındaki yapılaşma koşulları aşağıda belirtilmiş olan max. E değerlerine
göre uygulanacak olup kat yükseklikleri jeolojik-jeoteknik değerlendirmeler ve hava
mania limitleri doğrultusunda belirlenecektir. 1/1.000 ölçekli UİP‟nda konut alanı
olan ancak 1/5.000 RNİP de T2 ve T3‟e dönüşen alanlarda üst katların konut
yapılması halinde mevcut KAKS korunarak 1/1.000 ölçekli UİP‟na göre uygulama
yapılabilir.
PHİ (Prestij hizmet alanları) „nda iş merkezi, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza,
çarşı, konaklama, tesisleri, otel, motel sinema, tiyatro, müze kütüphane, sergi salonu,
lokanta, gazino, yönetim binaları ve finans kurumları Uluslararası şirketler medya
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kuruluşları, çevreyi kirletici özellği olmayan 3. Sınıf imalathaneler ve showroomları
yer alacaktır. Emax:1,75
Ticaret+Hizmet alanında işmerkezleri, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş
merksezi, otel motel, tiyatro, sinema, sergi salonu, gibi kültür tesisleri ile lokanta,
restaurant, gazino, gibi eğlence ye yönelikkullanımlar, yönetim binaları, banka ve
finans kurumları yer alabilir.
Ticaret+Hizmet alanında işmerkezleri, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş
merksezi, otel motel, tiyatro, sinema, sergi salonu, gibi kültür tesisleri ile lokanta,
restaurant, gazino, gibi eğlence ye yönelikkullanımlar, yönetim binaları, banka ve
finans kurumları yer alabilir ve plan yapım yönetmeliğinin belirlediği minimum parsel
büyüklüğünü sağlamakve donatı alanları standartlarına uymak şartı ile ilgili kurum ve
kuruluşların (sağlık bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, itfaiye daire başkanlığı, ulaşım
daire

başkanlığı)

görüşlerinin

alınarak

1/1.000

Uyulama

İmar

planının

onaylanmasından sonra ve talebin bulunduğu alandaki yapılanma koşullarını
aşmamak avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı‟nca onaylanmak
koşulu ile özel eğitim, sağlık, katlı otopark vb. yapılabilir.
Ticaret alanları: bu alanlarda iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çok katlı
mağaza, çarşı, konaklama tesisleri, otel, motel, sinema, tiyatro, müze, kütüphane,
sergi salonu, lokanta, restaurant, gazino, yönetim, yönetim binaları, banka finans
kurumları, ve kat otoparkı yer alabilir.
Prestij hizmet ve imalat alanları: bu alanlarda iş merkezi, ofis, büro, alışveriş
merkezi, çok katlı mağaza, çarşı, konaklama tesisleri, otel, motel, sinema, tiyatro,
müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restaurant, gazino, yönetim, yönetim binaları,
banka finans kurumları, uluslararası şirketler, medya kuruluşları, çevreyi kirletici
özelliği olmayan 3. Sınıf imalathaneler, showroomlar, halısahalar ve katlı otoparklar
yer alabilir.
Silivri
-

Ticaret+Konaklama Alanı: Bölgesel nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
ticaret, hizmet ve turizm konaklama alanlarıdır. Bu alanlarda; ticari hizmet veren
yapılar, bürolar, lokanta, çarşı, banka, v.b. yapılabilir. Konaklama alanlarında;
eğlenme, dinlenme ve kısa süreli tatil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konaklama ve
pansiyon alanları, ticaret, rekreasyon alanları yer alabilir. Bu alanlarda prestij
amaçlı olarak ticaret+rezidans kullanımı yeralabilir. Bu alanlarda belirtilen
fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir. Bu alanlarda halihazırda
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ruhsatlı olarak yapılaşmış sanayi ve sanayiye yönelik tesislerin, ileri teknolojinin
kullanılması, çevreye zarar vermeyecek şekilde önlem alınması ve tevsii yapılmaması
şartıyla ekonomik ömürlerini tamamlayıncaya kadar mevcut kullanımlarına devam
edebilirler. Ticaret+Konaklama yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.50 ve
minimum parsel büyüklüğü: 4000 m2 dir. Bu alanlarda maksimum irtifa; bölgenin
tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun olarak hazırlanan avan proje
aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟nce belirlenecektir.
-

Ticaret ve Hizmet Merkezleri (Üstdüzey Merkez) Ulusal ve Uluslararası merkezler
ölçeğinde, havaalanları ile ilişkilendirilmiş, ağırlıklı olarak özel sektör karar
birimlerinin, bölgesel finans merkezlerinin, danışmanlık hizmetlerinin, kongre
merkezlerinin, otellerin v.b. hizmet ve ticaret fonksiyonlarının yer aldığı merkezlerdir.
Bu alanlarda; tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, ofis–büro, çarşı, çok katlı mağaza,
alışveriş merkezi, otel, motel, v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze,
kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri, lokanta, restoran gibi hizmete yönelik
kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar konut
kullanımı yer alabilir. Bu alanlarda hali hazırda ruhsatlı olarak yapılaşmış sanayi ve
sanayiye yönelik tesislerin, ileri teknolojinin kullanılması, çevreye zarar vermeyecek
şekilde önlem alınması ve tevsii yapılmaması şartıyla ekonomik ömürlerini
tamamlayıncaya kadar mevcut kullanımlarına devam edebilirler.

-

Ticaret+Hizmet Alanı: Bu alanlarda; tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, ofis–büro,
çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel v.b. konaklama tesisleri, sinema,
tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi
hizmete yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari
fonksiyonlar ile konut yer alabilir. Ticaret+Hizmet yapılaşma şartları: Maksimum
emsal: 1.20 ve minimum parsel büyüklüğü: 1500 m2 dir. Maksimum yükseklik: 30.50
metreyi aşamaz.

-

Kentsel Sit Sınırı içinde kalan Konut+Ticaret Alanlarının tamamında mevcut dokuya
uygun şekilde butik otel ve pansiyon biçiminde konaklama birimleri yer alabilir.

Şişli
-

Konut + Ticaret Alanlarında; İş merkezleri, ofis-büro, alış-veriş merkezi, yönetim
binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar, otel, motel, vb. turizm
tesis alanları, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, gibi sosyo- kültürel ve
yönetimle ilgili tesisler ile lokanta, gazino gibi eğlenceye yönelik işlevler ve konut
fonksiyonları yer alabilir. Konut + Ticaret Alanlarında Kaks =1.5 dir.
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-

Merkezi iş alanları 1, 2, 3, 4 (MİA1, MİA2, MİA3, MİA4) de; iş merkezleri, banka ve
finans gibi ticari fonksiyonların yönetim merkezleri, toptan ticaret, ofis- büro, çarşı
çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel vb. konaklama tesisleri, sinema,
tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran, gazino
gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, kentsel donatım ve yeşil alan yer
alabilir.

-

Ticaret alanlarında; ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, banka ve
finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar, otel, motel vb. konaklama tesisleri, sinema,
tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran, gazino
gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları ve konut yer alabilir.

-

Ticaret Alanlarında; İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alış-veriş
merkezi, otel, motel, rezidan vb. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane,
sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restaurant, gazino gibi eğlenceye yönelik
kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer
alabilir.

-

298 pafta,2524 ada, 1-2 parsellerde bulunan Transfer Merkezinde:

-

I.ulaşım altyapısı (toplu taşım peronları, taksi indirme-bindirme cepleri, otopark,
park&ride)

-

II. ticaret-hizmet ve kamu hizmet alanları

-

III. ticaret-hizmet (bankalar, döviz büroları, alışveriş merkezleri, bürolar, konaklama
alanları)

-

Tıcaret ve hızmet alanlarında; iş merkezleri, ofis-büro, carşı, alışveriş merkezi, otelmotel vb. Konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi
kültür tesislerinıle lokanta, restaurant gıbı eylenceye yonelık kullanımlar; yonetim
binaları banka ve fınans kurumları, spor kompleksleri vb. yer alabilir.

Zeytinburnu
-

Turizm ve ticaret alanları: bu alanda otel, ticaret alışveriş merkezi, hizmet, kültür ve
turizmfonksiyonları yer alacaktır. Bu alanlarda turizm konaklama tesisleri için E:1.50
turizm+ticaretçiçin E:1.50 (toplam inşaat alanının en az %50 si turizm kullanımına
açılmak suretiylesur tecrit alanı içinde hmax:15.50m dışında hmax:36,50 dir.)

-

Turizm-Ticaret Alanları: Bu alanlarda pansiyon, apart otel, lokanta, çayhane,
kafetarya, gıda satış yerleri turizm acentaları, turistik eşya satışı, geleneksel el
sanatları atölyeleri, perakende ticaret, bankalar vb. yapılar yapılabilir. Max.
KAKS=0.40'dır. Yükseklikler, jeolojik değerlendirmeler ile silüet, doğal ve tarihi çevre
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gibi özellikler gözönüne alınarak 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
planlarınd belirlenecektir.
-

Ticaret Alanlarında KT lejantı verilen alanlarda E:2,00 max H:15,50 m şartlarında
zemin katlarda ticaret normal katlarda konut veya ticaret işlevi yer alabilir. Bu
alanlarda bürolar işhanları gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar,
sinema, tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler vb. yer alabilir.
Bodrum katlar inşaat emsali hesabına katılmaz. Bodrum katlarda ticari fonksiyonlar
ve depolar yer alamaz, iskân edilemez ve ortak kullanım alanları olarak (sığınak,
tesisat dairesi, su deposu, ısıtma sistemi, kapalı otopark vb.) düzenlenir. Bağımsız
bölüm oluşturulamaz. Eğimden dolayı 2. bodrum kat açığa çıkması halinde parsel
tamamında 2.bodrum kat otopark olarak düzenlenir. Zemin katlarda parsel bütününde
kapalı alan (çarşı, pasaj) yapılabilir. Normal katlardamin TAKS:0,20 max TAKS:0,35
ile 2 emsali aşmamak şartı ile 15,50 m toplam irtifa ile konut+ticaret uygulaması
yapılabilir. T xÍÏã lejantı verilen alanlarda E:2 max TAKS:0,50 ve irtifa 1/1.000
ölçekli uygulama imar planlarında belirlenmek şartı ile zemin ve normal katlarda
ticaret işlevleri yer alacaktır. Bu alanlarda bürolar, iş hanları, çok katlı mağaza,
alışveriş merkezleri, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler ve
yönetimle ilgili tesisler vb. yer alabilir. Bu alanlarda konut işlevi yer alamaz. Bodrum
katlarda ticari fonksiyonlar ve depolarxÍÏ ¦ yer alamaz ve ortak kullanım alanları
olarak (sığınak, tesisat dairesi, su deposu, ısıtma sistemi, kapalı otopark vb.)
düzenlenir, bağımsız bölüm oluşturulamaz. Eğimden dolayı ikinci bodrum kat açığa
çıkması halinde 2.bodrum kat otopark olarak düzenlenir. Bodrum katlar inşaat emsali
hesabına katılmaz. Ancak KT ve T lejantlı alanlarda eğimden dolayı birden fazla
kazanılan bodrum katlardan iskân edilen 1. bodrum katı emsale dâhil edilir. T 1
lejantlı Ticaret alanında E:1 dir. TAKS:0,50 Min TAKS:0,20 Max H:15,50 m‟dir.
2053 Ada 8 Parsel Ticaret+Hizmet alanıdır. Yapılaşma koşullarında “Çevre
Yapılanma Koşulları” geçerlidir.

Adalar
-

Konut+Ticaret alanları iskele çevresindeki merkezi alanlarda önerilmektedir.
Konut+Ticaret alanları için planda toplam 13 hektar alan ayrılmıştır. Bu alanlarda
konut ve ticaret fonksiyonlarının yanı sıra otel, motel ve pansiyon türü konaklamalı
turizm fonksiyonlarının yer almasına izin verilmektedir.
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b) Açık ve YeĢil Alanlar Kapsamındaki Turizm Plan Notları
Ġstanbul ilçeleri 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında yapılan incelemeler sonucunda
planların açık ve yeĢil alan iĢlevi getirilen bölgelerinde turizm iĢlevine imkân veren plan
notları tespit edilmiĢtir. Bu plan notlarına göre aĢağıda belirtilen iĢlev alanları içinde piknik,
gezi, seyir alanları, spor alanları, küçük ticari birimler vb. ağırlıklı olmak üzere konaklama
tesisleri kamp alanları gibi iĢlevlerin yer almasına imkân verilmektedir (Tablo 76, ġekil 117).
Rekreasyon Alanları,
Park ve dinlenme alanları
Rekreatif amaçlı günübirlik tesisler
Park ve rekreasyon alanı
Orman alanları
Özel Orman alanları
Dere Koruma alanları
Kıyı alanları
Koru alanları
Mera alanları
Doğal sit alanları
YerleĢime uygun olmayan alanlar
Bu kapsamda karĢılaĢılan en temel sorun; rekreasyon alanları ve doğal yapısı korunacak
alanların kullanımı üzerine yapılan iĢlev alanı tanımlarının (park ve dinlenme alanı,
rekreasyon alanı, mesire alanı vb.) ilçelere göre farklılık göstermesi ve iĢlev alanı tanımları
üzerine hiyerarĢik bir düzenin gözetilmemesidir. Örneğin, Günübirlik tesis, Rekreasyon
alanları bakımından hangi fonksiyonun bir alt kullanım olduğu plan notlarına göre
çeĢitlenmektedir. Ayrıca bazı plan notlarında alan niteliğine uygun olmayan iĢlevler
önerilmektedir (konaklama, hizmet vb.).
Bu kategorideki plan notları incelemesinin dikkat çekeceği bir diğer önemli husus ise
“günübirlik turizm alanları” üzerinedir. Bu kapsamındaki plan notlarının çoğunluğu turizm
fonksiyonun bir dalı olan günübirlik tesis alanlarının (lokanta, büfe, kafeterya, wc, gezi yolu,
açık otopark ve benzeri) inĢasını ilgilendirmektedir. Plan notlarında genellikle “koruma”
ifadeleri çerçevesinde günübirlik alan kullanımına hizmet edecek yerleĢme fonksiyonlarının
üretilmesi söz konusudur. Bu noktada kavramların net bir Ģekilde kullanılması doğal çevrenin
korunması ve turizme katkı sağlaması bakımından elzemdir. Ancak yeĢil alanların ve
korunacak doğal alanların tanımları ve kullanım biçimleri net ifadeler barındırmadığı için
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günübirlik turizm tesisi” ifadeleri ve yapılanması turizm kapasitesinin tespit edilmesinde
belirsizlik unsurudur. Rekreasyon alanı iĢlevini açıklayan bazı ilçelerin plan notlarında (örn.
Çekmeköy, ġile, Tuzla, Ümraniye, Beykoz, Esenyut, Sarıyer vb.) ifade edilen piknik, gezi,
seyir alanları, spor alanları, küçük ticari birimler vb. iĢlevlerin hangi kapsamda önerildiği, bu
alanların hangi kullanıcı grubuna hizmet edeceği konusunda net ifadeler bulunmamaktadır.
Çünkü belirtilen bir fonksiyon ilgili lokasyondaki insanlar için donatı niteliği taĢıyabilir veya
bütün bir Ģehir için turistik bir hareket alanı da teĢkil edebilir.
Bu durum için bazı ilçelerin plan notlarında;
1. “çevre halkının ihtiyacını karĢılamak üzere” ifadesi tanım netleĢtirilmekte (örnek 1),
Örnek 1: Park ve Dinlenme Alanları: Bu planda çevre halkının yeşil alan ihtiyacını
karşılamak üzere planlanan bu alanlarda; 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında;
açık havada yapılabilecek spor faaliyetleri, seyir terasları, piknik alanları, çocuk oyun
alanları gibi kullanımların yer alacağı düzenlemelere gidilecektir.
2. “Rekreatif Amaçlı Günübirlik Alanlar” ifadesi ile tanım getirilmekte (Örnek2),
Örnek 2: Rekreatif Amaçlı Günübirlik Alanlar: Bu alanlarda rekreasyon amaçlı
günübirlik kullanımlar olacak şekilde kalıcı olmayan ve doğayı tahrip etmeyen, doğa ile
uyumlu sökülüp takılabilir malzemeler kullanılması ve tüm sert zeminlerin emsal değerine
dahil olması kaydıyla; KAKS 0.05 ve en fazla H:6.50 m geçmeyecek şekilde; günübirlik
ihtiyaçlara yönelik konaklama alanları, çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, büfe ve
wc gibi kullanımlar ile; gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet gibi açık havada yapılabilen
spor faaliyetleri; seyir terasları, piknik alanları, kamp alanları, hobi bahçeleri gibi açık
alan düzenlemeleri yer alabilir.
3. Rekreasyon alanı açıklamasında “günübirlik kullanımı”na iĢaret edilmektedir.
(örnek3)
Örnek 3:Rekreasyon Alanlari: Bu alanlarda günübirlik tesis alanları, gezi alanları,
yürüyüş, koşu, bisiklet parkuru gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir
terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun ve eğlence parkları, çiçek bahçeleri,
lokanta ve kafeteryalar gibi konut ve konaklama harici fonksiyonlar yer alacaktır.
Bölgenin doğal ve peyzaj nitelikleri korunacak şekilde yapılanma şartları, max
TAKS:0.06, max KAKS:0.12 ve hmax=6,50 m geçmemek üzere tanzim edilecektir.
aksine bazı ilçelerde ise;
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4. “Park ve dinlenme alanı” adı altında günübirlik turizm kullanımları tarif edilerek ve
“yerleĢmenin açık ve yeĢil alan ihtiyacı baĢta olmak üzere” ifadesiyle ilgili alanın
turizm yada rekreasyon niteliği belirsizlik taĢımakta (örnek 4),
Örnek 4:Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda İSKİ İçmesuyu
Havzaları Yönetmeliğinin getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla; yerleşmenin açık ve
yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
yönelik, gezi alanları, yürüyüş; koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor
faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun eğlence parkları,
çocuk bahçeleri ve oyun alanları, büfe ve çayhaneler gibi konut ve konaklama harici
fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Emsal 0,05‟i, toplam inşaat alanı 250 m²‟yi
geçemez. Maksimum yükseklik 4.50 metreyi geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan
oluşan sökülebilir takılabilir (büfe, WC, çay bahçesi vb) yapılar ve açık otopark alanları
yer alabilir.
5. “Park ve Rekreasyon alanı” adı altında günübirlik turizm alanı tarifi yapılarak alan
kullanımı üzerinde belirsizlik ortaya konmaktadır (Örnek 5-6-7).
Örnek 5:Park ve Rekreasyon Alanları: Kentin Açık ve Yeşil Alan İhtiyacı Başta Olmak Üzere,
Kent İçinde ve Çevresinde Günübirlik Kullanıma Yönelik ve İmar Planı Kararı İle
Belirlenmiş;

Eğlence,

Dinlenme,

Piknik

İhtiyaçlarının

Karşılanabileceği

Lokanta,

Kahvehane, Çay Bahçesi, Büfe, Otopark Gibi Kullanımlar İle Tenis, Yüzme, Mini Golf,
Otokros Gibi Sportif Faaliyetlerin Yer Alabileceği Alanlardır.
Örnek 6:Rekreasyon Alanları: Bu alanlarda rekreasyon kullanımına yönelik spor ve oyun
alanları, yeşil alanlar, piknik, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı lokanta,
kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanım alanları planlanmış olup; bu alanlarda
E:0,05, toplam inşaat alanı 250 m2'yi ve yapı yüksekliği h:6,50 m'yi geçmeyen yapılar
yapılabilir.
Örnek 7: Rekreasyon Alanları Günübirlik Kullanıma Yönelik Dinlenme Ve Piknik
İhtiyaçlarının Karşılanabileceği Emsali Max: 0.05‟i ve 2 Katı Geçmeyen Tesisler İle Su
Oyunları Parkı (Aquapark), Otopark, Sportif Faaliyetlerin Yer Alabileceği (Voleybol,
Basketbol, Futbol, Golf, Atıcılık Gibi), Yürüşüş Ve Koşu Parkuru, Bisiklet Yolları, Seyir
Terasları, Botanik Bahçeleri Gibi Alanlar.
Buna karĢılık hazırlanan çalıĢmada turizm kapasitesi hesaplarına ve ilgili görsel haritalara
belirsizlik içeren söz konusu plan notlarının iĢaret ettiği alanlar eklenmemekle birlikte
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ifadelerin netleĢtirilme gereği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda 729 ha. alan plan notları
dahilinde turizm alanı kapasitesine katılmaktadır
Tablo 76: Açık ve YeĢil Alan ĠĢlevi Verilen Bölgelerde Plan Notları ile Ġfade Edilen Turizm
Alan Büyüklükleri

Ġlçeler

Açık ve YeĢil Alanlar
Kapsamındaki Plan Notları
ile Ġfade Edilen Turizm Alan
Miktarı( ha)

Sarıyer

443.17

Küçükçekmece

155.13

BeĢiktaĢ

109.82

Tuzla

9.83

ġile

11.12

Toplam

729,07

Tüm Plan Notları Kapsamındaki Toplam Potansiyel Turizm Alanı

5403.71

Plan Lejandlarında Gösterilen Toplam Turizm Alanı

3088,65

Turizm alanı kapasitesi hesabına katılan plan notu ifadelerinde ise “konaklama”nın önerilmesi
dikkat unsuru olarak tespit edilmiĢtir. Bu plan notlarında;
-

“Rekreasyon alanı” adı altında “kamp alanı” tarifi ile konaklama önerilmektedir.
(Örnek 8-9)

Örnek 8: Rekreasyon alanı: bu alanlarda kamp alanı, piknik alnları, büfe, çaybahçesi,
lokanta, gazino, bekçi kulübesi, kültürel açık alanlar, botanik parkları, spor alanları, açık
otoparklar vb. mekan düzenlemeleri yapılabilir. Max. TAKS: 0.05, ve hmax:4.50m (tek katlı)
ve 250 m2 inşaat alanını geçmemek şartıyla yukarıda belirtilen günübirlik kullanımlar yer
alabilir.
Örnek 9: Rekreasyon Alanı; Rekreasyon amaçlı düzenlenecek bu alanlarda, sadece halkın
eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, kamp alanları, piknik alanları, plaj
tesisleri (kabin, iskele, büfe, bekçi kulubesi vb.), kültürel açık alanlar, spor alanları, açık
otopark alanları vb. gibi mekân düzenlemeleri yapılabilir. Bu alanlarda, jeolojik etüt
yapılmadan hiç bir sabit yapı yapılamaz. Max: TAKS:0.05 ve Hmax:4,50 m (tek katlı) ve 250
m2 inşaat alanını geçmemek şartıyla yukarıda belirtilen günübirlik kullanımlar yeralabilir.
1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları yapıldıktan sonra yörenin karakterine
göre cephe ve bina tipi Avan projeye göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
görüşü alındıktan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onandıktan sonra uygulama
yapılabilir.
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-

Rekreasyon alan adı altında “konaklama” ya da konaklama gereksinimi ortaya
çıkabilecek fonksiyonlar önerilebilmektedir (Örnek 10-11-12-13).

Örnek10: Özel rekreasyon alanları (golf restoran, spor tesisleri, güzellik salonu, berber,
saunalar, sağlık birimleri yüzme havuzları, bulunabilir.
Örnek 11: Rekreasyon alanları: hazılanacak kentsel tasarım projesinde kullanım alanları
belirlenmek üzere lokanta, kafe, çaybahçesi, büfe, büro, showeoomlar, banka ve finans
kurumlarını içeren iş merkezleri, otel-motel vb. konaklama tesisleri, sinema tiyatro, lunapark,
müze sergi salonları, gibi kültürel tesisler, yüzme havuzu, buz pisti, gibi spor salonları, tenis,
mini golf, gibi spor alanları, hobi bahçeleri ile bu fonksiyonları destekleyen diğer fonksiyon
alanları ve yapılar yer alabilir.
Örnek 12: Planda sınırları tanımlanmış olan rekreasyon alanlarında doğal sit
derecelendirme esaslarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesisleri, termal tesisler, lokanta,
kafeterya vb. günübirlik tesislerin yeraldığıavan proje düzenlemesi yapılacaktır
Örnek 13: Kültür Park alanında, sergi alanları, tarihi ve doğal çevreyi tanıtıcı ve
canlandırıcı etkinlik alanları, kültür evleri, konser, fuar, festival gibi açık hava
organizasyonları, açık hava müzeleri vb. uygulamaların yanı sıra rekreasyon alanları ile
düşük yoğunlukta konaklamaya imkan tanıyan alanlarında düzenlenmesi önerilmektedir.
Park ve rekreasyon alanları kapsamında bir diğer göze çarpan konu Boğaziçi alanı üzerinedir.
BeĢiktaĢ ilçesi plan notlarına göre “YeĢil alan ve Rekreasyon alanları” adı altında “Turizm
fonksiyonu ve turizm alanı” ifadeleri kullanılmaktadır (Örnek 13-14). Bu alanların niteliği ve
kapsamı açıklanabilir.
Örnek 13: Yeşil Alanlar ve Rekreasyon Alanları: Boğaziçi doğal ve kültürel değerleri ve
bunların meydana getirdiği peyzaj bütünlüğü ile kentsel, ülkesel ve Uluslararası ölçekte bir
rekreasyon ve turizm alanıdır. Bu nedenle, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerinde,
öngörünüm bölgesi ve Boğaziçi sahili ile bütünleşebilecek kültürel ve doğal değerlerin
yoğunlaştığı, kamu mülkiyetindeki arazilerin çoğunlukta olduğu yerlerde, plan kararlarına
göre düzenleme yapılacaktır.
Örnek 14: Yeşil ve rekreasyon alanları (Kentsel park): Ortaköy Vadisi‟nin kentsel park
olarak düzenlenmesi İstanbul Büyük Şehir Başkanlığınca onanacak avan projeyle
yapılacaktır. Bu alanda; kamu açık spor alanları ve soyunma odaları, çocuk bahçeleri,
dinlenme yerleri, açık hava tiyatrosu, açık gezi alanları, çay bahçeleri, lokanta ve kültür
merkezi yer alabilir. Kentsel park alanı içinde kalan özel mülkiyet parseller kamu aline
338

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

geçmeden uygulama yapılmamak şartı ile Ortaköy Kentsel Park Alanında turizm fonksiyonu
yapılabilir.
Yukarıda açıklanan rekreasyon alanı tanımı ve kapsamı konusundaki belirsizlikler doğal
alanlar ile ilgili onaylanan plan notlarına da yansımaktadır. Orman alanları, özel orman
alanları, dere koruma alanları, ağaçlandırılacak alanları kapsayan söz konusu plan notlarında
da günübirlik turizm alanlarının geliĢme potansiyeli dikkat çekmektedir. Orman alanları
bakımından bazı ilçe plan notlarında (Çekmeköy Maltepe Üsküdar Beykoz);
1. Orman alanlarının rekreasyon alanı olarak kullanılabileceği ifade edilmektedir. (Örnek
15)
Örnek 15: Orman Alanları: Köy yerleşik alanı içindeki orman alanları Orman İdaresinin
olumlu görüşü doğrultusunda rekreasyon alanı olarak kullanılabilir.
Orman alanı içinde kent bütününe hizmet edecek fonksiyonlar ve rekreatif faaliyetler
önerilmektedir. Örnek 16-17)
Örnek 16: Nazım İmar Planı‟nda, belirlenen sınırlar dahilinde Orman alanı içinde; kent
bütününe hizmet edecek bir Botanik Bahçesi kullanımı öngörülmüştür. Bilimsel, kültürel ve
rekreatif amaçlı açık alan kullanımı olan söz konusu alanda doğayı tahrip etmeyen, doğaya
uygun malzemeler kullanılmak ve Orman Bakanlığı‟nın görüşü ve onayı alınmak kaydı ile
avan ve peyzaj projelerine göre uygulama yapılabilir.
Örnek 17: Ormana kazandırılacak alanlarda, Orman içi kadastral boşluklar ile orman içi
tanımsız alanlar da ağaçlandırılarak ormanla ekolojik açıdan bütünleştirilecektir. Bu
alanların orman içerisinde olmayan, yerleşik alanlar ve ulaşım akslarıyla bitişik olan
kısımlarında; ekolojik tarıma uygun olması durumunda öncelikle ekolojik tarım olmak üzere
tarım, fidanlık, rekreasyon alanı ve ihtiyaç duyulan kamuya ait Kentsel Sosyal Donatı
Alanları ile Kentsel Teknik Altyapı Alanları yer alabilir.
2. Ormana bitiĢik alanlarda rekreasyon ve mesire alanı önerisi yapılmaktadır (Örnek 1819).
Örnek 18: Devlet orman alanlarına bitişik tüm alanlarda orman tahribatını ve yangın
yayılmasını önleme amacıyla 20 m. yapı yaklaşma sınırı ile yeşil koruma bandı bırakılacaktır.
Bu alanlar, gezinti alanları, piknik ve mesire alanları, çocuk bahçeleri, açık spor ve oyun
alanları olacak şekilde düzenlenecektir.
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Örnek 19: Devlet orman alanlarına bitişik tüm alanlarda orman tahribatını ve yangın
yayılmasını önleme amacıyla 10m. yapı yaklaşma sınırı ile yeşil koruma bandı bırakılacaktır.
Bu alanlar, gezinti alanları, piknik ve mesire alanları, çocuk bahçeleri, açık spor ve oyun
alanları olacak şekilde düzenlenecektir.
3. Özel Orman alanında rekreasyon alanı kapsamında günübirlik tesis önerisi
yapılmaktadır. Bu alanların turizm kapasitesi dahiline alınması değerlendirme
konusudur. (Örnek 20)
Örnek 20: Özel orman alanı: Rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya,
wc, gezi yolu) ile alanın korunmasını sağlayacak yapılar (bekçi kulübesi) yapılabilir. Maks.
Emsal: 0.01 (lokanta, büfe, kafeterya, wc, bekçi kulübesi, gibi tüm inşaatlar ile havuz, teras
ve gezi yolu gibi tüm sert zeminli alanlar bu emsale dahildir). Bu alanda 400 m2‟den daha
büyük kapalı alan inşa edilemez
4. Orman ile bütünleĢtirilecek alanlarda rekreasyon niteliği desteklenmektedir (Örnek 21)
Örnek 21:Ekolojik Açıdan Ormanla Bütünleştirilecek Alanlar: Orman alanı ile çevrelenen bu
alanlardaki mevcut ağaçların korunması, ağaçsızalanların ise bölgenin toprak ve iklim
karakteristiğine uygun olarak ağaçlandırılmasısuretiyle ekolojik olarak orman alanlarıyla
bütünlüğünün

sağlanması

koordinasyonuyla

esastır.

gerçekleştirilecektir.

Ağaçlandırma
Bualanlarda

çalışmaları
rekreatif

ilgili

amaçlı

idarelerin
düzenlemeler

yapılabilir.
5. Orman niteliğini kaybetmiĢ alanlarda rekreasyon ve günübirlik kullanım alanı önerisi
yapılmaktadır. Bu ifadenin kapsamı netleĢtirlebilir (Örnek 22).
Örnek 22:Bu Nazım İmar Planının onay tarihinden itibaren, yasal haklar dışında, Orman
idaresi tarafından ilgili yasanın 2-b maddesi gereği orman alanından çıkartılacak alanlar;
halkın günübirlik rekreasyon ihtiyacını karşılamak üzere açık rekreasyon alanı ve park
alanları olarak düzenlenecektir.
Bunların dıĢında özel orman alanlarına konaklama fonksiyonu atanmaktadır. Bu öneri turizm
alanı kapasite hesabına eklenmesi uygun görülmüĢtür (Örnek 23-24).
Örnek 23: Özel orman alanları 6831 sayılı yasanın 3373 sayılı yasa değişik 52. Maddesinde
belirtilen alanlardır. Bu alanlara yasa uyarınca TAKS:0.06, H:6.50 m yüksekliğinde 2. Doğal
sit kapsamındaki işlevler verilebilir. Bu alanda apart otel biçiminde özel konut ve kulüpler ile
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golf alanı düzenlenebilir. Koruma Kurulu‟ndan onaylı mimari avan proje ile plan uygulama
yapılabilir.
Örnek 24: Özel Orman Alanları: 6831 Sayılı Orman Yasası Hükümleri geçerlidir. 6831 sayılı
yasa ile belirlenen orman kadastro sınırındaki teknik ve fenni hatalar 1/1.000 ölçekli
Uygulama İmar Planı aşamasında Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda
netleşecektir. Bu alanlarda; orman alanının bütünlüğünü bozmadan, toplam alanın %6‟sını
geçmeyecek şekilde seçilen yerleşime uygun bir kısmında TAKS:0,25 ve en fazla 2 kat
koşullarında kalıcı olmayan ve doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir
malzemeler kullanılması ve tüm sert zeminlerin emsal değerine dahil olması ve de ilgili
kurumlarında görüşlerinin alınması kaydıyla günübirlik ihtiyaçları karşılamaya yönelik, çay
bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, ve büfe gibi kullanımlar ile gezi alanları, yürüyüş, koşu,
bisiklet parkurları gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri; seyir terasları, piknik
alanları, kamp alanları, hobi bahçeleri gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir. Yine bu
alanlarda yukarıda belirtilen gerekçelerin sağlanması kaydıyla parselin seçilen yerleşime
uygun bir kısmında Emsal:0.03‟ü geçmeyecek şekilde konut yapılabilir. Ayrıca, bu alanlarda
400 m²‟den daha büyük kapalı alan kullanımları yapılamaz.
Rekreasyon alanı tanımı ve kapsamı konusundaki belirsizlikler içeren, günübirlik turizmin
geliĢme potansiyeli bulunan diğer doğal alanra iliĢkin ifadeler Ģöyledir;
-

Dere koruma alanlar içinde rekreasyon alanı geliĢimi (Örnek 25),

Örnek 25: Dere Koruma Bandı: Dere koruma bandı hem derenin korunması açısından hem
de bölgenin rekreasyon gereksinimine yanıt vermek üzere yeşil alan olarak düzenlenecektir.
Dere koruma bandı sınırları 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında ilgili
kurumların (DSİ, İSKİ) görüşlerine göre kesinlik kazanacaktır.
-

Büyükçekmece de jeolojik açıdan yapılaĢmaya uygun olmayan alanlarda kent
bütününe hizmet edebilecek rekreasyon fonksiyonları (Örnek: 33),

Örnek 33: Jeolojik yapı ve heyelan bakımından riskli alanlarda planlama alanının
tamamında, mikrobölgeleme etüt raporu ve haritaları ilgili kuruma onaylatıldıktan sonra
planda; Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlar (AJE), Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin
Verilmeyecek Alanlar (ÖA, ÖA1, ÖA2) ve Yerleşime Uygun Alan (UA) olarak gösterilmiş
alanlar içerisinde Uygun Olmayan Alanlar (UOA) çıkması halinde; 1/1.000 ölçekli uygulama
imar planı aşamasında bu planda verilen fonksiyona bakılmaksızın; bünyesinde kapalı alan
kullanımı barındırmayan park alanı, rekreasyon alanı, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, gezi
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ve yürüyüş alanları, hobi bahçesi, botanik bahçesi vb. gibi sosyal donatı alanları ve
ağaçlandırılacak alanlar ile açık otopark alanı olarak planlanacaktır.
- Eyüp ve Silivri de ağaçlandırılacak alanlarda önerilen mesire ve rekreasyon kullanım
alanları (Örnek 34).
Örnek 34: Ağaçlandırılacak Alanlar; bu alanlarda meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet
sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma
yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir. Bu
alanlarda E=0,03‟ü aşmayan toplam inşaat alanı 100 m2‟yi geçmeyen sökülüp takılabilir
elemanlardan oluşan demontable yapı yapılabilir. Enerji nakil hattı altında kalan alanlarda
hiçbir yapı yapılamaz.
-

Silivri‟de ise “YerleĢime uygun olmayan alanlar” tarifi içinde günübilirlik tesislerin
yapılması önerilmektedir. Bu kullanım alanlarının turizm kapasitesine eklenmesi
değerlendirme konusudur (Örnek 36).

Örnek 36: Yerleşime uygun olmayan alanlar: İnceleme alanındaki faaliyetleri devam eden
özel işletmelere ait taşocağı alanları hali hazırda yerleşime uygun değildir, Bu alanlar, taş
ocağı hafriyatıyla oluşmuş derin şevler ile 40 metrelere varan kalın dolgular içermektedir. Bu
alanlar kaya düşmesi, heyelan vee su baskını gibi riskler taşımaktadır. Muhtemel kaya
düşmesi, kama türü kitle hareketleri, göllenme gibi riskler taşımaktadır. Bu alanlar yerleşime
uygunluk haritalarında TO (Taş Ocaği) ve YUO simgeleri ile gösterilmiştir. Halihazırda
faaliyetleri devam eden özel işletmelere ait taşocağı alanları işletme süresinin sonunda
maden, çevre ve diğer kanunların hükümlerine göre terk edilmelidir. İlgili kanun maddesine
göre terk edilerek kontrollü bir şekilde doldurulduktan sonra bu alanlarda planlamaya
gidilmesi durumunda yeşil alan, park, rekreasyon alanı, günübirlik sosyal tesisler olarak
planlanmalıdır. Tek katlı prefabrik sosyal tesis amaçlı yapı yapılmasının dışında yapılaşmaya
izin verilmemelidir. Her işletme alan bir bütün olarak ayrıntılı‟ bir şekilde jeolojik jeofizikjeoteknik çalışmalar yapılarak, oturma analizleri ve oluşabilecek kalın şevlerde şey analizi
yapılarak yapılaşma kriterleri belirlenmelidir. Bu alanlar için alınacak tedbirler yapılacak
ayrıntılı Jeolojik Jeoteknik Jeofizik etütler sonrasında belirlenerek, planlama için
uygunluğuna karar verilmelidir. Hazırlanacak detaylı jeolojik-Jeofizik- jeoteknik etüt
raporlarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 04.04.2003 tarih
ve 4256 sayılı genelgesi uyarınca Bayındırlık ve İskan il Müdürlüğünce onaylanması
gerekmektedir.
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- ġile Üsküdar Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde “koru alanları” kapsamında rekreasyon
amaçlı kullanımlar önerilmektedir. Bu alanların hizmet düzeyi açıklanabilir. Bu
alanların turizm alanı kapasitesine eklenmesi değerlendirme konusudur. (Örnek 37-3839)
Örnek 37: Koru Alanları: Bu alanlarda sadece halkın kullanımına açık rekreasyon amaçlı
(çay bahçesi, lokanta, kafeterya) yapılar yer alabilir. Hiçbir şekilde konut ve konaklama
tesisleri yer alamaz. Koru alanlarında eski eser olarak varolan yapıların yenilenmesi ve
bakım-onarımı (restorasyon ve restitüsyonu) ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır. Bu
yapılar yapılırken, mevcut ağaçlar korunarak alanın doğal yapısı, toprak ve iklim
karakteristiğine uygun olarak amenajman planı ve ağaçlandırma projeleri ile ağaç dikiminin
yapılması sağlanacaktır. Bu alanlardaki yapılanmalara ilişkin detaylar ise avan projelere
göre yapılacaktır.
Örnek 38: Koru Alanı: Tarihi, doğal ve fiziki nitelikleri itibarı ile Boğaziçi‟nin ender
değerlerinden olan bu alanlarda mevcut tarihi tescilli yapıların ve ağaçların korunması temel
plan kararıdır. Bu alanlarda TAKS:0,02 ve H max:4,50 m‟yi geçmemek ve inşaat sahası
toplamı 80 m²‟yi aşmayacak şekilde koruların bakımına ve rekreatif hizmetlere yönelik
yapılar avan projeye göre yapılabilir. Bu alanlardaki yapılanmalara ilişkin avan projeler
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlgili KTVK Kurulunca onaylanacaktır.
Örnek 39: Koru alanlarında sadece halkın kullanımına açık rekreasyon amaçlı (çay bahçesi,
lokanta, kafeterya) yapılar yer alabilir. Hiçbir şekilde konut ve konaklama tesisleri yer
alamaz. Bu koru alanlarında eski eser olarak varolan yapıların yenilenmesi ve bakım-onarımı
(restorasyon ve restitisyonu) ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır. Bu yapıların ihtiyacı
karşılamaması halinde bu yapılarda dahil olmak üzere KAKS: 0.01 ve H max:6.50 yi
aşmamak kaydıyla yapı yapılabilir. Bu yapılar yapılırken, mevcut ağaçlar korunarak alanın
doğal yapısı, toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak amenajman planı ve ağaçlandırma
projeleri ile ağaç dikimi yapılacaktır.
- Sarıyer‟de Mera alanlarının rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi yapılabileceği
belirtilmektedir. Bu alanlar da günübirlik turizm alanı kapsamında değerlendirme
konusudur (Örnek 40).
Örnek 40: Mera alanı: 4342 sayılı yasa kapsamında bulunan alanlardır. Mera alanları ilgili
kanun kapsamında Tarım il müdürlüğünün de olumlu görüşü alınarak mezarlık, parklar, açık
spor alanları vb. yeşil alanlar ile rekreasyon alanı olarak düzenlenebilir. Rekreasyon alanı
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olarak düzenlenmesi halinde sadece sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen geçici
yapı niteliğinde kır kahvesi, büfe vb. tek katlı yapılar yapılabilir.
Ayrıca Sarıyer‟de “Doğal değerleri ile geliĢmesi kısıtlı özel yapılanma koĢullu alanlar” ifadesi
ile belirtilen alanlarda turizm tesislerinin yapılabileceği ifade edilmektedir (Örnek 35). Ġfade
edilen alanlar turizm kapasite hesabına eklenmiĢtir.
Örnek 35:Doğal değerleri ile gelişmesi kısıtlı özel yapılanma koşullu alanlar: doğal değerleri
korunacak, rekreasyon potansiyelleri değerlendirilecek alanlardır. Bu alanlarda turizm
tesisleri(otel, apart otel, butik otel, pansiyon) ve konut yapılabilir. Jeolojik etüd yapılmadan
hiçbir sabit yapı yapı yapılamaz. Yoğunluk 40 k/ha, max TAKS: 0.05, max. KAKS: 0.10 ve
hmax:6.50 m. Bu alanlarda minimum ifraz 2000 m2 dir. Avan projesi, İlçe belediyesi ve
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır.
Konu kıyı alanları bakımndan ele alındığında; bazı ilçelerin (ġile Sarıyer) plan notlarına göre
kıyı alanlarına belirli mesafeler tarif edilerek turizm fonksiyonu yüklenmektedir. Ancak bu
alan kullanımlarının hangi sınırlar kapsamında değerlendirileceği belirsizdir. Plan notlarına
göre tarif edilen mesafelerin ne ölçüde turizm fonksiyonuna ayrılacağı açık değildir. (Örnek
26-27-28-29)
Örnek 26: Kıyılar ve Sahil Şeridi (50-100 m): Kıyı alanlarında ve sahil şeridinde 3621 sayılı
Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Sahil şeridinin ikinci bölümünü
oluşturan ikinci 50 m. lik mesafede, konaklama hariç, toplumun yararlanmasına açık
günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesisleri yer
alabilir.
Örnek 27: Sahil şeridi ikinci 50m lik alanda günübirlik turizm tesisleri, konaklama tesislerini
içermeyen duş gölgelik, soyunma kabini, wc, cafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor
alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, kunapark, fuar azlanı,
su oyunları parkı, sergi ve satış üniteleri yer alabilir.
Örnek 28: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafından yatay çekilecek 50-100m. sahil
şeridi I.derece doğal sit alanlarıdır. Bu alanlarda hazırlanacak 1/1.000 ölçekli koruma
amaçlı uygulama imar planında, Agua parklar, plaj tesisleri, kafeterya, lokanta, kültürel açık
alanlar, kabin, iskele, bekçi kulubesi, açık spor alanları, açık otopark vb. toplum yararına
ayrılan hafif yapılı tesisler ve kullanımlar yeralabilir. Bu alanlarda max. TAKS: 0.05, max.
H: 4.50m. (1 kat)dir.
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Örnek 29:Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafından yatay çekilecek 0-100m. sahil şeridi
dışında kalan bu alanlarda, alanın varolan potansiyelinin sürdürülebilir turizm ilkeleri
çerçevesinde kaynakların sürekli olarak korunarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu
alanlar kent bütününün rekreasyon gereksinimini karşılamaya yönelik nitelikte günübirlik
turizm tesis alanlarıdır. Bu alanlarda bölgenin doğal yapısı korunarak deniz ve su sporları,
binicilik, atıcılık v.b. doğa sporları ile günübirlik ve kısa süreli konaklamayı içeren dinlenme
tesisleri ve doğa turizminin diğer unsurları yer alacaktır. Max. KAKS=0.10, max. H=5.50
m.‟dir. Avan projesi, K.T.V.K. Bölge Kurulu görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca onandıktan sonra uygulama yapılacaktır.
Doğal sit alanları kapsamında ise Üsküdar ve Adalar‟da günübirlik turizm alanı geliĢme
potansiyeli dikkat çekerken (Örnek 32,34), ġilede doğal sit alanı geçiĢ bölgelerinde turizm
alanı kullanımı önerisi (Örnek 30), Sarıyer‟de 3. Derece doğal sit alanlarında konaklama
fonksiyonları önerileri (Örnek 32) dikkat çekmektedir.
Örnek 30:Doğal sit etkilenme geçiş alanında konut, turizm ve ticaret kullanışlarından biri
uygulanabilir. Konut için en az yoğunluklu gelişme konut alanındaki yapılaşma koşulları
geçerlidir. Turizm kullanışları için yapılaşma koşulları: 2 kat (hmax:6.50m) ve emsal: ort.
0.85 dir.
Örnek 31: III. Derece sit alanında kalan kısımlarda mevcut yapılar hariç; max. TAKS:0.10
max. KAKS:0.35 Hmax: 10.50 m.dir. Bu alanlarda turizme yönelik konaklama tesisleri, plaj
tesisleri, kafeterya, lokanta, kültürel tesisler ve bölgenin günlük alış-veriş ihtiyacının
karşılanması amacıyla ticaret birimleri yer alabilir. 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar planları yapıldıktan avan projesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu görüşü alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onanacaktır.
Örnek 32: 1. derece doğal sit alanlarında “Bitki örtüsü, topoğrafya, silüet etkisini
bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir uygulama yapılmayacaktır. Plan bütünlüğü içinde halka
açık rekreasyon amaçlı lokanta, büfe, kafeterya, WC, gezi yolu tesisleri ile bekçi kulübesi,
otopark ve zorunlu altyapı hizmetleri (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon,
vb.)” ilgili kurumların görüşü ve III. No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu onayı ile uygulama yapılabilecektir.
Örnek 34: II. ve III. Derece Doğal Sit Alanlarındaki 2-B alanlarında ise “Rekreasyon Amaçlı
Günübirlik Tesisler” yapılmasına izin verilmiştir.
Turistik ve rekreatif kullanımların önerildiği doğal alanları ilgilendiren sözkonusu plan
notlarında turizm kapasitesine eklemlenecek alanların ayırt edilebilmesi gerekmektedir.
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Özellikle günübirlik turizm alt dalı Ġstanbul‟un hassas doğal yapısı düĢünüldüğünde bir düzen
eĢliğinde kentliye sunulmalıdır. Buna göre;
-

Rekreasyon alanı tanımı tüm ilçeleri kapsayacak Ģekilde tanımlanabilir.

-

Kent bütününde günübirlik turizm alanları tespit edilerek, bu noktalara ulaĢım
koridorları tanımlanabilir. Bu ulaĢım koridorları turizm kapasitesine eklemlenecek
rekreasyon alanlarını ortaya koyabilecektir. Sözkonusu aksların etki alanındaki piknik,
mesire, seyir alanlarının turizm alan kapasitesine eklenmesi değerlendirme konusudur.

-

Plan notlarında “günübilirlik turizm” ifadesi yada rekreasyon alanının hizmet edeceği
çevre tarif edilmelidir. Bu doğrultuda alanlar belirlenen hedef kitle / hizmet düzeyine
göre sınıflandırılabilir

-

Rekreasyon alanları bünyesinde belirtilen kamp alanları ayrı bir Ģekilde ifade
edilebilir. Doğal alanlarla bütünleĢik olarak tasarlanması gereken bir çeĢit konaklama
biçimi olan kamp alanları rekreasyon alanı kullanımlarından ayrıĢmaktadır. Bir baĢka
yaklaĢımda kamp alanı rekreasyon alan kullanımı içinde opsiyonel olarak
belirtiliyorsa, rekreasyon alanı için belirlenecek Ģartlar dahilinde uygulanması
belirtilebilir.

-

Kıyı alanlarında tarif edilen mesafelerde turizm tesis kararları için alan tarifi
gerekmektedir. Belirlenen mesafelerdeki alanların tümünün turizm alan kapasitesine
eklenmesi belirsizlik ortaya koyabilir, bu noktada oran tarifi uygun görülebilir.

-

Doğal sit alanları bünyesinde öngörülen turizm tesisleri için belirli bir oran dahilinde
daha net alan kullanım tarifi getirilebilir.

-

Boğaziçinderekreasyon alanları bünyesinde öngörülen turizm tesisleri için belirli bir
oran dahilinde daha net alan kullanım tarifi getirilebilir.

Ġrdelenmesi gereken plan notları;
Çekmeköy
Pasif Yeşil Alanlar: Kentsel yerleşim alanları ile orman alanları arasında orman
bütünlüğünün korunması amacıyla ayrılan kesinlikle yapılaşmaya açılamayacak olan
alanlar ile TEİAŞ görüşü doğrultusunda enerji nakil hattı altında yapılaşmaya izin
verilmeyen alanlardır. Bu alanlarda ilgili kurumların uygun görüşlerinin alınması
kaydıyla 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı‟nda açık otopark alanı, açık spor alanı,
bahçe (tema ve çiçek bahçesi) ve piknik alanları gibi kullanımlar yer alabilir.
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Orman Alanları: Köy yerleşik alanı içindeki orman alanları Orman İdaresinin olumlu
görüşü doğrultusunda rekreasyon alanı olarak kullanılabilir.
Kartal
Dere Koruma Bandı: Dere koruma bandı hem derenin korunması açısından hem de
bölgenin rekreasyon

gereksinimine yanıt

vermek üzere yeşil

alan

olarak

düzenlenecektir. Dere koruma bandı sınırları 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
aşamasında ilgili kurumların (DSİ, İSKİ) görüşlerine göre kesinlik kazanacaktır
Özel orman alanı: Rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya, wc,
gezi yolu) ile alanın korunmasını sağlayacak yapılar (bekçi kulübesi) yapılabilir.
maks. Emsal: 0.01 (lokanta, büfe, kafeterya, wc, bekçi kulübesi, gibi tüm inşaatlar ile
havuz, teras ve gezi yolu gibi tüm sert zeminli alanlar bu emsale dahildir). Bu alanda
400 m2‟den daha büyük kapalı alan inşa edilemez.
Rekreatif alan: bu alan, maltepe ve kartal ilçe belediye sınırları içinde kalan dolgu
alanlarından oluşmaktadır. Bu alanın sınırları bayındırlık ve iskan bakanlığınca
08.02.1991 tarihinde onaylanan 1/5.000 ölçekli maltepe-pendik arası dolgu ve kıyı
düzenleme planından aktarılmıştır. Bu planda gösterilen dolgu alan sınırı şematiktir.
kesin sınırlar 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile belirlenecektir.
Donatı alanları: S-14 no‟lu alt bölgede Yeşil fonksiyonunda gösterilen taşocağı
alanında Metropole hizmet edebilecek park, sosyal-kültürel turistik ve eğlence tesisleri
yer alabilir. Buradaki uygulama ve bodrum kullanımları, arazinin fiziki durumu
dikkate alınarak Kentsel Tasarım Rehberi ve Estetik Kurul görüşü doğrultusunda
oluşturulacak avan projeye göre yapılır.
Her alt bölge için belirlenen “Açık ve Yeşil Alanlar”da; 1/1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planları‟nda Park, Kent Parkı, yeşil meydan, yeşil yürüyüş bantları, spor alanı
ve rekreasyonalanları yer alabilir. Bu alanlarda; toplam alanın maksimum %2‟i
oranında ve en fazla 1 katı geçmemek kaydıyla lokanta, kafeterya, çay bahçesi, sosyal
ve kültürel tesis, spor tesisi, trafo binası, su deposu v.b. birimler yapılabilir.
Maltepe
Bölge Parkı: İstanbul Metropoliten Alanı'na hizmet edecek kültür, sosyal ve
rekreasyon ağırlıklı bölge parkı alanıdır. Bu alanda eğlence merkezleri, sergi
alanları, spor alanları, doğa araştırma köşeleri, hayvanat ve botanik bahçesi gibi
fonksiyonlar yer alabilecektir. Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce
onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.
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Orman alanları: Bölge Parkı sınırları içersinde kalan orman alanları Avan Projede
Orman Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak, orman niteliği bozulmadan
rekreasyon amaçlı düzenlenecektir.
Dere Koruma Bandı:1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanırken İSKİ Genel
Müdürlüğü‟nün görüşü alınacak olup, dere koruma bantları sınırları; ilgili
kurumların

görüşleri

doğrultusunda

1/1.000

Uygulama

İmar

Planında

netleştirilecektir. Dere koruma bandı hem derenin korunması açısından hem de
bölgenin rekreasyon

gereksinimine yanıt

vermek üzere yeşil

alan

olarak

düzenlenecektir.
Pendik
Rekreasyon Amaçlı Günübirlik Tesis Alanı: Koruma Kurulu Kararları doğrultusunda,
sürdürülebilirlik ilkeleri ve koruma-kullanma dengesi içinde olmak üzere ilgili
kurumların görüşü alınmak kaydıyla; doğayı tahrip etmeyecek, doğa ile uyumlu
sökülebilir-takılabilir doğal malzemeler kullanılarak, çocukların gelişimine 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak olan 1/1.000 Uygulama İmar
Planına göre halka açık sosyal ve rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe,
kafeterya, wc, gezi yolu, açık otopark ve benzeri) yapılabilir. Ancak bu tür uygulama
ve düzenlemeler; Koruda bulunan ve Koruma Kurulunca tescil edilen tarihi yapıların
korunması, bitki türlerini de koruyacak şekilde bakım ve onarımını sağlayıcı projelere
destek verilmesi, koruda bulunan tarihi yapılar ve kamu kullanımları arasında uyumu
gözeten projelerin geliştirilmesi şeklinde yapılabilir.
Dere Koruma Alanları: Bu alanlarda İSKİ için gerekli arıtma ile ilgili tesisler dışında
herhangi bir yapı yapılamaz. Dere Koruma Alanı sınırları, İSKİ görüşü doğrultusunda
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında netleştirilecektir. Bölgenin rekreasyon
gereksinimini karşılamak üzere kısmen park alanı olarak düzenlenecek bu alanlarda
çevreyle uyumlu, doğal değerleri ortaya çıkaracak, toprak yapısını bozmayacak
şekilde uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır. Yapılaşma
öngörülen alanlarda yer alan derelerin çevresine İSKİ görüşü doğrultusunda
belirlenmiş olan taşkın sınırı yapı yaklaşma sınırı olarak düzenlenecektir.
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Sancaktepe
Bölge Parkı: İstanbul metropoliten alanına hizmet edecek kültür, sosyal ve rekreasyon
ağırlıklı bölge parkı alanıdır. bu alanda eğlence merkezleri, sergi alanları, spor
alanları, doğa araştırma köşeleri, hayvanat ve botanik bahçesi gibi fonksiyonlar yer
alabilir. Bölge parkı içinde kalan dere mutlak koruma alanlarında hiçbir yapı
yapılamaz.
Şile
Park ve Dinlenme Alanları: Bu planda çevre halkının yeşil alan ihtiyacını karşılamak
üzere planlanan bu alanlarda; 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında; açık
havada yapılabilecek spor faaliyetleri, seyir terasları, piknik alanları, çocuk oyun
alanları gibi kullanımların yer alacağı düzenlemelere gidilecektir.
Kıyılar ve Sahil Şeridi (50-100 m): Kıyı alanlarında ve sahil şeridinde 3621 sayılı Kıyı
Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Sahil şeridinin ikinci bölümünü
oluşturan ikinci 50 m. lik mesafede, konaklama hariç, toplumun yararlanmasına açık
günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesisleri yer
alabilir.
Rekreasyon Alanları: Mevcut ağaçların korunması ve kalıcı yapı yapılmaması
kaydıyla, doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir malzemelerin
kullanılması, ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüşlerin alınması halinde bu
alanlarda, konaklama ve konut kullanımı hariç olmak üzere; oturma, yürüyüş-gezi
alanları, pergola, masa, kır lokantası, büfe, wc ve tenis, yüzme gibi her türlü sportif
faaliyetlere yönelik uygulamalar yapılabilir. Bu alanlarda Emsal:0.04, bir katlı ve
inşaat alanı 100 m2‟yi geçmeyen sökülüp takılabilir ayrı ayrı yapılar yapılabilir. Sahil
şeridinin kara yönündeki ilk 50 m. lik mesafesinde kalan rekreasyon alanlarında;
3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri geçerli olup, hiçbir şekilde yapılaşmaya izin
verilmez.
Plan tasdik sınırı içinde kalan alan Rekreasyon alanı E:0.50 yapılaşma koşullarında
turizm alanı+özel sağlık tesis alanı ve yoldur. Turizm+özel sağlık tesis alanlarında
1207, 1242, 1163 parsellerde hmax: 3kat, 1165 ve 792 parsellerde hmax: 4 kattır.
Koru Alanları: Bu alanlarda sadece halkın kullanımına açık rekreasyon amaçlı (çay
bahçesi, lokanta, kafeterya) yapılar yer alabilir. Hiçbir şekilde konut ve konaklama
tesisleri yer alamaz. Koru alanlarında eski eser olarak varolan yapıların yenilenmesi
ve bakım-onarımı (restorasyon ve restitüsyonu) ilgili mevzuat çerçevesinde
yapılacaktır. Bu yapılar yapılırken, mevcut ağaçlar korunarak alanın doğal yapısı,
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toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak amenajman planı ve ağaçlandırma
projeleri ile ağaç dikiminin yapılması sağlanacaktır. Bu alanlardaki yapılanmalara
ilişkin detaylar ise avan projelere göre yapılacaktır.
Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar: 17,5 – 7.5 metrelik bant içerisinde
kalan alan ise; afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi, derenin
doğal akışını engellemeyecek ve arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir
çalışma yapılmaması şartıyla organik tarım, suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak
şartıyla meyvecilik, gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme
parkurları gibi alanlar oluşturulabilir.
Kırsal Niteliği Korunacak Alanlar: Bu alanlarda brüt yoğunluk 25 Kişi/ha olup, kişi
başına düşen inşaat alanı ise 35 m² olarak belirlenmiştir. Kırsal niteliği korunacak
alanlar, geleneksel köy dokusunun doğal, kültürel, tarihi sürekliliğinin sağlanacağı,
köylerin gelişim alanları olarak belirlenen alanlardır. Bu alanlarda tarımsal üretim
için ihtiyaç duyulan saklama ve depolama işlevleri ile bu faaliyetlere yönelik barınma
ve diğer ihtiyaçların karşılandığı tarımsal amaçlı yapılar yer alabilir; hiçbir şekilde
sanayi, küçük sanayi, depo, akaryakıt istasyonu gibi kirletici unsurlar içeren
fonksiyonlar yer alamaz.
Binaların zemin katlarında ihtiyaca göre günübirlik ticari faaliyetler yer alabilir.
Doğal sit etkilenme geçiş alanında konut, turizm ve ticaret kullanışlarından biri
uygulanabilir. Konut için en az yoğunluklu gelişme konut alanındaki yapılaşma
koşulları geçerlidir. Turizm kullanışları için yapılaşma koşulları: 2 kat (hmax:6.50m)
ve emsal: ort. 0.85 dir.
Sahil şeridi ikinci 50m lik alanda günübirlik turizm tesisleri, konaklama tesislerini
içermeyen duş gölgelik, soyunma kabini, wc, cafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık
spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, kunapark,
fuar azlanı, su oyunları parkı, sergi ve satış üniteleri yer alabilir.
Sahil şeridi birinci 50m likalanda, toplumun yararlanmasına açık yeşil alan, çocuk
bahçesi, gezinti alanları, dinlence ve eğlence gereksinimlerini karşılamaya açık olarak
düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşmeler, oyun ve açık
spor alanları, açık gösteri alanları yapılabilir.
Tuzla
Rekreatif Amaçlı Günübirlik Alanlar: Bu alanlarda rekreasyon amaçlı günübirlik
kullanımlar olacak şekilde kalıcı olmayan ve doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu
sökülüp takılabilir malzemeler kullanılması ve tüm sert zeminlerin emsal değerine
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dahil olması kaydıyla; KAKS 0.05 ve en fazla H:6.50 m geçmeyecek şekilde;
günübirlik ihtiyaçlara yönelik konaklama alanları, çay bahçesi, kır lokantası, kır
gazinosu, büfe ve wc gibi kullanımlar ile; gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet gibi
açık havada yapılabilen spor faaliyetleri; seyir terasları, piknik alanları, kamp
alanları, hobi bahçeleri gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir.
Rekreatif Amaçlı Turizm Alanları: Bu alanlarda turizm amaçlı kullanımlara yönelik
doğayı tahrip etmeyen doğa ile uyumlu malzemeler kullanılması kaydıyla; konaklama
alanları, sinema, tiyatro, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel tesisler, çay bahçesi,
kır lokantası, kır gazinosu, büfe ve wc gibi kullanımlar ile gezi alanları, yürüyüş, koşu,
bisiklet gibi spor faaliyetleri yer alabilir.
Rekreatif amaçlı turizm alanlarında en fazla Emsal:0,15‟ dir.
Özel Orman Alanları: 6831 sayılı Orman Yasası Hükümleri geçerlidir. 6831 sayılı
yasa ile belirlenen orman kadastro sınırındaki teknik ve fenni hatalar 1/1.000 ölçekli
Uygulama İmar Planı aşamasında Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda
netleşecektir. Bu alanlarda; orman alanının bütünlüğünü bozmadan, toplam alanın
%6‟sını geçmeyecek şekilde seçilen yerleşime uygun bir kısmında TAKS:0,25 ve en
fazla 2 kat koşullarında kalıcı olmayan ve doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu
sökülüp takılabilir malzemeler kullanılması ve tüm sert zeminlerin emsal değerine
dahil olması ve de ilgili kurumlarında görüşlerinin alınması kaydıyla günübirlik
ihtiyaçları karşılamaya yönelik, çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, ve büfe gibi
kullanımlar ile gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet parkurları gibi açık havada
yapılabilen spor faaliyetleri; seyir terasları, piknik alanları, kamp alanları, hobi
bahçeleri gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir. Yine bu alanlarda yukarıda
belirtilen gerekçelerin sağlanması kaydıyla parselin seçilen yerleşime uygun bir
kısmında Emsal: 0.03‟ü geçmeyecek şekilde konut yapılabilir. Ayrıca, bu alanlarda
400m²‟den daha büyük kapalı alan kullanımları yapılamaz.
Park+Rekreatif Amaçlı Günübirlik Alanlar: Bu alanlarda öncelikle kentin açık ve
yeşil alan, ihtiyacı başta olmak üzere halkın eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarının
karşılanabileceği rekreasyon amaçlı günübirlik kullanıma yönelik çay bahçesi, kır
lokantası, kır gazinosu, büfe gibi kullanımlar ile gezi, yürüyüş, koşu, bisiklet
parkurları gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, piknik alanları gibi açık alan
düzenlemeleri yer alabilir.1/1.000 Uygulama İmar Planı aşamasında bu tür
kullanımların öngörülmesi halinde park statüsünde değerlendirilip imar uygulamasına
dahil edilecektir.
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Bu alanlarda yapılacak rekreasyon amaçlı günübirlik kullanımlarda ise; ilgili
kullanımlarda ise; ilgili kurumların uygum görüşü doğrultusunda Emsal; 0.07‟yi ve en
fazla H:4.50 metreyi geçmeyecek şekilde doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu
malzemeler kullanılması ve tüm sert zeminlerin emsal değerine dahil olması kaydıyla
çay bahçesi,kır lokantası,kır gazinosu, büfe gibi kullanımlar ile hobi bahçesi, bağbahçecilik, ekolojik tarım, sosyal- kültürel aktivite alanları(eğitim ve tanıtım amaçlı
seralar,çiçek bahçeleri ve yetiştirme alanları, minyatür tema parkları vb.)
küçükbaş,büyükbaş hayvan barınakları gibi faaliyetler yapılabilir.
K. ve T.V.K. Kurulunun 21.8.1997 gün ve 4547 kararına göre 2.Derece Doğal Sit
Alanında günübirlik kullanım alanı olması şartıyla TAKS %5, H=4.50 m. irtifaından
münferit yapılarda max alan 100 m² yi geçmeyen yapı yapılabilir. Bu alanlarda konut
yapılamaz.
Planda sınırları tanımlanmış olan rekreasyon alanlarında doğal sit derecelendirme
esaslarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesisleri, termal tesisler, lokanta, kafeterya
vb. günübirlik tesislerin yeraldığıavan proje düzenlemesi yapılacaktır. İlgili koruma
kurulunca onaylanan avan projesine göre uygulama yapılacaktır.Bu planın
onanmasına kadar ilgili Koruma Kurulunca avan projesi onayı yapılmayan alanlarda
KAKS:0,40‟ı geçemez.
Ümraniye
Park Ve Rekreasyon Alanlari: Bu alanlarda günübirlik tesis alanları, gezi alanları,
yürüyüş, koşu, bisiklet parkuru gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir
terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun ve eğlence parkları, çiçek
bahçeleri, lokanta ve kafeteryalar gibi konut ve konaklama harici fonksiyonlar yer
alacaktır. Bölgenin doğal ve peyzaj nitelikleri korunacak şekilde yapılanma şartları,
max TAKS: 0.06, max KAKS: 0.12 ve Hmax=6,50 m geçmemek üzere tanzim
edilecektir.
Devlet orman alanlarına bitişik tüm alanlarda orman tahribatını ve yangın
yayılmasını önleme amacıyla 10m. yapı yaklaşma sınırı ile yeşil koruma bandı
bırakılacaktır. Bu alanlar, gezinti alanları, piknik ve mesire alanları, çocuk bahçeleri,
açık spor ve oyun alanları olacak şekilde düzenlenecektir.
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Üsküdar
Derece doğal sit alanlarında “Bitki örtüsü, topoğrafya, silüet etkisini bozabilecek,
tahribata yönelik hiçbir uygulama yapılmayacaktır. Plan bütünlüğü içinde halka açık
rekreasyon amaçlı lokanta, büfe, kafeterya, WC, gezi yolu tesisleri ile bekçi kulübesi,
otopark ve zorunlu altyapı hizmetleri (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı,
telefon, vb.)” ilgili kurumların görüşü ve III. No‟lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu onayı ile uygulama yapılabilecektir.
Koru Alanı: Tarihi, doğal ve fiziki nitelikleri itibarı ile Boğaziçi‟nin ender
değerlerinden olan bu alanlarda mevcut tarihi tescilli yapıların ve ağaçların
korunması temel plan kararıdır. Bu alanlarda TAKS: 0,02 ve Hmax: 4,50 m‟yi
geçmemek ve inşaat sahası toplamı 80 m²‟yi aşmayacak şekilde koruların bakımına ve
rekreatif hizmetlere yönelik yapılar avan projeye göre yapılabilir. Bu alanlardaki
yapılanmalara ilişkin avan projeler Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlgili KTVK
Kurulunca onaylanacaktır.
Orman Alanı: Orman yasası hükümlerine tabi alanlardır. Bu alanlarda ilgili kurumun
görüşü ve izni alınarak rekreatif amaçlı kullanım ve düzenlemeler yapılabilir.
Bölgenin yeşil alan ve park ihtiyacını karşılayacak olan ve 1/5.000 ölçekli plan
bütünlüğü içinde, yerleri ve sınırları “A” ve “P” rumuzları ile belirlenmiş alanlar;
Büyükşehir Belediyesince yapılacak özel proje alanları olup, bu alanlarda doğal ve
tarihi yapıyı koruyucu özel düzenleme projeleri hazırlanarak uygulama yapılacaktır.
Yine, bu alanlarda kentsel tasarım/ peyzaj projeleri ile çevreyle uyumlu doğal
değerleri ortaya çıkartacak halka açık rekreasyon amaçlı park, piknik ve gezi alanları
gibi doğayı tahrip etmeyecek kullanımlar ile zorunlu altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu
vb.) hizmetleri, ilgili kurumların görüşleri ve K.T.V.K. Kurulu‟nun uygun görüşü
alınarak uygulama yapılacaktır.
Arnavutköy
Rekreasyon alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, günübirlik
kullanıma yönelik, eğlence, dinlenme, piknik alanları, çay bahçesi, büfe, açık spor
alanları, otopark, mahalli ölçekteki açık pazar alanı üniteleri gibi kullanımların yer
alabileceği alanlardır. Bu alanlarda inşaat emsali 0.05, toplam inşaat alanı 250 m2‟yi
ve yapı yüksekliği tek katı geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan büfe,
WC, çay bahçesi vb. yapılar ve açık otopark alanları yer alabilir.
Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda yerleşmenin açık ve yeşil
alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
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yönelik, gezi alanları, yürüyüş; koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen
spor faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun eğlence
parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları gibi fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda
Emsal=0.03 olup, yükseklik 4.50 metreyi ve inşaat alanı 250 m2‟yi geçmeyecek
bağımsız yapılar yapılabilir. Maksimum yükseklik 4.50 metreyi geçmeyen sökülüp
takılabilir elemanlardan oluşan (büfe, wc, çay bahçesi vb) yapılar ve açık otopark
alanları yer alabilir. 5000 m² ve üstündeki alanlarda; ilgili kurumların (Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı, TCDD v.b.) uygun görüşleri alınmak
kaydıyla açık alanların altında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak
derinliği bırakılarak, doğal zemin biçimi değiştirilmeden, toplam alanın 1/3‟ini
geçmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda sığınak olarak kullanılmak üzere
zeminaltı otoparkı düzenlenebilir. Ancak zeminaltı otoparkı olarak ayrılan bu
alanların planlanmasında ve havalandırılmasında hâkim rüzgâr yönü dikkate
alınarak, yer seçim tespiti yapılan ve buna uygun olan baca sistemi yapılacaktır.
Rekreasyon alanı: Açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve
çevresinde günübirlik kullanıma yönelik eğlenme, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının
karşılanabileceği alanlardır. Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin
getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla günübirlik turizm tesislerine izin verilebilir
ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla
bu alanlarda hayvanat bahçesi, doğal hayatı gözlem evleri yapılabilir. Emsal 0,05‟i ve
toplam inşaat alanı 1000 m2‟yi geçemez. Maksimum yükseklik tek katı geçmeyen
sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan demontabl (büfe, WC, çay bahçesi vb) yapılar
ve açık otopark alanları yer alabilir. Bu alanlarda bölgenin tarihi, mimari kimliğine
ve doğal yapısına uygun ve ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak
koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟nce onaylanacak avan projeye göre
uygulama yapılacaktır.
Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları
Yönetmeliğinin getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla; yerleşmenin açık ve yeşil
alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
yönelik, gezi alanları, yürüyüş; koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen
spor faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun eğlence
parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları, büfe ve çayhaneler gibi konut ve
konaklama harici fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Emsal 0,05‟i, toplam inşaat
alanı 250 m2‟yi geçemez. Hmaksimum:4.50 metreyi geçmeyen sökülüp takılabilir
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elemanlardan oluşan demontabl (büfe, WC, çay bahçesi vb) yapılar ve açık otopark
alanları yer alabilir.
Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda yerleşmenin açık ve yeşil
alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
yönelik, gezi alanları, yürüyüş; koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen
spor faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun eğlence
parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları gibi fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda
Emsal=0.03 olup, yükseklik 4.50 metreyi ve inşaat alanı 250 m2‟yi geçmeyecek
bağımsız yapılar yapılabilir. Maksimum yükseklik 4.50 metreyi geçmeyen sökülüp
takılabilir elemanlardan oluşan (büfe, wc, çay bahçesi vb) yapılar ve açık otopark
alanları yer alabilir.
Rekreasyon alanı: Açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve
çevresinde günübirlik kullanıma yönelik eğlenme, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının
karşılanabileceği alanlardır. Bu alanlarda günübirlik turizm tesislerine, lokanta, kafe,
çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, gibi her tür
sportif faaliyetlere izin verilebilir. Bu alanlarda Emsal 0,05‟i ve toplam inşaat alanı
250 m² yi geçemez. Hmaks = 4.50 metreyi geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan
oluşan monte edilebilir (büfe, WC, çay bahçesi vb) yapılar ve açık otopark alanları
yer alabilir.
Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları
Yönetmeliğinin getirdiği koşullara uygun olmak şartıyla; yerleşmenin açık ve yeşil
alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma
yönelik, gezi alanları, yürüyüş; koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen
spor faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, oyun eğlence
parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları, büfe ve çayhaneler gibi konut ve
konaklama harici fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Emsal 0,05‟i, toplam inşaat
alanı 250 m²‟yi geçemez. Maksimum yükseklik 4.50 metreyi geçmeyen sökülüp
takılabilir elemanlardan oluşan sökülebilir takılabilir (büfe, WC, çay bahçesi vb)
yapılar ve açık otopark alanları yer alabilir.
Rekreasyon alanı: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, günübirlik
kullanıma yönelik, eğlence, dinlenme, piknik alanları, çay bahçesi, büfe, açık spor
alanları, otopark, mahalli ölçekteki açık pazar alanı üniteleri gibi kullanımların yer
alabileceği alanlardır. Günübirlik kullanıma yönelik, eğlence, dinlenme, piknik
alanları, çay bahçesi, büfe, açık spor alanları, otopark alanlarında Hmaks:4.50 metre
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ve toplam inşaat alanı 250 m2‟yi geçmemek kaydıyla avan projeye göre uygulama
yapılacaktır. Rekreasyon ve günübirlik alanında açık pazar alanı yapılması
durumunda Emsal=0.10‟u geçmeyecek ve avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
Başakşehir
Rekreasyon alanlarında sportif amaçlı tesisler yeşil alanlar dinlenme tesisleri
konaklama tesisleri günübirlik kullanım alanları, 1/1.000 ölçekli yerleşim planında
max. Emsal:0.05 i aşmamak kaydıyla uygulama yapılacaktır.
Büyükçekmece
Sahil şeridin ikinci bölümü; sahil şeridinin birinci bölümünde sonra kara yönünde
yatay olarak en az 50 metre genişliğinde olmak üzere belirlenen alan olup, bu alanda;
1/1.000 ölçekli plan aşamasında; üzerinde sadece toplumun yararlanmasına açık
günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin
yer aldığı kullanımlar yer alabilir. Sahil Şeridinde Yer Alabilecek Günübirlik Turizm
Tesisleri: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma
kabini, wc, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, açık
gösteri eğlence alanları, lunapark, fuar su oyunları parkı ve özellik taşıyan el
sanatları ürünleri, sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesislerdir. Bu yapılar için
maksimum yapılaşma Emsal: 0.05 aşamaz ve toplam yapı alanı 20 m2yi geçemez.
Jeolojik yapı ve heyelan bakımından riskli alanlarda planlama alanının tamamında,
mikrobölgeleme etüt raporu ve haritaları ilgili kuruma onaylatıldıktan sonra planda;
Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlar (AJE), Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin
Verilmeyecek Alanlar (ÖA, ÖA1, ÖA2) ve Yerleşime Uygun Alan (UA) olarak
gösterilmiş alanlar içerisinde Uygun Olmayan Alanlar (UOA) çıkması halinde;
1/1.000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında bu planda verilen fonksiyona
bakılmaksızın; bünyesinde kapalı alan kullanımı barındırmayan park alanı,
rekreasyon alanı, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, gezi ve yürüyüş alanları, hobi
bahçesi, botanik bahçesi vb. gibi sosyal donatı alanları ve ağaçlandırılacak alanlar ile
açık otopark alanı olarak planlanacaktır.
Sahil şeridinin birinci bölümü; sahil şeridinin kıyı kenar çizgisinden itibaren, kara
yönünde yatay olarak 50 metre genişliğinde belirlenen bölüm olup, bu alanda; 1/1.000
ölçekli plan aşamasında; sadece açık alanlar olarak düzenlenen; yeşil alan, çocuk
bahçesi, gezinti alanları, dinleme ve bu yönetmelikte tanımlanan rekreaktif alanlar ve
yaya yolları kullanımları yer alabilir.
356

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

İSKİ dere mutlak, göl mutlak sınırları dahilinde ve kısa mesafeli koruma alanlarında
yer alan yeşil alanlar ve rekreasyon alanlarında İSKİ yönetmelik hükümlerine göre
düzenleme yapılabilir, orta ve uzun mesafeli koruma alanları ile havza dışında
bulunan kentsel rekreasyon alanlarında günübirlik tesis alanları, oyun ve eğlence
parkları, botanik bahçeleri, turizme yönelik ticari satış birimleri, lokanta, kafaterya,
sergi, panayır alanları gibikonut ve konaklama harici fonksiyonlar yer alacaktır.
Doğal peyzaj nitelikleri korunacak şekilde yapılanma şartları max. KAKS: 0.05 ve
Hmax:6.50 dir.
Beşiktaş
Yeşil ve rekreasyon alanları (Kentsel park): Ortaköy Vadisi‟nin kentsel park olarak
düzenlenmesi İstanbul Büyük Şehir Başkanlığınca onanacak avan projeyle
yapılacaktır. Bu alanda; kamu açık spor alanları ve soyunma odaları, çocuk
bahçeleri, dinlenme yerleri, açık hava tiyatrosu, açık gezi alanları, çay bahçeleri,
lokanta ve kültür merkezi yer alabilir.
Kentsel park alanı içinde kalan özel mülkiyet parseller kamu aline geçmeden
uygulama yapılmamak şartı ile Ortaköy Kentsel Park Alanında turizm fonksiyonu
yapılabilir.
Yeşil Alanlar ve Rekreasyon Alanları: Boğaziçi doğal ve kültürel değerleri ve bunların
meydana getirdiği peyzaj bütünlüğü ile kentsel, ülkesel ve Uluslararası ölçekte bir
rekreasyon ve turizm alanıdır. Bu nedenle, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerinde,
öngörünüm bölgesi ve Boğaziçi sahili ile bütünleşebilecek kültürel ve doğal değerlerin
yoğunlaştığı, kamu mülkiyetindeki arazilerin çoğunlukta olduğu yerlerde, plan
kararlarına göre düzenleme yapılacaktır.
Kentsel Park: Bu alanlar özel proje alanları olup, Boğaziçinden beklenen rekreasyon
fonksiyonunu yerine getirmek amacıyla kent ve bölge ölçeğinde açık spor alanı
eğlence ve dinlence fonksiyonlarının yer alacağı bu bölgelerde özel düzenleme projesi
hazırlanarak uygulama yapılacak, siluet, peyzaj değerleri korunarak bir kentsel park
bütünlüğü elde edilmesi esas alınarak düzenlemede planda önerilen fonksiyonlara
uyulacaktır. Gerekli yeşil alanlar 1/1.000 ölçekli planlara göre öncelikle
kamulaştırılacaktır. Ortaköy Vadisinin Kentsel Park olarak düzenlenmesi İstanbul
Büyükşehir Belediye başkanlığınca onanacak avan proje ile yapılacaktır. Bu alanda;
kamu açık spor alanları ve soyunma odaları, çocuk bahçeleri, dinlenme yerleri, açık
hava tiyatrosu, açık gezi alanları, çay bahçeleri, lokanta ve kültür merkezi yer
alabilir. Kentsel park alanı içinde kalan özel mülkiyet parseller kamu eline geçmeden
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uygulama yapılmamak şartı ile Ortaköy Kentsel Park alanında Turizm Fonksiyonu
yapılabilir.
Beykoz
Koru alanlarında sadece halkın kullanımına açık rekreasyon amaçlı (çay bahçesi,
lokanta,kafeterya) yapılar yer alabilir. Hiçbir şekilde konut ve konaklama tesisleri yer
alamaz. Bu koru alanlarında eski eser olarak varolan yapıların yenilenmesi ve bakımonarımı (restorasyon ve restitisyonu) ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır. Bu
yapıların ihtiyacı karşılamaması halinde bu yapılarda dahil olmak üzere KAKS:0.01
ve maks h: 6.50 yi aşmamak kaydıyla yapı yapılabilir. Bu yapılar yapılırken, mevcut
ağaçlar korunarak alanın doğal yapısı, toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak
amenajman planı ve ağaçlandırma projeleri ile ağaç dikimi yapılacaktır.
Nazım İmar Planının onay tarihinden itibaren, yasal haklar dışında, Orman idaresi
tarafından ilgili yasanın 2-b maddesi gereği orman alanından çıkartılacak alanlar;
halkın günübirlik rekreasyon ihtiyacını karşılamak üzere açık rekreasyon alanı ve
park alanları olarak düzenlenecektir.
6831 sayılı Orman yasası hükümlerine uyulmak kaydıyla Özel Orman Alanları”nda;
günübirlik ve rekreatif amaçlı kullanımlar yer alabilir. Bu alanlarda piknik, yürüyüş,
gezinti parkurları, çay bahçesi, lokanta, kafeterya kullanımları düzenlenebilir. Avan
projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda KAKS: 0.01 maks h: 4.50 metreyi
geçemez.
Nitelikli tarım toprakları ile özel ürün alanları ve meyveliklerin yer alığı “Tarımsal
niteliği korunacak alanlarda” özgün ve nitelikli tarımsal üretim devam ettirilecek olup
bu alanlarda kafeterya, hobi bahçesi, çay bahçesi, yürüyüş ve gezi parkurları v.b. açık
sportif düzenlemeler ve alanın tabii karakteri ve özelliklerini değerlendirilecek
nitelikte ticari satış birimleri gibi rekratif amaçlı kullanımlar yer alabilir.
Nazım İmar Planı‟nda, belirlenen sınırlar dahilinde Orman alanı içinde; kent
bütününe hizmet edecek bir Botanik Bahçesi kullanımı öngörülmüştür. Bilimsel,
kültürel ve rekreatif amaçlı açık alan kullanımı olan söz konusu alanda doğayı tahrip
etmeyen, doğaya uygun malzemeler kullanılmak ve Orman Bakanlığı‟nın görüşü ve
onayı alınmak kaydı ile avan ve peyzaj projelerine göre uygulama yapılabilir.
Riva deresi mutlak koruma kuşağında ilgili kurum görüşü alınmadan uygulama
yapılamaz. Bu alanların kamulaştırılması ve imar uygulamaları ile kamu eline
geçmesi halinde “park, dinlenme ve rekreasyon alanları” yapılabilir. Bir kısmı bu
alanlarda kalan parsellerin bu kısımlara isabet eden yapılaşma hakkı; parselin imara
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konu olan diğer kısımlarında kullanılacaktır. Tamamı bu alanlarda kalan parsellerin
ise, ilgili kuruma bedelsiz terk edilmesi halinde; %15 yapılaşma hakları aynı köy
içerisinde imara konu olan başka bir parselde kullandırılacaktır. Bu alanların
içerisinde kalan tarım alanları ile orman alanları ilgili kurumlar tarafından alınan
görüşler doğrultusunda aynen düzenlenmiş olup, bu alanlarda yapı yapılamaz.
Ormana kazandırılacak alanlarda, Orman içi kadastral boşluklar ile orman içi
tanımsız alanlar da ağaçlandırılarak ormanla ekolojik açıdan bütünleştirilecektir. Bu
alanların orman içerisinde olmayan, yerleşik alanlar ve ulaşım akslarıyla bitişik olan
kısımlarında; ekolojik tarıma uygun olması durumunda öncelikle ekolojik tarım olmak
üzere tarım, fidanlık, rekreasyon alanı ve ihtiyaç duyulan kamuya ait Kentsel Sosyal
Donatı Alanları ile Kentsel Teknik Altyapı Alanları yer alabilir.
Özel orman alanları 6831 sayılı yasanın 3373 sayılı yasa değişik 52. Maddesinde
belirtilen alanlardır. Bu alanlara yasa uyarınca TAKS:0.06, H:6.50 m yüksekliğinde
2. Doğal sit kapsamındaki işlevler verilebilir. Bu alanda apart otel biçiminde özel
konut ve kulüpler ile golf alanı düzenlenebilir. Koruma Kurulu‟ndan onaylı mimari
avan proje ile plan uygulama yapılabilir.
Özel rekreasyon alanları (golf kylübü, fitness kulüp, tenis kulübü) E:0.20, h:2 kat ile
sınırlı olup koruma kurulunun uygun gördüğü avan projeye göre uygulama
yapılacaktır. Blok konturları içinde kalan ve açığa çıkmayan garajlar emsale dahil
değildir. Bu yapıların kent imajını etkileyecek kitle plastiğine sahip olması
gerektiğinden avan projede ifade edilecek çeşitli eğimli çatılar yapılabilir. Bu
alanlarda restoran, spor tesisleri, güzellik salonu, berber, saunalar, sağlık birimleri
yüzme havuzları, bulunabilir.
3621 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tanımlanan sahil şeridinin yatay
birinci 50 m‟lik kısmının da dâhil olduğu bu alanlarda, 1/1.000 Ölçekli Uygulama
İmar Planlarında belirlenmek üzere; açık havada yapılabilecek spor faaliyetleri, seyir
terasları, piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi kullanımların yer alacağı
düzenlemeler yapılabilir. Planda aktif yeşil alan olarak tanımlanan Karadeniz
kıyısında yer alan kayalık alanlarda da topoğrafik açıdan uygun olan yerlerde seyir
terasları oluşturulabilir. Bu alanlarda, mevcut ağaçların korunması ve kalıcı yapı
yapılmaması kaydıyla; doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir malzemelerin kullanılması,
ilgili K.T.V.K.B.K. uygun görüşü alınması halinde konaklama ve konut kullanımı hariç
olmak üzere; oturma, yürüyüş-gezi alanları, WC, çocuk oyun alanları, pergola, masa
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ve bir katlı ve çekme katı olmayan kır lokantası, büfe ve sportif faaliyetlere yönelik
yapı yapılabilir.
Çatalca
Rekreasyon alanları içerisinde hobi alanları, kafeler, spor alanları, yürüyüş
parkurları, özel oyun alanları, sergi üniteleri, küçük ticari birimler, vb. donatılara
sahip alanlardır. Yapılaşma koşulları Max KAKS: 0.10 Max. H: 6.50
Açık ve Yeşil Alanlar: Bu alanlarda parklar, çocuk bahçeleri ve diğer genel yeşil
alanlar olup, nüfusun yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap vermek için
düzenlenecektir. Bu alanlarda; küçük büfeler, havuzlar, pergoleler, parsel alanının
%4‟ünü ve hmaks:4.50 m‟yi geçmeyen açık çayhane ve genel wc den başka tesis
yapılamaz. Lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılır. Dere yapı yaklaşma mesafeleri
içinde kalan yeşil alanlarda, ağaçlandırma, yol, yeşil alan, rekreasyon v.b.
fonksiyonlar yer alabilir, bu alanlarda yapı yapılamaz.
Ekolojik Açıdan Ormanla Bütünleştirilecek Alanlar: Orman alanı ile çevrelenen bu
alanlardaki mevcut ağaçların korunması, ağaçsızalanların ise bölgenin toprak ve
iklim karakteristiğine uygun olarak ağaçlandırılmasısuretiyle ekolojik olarak orman
alanlarıyla bütünlüğünün sağlanması esastır. Ağaçlandırma çalışmaları ilgili
idarelerin koordinasyonuyla gerçekleştirilecektir. Bualanlarda rekreatif amaçlı
düzenlemeler yapılabilir.
Esenyurt
Rekreasyon Alanları: Kentin Açık ve Yeşil Alan İhtiyacı Başta Olmak Üzere, Kent
İçinde ve Çevresinde Günübirlik Kullanıma Yönelik ve İmar Planı Kararı İle
Belirlenmiş; Eğlence, Dinlenme, Piknik İhtiyaçlarının Karşılanabileceği Lokanta,
Kahvehane, Çay Bahçesi, Büfe, Otopark Gibi Kullanımlar ile Tenis, Yüzme, Mini Golf,
Otokros Gibi Sportif Faaliyetlerin Yer Alabileceği Alanlardır.
Rekreasyon Alanları: Bu alanlarda rekreasyon kullanımına yönelik spor ve oyun
alanları, yeşil alanlar, piknik, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı lokanta,
kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanım alanları planlanmış olup; bu
alanlarda E:0,05, toplam inşaat alanı 250 m2'yi ve yapı yüksekliği h:6,50 m'yi
geçmeyen yapılar yapılabilir.
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Eyüp
Ağaçlandırılacak Alanlar; bu alanlarda meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi
tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma
yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin
verilir. Bu alanlarda E=0,03‟ü aşmayan toplam inşaat alanı 100 m2‟yi geçmeyen
sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan demontable yapı yapılabilir. Enerji nakil hattı
altında kalan alanlarda hiçbir yapı yapılamaz.
Bölge Parkı: planda önerilen bölge parkı kapsamında çay bahçeleri, lokanta, piknik
alanları, çocuk oyun alanı, lunapark, tema parkları, arboretoum, botanik parkı, bilim
parkı, aquapark, go-cart alanı, çocuk trafik eğitim alanları, kapalı ve açık spor
alanları (futbol ve basketbol sahaları, tenis kortları, golf sahaları vs. ), açık yüzme
havuzları, çocuk kamp alanları, film platoları gibi alanlar yer alacaktır. Bu alanlarda
E=0,03‟ü aşamaz ve ilçe belediyesince hazırlanacak avan projeye göre uygulama
yapılabilir. Enerji nakil hattı altında kalan alanlarda hiçbir yapı yapılamaz.
Rekreasyon Alanları Günübirlik Kullanıma Yönelik Dinlenme ve Piknik İhtiyaçlarının
Karşılanabileceği Emsali Max: 0.05‟i ve 2 Katı Geçmeyen Tesisler ile Su Oyunları
Parkı (Aquapark), Otopark, Sportif Faaliyetlerin Yer Alabileceği (Voleybol,
Basketbol, Futbol, Golf, Atıcılık Gibi), Yürüşüş ve Koşu Parkuru, Bisiklet Yolları,
Seyir Terasları, Botanik Bahçeleri Gibi Alanlar.
Kağıthane
Parklar ve Dinlenme Alanları: Park ve Dinlenme Alanları; arkeolojik sergileme-açık
hava müzesi, parklar, çocuk bahçesi ve oyun alanı, gezi ve dinlenme alanları,
manzara parkları-seyir terasları, tema parkları-miniatürk maket müzesi, açık spor
alanları, bisiklet ve yaya arterleri vb. olarak kullanılacaktır. Bu alanlarda ekolojik
etütler yapılarak mevcut yeşil doku korunacak, gerekli ise peyzaj kalitesi
artırılacaktır.
Küçükçekmece
Rekreasyon alanları: hazılanacak kentsel tasarım projesinde kullanım alanları
belirlenmek üzere lokanta, kafe, çaybahçesi, büfe, büro, showeoomlar, banka ve finans
kurumlarını içeren iş merkezleri, otel-motel vb. konaklama tesisleri, sinema tiyatro,
lunapark, müze sergi salonları, gibi kültürel tesisler, yüzme havuzu, buz pisti, gibi
spor salonları, tenis, mini golf, gibi spor alanları, hobi bahçeler ile bu fonksiyonları
destekleyen diğer fonksiyon alanları ve yapılar yer alabilir.
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Sarıyer
Doğal değerleri ile gelişmesi kısıtlı özel yapılanma koşullu alanlar: doğal değerleri
korunacak, rekreasyon potansiyelleri değerlendirilecek alanlardır. Bu alanlarda
turizm tesisleri(otel, apart otel, butik otel, pansiyon) ve konut yapılabilir. Jeolojiketüd
yapılmadan hiçbir sabit yapı yapı yapılamaz. Yoğunluk 40 k/ha, max TAKS: 0.05,
max. KAKS:0.10 ve Hmax:6.50m. Bu alanlarda minimum ifraz 2000 m2‟dir. Avan
projesi, İlçe belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onandıktan
sonra uygulama yapılacaktır.
Rekreasyon alanı: bu alanlarda kamp alanı, piknik alnları, büfe, çaybahçesi, lokanta,
gazino, bekçi kulübesi, kültürel açık alanlar, botanik parkları, spor alanları, açık
otoparklar vb. mekân düzenlemeleri yapılabilir. Max. TAKS:0.05, ve Hmax:4.50m (tek
katlı) ve 250 m2 inşaat alanını geçmemek şartıyla yukarıda belirtilen günübirlik
kullanımlar yer alabilir.
Mera alanı: 4342 sayılı yasa kapsamında bulunan alanlardır. Mera alanları ilgili
kanun kapsamında Tarım il müdürlüğünün de olumlu görüşü alınarak mezarlık,
parklar, açık spor alanları vb. yeşil alanlar ile rekreasyon alanı olarak düzenlenebilir.
Rekreasyon

alanı

olarak

düzenlenmesi

halinde

sadece

sökülüp

takılabilir

elemanlardan meydana gelen geçici yapı niteliğinde kır kahvesi, büfe vb. tek katlı
yapılar yapılabilir.
III. Derece sit alanında kalan kısımlarda mevcut yapılar hariç; max. TAKS:0.10 max.
KAKS:0.35 Hmax: 10.50 m.dir. Bu alanlarda turizme yönelik konaklama tesisleri, plaj
tesisleri, kafeterya, lokanta, kültürel tesisler ve bölgenin günlük alış-veriş ihtiyacının
karşılanması amacıyla ticaret birimleri yer alabilir. 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar planları yapıldıktan avan projesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu görüşü alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
onanacaktır.
Rekreasyon Alanı; Rekreasyon amaçlı düzenlenecek bu alanlarda, sadece halkın
eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, kamp alanları, piknik
alanları, plaj tesisleri(kabin, iskele, büfe, bekçi kulubesi vb.), kültürel açık alanlar,
spor alanları, açık otopark alanları vb. gibi mekan düzenlemeleri yapılabilir. Bu
alanlarda, jeolojik etüt yapılmadan hiç bir sabit yapı yapılamaz. Max TAKS:0.05 ve
Hmax:4,50 m (tek katlı) ve 250 m2 inşaat alanını geçmemek şartıyla yukarıda
belirtilen günübirlik kullanımlar yeralabilir. 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama
imar planları yapıldıktan sonra yörenin karakterine göre cephe ve bina tipi Avan
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projeye göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu görüşü alındıktan ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onandıktan sonra uygulama yapılabilir.
Devlet orman alanlarına bitişik tüm alanlarda orman tahribatını ve yangın
yayılmasını önleme amacıyla 20 m. yapı yaklaşma sınırı ile yeşil koruma bandı
bırakılacaktır. Bu alanlar, gezinti alanları, piknik ve mesire alanları, çocuk bahçeleri,
açık spor ve oyun alanları olacak şekilde düzenlenecektir.
Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafından yatay çekilecek 50-100m. sahil şeridi
I.derece doğal sit alanlarıdır. Bu alanlarda hazırlanacak 1/1.000 ölçekli koruma
amaçlı uygulama imar planında, Agua parklar, plaj tesisleri, kafeterya, lokanta,
kültürel açık alanlar, kabin, iskele, bekçi kulubesi, açık spor alanları, açık otopark vb.
toplum yararına ayrılan hafif yapılı tesisler ve kullanımlar yeralabilir. Bu alanlarda
max. TAKS:0.05, max.H: 4.50 m. (1 kat)dir.
Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafından yatay çekilecek 0-100m. sahil şeridi
dışında kalan bu alanlarda, alanın varolan potansiyelinin sürdürülebilir turizm
ilkeleri çerçevesinde kaynakların sürekli olarak korunarak değerlendirilmesi
öngörülmektedir. Bu alanlar kent bütününün rekreasyon gereksinimini karşılamaya
yönelik nitelikte günübirlik turizm tesis alanlarıdır. Bu alanlarda bölgenin doğal
yapısı korunarak deniz ve su sporları, binicilik, atıcılık v.b. doğa sporları ile
günübirlik ve kısa süreli konaklamayı içeren dinlenme tesisleri ve doğa turizminin
diğer unsurları yer alacaktır. Max. KAKS=0.10, max. H=5.50 m.‟dir. Avan projesi,
K.T.V.K. Bölge Kurulu görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
onandıktan sonra uygulama yapılacaktır.
Rekreasyon

Alanları;

Bu

alanlarda,

sadece

halkın

eğlenme

ve

dinlenme

gereksinimlerini karşılamaya dönük, kamp alanları, piknik alanları, büfe, çay bahçesi,
lokanta, gazino, bekçi kulubesi vb. kültürel açık alanlar, botanik parkları, spor
alanları, açık otopark alanları vb. gibi mekân düzenlemeleri yapılabilir. Bu alanlarda,
jeolojik etüt yapılmadan hiçbir sabit yapı yapılamaz. Max TAKS:0.05 ve Hmax=4,50
m (tek katlı) ve 250 m2 inşaat alanını geçmemek şartıyla yukarıda belirtilen günübirlik
kullanımlar yeralabilir. 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları
yapıldıktan sonra yörenin karakterine göre cephe ve bina tipi avan projeye göre
K.T.V.K. Bölge Kurulu olumlu görüşü ile belirlenecek ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin onayı ile uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda mülkiyette kalacak
şekilde uygulama yapılacaktır.
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Korunacak Kumsal ve Sahil Kumullu Alanlar: Kıyı kenarı çizgisinin kara tarafından
çekilecek 50 m mesafe içinde hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlarda seyir - bakı
terasları, spor alanları ve balık tutma cepleri, yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti
alanları, dinleme ve kıyı yönetmeliğinde tanımlanan rekreaktif alanlar ve yaya yolları
oluşturulabilecektir.
Yeşil Alanlar ve Rekreasyon Alanları: Boğaziçi, doğal ve kültürel değerleri ve
bunların meydana getirdiği peyzaj bütünlüğü ile kentsel, ülkesel ve uluslararası
ölçekte bir rekreasyon ve turizm alanıdır. Bu nedenle, Gerigörünüm ve Etkilenme
Bölgelerinde, Öngörünüm Bölgesi ve Boğaziçi sahili ile bütünleşebilecek, kültürel ve
doğal değerlerin yoğunlaştığı, kamu mülkiyetindeki arazilerin çoğunlukta olduğu
yerlerde, plan kararlarına göre düzenleme yapılacaktır.
Rekreasyon Alanı (Hayvanat Bahçesi) 01.05.1987 tarih, 267 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis Kararı ile Hayvanat Bahçesi alanı içinde turistik, sosyal ve kültürel
amaçlı dinlenme, eğlence tesisleri ile botanik bahçesi ve benzeri tesisler yapılabilir.
Avan projesi Büyükşehir Belediyesi veya ilgili belediyesinin olumlu görüşü alındıktan
sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayından geçtikten sonra
uygulanacaktır.
Yeşil ve Rekreasyon alanları (Maden ve Çayırbaşı Doğal Sit (Mesire) Alanları):
TAKS=0.01, H=4 m.'yi geçmeyecek ve inşaat sahası toplam 40 m²'yi aşmayacak
şekilde rekreatif amaçlı kullanımlara hizmet veren yapı yapılabilir. Bu alanlarda
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları geçerli olup, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu kararı alınmadan uygulama yapılamaz. Bu alanlarda
yapılacak uygulamalarda avan projeler ilgili belediyesinin olumlu görüşü alındıktan
sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunulacaktır.
Yeşil ve Rekreasyon alanları (Koru Alanları): Kamulaştırılarak kamu eline geçinceye
kadar TAKS: 0.01, H=4 m.'yi geçmeyen rekreatif amaçlı tesisler yapılabilir. Bu
alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları geçerli olup, Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı alınmadan uygulama yapılamaz. Bu
alanlarda yapılacakauygulamalarda avan projeler ilgili belediyesinin olumlu görüşü
alındıktan sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunulacaktır.
Özel Orman Alanları: II. Derece Sit Koruma Alanlarıdır. Orman Yasası hükümlerine
tabidir. Bu alanlara ait orman amenejman planları, ağaç rölevesi, flora ve fauna
varsa vista noktaları açısından etüdü, çevresel etki değerlendirme ve bunun gibi etüd
ve analizler yapıldıktan sonra ilgili kurum görüşleri alınacaktır.
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Bu alanlarda K.T.V.K. Kurulu‟nca sit derecelendirmesi ilke kararına uygun olarak
günübirlik tesis alanları, gezi alanları, yürüyüş, koşu, atıcılık gibi açık alanda
yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, kamp alanları, botanik bahçesi ve turizme
yönelik ticari satış birimleri gibi konut ve konaklama harici fonksiyonlar yer alacaktır.
Özel Orman alanlarında yatay alanın % 6‟ sı bir arazi kullanım yüzdesidir. Bu
alanların içine teknik ve sosyal altyapı alanları dahildir. Orman ve peyzaj nitelikleri
korunacak şekilde yapılanma şartları max TAKS:0.03, max KAKS:0.06 ve H
max=6,50 m.‟yi geçmemek üzere tanzim edilecektir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu onayı alınarak uygulama yapılacaktır.
Silivri
Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere,
mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik
alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması
şartıyla izin verilecek alanlardır.
Dere Koruma Alanında Kalan Yeşil Alanlar: Dere koruma alanlarında ayrılan yeşil
alanlarda; İ.S. K.İ. “Havza Koruma Yönetmeliğinin” mutlak koruma alanı ile ilgili
koşullara uyulacaktır. Bu alanlarda; lokanta, kafeterya, gazino, wc, otopark, havuz,
vb. yapı yapılmaması ve bu alanların ilgilileri tarafından hazırlanacak “havza
amenajman planları” çerçevesinde ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir,
piknik alanları, oturma yerleri, açık spor alanları, park, çocuk bahçesi, yürüme
parkuru, oyun bahçesi, balık tutma ceplerine izin verilebilir.
Ağaçlandırılacak Alanlar: Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlarda, meyvecilik
başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi,
dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden
uygun görüş alınması şartıyla izin verilir.
Şehir Parkı: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, park alanlarının
içerisinde park için gerekli tesisler dışında; kent içinde ve çevresinde günübirlik
kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, kültürel
ihtiyaçlarının karşılanabileceği açık ve kapalı tesisler (kongre- konser- tiyatro- sergikütüphane- dini tesis), botanik bahçesi v.b. kullanımlar yeralabilir. Bu alanlarda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi‟nce onaylanacak avan projeye göre uygulama
yapılacaktır. Şehir parkı alanı tamamında yapılacak yapılar için toplam yapılaşma
e:0.03‟ü aşamaz
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Yerleşime uygun olmayan alanlar: İnceleme alanındaki faaliyetleri devam eden özel
işletmelere ait taşocağı alanları hali hazırda yerleşime uygun değildir, Bu alanlar, taş
ocağı hafriyatıyla oluşmuş derin şevler ile 40 metrelere varan kalın dolgular
içermektedir. Bu alanlar kaya düşmesi, heyelan vee su baskını gibi riskler
taşımaktadır. Muhtemel kaya düşmesi, kama türü kitle hareketleri, göllenme gibi
riskler taşımaktadır. Bu alanlar yerleşime uygunluk haritalarında TO (Taş Ocağı) ve
YUO simgeleri ile gösterilmiştir. Halihazırda faaliyetleri devam eden özel işletmelere
ait taşocağı alanları işletme süresinin sonunda maden, çevre ve diğer kanunların
hükümlerine göre terk edilmelidir. İlgili kanun maddesine göre terk edilerek kontrollü
bir şekilde doldurulduktan sonra bu alanlarda planlamaya gidilmesi durumunda yeşil
alan, park, rekreasyon alanı, günübirlik sosyal tesisler olarak planlanmalıdır. Tek
katlı prefabrik sosyal tesis amaçlı yapı yapılmasının dışında yapılaşmaya izin
verilmemelidir. Her işletme alan bir bütün olarak ayrıntılı‟ bir şekilde jeolojik
jeofizik- jeoteknik çalışmalar yapılarak, oturma analizleri ve oluşabilecek kalın
şevlerde şey analizi yapılarak yapılaşma kriterleri belirlenmelidir. Bu alanlar için
alınacak tedbirler yapılacak ayrıntılı Jeolojik Jeoteknik Jeofizik etütler sonrasında
belirlenerek, planlama için uygunluğuna karar verilmelidir. Hazırlanacak detaylı
jeolojik-Jeofizik- jeoteknik etüt raporlarının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri
Genel Müdürlüğünün 04.04.2003 tarih ve 4256 sayılı genelgesi uyarınca Bayındırlık
ve İskan il Müdürlüğünce onaylanması gerekmektedir.
Park ve Dinlenme Alanları: Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda
yerleşmenin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde
günübirlik kullanıma yönelik, gezi alanları, yürüyüş; koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık
havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik
alanları, oyun eğlence parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları, büfe ve çayhaneler
gibi konut ve konaklama harici fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Emsal 0,05‟i,
toplam inşaat alanı 250 m2‟yi geçemez. Hmaksimum:4.50 metreyi geçmeyen sökülüp
takılabilir elemanlardan oluşan demontabl (büfe, WC, çay bahçesi vb) yapılar ve açık
otopark alanları yer alabilir.
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c) Konut Bölgeleri Kapsamındaki Turizm Plan Notları
Ġstanbul 1/5.000 ölçekli Ġlçelerinin nazım imar planlarında yapılan irdelemeler sonucunda
planların konut iĢlevi getirilen bölgelerinde turizm iĢlevine imkân veren plan notları tespit
edilmiĢtir. Bu plan notlarına göre aĢağıda belirtilen iĢlev alanları içinde konaklama tesisi, otel,
motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, bungolow, günübirlik tesisler, butik otel, turizm
tesisleri, misafirhaneler, rekreasyon ve konaklamaya yönelik tesislerin kullanımına imkan
verilmektedir (
Tablo 77, ġekil 117).
Konut YerleĢme Alanları
Konut+Ticaret+Hizmet Alanları
Konut+Ticaret alanları
Köy YerleĢim Alanları
Köy YerleĢim Alanları
Köy içi alanı
Konut bölgeleri
Konut/Turizm/Yönetici Merkez Alanı (KTYM)
Ticaret + turizm + Konut alanları
KarıĢık veya opsiyonlu kullanım alanları (Turizm-Konut)
Meskun Konut Alanları
Belirli bir rumuz ile ifade edilen alanlar (D KT1)
Tablo 77: Konut Alanları ĠĢlevileri Verilen Bölgelerde Plan Notları ile Ġfade Edilen Turizm
Alan Büyüklükleri

Ġlçeler
Arnavutköy
Kağıthane
Zeytinburnu
Üsküdar
Pendik
Tuzla
Sancaktepe
Beykoz
ġile
Adalar
Toplam

Konut Alanları kapsamındaki plan
notları ile ifade edilen turizm alan
miktarı (ha)
36,63
3,57
9,18
14,24
10,33
31,54
31,84
90,52
273,08
12,75
513,68

Tüm Plan Notları Kapsamındaki Toplam Potansiyel Turizm Alanı

5403,71

Plan Lejandlarında Gösterilen Toplam Turizm Alanı

3088,65
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Konut alanları kapsamında ifade edilen çoğu plan notunda turizm iĢlevleri için belirli kısıtlar
getirilmemekte, dolayısıyla alan niteliklerinde belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bazı plan
notlarında turizm iĢlevlerinin içeriği açıklanmamaktadır. Ayrıca bu alanların Ġstanbul
bütününde plan notları ifade biçimine bir düzenleme getirilebilir.
Ġrdelenmesi gereken plan notları;
Pendik
Konut+Ticaret+Hizmet Alanları: Sanayi alanından Konut+Ticaret+Hizmet alanına
dönüşümün öngörüldüğü alanlardır. Bu alanlarda donatı terki yapılmadan uygulama
yapılamaz. Alanda, konut, ticari hizmet veren yapılar, çok katlı mağazalar, bankalar,
oteller, sinema, tiyatro gibi sosyo kültürel yapılar yer alabilecek olup, Maks.
Emsal:1.75‟ dir.
Sancaktepe
Konut+Ticaret alanları içerisinde Maks. Emsal: 0,25‟i geçmemek koşulu ile katlı
otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans
kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.
Şile
Konut bölgesi olarak gösterilen alanlarda; konut ve turizm tesisleri yer alabilir.
Turizm tesisi yapılması halinde yalnızca toplumun yararlanmasına ayrılan yapı
niteliğindeki otel, motel, tatilköyü, pansiyon, kamping, bungalow, günübirlik, apart
otel ve devre mülk tesisleri yapılabilir.
Bu alanlarda yapılacak projeler turizm teşvik kanunu ve vasıflar yönetmeliğine uygun
olarak yapılacaktır.
Oteller için: Kaks:0.60, Hmax:7.50 m., max. parsel büyüklüğü 2500 m2‟den fazla
olamaz
Moteller için: Kaks:0.60, Hmax:7.60 m., max. parsel büyüklüğü 5000 m2‟den az
olamaz
Apart oteller için: Kaks:0.60, Hmax:7.50 m., max. parsel büyüklüğü 1500 m2‟den az
olamaz
Tatil köyleri için: Kaks:0.60, Hmax:7.50 m., max. parsel büyüklüğü 7500m2‟den az
olamaz
Kampingler için: Kaks:0.10, Hmax:4.50m.
Günübirlik kullanımlar için: Kaks:0.10, Hmax:4.50m.
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Köy Yerleşim Alanları: Ekolojik tarım alanlarında yer alması öngörülen ekolojik
turizmi destekleyici konaklama (pansiyonculuk, butik otel gibi), yeme-içme vb.
aktiviteler köy yerleşik alan içerisinde, yöre mimarisiyle uyumlu ve öncelikle mevcut
yapılar kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Köy Yerleşim Alanları: Bu alanlarda brüt yoğunluk 60 Kişi/ha olup, kişi başına düşen
inşaat alanı ise 35 m² olarak belirlenmiştir. Köy yerleşim alanları içerisinde yer alan;
yöreye özgü tarihi, doğal, kültürel değerlerin korunması ve düzenlenmesi esastır. Bu
alanlarda mevcut kırsal karakterin sürekliliği sağlanarak, yapı yasağı getirilmemiş
alanlardaki mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde köy dokusu
bozulmadan, doğal ve kültürel çevreyi tahrip etmeden yapılaşmaya gidilecektir. Bu
alanlarda; Binaların zemin katlarında ihtiyaca göre günübirlik ticari faaliyetler yer
alabilir.
Köy Yerleşim Alanları: Ekolojik tarım alanlarında yer alması öngörülen ekolojik
turizmi destekleyici konaklama (pansiyonculuk, butik otel gibi), yeme-içme vb.
aktiviteler köy yerleşik alan içerisinde, yöre mimarisiyle uyumlu ve öncelikle mevcut
yapılar kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Tuzla
Konut alanları: Bu bölgede ticari amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, gazino,
lokanta,çarşı, mağazalar,bankalar,oteller,sinema,tiyatro gibi sosyo-kültürel tesisler ve
yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir.Uygulamaavan projeye göre
yapılacaktır.
Üsküdar
Konut bölgeleri içinde yer alan tescilli eski eser yapılarda konut, kültür, konaklama ve
buna hizmet eden tesisler dışında kullanımlara yer verilmeyecektir.
Arnavutköy
Planda „D‟ rumuzuyla belirtilen 25 ki/ha yoğunluklu gelişme konut alanları, İSKİ‟nin
uygun görüşü alınmak ve bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartlarını geçmemek
koşuluyla, ekolojik yapı ile uyumlu, doğa odaklı turizm amaçlı nüfusun dinlenme ve
konaklama ihtiyacına yönelik pansiyon vb. alanlar olarak da kullanılabilir.
Büyükçekmece
Köy içinde yer alan yapılarda; zemin katlarda ticaret-hizmet, üst katlarda konut veya
turistik tesis(pansiyon vs. ) Fonksiyonları yer alabilir.
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Ticaret + turizm + Konut alanlarında; tamamen ticaret fonksiyonu, tamamen turizm
fonksiyonu veya tamamen konut fonksiyonu yer alabileceği gibi ticaret, turizm ve
konut fonksiyonu bir arada da yer alabilir. Ancak ticaret ve/veya turizm fonksiyonuyla
birlikte konut kullanımının da yer alması durumunda; Zemin katlar ticaret ve/veya
turizm amaçlı kullanıma, diğer üst katlar ise konut amaçlı kullanıma ayrılacaktır. Tüm
fonksiyonlar için aynı yapılaşma şartları geçerlidir. Bu alanda; katlı otopark, iş
merkezi, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, otel-motel v.b.
konaklama tesisi, yönetim binaları, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer
alabilir. Ayrıca, kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk
bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler
yapılabilir. Bu alanlarda minimum ifraz şartı: 1000 m2dir. Maks. Emsal: 2.40‟ı
geçmemek şartıyla, H.Maks: 18,50 metredir.
Beykoz
Yöre halkının istemesi halinde pansiyonculuk, butik otel, yeme-içme ve ekolojik tarım
şeklindeki aktiviteler; Geleneksel Köy Yerleşim Dokusu, Orta Yoğunluklu Köy Gelişme
Alanları ile Düşük Yoğunluklu Köy Gelişme Alanları içerisinde, yöre mimarisiyle
uyumlu ve öncelikle mevcut yapılar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Söz konusu
aktivitelerin yapılaşma koşullarının belirlenmesinde plan hükümlerinde bulunan
yapılanma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlardaki aktivitelerin, yerel istihdamı
gözeten pansiyonculuğa, küçük ölçekli otellere (butik otel, motel) ve yöresel ürünlerin
yetiştirildiği tarımsal faaliyetlere dayalı olması esastır.
Konut+ticaret alanları: Haftalık periyodik ihtiyaçları karşılayacak ve turizm
fonksiyonuna hizmet edecek olan perakende ve toptan ticaret ile hizmet
fonksiyonlarının yer alması öngörülmüştür. Zemin kat ticaret olmak kaydıyla, diğer
katlarda konut veya ticaret kullanımı yer alabilir. Bu alanlarda ayrıca ofis ve
konaklama fonksiyonları da yer alabilecektir. Brüt yoğunluk 180 kişi/ha, maksimum
yükseklik 4 kattır.
Köy Yerleşim Alanı: Bu alanlar yoğunluk değerlerine göre iki kademede
tanımlanmıştır. Yüksek Yoğunluklu Köy Yerleşim Alanı olarak tanımlanan alanlarda
maksimum yükseklik 4 kat, Düşük Yoğunluklu Köy Yerleşim Alanlarında maksimum
yükseklik 2 kattır. Köy yerleşim alanlarında pansiyon kullanımı da yer alabilir. Bu
alanlarda yapılacak olan imar uygulaması ve ifraz sonucu oluşan parsel büyüklüğü
500 m2 altında olamaz.
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Kağıthane
Meskun Konut Alanları: Bu alanlarda brüt yoğunluk 600 kişi/ha‟dır. Planda
gösterilen yollara cephesi bulunan parsellerde tamamen konut fonksiyonu veya
tamamen ticaret fonksiyonu yer alabileceği gibi konut ve ticaret fonksiyonu bir arada
da yer alabilir. Bu parsellerde katlı otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel
vb. konaklama tesisi, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar ile kütüphane,
nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro,
sergi salonu, özel sağlık ve özel eğitim tesisleri vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler yer
alabilir. Bu alanlarda uygulama otopark ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanacak ve
ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Katlı otopark
yapılması durumunda dış cepheleri estetik nedenlerle, uygun yapı-inşaat malzemesi ile
tamamen giydirilecektir.
Silivri
Konut Yerleşme Alanları: Kentsel Sit Sınırı içinde kalan Konut Yerleşme Alanlarının
tamamında mevcut dokuya uygun şekilde butik otel ve pansiyon biçiminde konaklama
birimleri yer alabilir.
Kentsel Sit Sınırı içinde kalan Konut+Ticaret Alanlarının tamamında mevcut dokuya
uygun şekilde butik otel ve pansiyon biçiminde konaklama birimleri yer alabilir.
Şişli
Konut + Ticaret Alanları: İş merkezleri, ofis-büro, alış-veriş merkezi, yönetim
binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar, otel, motel, vb. turizm
tesis alanları, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, gibi sosyo- kültürel ve
yönetimle ilgili tesisler ile lokanta, gazino gibi eğlenceye yönelik işlevler ve konut
fonksiyonları yer alabilir. Konut + Ticaret Alanlarında Kaks =1,5‟dir.
Adalar
Kültür Park alanında, sergi alanları, tarihi ve doğal çevreyi tanıtıcı ve canlandırıcı
etkinlik alanları, kültür evleri, konser, fuar, festival gibi açık hava organizasyonları,
açık hava müzeleri vb. uygulamaların yanı sıra rekreasyon alanları ile düşük
yoğunlukta konaklamaya imkan tanıyan alanlarında düzenlenmesi önerilmektedir.
Ayrıca açıklanan bazı ilçelere ait plan notları kapsamında belirtilen “turizm fonksiyonu,
konaklama” ifadeleri sözkonusu alanların hangi içerikte iĢlevlendirileceği ve ölçeği üzerine
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belirsiz ifade sunmaktadır. Bu alanları tarifinin netliği turizm kapasitenin ortaya konmasında
önem arz etmektedir. Ġlgili plan notları;
Tuzla:
Konut Alanları: Bu alanlar konut ve konaklama birimlerinin yer alacağı alanlar olup,
zemin katlarda perakende ticaret birimleri, lokanta, kafeterya, vb işlevler yeralabilir.
Üsküdar:
Konut/Turizm/Yönetici Merkez Alanı (Ktym): Konut, turizm tesisi ve yönetici merkez
fonksiyonları yer alabilir. Bu alanda konut yapılması durumunda max. TAKS:0,10
max. KAKS: 0,20 Hmax:6,50 m. olarak uygulama yapılacaktır. Yönetici merkez
fonksiyonu 1000 m²‟ den büyük parsellerde yapılabilir. Bu alanlarda max. TAKS: 0,10
hmax: 6,50 m, çıkmalar cephe boyu toplamının yarısını geçmemek kaydıyla uygulama
yapılabilir. Her 1000 m² de bir bağımsız bölüm yapılabilir. Bu alanlarda turizm tesisi
5000 m²‟den büyük parsellerde yapılabilir. max. TAKS:0,15 KAKS:0,40 Hmax:9,50 m.
olarak uygulama yapılacaktır. Bu alanda turizm tesisi yapılması halinde hazırlanacak
avan projelerin Çamlıca bölgesinin tarihsel özellikleri bağlamında geleneksel mimari
sürekliliklerini dikkate alan çağdaş ve çevresi ile her boyutta uyumlu yapılar olması,
monoblok yapı kütlesine dayalı olmayan parçalı ve gerekirse kademeli mimari
düzenlemeler yapılması, siluete olumsuz etki yapmaması, mümkün olduğunca eğime
dik konumlanmaması, eğimden dolayı kat kazanılması halinde en fazla 1 kat açığa
çıkacak şekilde kot verilmesi ve projenin ilçe belediyesi ile KTVK Bölge Kurulu‟nca
onaylanması esastır.
Arnavutköy
Konut+Ticaret: K+T1 sembolu ile gosterilen alanlar icerisinde planin getirdiği
yapılanma koşullarını geçmemek ve ilgili yonetmelikteki standartlara uygun olmak
koşuluyla perakende ticaret fonksiyonları, ofis, carşı, sinema, tiyatro, muze,
kütüphane, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel tesisler, yonetim binaları, banka,
finans kurumları, konaklama, ozelsosyo-kulturel ve ozelsaglik tesis alanları
yapılabilir.
Beykoz
Karışık veya opsiyonlu kullanım alanları (Turizm-Konut): Turistik açıdan önemli
noktalar olup deniz ve golf faktörü ön plandadır. Turizm yatırımı yapılmadığı takdirde
konut alanı olarak planlanacaktır. Değişik sosyo-kültürel yapıdaki insanlara hizmet
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verebilme olanağı açısından max. Yoğunluk E=0.40, Hmax: 3 kat olacaktır. Koruma
kurulunun uygun gördüğü mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu
alanlar, turizm+konutyada gereğinde konut alanı olarak planlanabilir.
Zeytinburnu
Konut alanlarında; avan projede belirlenen konut, sosyal+kültürel tesis, ticaret,
turizm, geleneksel ticaret ve yer altı otoparkı fonksiyonları yer alabilir.
Konut alanlarında yer alan ölçek itibariyle gösterilmeyen ve 1/1.000 ölçekli uygulama
imar planında gösterilecek olan tescilli parsellerde ve rekonstrüksiyonu yapılacak
yapılarda onaylı röleverestitüsyon ve restorasyon projelerine göre uygulama
yapılacaktır. Tescilli parsellerde ve rekonstrüksiyonu yapılacak yapılarda konut,
ticaret, kültür, dini tesis, hamam, turizm geleneksel ticaret, özel yurt, müze gibi
fonksiyonlar yer alabilir.
d) ÇeĢitli Alan Kullanımları Kapsamındaki Turizm Plan Notları
Ġstanbul 1/5.000 ölçekli Ġlçe nazım imar planlarında yapılan irdelemeler sonucunda planların
çeĢitli iĢlevler getirilen bölgelerinde turizm iĢlevine imkan veren plan notları tespit edilmiĢtir.
Bu plan notlarına göre aĢağıda belirtilen iĢlev alanları içinde turizm alanı, turizm tesisi,
turistik ve eğlence tesisleri, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, konaklama tesileri,
günübirlik tesis alanları iĢlevlendirilmektedir (Tablo 78 ve ġekil 117).
Donatı alanları
Sanayiden hizmet, ticaret ve konut fonksiyonlarına dönüĢüm alanı (kentsel yenileme
proje alanı)
Tercihli kullanım alanları
Yat limanı
Fuar+ticaret+ depolama alanı
Belediye hizmet alanları
Sanayiden hizmete dönüĢtürülecek alan
Özel proje alanı
Kentsel geliĢim ve dönüĢüm alanları
Deniz turizm tesisleri
Belirli bir rumuz atanan alanlar (TT M2 M3 T TTM)
Belirli parseller
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Sözkonusu alanlar il çapında değerlendirilecek olan turizm alan kapasitesine eklenecektir.
Böylece 628,07 ha. alan plan notları vasıtasıyla turizm alanı kapasitesine dahil olmaktadır.
Tablo 78: ÇeĢitli Alan Kullanımları Verilen Bölgelerde Plan Notları ile Ġfade Edilen Turizm
Alan Büyüklükleri

Ġlçeler

ÇeĢitli alan kullanımları kapsamındaki
plan notları ile ifade edilen turizm alan
miktarı (ha)

Arnavutköy

175,5

Çatalca

21,3

Eyüp

0,78

Küçükçekmece

168.14

Güngören

22,95

Bakırköy

31,29

Zeytinburnu

13,01

BeĢiktaĢ

0,68

Maltepe

17,48

Pendik

99,42

Tuzla

68,08

Adalar

9,62

Toplam

628,07

Tüm Plan Notları Kapsamındaki Toplam Potansiyel Turizm Alanı

5.403,71

Plan Lejandlarında Gösterilen Toplam Turizm Alanı

3.088,65

Söz konusu alan kullanımları dahilinde turizm kapsamında önerilecek alanların plan notlarına
aktarımında
-

Kent bütünündeki ulaĢım iliĢkilerini (turizm destinasyonları, havaalanı, liman, kent içi
toplu taĢıma) öne çıkaran

-

Ġlçelere göre taĢıma kapasitesi paralelinde bir oransal yaklaĢım ortaya koyan

-

Belirli periodlara göre turizm alanı kapasitesi paralelinde oranların esnetilebileceği bir
ifade biçimi geliĢtirilebilir.

Ġrdelenmesi gereken plan notları;
Kartal
Donatı alanları: S-14 no‟lu alt bölgede Yeşil fonksiyonunda gösterilen taşocağı
alanında Metropole hizmet edebilecek park, sosyal-kültürel turistik ve eğlence tesisleri
yer alabilir. Buradaki uygulama ve bodrum kullanımları, arazinin fiziki durumu
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dikkate alınarak Kentsel Tasarım Rehberi ve Estetik Kurul görüşü doğrultusunda
oluşturulacak avan projeye göre yapılır.
Maltepe
Sanayiden Hizmet, Ticaret Ve Konut Fonksiyonlarına Dönüşüm Alanı (Kentsel
Yenileme Proje Alanı): Bu alandaki uygulama 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak yapılacak Kentsel Tasarım
Projesine göre yapılacaktır. Bu alan içerisinde konut, ticaret, hizmet, spor, eğitim,
sağlık, turizm, rekreasyon ve diğer sosyal ve teknik donatı alanları yer alabilir.
Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak
Avan Projeye göre yapılacaktır. Brüt Maks. E: 1,50
Sanayiden Hizmet, Ticaret Ve Konut Fonksiyonlarına Dönüşüm Alanı (Sanayiden
Dönüşüm Kentsel Yenileme Alanı): Bu alandaki ticaret ve hizmet alanlarında; yönetim
merkezleri, büyük alışveriş merkezleri, mali kuruluşlar (büyük banka merkezleri,
finans kuruluşları, sigorta kurumları v.b.), toptan ve perakende ticaret, sosyal ve
kültürel kuruluşlar (lokanta, kafeterya, sinema, tiyatro vb.) turizm ve diğer hizmetler
(meslek odaları, teknik bürolar, uluslararası organizasyon büroları, sendika ve
dernekler, reklam büroları, ticari ve mali bürolar, avukatlık büroları, muayenehaneler
vb.) ile kirletici olmayan, ileri teknoloji kullanan hizmet ağırlıklı sanayi yer
alabilecektir. T - Brüt Maks. E: 2,00
Şile
Tercihli Kullanım Alanları, Turizm tesisi yapılması halinde:
o Tesislerde, Turizm Müesseseleri ve Nitelikli Yönetmeliğine göre otopark alanı
ayrılacaktır.
o Tesis bütünlüğü içinde birden fazla yapı inşa edilebilir. Bu durumda mimari avan
projesine göre uygulama yapılabilir.
o Bahçe mesafeleri içinde müştemilat yapılamaz. Yalnız arka bahçeye hafif malzemeden
en fazla derinliği 5 m.‟yi geçmeyen sadece üstü kapalı otopark garaj sundurması
yapılabilir
o Planda yapı yaklaşma mesafesi getirilmeyen tüm konaklama tesislerinde komşu
parsele ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 5 m.‟dir.
o Birden fazla bodrum yapılabilir. Ancak bu mekanların projelendirilmesinde yeraltı
suyuna karşı önlem almak ve altyapı sistemi kotunun altına düşüldüğünde sele karşı
önlem alınmak kaydı ile uygulama yapılabilir (Sadece otellerde).
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o Sadece Turizm Yatırım Belgeli turistik tesislerin zemin kotu altında bulunan
çamaşırhane, tesisatdairesi, otopark, depo, mutfak, hamam, yüzme havuzu, bar,
diskotek vb. kullanım alanları inşaat emsaline dahildir.
o Turizm tesis alanlarında ve günübirlik alanlarında uygulama aşamasında 2634 sayılı
Turizmi Teşvik Yasası ve Turizm Müesseseleri ve Nitelikleri Yönetmeliği hükümlerine
uyulacaktır.
o Turizm tesis alanları ve günübirlik tesis alanları sonradan hiçbir şekilde bu amaç
dışında kullanılamaz. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine bunların toplumun
yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu yazılarak tescil işlemi yapılmadan
iskan ruhsatı verilmeyecektir.
o Günübirlik kullanım alanları: Bu alanlarda konaklama tesisleri yapılamaz. Yalnız
günübirlik kullanıma dönük yeme içme ve eğlence birimleri olabilecektir. Ayrıca WC
duş ve soyunma kabinleri yapılacaktır. K.A.K.S. : 0.20,MaxH:4.50 m olacaktır. Asma
katlı yapılması halinde H:5.50 m yi geçemez.
Günübirlik

tesis

alanlarında

yapılar

sadece

sökülebilir

malzemeden

yapılabilir. Bu alanlarda sabit tesis inşa edilemez.
Minimum ifraz 1000 m2 olacaktır.
“M2” mevcut ve onanlı projelerine göre otel, motel, tatil köyü, gibi turizme yönelik
tesis olması şartı ile muhafaza edilecek ve yenilenmesi, tamiratı restorasyonu koruma
kurulu nun görüşü alındıktan sonra yapılacak olan uygulamaları ifade eder.
“M3” ile işaretli mevcut yapılar aynen muhafaza edilecek ve ilave yapı
yapılmayacaktır. Yıkılıp yeniden yapılması halinde mevcut yapı alanında h:6.50 ve
turizm amaçlı olmak şartıyla koruma kurulu kararı ile uygulama yapılacaktır.
TT simgesi ile işaretli alanlarda; otel motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, bungalow
gibi turistik tesisler yapılabilir. Yapı emsali brüt parsel üzerinden hesaplanacaktır.
Otel, motel ve tatil köylerinde; KAKS:0,30, hmax:6.50 m, kamping ve günübirlik
tesislerde; KAKS: 0,10 hmax: 3.50 m.‟dir. Yapıların denizden görünen en yüksek
saçak seviyesi hmax: 6,50 yi geçemez.
Tuzla
Tasdik sınırı içindeki tuzla aydınlı 2902-2904-2905-2906-2907-2908-2910-29532954-3547-3728-3729-3733-3734-3736-3739-3740 Parseller ile kadastral alan
belediye hizmet alanıdır.
Belediye hizmet alanında yaş sebze, meyve hali ve kuru gıda hali et ve et ürünleri, ofis
büro, konaklama yeri, cami, lokanta, hamam, postane, sigorta, banka, finans
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kurumları, katlı otopark, yönetim binaları, spor alanları, sağlık tesis alanı, eğitim
alanları, yeşil alanlar, sosyal tesis alanları, yol alanları, hal alanı içinde ihtiyaç
duyulan diğer donatı ve hizmet alanları yapılabilir. Emsal max:0.80‟dir.
Üsküdar
20 pafta, 353 ada, 7 ve 8 parseller ifraz edilemez. Ağaçları muhafaza şartı ile ve
inşaat emsali 0.30‟u geçmemek, ayrıca H: 6.50 m.‟yi aşmamak ve denizden görünümü
H: 6.50 m.‟yi geçmemek koşulu ile Turistik Tesisler yapılabilir.
Bakırköy
Yat limanı olarak öngörülen alanda, restaurant, konaklama birimleri, yat limanı ve
tesisleri, tekne onarım nakım birimleri, ofis binaları yer alabilir.
Büyükçekmece
„T‟ rumuzlu parsellerde, turistik tesis yapılması istenmesi halinde; taks: 0.30,
kaks:0.60 maks. H= 6.50 m yapılanma şartlarına uyulur. Mimari avan projesi ve kitle
maketi onaylanmadan uygulama projesi yapılamaz. Turistik tesis standartlarına
uyulacak ve gerekli otopark alanı parsel içinde düzenlenecektir
Beşiktaş
İstanbul Boğaziçi ikinci Karayolu geçiş güzergahında yer alan Levent Mahallesi ile
Gazeteciler Sitesi arasında kalmakta olan açık spor tesisi ve benzin istasyonu alanının
benzin istasyonu alanı dışında kalan kısmı; yapılanma şartları 1/1.000 ölçekli
uygulama imar planında belirlenecek spor, turizm ve eğlence merkezi alanıdır.
Beşiktaş Ortaköy 41 pafta, 51 ada, 14 ve 17 sayılı parseller H=8.50 m.‟yi aşmamak
şartı ile ilçe belediye başkanlığınca onaylanacak avan projesine göre uygulama
yapılacak turizm ve ticaret alanıdır.
Çatalca
Fuar+Ticaret+ Depolama Alanı: Ticaret, konaklama ve depolama kullanımı ile
beraber eğlence ve dinlenme amacı yanında tekstil, tarım vb. ürünlerin sergilendiği,
Uluslararası alışveriş vb. festivallerin düzenlenebileceği, sosyal tesis ve ilgili yönetim
merkezleri, fonksiyonun gerektirdiği ihtiyaç ölçüsünde konaklama tesisleri ve otopark
alanları ile donanmış alanlardır. Alanın büyüklüğünün gerektirdiği umumi hizmetlere
özgü kentsel donatı alanları ile kentsel teknik altyapı alanları %30‟dan az olmamak
üzere 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında belirlenecektir. 237 ada 11,
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17, 18, 20 ve 30 parsellerde gösterilen Fuar+Ticaret+Depolama toplam alanının
maksimum

%20‟sinde

depolama

faaliyetleri

ve

maksimum

%20‟sinde

Ticaret+Konaklama faaliyetleri yer alacaktır. Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama
yapılacaktır. Bu alanlarda devlet eli veya mülk sahibi yatırımları ya da devlet-şahıs
işbirliği ile uygulama yapılabilecektir. Yapılanma Emsal: 0,20 değerini aşamaz.
Eyüp
Belediye hizmet alanlarında zabıta, itfaiye ve idari hizmet binaları, kültür-sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet be yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma hizmetleri, kadınlar yaşlılar kimsesizler ve çocuklar için koruma evleri,
okul öncesi eğitim kurumları ve sağlık tesisleri yapılabilir.
Güngören
Sanayiden hizmete dönüştürülecek alan lejandı içinde kalan alanlarda büre çarşı
banka lokanta, sergi, konaklama, teşhir, vb. hizmet ve icari fonksiyonlar, sinema,
tiyatro, vb. kültürel tesisler ile kirletici olmayan ileri teknoloji kullanılan hizmet
ağırlıklı moda tekstil konfeksiyon vb. tesisler yapılacaktır.
Küçükçekmece
Özel proje alanları: fonksiyon dağılımı kentsel tasarım projesinde belirlenmek üzere
bölge parkı (tema park) konut, otel, motel ve rezidans gibi konaklama tesisleri,
lokanta, çok katlı mağaza ve çarşı içeren alışveriş merkezleri, fuar alanları, ofis, büro,
showroomlar, banka ve finans kurumlarını içeren iş merkezleri, sinema, tiyatro
lunapark, hayvanat bahçesi, müze sergi salonları, gibi kültürel tesisler, yüzme havuzu
buz pisti atış poligonu, duvar tenisi gibi spor alanları, su oyunları ve su sporları, hobi
bahçeleri, ile bu fonksiyonları destekleyen diğer fonksiyon alanları ve yapılar yer
alabilir. Bu alanlarda hmax: serbest olmak üzere diğer boyutlar avan projeye göre
belirlenecektir.
Zeytinburnu
Deniz turizm tesisleri alanında 5571 sayılı kanunla değişiklik 2634 sayılı turizmi
teşvik kanunun 3. Maddesinin (K) bendinde belirtilen deniz turizm tesisleri ve 3621
sayılı kıyı kanunun 6. Maddesinin © bendinde belirtilen fonksiyonlar yapılabilir. Bu
alandaki KAKS: 1,5. Yapılanma ile ilgili diğer hükümler avan proje ile belirlenecektir.
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Tercihli kullanım alanları (tk) : bu alanlarda turizm tesisleri için emsal=2,50, turizm
ticaret için toplam inşaat alanının en az %50 si turizm kullanımına ayrılmak koşuluyla
emsal =2,00 ticaret ve konut için emsal=1,00‟dır.
10 Temmuz 2003 onay tarihli planda yer alan ttkr ve tim kullanımları için verilen
haklar kullanılabilir. Bu hakkın üstündeki bu planla verilen emsalden doğan fark
turizm tesisi için kullanılacaktır.
Listesi plan lejandında verilen TC kültür ve turizm bakanlığı İstanbul 1. ve 4.
Numaralı kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları tarafından farklı
tarihlerde tescilleri yapılmış olan parsellerin listesinde belirtilen parseller müstakil
olarak veya müştereken turizm kültür sanatsal eğitim, dini tesis, ticari fonksiyonlar
yüklenebilir.
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanları 1- a) 500–501 pafta 2969 ada 71, 34, 29
parseller ile 3283 ada 3 ve 5 parseller konut+ticaret alanıdır. b)E:2,50 dir.
c)18,madde uygulamasına tabidir. d)Max H:Serbesttir. e)Bu alanda konut, ticari
hizmet veren yapılar, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema-tiyatro gibi sosyal
ve kültürel tesisler yer alabilir.
Diğer yandan bazı ilçelerde kent bütünü ve kent dıĢına hizmet edebilecek fuar alanı, Büyük
Alan Kullanımı Gerektiren Kamu KuruluĢ Alanları ve belediye hizmet alanlarında rekreasyon
fonksiyonu önerilmektedir. Bu alanların nitelik ve kapsamı net bir Ģekilde ifade edilebilir.
Turizm alanı kapasitesine dahil olması değerlendirme konusudur. Bu alanlar turizm kapasite
hesabına eklenmemiĢtir.
Pendik
Fuar alanı: İstanbul Metropoliten Alanı‟ nın Anadolu Yakası‟ na yönelik olarak;
içinde yeşil alanlar, parklar, rekreasyon alanları, otoparklar, fuar ve sergileme
tesisleri, oyun ve eğlence parkları, turizme yönelik ticari satış birimleri gibi
fonksiyonlar yeralacaktır. Fuar alanında yapılaşma açısından ayrıntılı zemin etüdleri
yapılacak olup bu etüdler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı‟nca
düzenlenecek avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
Max. KAKS=0,25‟ i geçemez. 15.07.2003 Gün ve 481 sayılı İ.B.B.Meclis Kararı ile
İlave Edilmiştir.
Tuzla
Fuar Alanı: Fuar alanında İstanbul Metropoliten Alanı‟nın Anadolu yakasına yönelik
olarak, içinde yeşil alanlar, parklar, rekreasyon alanları otoparklar, fuar ve sergileme
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tesisleri, lunapark, oyun ve eğlence parkları, turizm amaçlı ticari birimler gibi
fonksiyonlar yer alacaktır. Fuar alanı yapılaşma açısından ayrıntılı zemin etüdleri
yapılacak olup bu etüdler çerçevesinde maksimum iki katı geçmeyecek şekilde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı‟nca düzenlenecek avan projeye göre uygulama
yapılacaktır.
Belediye Hizmet Alanında maxH=12.50‟yi geçmemek kaydı ile lokanta, kafeterya,
sosyal ve kültürel tesis, spor tesisi, çay bahçeleri, park ve rekreasyon alanları,
belediye hizmet birimleri yapılabilir.
Üsküdar
“A” rumuzlu alanlar: Bu alanlarda; Mevcut ağaçların korunması kaydıyla alanın
doğal yapısına uygun olarak yapılacak amenajman planı ve ağaçlandırma projelerine
göre gerekli hallerde sınırlı şekilde ağaç dikimi yapılabilir. Ayrıca bu alanlarda
yapılacak peyzaj projelerine göre doğayı tahrip etmeden doğa ile uyumlu malzemeler
kullanılarak ve planda gösterilen yollar dışında yeni yollar açılmamak, yeni yapı
yapılmamak ve ilgili kurumların görüşleri alınmak kaydıyla halka açık rekreasyon
amaçlı piknik, doğal gezinti ve yürüyüş alanları da düzenlenebilir.
Fatih
Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları: Büyük Alan Kullanımı
Gerektiren Alanlar Yenikapı İSKİ Tesisleri alanıdır. Bu alanda; yapılanma koşulları
plan notlarının 1.6, 1.7 ve 1.16. maddeleri çerçevesinde belirlenecek, Tarihi Yarımada
siluetini zedeleyen büyük kitlesel yapılar yerine kademeli yapılar düzenlenecek, açık
kanalizasyon arıtma tesisleri yapılmamak şartıyla yeşil doku ağırlıklı düzenlemeler
yapılacak, teknik gereksinimler doğrultusunda ayrılan yapı alanları dışında kalan
alanlarda kamuya açık rekreasyon amaçlı düzenlemeler yapılacaktır.
e) Değerlendirme:
Ġstanbul ilçelerine ait 265 adet 1/5.000 Ġlçe Nazım Ġmar Planı incelenerek plan lejandında yer
almayan ancak plan notlarında turizm alanı kullanımı önerilen alanlar tespit edilmiĢtir. Sonuç
olarak plan lejandlarında belirtilen 3088 ha turizm alanı bulunmasına karĢılık plan notlarında
ifade edilen potansiyel 5403 ha turizm alanı tespit edilmiĢtir.
Raporda dört kategoriye göre açıklanan plan notları bakımından genel sorunlar;
ĠĢlev alanı tanımlarının ilçelere göre farklılık göstermesi,
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Turizm kapasitesinin tespit edilmesi için iĢlev alanları tanımlarındaki belirsizlikler
(Örn. Günübirlik turizm tesisi ifadeleri ve yapılanması).
ĠĢlev alanları tanımlarının hiyerarĢik açıdan düzensizlik göstermesi (Örn. merkez,
ticaret alanları vb.)
Turizm kapsamında önerilecek alanların plan notlarına aktarımında kent bütünü ile
iliĢki kurulmaması.
Çoğu plan notunda kapasite ve kullanıcı kitlesinin ifade edilmemesi
Bazı plan notlarında alan niteliğine uygun olmayan iĢlevlerin önerilmesi (Örn.
Rekreasyon alanlarında konaklama, hizmet vb.)
Bazı plan notlarında turizm iĢlevlerinin içeriği açıklanmaması
Turizm iĢlevleri için herhangi bir kullanım oranı veya kısıt tarif edilmemesi
olarak belirtilebilir.
Merkez, konut ve çeĢitli iĢlev alanları plan notlarında turizm alanları için belirli bir lokasyon
ve kısıt tanımlanmaması gelecekte verimsiz bir arz düzeyinin oluĢma riskini ortaya
koymaktadır. Karma alan kullanımı planlama literatüründe giderek daha fazla benimsenen bir
yaklaĢımdır ancak alan kullanım dengesinin mutlak bir Ģekilde gözetildiği planlara ve plan
ifade biçimlerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Diğer yandan doğal çevre kapsamında belirli iĢlevlerin net bir Ģekilde tanımlanması doğal
çevrenin korunması ve turizme katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Özellikle
rekreasyon, günübirlik tesisler, piknik alanları, seyir alanları vb. kullanımların bulundukları
konuma göre niteliksel olarak daha detaylı tarif edilmesi gerekebilir. Çünkü belirtilen bir
fonksiyon ilgili lokasyondaki insanlar için donatı niteliği taĢıyabilir veya bütün bir Ģehir için
turistik bir hareket alanı da teĢkil edebilir. Bu alanların kullanım dengesi daha özelleĢmiĢ
planlama yaklaĢımlarıyla ele alınabilir. Böylece doğaya aktaracak yük kontrol altına alınarak
ve turizmin sürdürebilirliği sağlanabilir.
Bu değerlendirmelerin sonucunda; söz konusu belirsizliklerin giderilmesi için iĢlev alanı
tanımlarının tüm ilçeler için ortak bir dilde netleĢtirilmesi sağlandıktan sonra turizm alanları
bakımından üst ölçekli planlar ile nazım planların iliĢkisini sağlayacak bir planlama yaklaĢımı
geliĢtirilebilir. Buna göre;
1. Turizm master planında öne çıkan belirli kriterlere göre (örn. ulaĢım aksları ve
mekânları, toplu taĢıma, turizm destinasyonlarına yakınlık vb.) belirli dereceler
kapsamında (Örn. 1. 2. 3. derece) turizm geliĢme alanı bölgeleri önerilebilir ve
bölgelerin derecelerine göre öncelikli turizm alanı geliĢme koĢulu tanımlanabilir.
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2. Bu bölgeler dıĢındaki alanlar için tarif edilen plan notlarından turizm ifadeleri
çıkarılabilir.
3. Ġlçelerin “konaklama tiplerine göre” mevcut yatak kapasitelerinin doluluk payı dikkate
alınarak geliĢtirilecek turizm tesis tipleri (5. Yıldızlı otel, butik otel vb.) oranları
önerilebilir.
4. Bu oranlar geliĢen eğilimler ve hedef ziyaretçi kestirimlerine göre belirli periyodlarda
düzenlenebilir.
Çünkü turizm sektörünün diğer birçok sektöre göre daha devingen olması alınan plan
kararların daha kısa aralıklarla revize edilmesini gerektirmektedir.
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ġekil 117: Ġstanbul 1/5.000 Ġlçe Nazım Ġmar Plan Notlarında Ġfade Edilen Potansiyel Turizm Alanları ile Plan Lejandlarında Gösterilen Turizm Alanları
Haritası
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ġekil 118: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Arnavutköy
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ġekil 119: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Çatalca
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ġekil 120: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Silivri
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ġekil 121: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Büyükçekmece
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ġekil 122: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Sarıyer
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ġekil 123: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Sultangazi
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ġekil 124: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – BaĢakĢehir
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ġekil 125: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Esenyurt
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ġekil 126: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Beylikdüzü
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ġekil 127: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Avcılar
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ġekil 128: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Küçükçekmece
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ġekil 129: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Kağıthane
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ġekil 130: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – GaziosmanpaĢa
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ġekil 131: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Esenler
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ġekil 132: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – BayrampaĢa
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ġekil 133: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Bağcılar
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ġekil 134: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Güngören
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ġekil 135: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Bahçelievler
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ġekil 136: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Bakırköy
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ġekil 137: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Zeytinburnu
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ġekil 138: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Eyüp
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ġekil 139: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – ġiĢli
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ġekil 140: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – BeĢiktaĢ
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ġekil 141: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Beyoğlu
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ġekil 142: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Fatih
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ġekil 143: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Kadıköy
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ġekil 144: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Üsküdar
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ġekil 145: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Ümraniye
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ġekil 146: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – AtaĢehir
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ġekil 147: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Kartal
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ġekil 148: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Maltepe
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ġekil 149: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Pendik
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ġekil 150: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Tuzla
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ġekil 151: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Sultanbeyli
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ġekil 152: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri –Sancaktepe
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ġekil 153: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Çekmeköy
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ġekil 154: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Beykoz
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ġekil 155: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – ġile
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ġekil 156: Nazım Plan Kararlarında Turizme Yönelik ĠĢlevlerin Türleri, Konum ve Büyüklükleri – Adalar
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ġekil 157: Ġlçe Planında Turizme AyrılmıĢ (Plan Lejandı) Alanların Ġstanbul Toplamına Göre Lokasyon Katsayılarının Mekânsal Dağılımı
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ġekil 158: Ġlçe Planında Turizme AyrılmıĢ (Plan Notu) Alanların Ġstanbul Toplamına Göre Lokasyon Katsayılarının Mekânsal Dağılımı
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ġekil 159: Ġlçe Planında Turizme AyrılmıĢ (Plan Notu Ve Plan Lejandı) Alanların Ġstanbul Toplamına Göre Lokasyon Katsayılarının Mekânsal
Dağılımı
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4.2.2.1.3.3 Ġlçe Nazım Planlarında Getirilen Turizm Ve Ilgili IĢlev Kararlarının
Lokasyon Katsayısı Dağılımlarının Irdelenmesi Ve Değerlendirilmesi
Ġstanbul‟da yürürlükte olan 1/5.000 ölçekli nazım planlar ile turizm ve ilgili iĢlev kararları
getirilen ilçeler alan büyüklükleri, mekânsal dağılımları açısından karĢılaĢtırmalı olarak
yukarıda irdelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bu bölümde ise yukarıda incelenen ilçeler
özelindeki turizm iĢlevinin büyüklük dağılımlarının Ġstanbul bütünü içinde ne anlama geldiği
yorumlanacaktır. Bu konudaki değerler Tablo 15‟de yer almaktadır. Ġstanbul geneli ve
getirilen iĢlev türlerinin dağılımı konusunda derinlemesine yorum yapmak için “lokasyon
katsayısı” (LQ)58 kullanılacaktır. Bu çalıĢmada LQ=(Ġlçede turizm iĢlevi verilen toplam alan /
Toplam ilçe alanı) / (Ġstanbul‟da turizm iĢlevi verilen toplam alan / Ġstanbul toplam alanı)
olarak tanımlanmıĢtır. Buna göre LQ değeri 1‟den büyük çıkan ilçeler nazım plan kararlarıyla
turizm iĢlevi getirilen alanlar açısından yoğunlaĢma olan ilçeler olarak ortaya çıkmaktadır. 3
lokasyon analizi yapılmıĢtır. Bunlardan birincisi plan lejandı ile getirilen turizm iĢlevinin
büyüklüğünün Ġstanbul bütünü içindeki yığılmasının arayıĢıdır. Bu analizde maksimum değer
5.02 ile Zeytinburnu‟ndadır. Lokasyon katsayısı 3 ve 3‟den büyük olan ilçelere bakıldığında;
Sarıyer (3.83) ve Bakırköy (3.00) karĢımıza çıkmaktadır. Zeytinburnu ve Bakırköy de turizme
yönelik kararlarda “turizm tesis alanı” iĢlevi getirilen alanlar öne çıkmakta iken, Sarıyer‟de
turizm kararlarının çeĢitlendiği ve günübirlik turizm alanlarının, kamu eğitim ve dinlenme
tesislerinin, turizm ve 2.konut yerleĢme alanlarının, konaklama ve konut alanlarına yönelik
turizm alanlarının planlanmıĢ olduğu görülmektedir. Sarıyer‟de lokasyon katsayısını yüksek
çıkaran iĢlevler kuzeyde yer seçmiĢ olan konaklama ve konut alanları ile günübirlik turizm
iĢlevidir. Bu iĢlevin orman değerleri açısından taĢıdığı risk bu değerle kendini belli
etmektedir. Bu analizde lokasyon katsayısı 1‟den büyük olan ilçelere bakıldığında; ġile
(2.11), Adalar (1.84), Arnautköy (1.68), Fatih (1.59), BeĢiktaĢ (1.19) gelmektedir. ġile‟de
otel-motel ve konaklama ve konut alanları dıĢınta tüm turizm türlerinin bulunmakta olduğu
ancak en büyük oranın ekolojik turizm alanlarına ayrılmıĢ olduğu görülmektedir. Adalara
getirilen turizm kararlarında turizm tesis alanı ve günübirlik kullanımlar öne çıkmakta,
Arnavutköy‟de bu fonksiyonlara ek olarak turizm ve 2.konut yerleĢme alanları ile otel+motel
fonksiyonlarının da planlarda geliĢtirildiği görülmektedir.
Fatih ilçesinde ise turizm iĢlevinde yüksek değere sahip olması nazım plan kararlarıyla bu
bölgeye aĢırı yığılmalar yüklendiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum kültürel miras alanı
olarak çok kıymetli olan böylesi bir alana çok daha dikkatle yaklaĢılmasını turizme altyapı
58

Lokasyon katsayısı, bir bölgede ölçmek üzere seçilen büyüklüğün tüm büyüklük içindeki yoğunlaĢma
düzeyidir.
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sunan iĢlevlerden uzak tutulması gerektiğine iĢaret etmektedir. Fatih gibi BeĢiktaĢ ilçesi de
kültür üçgeni içinde yer almakta ancak buradaki yığılmanın Fatih kadar olmadığı
görülmektedir. Ġlçede turizm tesis alanı ve otel+motel iĢlevleri yer almaktadır.
Tablo 79‟de nazım planlarda turizm iĢlevlerine ayrılmıĢ alanların Ġstanbul toplamına göre
lokasyon katsayıları ve katsayıların mekânsal dağılımları izlenmektedir (ġekil 159).
Tablo 79: Ġlçe Nazım Planında Turizm ve ĠliĢkili ĠĢlevlere AyrılmıĢ Alanların Ġstanbul
Toplamına Göre Lokasyon Değerleri

Ġlçeler
Arnavutköy

9483,84

0,81

1,68

0,36

Çatalca

11217,66

0,33

0,58

0,2

Silivri

22144,01

0,59

0,57

0,61

Büyükçekmece

14092,51

1,03

0,36

1,37

Sarıyer

7931,21

4,93

3,83

5,49

Sultangazi

3624,23

0,04

0,1

0

BaĢakĢehir

9658,2

0,66

0,1

0,95

Esenyurt

4311,88

0,18

0,02

0,27

Beylikdüzü

3773,89

0,2

0,6

0

Avcılar

2707,21

0,24

0,7

0

3447,99
1483,42
1483,42
1175,51
954,3
2239,78
716,8
1656,61
2964,87
1226,35
5438,42
1149,52
1578,57
771,26
1592,88
2507,2
3533,93
3979,98
2501,36
5306,07
5853,88
4282,39
11109,24
2885,79
5096,87
9635,04
12794,13
46700,84
1105,27

4,03
2,55
0,02
1,66
4,92
2,48
5,26
2,79
2,1
2,17
0,39
4,86
2,2
2,69
2,99
0,73
0,38
0,28
0,25
0,17
1,08
2,07
0,63
0,28
0,63
0,17
0,5
0,87
1,14

0,34
0
0,05
0
0
0,06
0,02
0,03
3
5,02
0,96
0,97
1,19
0,72
1,59
0,14
0,22
0,04
0,73
0,26
0,08
0,7
0,51
0
0
0,41
0,93
2,11
1,84

5,92
3,85
0
2,51
7,44
3,72
7,95
4,21
1,65
0,71
0,1
6,85
2,72
3,7
3,7
1,03
0,46
0,41
0
0,13
1,58
2,76
0,69
0,43
0,95
0,05
0,28
0,24
0,79

Küçükçekmece
Kağıthane
GaziosmanpaĢa
Esenler
BayrampaĢa
Bağcılar
Güngören
Avrupa yakası Bahçelievler
Bakırköy
kültür üçgeni
dıĢı
Zeytinburnu
Eyüp
ġiĢli
BeĢiktaĢ
Beyoğlu
Fatih
Avrupa yakası Kadıköy
kültür üçgeni içi Üsküdar
Ümraniye
AtaĢehir
Maltepe
Kartal
Pendik
Tuzla
Sultanbeyli
Sancaktepe
Çekmeköy
Anadolu yakası Beykoz
ġile
kültür üçgeni
dıĢı
Adalar
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Lokasyon
Lokasyon
Lokasyon (plan Lokasyon (plan
(toplam turizm lejandlı turizm notlu
turizm
alanları)
alanları)
alanları)
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Ġkinci analiz türü plan notu ile turizm iĢlevi getirilen alanların Ġstanbul bütününe göre oranına
bakılmıĢtır. Bu analizde birinci analiz öne çıkan ilçelerden çok farklı ilçeler ve farklı değerler
karĢımıza çıkmaktadır. Bu analizde maksimum değer 7,95 ile Güngören‟dedir. Plan kararı ile
getirilen turizm iĢlevlerinde sadece turizm tesisi iĢlevinin 0,17 gibi çok küçük bir alan ile
karĢımıza çıktığı Güngören ilçesinde plan notları incelendiğinde merkez alanında T+H+T
lejandı ile turizm iĢlevine izin verildiği görülmektedir. Benzer Ģekilde BayrampaĢa (7.44) ve
ġiĢli (6.85)‟de merkez fonksiyonları içinde turizme izin veren plan notları ile ikinci en büyük
değerdedir. Küçükçekmece (5.92), merkez, yeĢil alan ve karma plan notları ile turizm iĢlevi
verilmektedir.
Bahçelievler (4.21), Bağcılar (3.72), Beyoğlu (3.70), Fatih (3.70) ilçelerinde plan notları ile
merkez alanına turizm iĢlevinin verildiği görülmektedir. Kağıthane‟de (3.85) ise merkez alanı
yanı sıra konut alanlarına da plan notu ile turizm iĢlevinin verilmektedir.
Pendik (2.76), merkez ve konut alanlarına plan notu ile turizm iĢlevinin verildiği, BeĢiktaĢ
(2.72), yeĢil alan olarak tanımlanan alanlara plan notu ile turizm iĢlevinin yüklendiği, Esenler
(2.51), merkez alanlarında turizm iĢlevinin verildiği alanlardır.
Bakırköy (1.65), Büyükçekmece (1.37), Kartal (1.58), Kadıköy (1.03) merkez alanlarına plan
notu ile turizm iĢlevinin verildiği alanlardır.
Tüm bu ilçeler değerlendirildiğinde, Kağıthane, Esenler, BayrampaĢa, Bahçelievler,
Sultanbeyli, Sancaktepe59 plan kararlarında hiç turizm iĢlevine yer verilmemiĢken plan notları
ile merkez iĢlevi içinde turizme olanak tanınması nedeni ile turizme yönelik yatırımlara açık
hale gelmiĢlerdir.
Kâğıthane dıĢındaki ilçelerin turizm yatırımlarına konu olma potansiyeli sınırlı olmakla
birlikte Kâğıthane‟nin bölgede son dönemde gerçekleĢtirilmeye baĢlanan proje ve yatırımlar
ile (Sadabad bölgesi, Cendere vadisi gibi) bu gruptaki ilçelerden farklı olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ticaret ve turizme ayrılmıĢ alanlara birlikte bakıldığında
lokasyon değerlerinin Ġstanbul‟un batı yakasında Haliç-Küçükçekmece gölü ve E5-TEM
otoyolunun sınırlandırdığı bu alt bölgede yüksek çıktığı ve bu bölgenin ağırlıklı olarak T1 +
T2 + T3 + THT iĢlevi açısından potansiyel bir alan sunduğu anlaĢılmaktadır.
2009 yılında onaylanan 1/100.000 Ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda (Ġstanbul ÇDP
Raporu, 2009, Plan Kararları ve Gerekçeleri) (ÇDP) Büyükdere aksı boyunca Maslak‟a kadar
uzanan mevcut Merkezi ĠĢ Alanı (MĠA) ile MĠA‟nın batı yönünde, Topkapı-Maltepe59

Sultanbeyli (0.43), Sancaktepe (0.95), lokasyon değeri 1‟in altında olduğundan metinde konu edilmemiĢtir.
Bkz Tablo 79.
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BayrampaĢa‟yı kapsayan alan ve doğu yönünde Altunizade bölgesi “MĠA ve BütünleĢme
Bölgesi” olarak tanımlanmıĢtır. Avrupa Yakası‟nda mevcutta ticaret hizmet kullanımlarının
yoğunlaĢtığı Bakırköy‟ün yanı sıra, Yenibosna Basın Aksı ve Silivri bölgesi ise “Birinci
Derece Merkez” olarak belirlenmiĢtir. Etki alanı Avrupa Yakası‟nın büyük bölümüne ulaĢan
Bakırköy merkezinin bu potansiyelini gelecekte de devam ettirmesi; Silivri merkezinin ise
kentin batı bölgesine hizmet edecek yeni bir merkez olarak geliĢtirilmesi planlanmıĢtır.
Anadolu Yakası‟nda, MĠA‟nın yükünü azaltan, iki yaka arasındaki gerek iĢgücü gerekse
ulaĢım dengesini sağlayan, ticaret, turizm, konut, kültür, yönetim ve rekreasyon alan ve
kullanımlarının yer alacağı güçlü bir merkeze ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda ÇDP‟nda
Kartal ile Kozyatağı - AtaĢehir birinci derece merkezler olarak tanımlanmıĢlardır. Ġstanbul‟da
orman alanları komĢuluğunda ya da su toplama havzaları içinde olmaları nedeniyle merkez
geliĢimiyle tehdit oluĢturan batı yakasındaki Maslak‟a alternatif olarak önerilen yukarıdaki
merkezler gibi doğu yakasında da Kavacık‟a alternatif olarak bu merkezler geliĢtirilmiĢlerdir.
Ümraniye, Sultanbeyli ve Samandıra ilçelerinin mevcutta sahip oldukları hizmet merkezi
potansiyellerine rağmen; kentin kuzeyine yönelik oluĢturdukları baskıların hafifletilmesi için
bu merkezlerin geliĢimlerinin kontrol altında tutulması planının temel hedefleri olarak kabul
edilmektedir.
Mevcut sanayi alanlarının bir kısmının yer değiĢtirme ve ticaret-hizmetler fonksiyonuna
dönüĢme eğiliminde olduğu Topkapı, Kâğıthane, BayrampaĢa, GaziosmanpaĢa bölgelerinde
ticaret ve hizmet sektörüne geçiĢ olanakları değerlendirilmiĢtir. DönüĢümün kısa sürede
gerçekleĢebilmesi için mevcut sanayi dokusunda, kullanılabilir değeri olan sanayi binalarının
korunup, fonksiyon değiĢikliği yapılarak eğitim, kültür endüstrileri alanlarına dönüĢümü
desteklenmektedir (Ġstanbul ÇDP Raporu, 2009, Plan Kararları ve Gerekçeleri). Bu açıdan
ilçe nazım plan kararlarında yer alan T1+T2+T3+THT lejantlı kararlar ÇDP temel ilkelerine
genelde aykırı değildir. Fakat her ilçenin bu lejant altında yer alan turizme yönelik
koĢullarının plan lejantlarının açılımları ve plan notlarıyla birlikte irdelenmesi ve
uyumlaĢtırma iĢleminin yapılması gerekmektedir.
Hem plan kararları hem de plan notlarının birlikte değerlendirildiği toplam turizm alanlarına
göre yapılan lokasyon hesabında plan notu ile turizm iĢlevi verilmesi durumundaki
değerlerden daha düĢük olmakla birlikte ilçeler bazında çok benzer bir sınuç ortaya
çıkmaktadır. Bu durum sadece iki ilçede farklılaĢmaktadır: Zeytinburnu ve Adalar. Sonucu Ģu
Ģekilde yorumlamak mümkündür; plan kararları ile getirilen turizm iĢlevinde alan
büyüklüğünü hesaplamak net iken, plan notları ile getirilen kararlarda birden fazla fonksiyona
izin verildiğinden ve oransal olarak konumuz gereği turizm iĢlevinin ne kadarını kapsayacağı
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da belirtilmediğinden plan notları ile getirilen turizm iĢlevinde alan büyüklüğünün
hesaplanması net olamamaktadır. Bu durumda izin verilen lejandın tamamı hesaba sadece
turizm alanı olacakmıĢ gibi katıldığından değerler plan notları ile getirilen turizm iĢlevinin
lokasyon değerlendirilmesinde daha yüksek çıkmaktadır. Zeytinburnu ve Adalar ise plan
alanlarının küçük olması nedeni ile bu hesaplamada istisna oluĢturmaktadırlar.
Her Ġki Lokasyon Katsayısı Hesaplarına Göre Nazım Planlarda Turizm ve ĠliĢkili
ĠĢlevler Getirilmeyen ve UzmanlaĢma Potansiyeli TaĢımayan Ġlçeler:
Birinci hesaplamaya göre 39 ilçenin nazım plan kararlarıyla getirilen turizm ve iliĢkili
iĢlevleri Ġstanbul geneline oranla düĢük çıkan ve lokasyon katsayıları 1.00 in altında
gerçekleĢen 26 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerden bazıları turizm iĢleviyle çok yakın olmasalar
bile bazı ilçelerde daha yüksek lokasyon değeri çıkması beklenir. Arnavutköy, Çatalca,
Silivri, Eyüp, Maltepe, Sultanbeyli Pendik, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz gibi orman
ve/veya kıyı potansiyeli yüksek olan ilçeler bu konudaki örneklerdir. Ancak burada
belirtilmesi gereken husus Ģudur; bu ilçelerde nazım planlar sınırlı bir bölümde hazırlanmıĢ,
ilçenin geri kalan alanı korunması gereken orman ve tarım alanlarıyla su havzaları olarak plan
dıĢı bırakılmıĢtır. Ancak bu yapıda olmayan fakat lokasyon katsayısı 1.00‟in altında çıkan
Kağıthane, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde turizm
potansiyeli yüksek olduğu halde bu potansiyel plan kararlarına yeterince yansımamıĢtır.
Plan notu ile turizm iĢlevi verilen ilçelerin Ġstanbul geneline oranına göre yapılan lokasyonun
1.00‟in altında gerçekleĢtiği 15 ilçe bulunduğu saptanmıĢtır. Bu durumda plan kararlarında
yer alan sekiz turizm iĢlevinin yer almadığı dolayısıyla lokasyon katsayılarının 0.00 olduğu
ilçelerin Kağıthane, Esenler, BayrampaĢa, Sultanbeyli ve Sancaktepe olduğunu bu ilçelerde
getirilen T1+T2+T3+THT lejantı ile turizm iĢlevinin bir bölümüne olanak tanındığını
belirtmek gerekir. Kağıthane, Esenler, BayrampaĢa bu nitelikteki ilçelerdir Bu ilçelerde
turizm kararlarının sadece ticaret alanları üzerinde geliĢmesi öngörülmüĢ ve birinci gruptaki
lokasyon katsayıları çok yüksek gerçekleĢmiĢtir. Her iki hesaplamada da 1.00‟in altında
lokasyon değerine sahip olan Çekmeköy ilçesinde turizm tesis alanı, ekolojik turizm alanı ve
ticaret alanları ile yönlenen turizm geliĢimi önerilmektedir. Arnavutköy, Eyüp ve Beykoz
ilçeleri benzer nitelikler göstermektedir; turizm tesis alanı, ticaret alanı ve günübirlik alanlar
her üç ilçede de plan kararlarıyla getirilirken bunlara ek olarak Arnavutköy‟de otel+motel, ve
turizm+2.konut yerleĢmesi, Eyüp‟te konaklama+konut alanları, Beykoz‟da ise ekolojik turizm
alanlarının geliĢmesi öngörülmüĢtür.
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Sonuç olarak; bilindiği üzere Ġstanbul, yerleĢim tarihi son yıllarda yapılanYenikapı'daki
kazılarla bulunan liman ve diğer buluntularla 8500 yıl, kentsel yerleĢik tarihi yaklaĢık 3 bin,
baĢkentlik tarihi ise 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiĢtiği noktada
bulunan bir dünya kentidir. Çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmıĢ,
yüzyıllar boyu çeĢitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaĢadığı kozmopolit yapısını
korumuĢ ve tarihsel süreçte eĢsiz bir mozaik hâlini almıĢ, bu açılardan da zengin tarihsel ve
kültürel mirasa sahip geçmiĢten günümüze uzanan bir dünya baĢkentidir. Günümüzde
Ġstanbul‟un sahip olduğu kültürel miras değerlendirilerek uluslararası rekabetini kültür ve
turizm üzerinden geliĢtirmesi için çaba sarf edilmektedir. Bu konu 1/100 000 ölçekli Ġstanbul
ÇDP kararlarında “Ġstanbul bir kültür, turizm ve hizmet merkezi olacak” Ģeklinde yer
almaktadır. Ġstanbul vizyonunun hayata geçirilebilmesinde de en büyük potansiyel olarak
kültür ve turizm sektörleri tanımlanmıĢtır. Bu bağlamda Ġstanbul‟un küresel düzeyde
güçlenmesini olarak tanımlanan 1. plan hedefinin ana stratejisi; “Ġstanbul‟a sahip olduğu
kimliği ile özdeĢleĢen dünya ölçeğinde kültür odaklı turizm kenti statüsü kazandırmak”
Ģeklinde kabul edilmiĢtir. Bu süreçte “kentin turizm potansiyelini çevreye, topluma ve kültürel
varlıklara zarar vermeden gerçekleĢtirmek” ilkesi benimsenmiĢtir. Bu üst plan kararları ve
ilkeleri dikkate alındığında kentin alt ölçekli plan kararlarının da buna uygun olarak
geliĢtirilmesi ve gereken altyapıyı sunması beklenmektedir. Bu bölümde yapılan incelemeler
ve değerlendirmeler bu konuda genel bir çerçeve oluĢturmayı sağlamıĢtır. Fakat daha ayrıntılı
çalıĢmalara ihtiyaç olduğu kaçınılmazdır. Yukarıda yer alan iki alt bölümde de ifade edildiği
üzere 1/5.000 ölçekli nazım plan kararlarında turizme yönelik iĢlevlerin Ġstanbul il bütünde
%1,6 gibi bir değer taĢıdığı gözükse de bu konuya iki açıdan temkinli yaklaĢmak
gerekmektedir. Birincisi bu hesaplamalar plan sınırları esas alınarak yapıldığında turizm için
ayrılan alanların oranı daha yüksek çıkmaktadır (%4,44). Çünkü orman ve tarım alanları ile
yerleĢmeye açık olmayan diğer alanlar plan sınırları dıĢında kalmaktadır. Ġkinci konu daha da
önemlidir. Gerek ilçelerdeki turizm iĢlevinin dağılımında ve gerekse lokasyon katsayısı
hesaplamalarında yığılmanın gerçekleĢtiği bölgeler arasında tarihi kent merkezinin de yer
aldığı ortaya çıkmıĢtır. Özellikle büyük ölçekli tesis yatırımlarına olanak veren bu yöndeki
plan kararlarının tarihi ve kültürel mirasın da yığıldığı öncelikle Fatih ve Beyoğlu‟nda risk
yaratma potansiyeli taĢıdığının vurgulanması gerekir. Turizm alanları gerek yapısal, gerek
kullanıcı ve gerekse diğer kullanımlarla iliĢkileri (yeme-içme, eğlence, kültürel değerler,
sağlık, kongre, alıĢveriĢ gibi) açısından yoğunluğun fazla olduğu alanlardır. Türkiye‟nin en
önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve gelecekte önemini daha da fazla arttırması
beklenen Ġstanbul sahip olduğu “özgün kültür ve tarihi çekicilikleri” ile tercih edilmektedir.
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Dolayı ise özgünlüğü sağlayan ve bu bakımdan da turizmin geliĢmesini mümkün kılan tarihi
ve doğal alanlardaki turizm geliĢiminde özellikle hassas olunması gerekmektedir. Ġstanbul
bütününde en yoğun turizm kullanımına sahip olan Fatih ve Beyoğlu ilçelerinin tamamının sit
alanı olması bu bölgelere dikkatle yaklaĢılmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı kapsamda
Ġstanbul‟un sahip olduğu doğal değerler de aynı hassasiyetle yaklaĢılması gereken hassas
alanlardır. Ekolojik turizm geliĢiminin öngörüldüğü alanlardan bir bölümünün doğal sit
alanları ile çatıĢması bu alanlara yönelik kararlarda ve gelecek projeksiyonlarında hassas
olunması gerektiğine iĢaret etmektedir.
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4.2.2.1.4 Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Ilan Edilen Turizm Merkezlerinin Irdelenmesi
ve Değerlendirilmesi60
Bu bölümde Ġstanbul‟da turizm yatırımlarında belirleyici unsurlardan biri olan „Turizm
Merkezleri(TM) ele alınacaktır. 12.3.1982 tarihinde çıkarılan 2634 sayılı Turizmi TeĢvik
Kanunu (www.kultur.gov.tr) çerçevesinde Ġstanbul‟un çeĢitli bölgelerinde ilan edilen turizm
merkezleri birçok tartıĢmaya konu olmuĢtur. Yasanın turizm merkezi ilan edilen alanlarda her
ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re‟sen onaylamaya ve tadil etmeye Bakanlığıyetkili
kılması; bu alanlara iliĢkin tüm planlama yetkisini merkezi idareye vermesi, bunun sonucunda
yerel plan kararları dıĢına çıkarak ayrıcalıklı imar hakları verilmesi bu tartıĢmaların odağında
yer almıĢtır61.
Bu merkezlerin sit alanları üzerinde ilan edilenleri ise tartıĢmanın boyutunu daha da
artırmaktadır. Yasadaki tanımıyla “…Turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik
bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamak…” amacıyla
çıkarılan 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu “…turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür
ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine,
turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin
hükümleri kapsamaktadır…”. Yasada geçen "turizm bölgeleri" ve/veya "turizm alanları"
ve/veya "turizm merkezleri" ibareleri, 24.07.2003 tarih ve 4957 sayılı Kanun ile „kültür ve
turizm koruma ve geliĢim bölgeleri ve turizm merkezleri‟ olarak değiĢtirilmiĢtir. Adı
değiĢtirilmiĢ olsa dahi yasanın amacının geliĢtirme ve teĢvik etme odaklı olması devam
etmektedir. Bu nedenle turizm merkezleri ile korunması gerekli sit alanlarının üst üste
gelmeleri bir çatıĢma ortamı yaratmaktadır.
Yasanın yürürlüğe girdiği 1982 yılından bu güne kadar Ġstanbul‟da ilan edilen turizm alan ve
merkezlerinin bazılarının sit alanlarının içinde kalmaları ve bu sit alanlarının genellikle
Boğaziçi ve Tarihi Yarımada‟daki tarihi ve doğal miras alanlarında olması, turizm olgusunu
bu alanların korunmasında risk unsuru haline getirmektedir (Tablo 17 ve ġekil 4). Bu durum
korunması ve geliĢtirilmesi gereken alanlara bütüncül bir yaklaĢımla ve planlama kademeleri
gözetilerek yaklaĢılması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. AĢağıda bu alanların
özellikleri incelenmektedir.

60

Bu bölüm Dinçer, Ġ, Z. Enlil, Y. Evren, S. Kozaman Som (2011) Ġstanbul‟un Tarihi ve Doğal Miras Değerleri:
Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları, Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri–2010,
Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları‟nın ilgili bölümünden yararlanılarak aktarılmaktadır.
61
Bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalıĢma için bkz: O. Ekinci (1994) Ġstanbul'u Sarsan 10 Yıl: 1983–1993,
Anahtar, Ġstanbul.
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a) Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi-Tarihi Doğal Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm
Merkezleri:
GEEAYK‟ın 14.12.1974 tarih ve 8172 sayılı kararıyla Tarihi ve Doğal Sit Alanı olarak ilan
edilen Boğaziçi kıyı bölgesi 22.11.1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunuyla da ayrıca
„Öngörünüm Bölgesi‟ olarak tanımlanmıĢtır. Bu alan içinde üç adet turizm merkezi
bulunmaktadır.
Tablo 80: Ġstanbul‟da Yürürlükte Olan Turizm Merkezleri
Turizm Merkezi Adı
Çırağan Sarayı T.M.

Ġlan Grubu Bakanlar
Kurulu
Karar Tarihi
1
25.08.1982

Bakanlar
Kurulu
Karar Sayısı
T.ĠĢ.Y.K.K.

Resmi
Gazete
Tarih
06.09.1982

Resmi
Gazete
Sayı
17804

Sultanahmet Meydanı T.M.

1

25.08.1982

T.ĠĢ.Y.K.K.

06.09.1982

17804

Park Otel T.M.

2

13.06.1984

84/8198

31.07.1984

18475

TaĢkıĢla T.M.

2

13.06.1984

84/8198

31.07.1984

18475

Baltalimanı T.M.

4

07.11.1985

85/10036

07.12.1985

18951

Beykoz Hünkar Kasrı T.M.

4

07.11.1985

85/10036

07.12.1985

18951

Boğaziçi Okullar Bölgesi T.M.

4

07.11.1985

85/10036

07.12.1985

18951

Ġstinye Koyu T.M.

4

07.11.1985

85/10036

07.12.1985

18951

Ġstinye T.M.

4

07.11.1985

85/10036

07.12.1985

18951

TaĢkıĢla II No‟lu T.M.

6

18.03.1987

87/11608

09.04.1987

19426

YeĢilyurt T.M.

6

18.03.1987

87/11608

09.04.1987

19426

Barbaros Evleri T.M.

8

23.03.1989

89/13900

19.04.1989

20144

Akaretler T.M. Tevsii

9

30.08.1989

89/14499

13.09.1989

20281

Ataköy T.M. Tevsii

9

30.08.1989

89/14499

13.09.1989

20281

Galata Kulesi ve Çevresi T.M.

9

30.08.1989

89/14499

13.09.1989

20281

Sarıyer Ġstinye T.M.

9

30.08.1989

89/14499

13.09.1989

20281

Beyoğlu Tophane Salıpazarı T.M.

17

15.12.1994

94/6345

17.02.1995

22205

BeĢiktaĢ Atik AlipaĢa Yalısı T.M.

20

06.01.1998

98/10496

11.01.1998

23227

ġiĢli Bomonti T.M.

20

06.01.1998

98/10496

11.01.1998

23227

Tuzla Akfırat Tepeören T.M.

22

28.04.2004

2004/7214

13.05.2004

25461

Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr sitesinden yararlanılarak hazırlanmıĢtır.
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ġekil 160: Ġstanbul‟da Yürürlükte Olan Turizm Merkezleri

Kaynak: ĠMP, 2005, Turizm Endüstrileri Sektöörü AraĢtırması.

Ġstinye Koyu Turizm Merkezi: Bakanlar Kurulu‟nun 07.11.1985 tarihli 10036 sayılı
kararı ile ilan edilmiĢtir. 22.07.1983 tarihinde onaylanan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi
Nazım Ġmar Planı kapsamında “Turizm Alanı” lejantı ile tanımlanmaktadır. Boğaziçi Ön
Görünüm Bölgesi Nazım Ġmar Planında turizm tesis alanı olarak ayrılan ve KAKS: 0,50
ile H.max 9.50 m. yapılanma koĢulu getirilmiĢ olan Ġstinye Koyu Turizm Merkezi‟nin
büyüklüğü 8 hektardır. Koyda yer alan tarihi Ġstinye Tersane ‟si 199l'de kapatılmıĢtır.
Balta Limanı Turizm Merkezi: Bakanlar Kurulu‟nun 07.11.1985 tarihli 10036 sayılı
kararı ile ilan edilmiĢtir. 22.07.1983 tarihinde onaylanan Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi
Nazım Ġmar Planı kapsamında “Kültürel Tesis” lejantı ile tanımlanmaktadır. Turizm
merkezi ilan edilen alan 2,1 hektar olup alan içinde yer alan yapı korunması gerekli I.
Grup tarihi eser olarak tescillidir ve alanda yeni bir yapılaĢma teklifi söz konusu değildir.
Ancak Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi Nazım Ġmar Planı kapsamında “Kültürel Tesis”
olarak öngörülmesine karĢın Turizm Merkezi kararı ile 360 yatak kapasitesi getirilmiĢtir.
Günümüzde Ġstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastanesi olarak hizmet
vermektedir.
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Beykoz Hünkâr Kasrı Turizm Merkezi: Bakanlar Kurulu‟nun 07.11.1985 tarihli 10036
sayılı kararı ile ilan edilmiĢtir. 22.07.1983 tarihinde onaylanan Boğaziçi Öngörünüm
Bölgesi Nazım Ġmar Planı‟nda „Koru Alanı‟ lejantı ile tanımlanmaktadır. Plan notları ile
bu alanda „geçici de olsa hiçbir inĢaat yapılamaz‟ ve „tescilli eski eser bina, bina grupları
ve yapılar KTVKK göre restore edilebilir ve bu yapılarda sadece lokanta ve çay bahçesi
gibi kullanımlara izin verilebilir‟ hükmü getirilmiĢtir. 5.8 hektarlık büyüklüğe sahip
Beykoz Hünkâr Kasrı Turizm Merkezi için öngörülen yatak kapasitesi 200‟dür.
b) Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi -I.Derece Doğal Sit Alanı ve III.
Derece Doğal Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm Merkezleri:
GEEAYK‟ın 14.12.1974 tarih ve 8172 sayılı kararıyla Tarihi ve Doğal Sit Alanı olarak ilan
edilen Boğaziçi‟nin kıyıdan iç kesimlere doğru olan bölgelerini kapsayan alan 22.11.1983
tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunuyla da ayrıca „Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi‟
olarak tanımlanmıĢtır. Bu alan içinde de iki adet turizm merkezi bulunmaktadır.
Sarıyer Ġstinye Turizm Merkezi: Bakanlar Kurulu‟nun 30.08.1989 tarihli 14499 sayılı
kararı ile ilan edilmiĢtir. Sarıyer Ġstinye Turizm Merkezi ilan edilmeden önce 15.07.1988
tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planında “Turizm Konaklama”
iĢleviyle planlanmıĢtır. Söz konusu plan uyarınca, Sarıyer Belediyesince 07.01.1988
tarihinde ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesince 31.03.1988 tarihinde uygun görülen
vaziyet planı Turizm Bakanlığınca da 27.10.1989 tarihinde h.max: 87,50 m. olarak
onaylanmıĢtır. Ardından 01.10.1991 tarihinde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesince yeni
yapılanma koĢullarıyla (h.max:15,50m.) Nazım Ġmar Planı değiĢikliği yapılmıĢtır. Açılan
iptal davası üzerine Turizm Merkezi içerisinde plan yapma yetkisinin Turizm
Bakanlığı‟nda olduğu gerekçesiyle yeni yapılanma koĢulları mevzuata aykırı bulunarak
iptal edilmiĢtir. Alan, 29.07.2003 tasdik tarihli, 1:1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve
Etkilenme Bölgeleri (Sarıyer) Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planlarında, “hayvanat
bahçesi ve rekreasyon alanı” olarak ayrılmıĢtır. Turizm Merkezi‟nin „III. Derece Doğal Sit
Alanı‟nda kalan kısmı Sarıyer Ġstinye Turizm Merkezi ilan edildikten sonra 02.12.1991
tarihinde Sarıyer Belediyesince onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı‟nda
TAKS: 0,15, KAKS: 0,35 yapılaĢma değeriyle planlanmıĢtır. Turizm merkezinin toplam
alanı 35 hektar ve öngörülen yatak kapasitesi ise 1250‟dir.
Ġstinye Turizm Merkezi: Bakanlar Kurulu‟nun 07.11.1985 tarihli ve 10036 sayılı kararı
ile ilan edilmiĢtir. 1/5.000 ölçekli planda eğitim tesis alanı ve 1995 yılından beri burada
yer alan Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nın dıĢında kalan alanlar „turizm tesis alanı‟
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olarak belirlenmiĢtir. Turizm tesis alanlarında yapılanma koĢulları TAKS: 0,15; KAKS:
0,35‟tir.
c) BeĢiktaĢ- Feriye Sarayları Kentsel Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm Merkezleri:
BeĢiktaĢ Feriye Sarayları Kentsel Sit Alanı; Ġstanbul III. Numaralı KTVKBK‟nun 08.03.2005
tarih ve 423 sayılı kararı ile ilan edilmiĢtir. Bu alan içinde sit alanı ilanından önce alınan iki
turizm bölgesi kararı bulunmaktadır.
BeĢiktaĢ Atik Ali PaĢa Yalısı Turizm Merkezi; Bakanlar Kurulu‟nun 06.01.1998 tarihli
ve 10496 sayılı kararı ile ilan edilmiĢtir. 29.08.2001 onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı ve 29.11.2001 tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
bulunmaktadır. Bu planlarda söz konusu parsel, III. Numaralı KTVKBK‟nca alınmıĢ ve
alınacak kararlara uygun olmak Ģartıyla „turizm tesis alanı‟na ayrılmıĢtır. 1,2 hektar
büyüklüğünde olan ve korunması gerekli eski eser niteliğindeki Atik Ali PaĢa Yalısı için
Turizm Merkezi kararı ile 200 yatak kapasitesi öngörülmüĢtür. 1999 yılında ÖzelleĢtirme
Ġdaresi tarafından “yap-iĢlet-devret” ile 49 yıllığına FourSeasons Otelcilik ġirketine
verilmiĢtir.
Boğaziçi Okullar Bölgesi Turizm Merkezi; Bakanlar Kurulu‟nun 07.11.1985 tarihli ve
10036 kararı ile ilan edilmiĢtir. 20.11.2000 tarihinde onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım
Ġmar Planı ve 10.05.2001 tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
bulunmaktadır. Bu planlarda „turizm tesis alanı‟nda kalan Boğaziçi Okullar Bölgesi
Turizm Merkezi için 1/1.000 plan notlarında mevcut tescilli binaların dıĢında yeni bina
yapılamaz hükmü getirilmiĢtir. 7.3 hektar büyüklüğe sahip turizm alanı için öngörülen
yatak kapasitesi 616‟dır.
d) BeĢiktaĢ-Yıldız Sarayı Doğal ve Tarihi Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm
Merkezleri:
BeĢiktaĢ-Yıldız Sarayı Doğal ve Tarihi Sit Alanı, Ġstanbul III. Numaralı KTVKBK‟nun
09.02.1995 tarih ve 7296 sayılı kararı ile sit alanı olarak tescil edilmiĢtir. Bu alan içinde bir
adet turizm merkezi bulunmaktadır.
Çırağan Sarayı Turizm Merkezi; 06.09.1982 tarih ve 17804 sayılı Resmi Gazete‟de
Turizm Merkezi olarak ilan edilen Çırağan Sarayı ilk ilan edilen turizm merkezlerinden
biridir. 02.04.1986 tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında Çırağan
Sarayı için „restore edilerek kültür ve turizm fonksiyonu verilecektir‟ hükmü getirilmiĢ ve
aynı parselde h.max:17.20 m yapılanma koĢullu vaziyet planı ile belirlenen yapıya „otel‟
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fonksiyonu verilmiĢtir. Turizm merkezinin büyüklüğü 6,1 hektar ve yatak kapasitesi de
530‟dur. 1800‟lü yılların baĢından itibaren Osmanlı Sultanları tarafından Dolmabahçe
Sarayı ile birlikte kullanılan Çırağan Sarayı Kasım 1909-Ocak 1909 tarihleri arasında
Meclis-i Mebusan Binası olarak hizmet verdiği sırada tümüyle yanmıĢtır. 1932–1947
yılları arasında Ġstanbul Belediyesine verilerek ġeref Stadı olarak kullanılan bahçesinin bu
iĢlevle kullanımı 1980‟lere kadar devam etmiĢtir. Turizm merkezi ilanının ardından 1987
yılında Tarihi Sarayının yeniden yapılması ve planda belirtilen yeni binanın ilave
edilmesiyle

5

yıldızlı

bir

otel

olarak

düzenlenmiĢtir.

Günümüzde

Çırağan

PalaceKempinski Oteli olarak iĢletilmektedir.
e) BeĢiktaĢ Köyiçi Kentsel Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm Merkezleri:
BeĢiktaĢ Köyiçi Kentsel Sit Alanı; Ġstanbul III. Numaralı KTVKBK‟nun 13.07.2004 tarih ve
14751 sayılı kararı ile kentsel sit alanı olarak ilan edilmiĢtir. Bu alan içinde bir adet turizm
merkezi bulunmaktadır.
Akaretler Turizm Merkezi, Bakanlar Kurulu‟nun 30.08.1989 tarihli ve 14499 sayılı
kararı ile ilan edilmiĢtir. 03.08.1998 tarihinde onaylanmıĢ 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar
Planı, 03.08.1998 ve 27.03.2001 onay tarihli Uygulama Ġmar Planları bulunmaktadır. Bu
planlarda turizm konaklama alanında kalan Akaretler Turizm Merkezinin, Ġstanbul III.
Numaralı KTVKBK‟nca onaylanmıĢ projeleri bulunmaktadır. Turizm merkezinin
büyüklüğü 2,5 hektarve yatak kapasitesi de 600‟dür. 1875 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın
görevlileri için lojman olarak yaptırılan ve günümüzde mülkiyeti Vakıflar Genel
Müdürlüğü‟ne ait olan Akaret Evleri 1989 yılında turizm merkezi ilan edilmesini takiben
49 yıllığına yap-iĢlet-devret modeliyle önce Garanti Bankası‟na ardından da Bilgili
Grubu‟na geçerek 2008 yılında iĢletmeye açılmıĢtır.
f) Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm Merkezleri:
Beyoğlu Kentsel Sit Alanı, Ġstanbul I. Numaralı KTVKBK‟nun 07.07.1993 tarih ve 4720
sayılı karar ile sit alanı olarak ilan edilmiĢtir. KAĠP ancak 15 yıl sonra 07.01.2009 tarihinde
onaylanmıĢtır. Bu alan içinde iki turizm merkezi bulunmaktadır.
Park Otel Turizm Merkezi, Bakanlar Kurulu‟nun 13.06.1984 tarihli ve 8198 sayılı
kararı ile ilan edilmiĢtir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 20.02.1989
tarihli ilk uygulama imar planında alana turizm ve ticaret fonksiyonu verilmiĢ, yapı
yükseklikleri 86 m. (731 Ada) ve 69 m. (735 Ada) olarak belirlenmiĢtir. Boğaz giriĢinin
yamaçlardaki konumu ve çevresindeki kentsel doku ile hiç uyuĢmayan devasa kütlesi ve
yüksekliği, çevreye getireceği aĢırı yoğunluk vb nedenlerle çevre sakinleri tarafından
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açılan dava meslek odalarının da verdiği destekle kamuoyunda geniĢ yankı bulmuĢtur.
Dava sürerken gökdelen yükselmeye devam etmiĢ, ancak DanıĢtay 6. Dairesinin
10.06.1993 tarihli kararıyla bu plan üst ölçekli plana aykırı olduğu, çevre ile uyumsuzluğu
ve getireceği aĢırı yoğunluklar nedeniyle iptal edilmiĢtir. 26.06.1992 tarihli Bayındırlık ve
Ġskân Bakanlığı onaylı 1/5.000 ölçekli planı ve 22.06.1993 tarihli Turizm Bakanlığı onaylı
1/1.000 ölçekli imar planları bulunmaktadır. Nazım imar planında ve uygulama imar
planlarında KAKS:6.00, H.max:‟Alman konsolosluğu saçak kotu‟ yapılanma koĢulu ile
turizm tesis alanında kalmaktadır. Yatak kapasitesi 700 olarak öngörülen turizm
merkezinin alan büyülüğü 1 hektardır. 1984 yılından itibaren çok büyük tartıĢmalara
sebep olan ve hakkında alınan yargı kararı uyarınca kısmen yıktırılan bu turizm
merkezindeki uygulamalar hala çözüme ulaĢtırılamamıĢ ve bu durumuyla Ģehircilik
ilkelerine ve kamu yararına aykırılık örneği olarak kayıtlara geçmiĢtir62.
Galata Kulesi ve Çevresi Turizm Merkezi, Bakanlar Kurulu‟nun 30.08.1989 tarihli ve
14499 sayılı kararı ile ilan edilmiĢtir. 11.8 hektar büyüklüğündeki alan için öngörülen
yatak kapasitesi 500‟dür.
g) Beyoğlu PerĢembe Pazarı Kentsel Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm Merkezleri:
Beyoğlu PerĢembe Pazarı Kentsel Sit Alanı Ġstanbul I. Numaralı KTVKBK‟nun 05.02.1999
tarih ve 3418 sayılı kararıyla ilan edilmiĢtir. Bölgeye iliĢkin koruma planı II Numaralı
KTVKBK‟nun 22.10.2009 tarih ve 2977 sayılı kararıyla onaylanmıĢtır. Bu alan içinde bir
adet turizm merkezi bulunmaktadır.
Beyoğlu Tophane Salıpazarı Turizm Merkezi, Bakanlar Kurulu‟nun 15.12.1994 tarihli
ve 6345 sayılı kararı ile ilan edilmiĢtir. 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1:1000
ölçekli Uygulama Ġmar Planı ÖzelleĢtirme Ġdaresi tarafından hazırlanmıĢ ve 30.04.2004
tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmıĢtır. Bu planla mevcut
antrepolar korunarak arka kısımda kalan alanlar için h.max: 30.50m yüksekliğinde
yapılaĢma önerilmektedir. Planda Kurvaziyer liman, limana iliĢkin teknik altyapı hizmet
alanları, yeme içme tesisleri, alıĢveriĢ merkezleri, konaklama üniteleri, ofis binaları ve
benzeri fonksiyonların yer alabileceği belirtilmiĢtir. Sit alanı olmasından dolayı
Bakanlıkça onaylanan planlar için “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
onayı alınmadan uygulamaya geçilemez” hükmü bulunmaktadır. Turizm merkezinin alan
büyüklüğü 10.8hektardır ve herhangi bir yatak kapasitesi tanımlanmamıĢtır. Bu turizm
merkezi de gerek özelleĢtirilmesi ve gerekse planlama süreçleri konusunda çok
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Bu konuda alınan son DanıĢtay kararı için bkz: www.imarhukukcusu.com.
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tartıĢmalara konu olmuĢ, bu konuda Kıyı Yasasının değiĢtirilmesine kadar varan
düzenlemeler Ģehircilik ilkeleri ve kamu yararı tartıĢmalarını daha da derinleĢtirmiĢtir63.
h) Fatih-Eminönü Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm Merkezleri:
Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı, Ġstanbul I. Numaralı KTVKBK‟nun 12.07.1995
tarih ve 6848 sayılı kararıyla sit alanı olarak tescil edilmiĢtir.
Süleymaniye Turizm Merkezi64, 29.12.1991 tarih ve 21096 sayılı Resmi Gazete‟de
yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli KAĠP‟ları Ġstanbul I.
Numaralı KTVKBK tarafından 2005 yılında onaylanmıĢ ise de açılan davalar sonucunda
2009 yılında tümüyle yürürlükten kalkmıĢtır. Ġlan edilen Süleymaniye Turizm
Merkezi‟nin büyüklüğü 84.8 hektardır. Bölge 24.05.2006 tarih ve 10501 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla da ayrıca 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında
„Yenileme Alanı‟ ilan edilmiĢtir. Turizm merkezi ile ilgili olarak herhangi bir iĢlemin
yapılmadığı bölgede 5366 sayılı yasa kapsamında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi
tarafından yapıların rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanmaktadır. Fakat diğer taraftan
Belediye‟nin konut ile ilgili Ģirketi olan KĠPTAġ bölgedeki binaları satın almakta ve hatta
tescilli yapıların yıkılmasına sebebiyet vermektedir65. Öte yandan, semtin çoğu düĢük
gelirli sakinleri için herhangi bir sosyal içerikli proje ufukta gözükmemektedir. Bu tür
projelerin kamunun göstereceği bir irade ile kamu öncülüğünde gerçekleĢmemesi ve
sürecin tamamıyla piyasa güçlerine bırakılması durumunda ise alanın “Yenilenerek
Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması” semt sakinlerinin yerinden edilmesi anlamına
gelecek ve alanın üst gelir grupları tarafından ele geçirilmesi giderek kaçınılmaz olacaktır.
Bu ise hem 1975 tarihli Amsterdam Bildirgesi‟nin (www.icomos. org), hem de gene aynı
tarihte Avrupa Konseyi tarafından benimsenen Avrupa Mimari Miras Tüzüğü‟nün
(European Charter of theArchitecturalHeritage) (www.icomos. org) tarihi çevrenin içinde
yaĢayanı ile birlikte korunmasını ve bunun için kamunun gerekli önlemleri almasını
öngören ilkeleri ile ters düĢmektedir. Oysa her iki belgede de korumanın bir sosyal adalet
ruhu ile ele alınması ve yoksul semt sakinlerinin mimari mirası korumak üzere yapılan
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Bu konunun farklı boyutlarıyla tartıĢıldığı bir yayın için bkz: TMMOB ġehir Plancıları Odası (2008) Eğrisiyle
Doğrusuyla Galataport. (Yay. Haz: P.P. Özden, D. Ağar) Ġstanbul. TMMOB ġPO.
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“Süleymaniye Turizm Merkezi” olarak ilan edilen alanın “Süleymaniye Yenileme Alanı” olarak ilan
edilmesiyle uygulama bu kapsamda gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. (Bu konuya iliĢkin ayrıntılı bilgi
Bölüm2.4.de verilmektedir) Buna karĢın Turizm Merkezi kararını iptal eden herhangi bir Bakanlar Kurulu
kararının da alınmadığı görülmektedir.
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Ġlgili haber için bkz:http://www.mimdap.org/w/?p=2788 (15.08.2010).
484

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

müdahaleler sonucu alanı terk etmek zorunda kalmalarına neden olmaması gerektiği
açıklıkla dile getirilmektedir66.
i) Fatih-Eminönü, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı Ġçinde Kalan Turizm
Merkezleri:
Eminönü Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanı, Ġstanbul I. Numaralı KTVKBK‟nun 12.07.1995
tarih ve 6848 sayılı kararıyla ilan edilmiĢtir. Bu bölgede de iki turizm merkezi bulunmaktadır.
Sultanahmet Meydanı Turizm Merkezi; Çırağan Sarayı ile birlikte 06.09.1982 tarih ve
17804 sayılı Resmi Gazete‟de ilk ilan edilen turizm merkezlerinden biridir. Büyük bir
bölümü Sultanahmet Cami, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Meydanı‟ndan oluĢan
turizm merkezindeki diğer alanlar „konaklama‟ fonksiyonuna ve „2. derece ticaret‟
fonksiyonuna ayrılmıĢtır. Eski Sultanahmet Cezaevi‟nin (Bugün FourSeasons Otel)
bulunduğu alan, „turizm tesis alanı‟, Cankurtaran bölgesi „konut+konaklama alanı‟ olarak
tanımlanmıĢtır.17.1hektar büyüklüğündeki Sultanahmet Meydanı Turizm Merkezi için
önerilen yatak kapasitesi 1163‟tür.
Eminönü Barbaros Evleri Turizm Merkezi; Bakanlar Kurulu‟nun 23.03.1989 tarihli ve
13900 sayılı kararı ile ilan edilmiĢtir. 2005 yılında onaylanan KAĠP‟da mevcut Armada
Otel‟in olduğu kısım için „Turizm Tesis Alanı‟(0,25 ha) diğer alanlar için de 500 ki/ha
konut fonksiyonu önerilmiĢtir. 2. derece koruma alanlarında hmax: 12.50 m. olarak
belirlenmiĢtir. Eminönü Barbaros Evleri Turizm merkezinin alan büyüklüğü 0.7 hektardır.
Önerilen yatak kapasitesi ise 700‟dür.
Ġstanbul‟da 2010 yılı itibariyle sit alanları dıĢındaki diğer Turizm Merkezleri ise; TaĢkıĢla ve
TaĢkıĢla II Numaralı Turizm Merkezi, Ataköy, YeĢilyurt, ġiĢli-Bomonti ve Tuzla-Akfırat
Turizm Merkezleri‟dir. Ġptal edilenlerle birlikte sayıları 40 ulaĢan Turizm Merkezleri
Ġstanbul‟un korunması gerekli doğal ve tarihi mirasını zedeleyeceği görüĢüyle meslek odaları
tarafından kamuoyu gündemine taĢınmıĢ ve açılan davalar sonucunda bir kısmı iptal edilmiĢ,
bir kısmı ise gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kamuoyunun ve kent yöneticilerinin doğanın ve tarihi mirasın korunması konusundaki
duyarlılıklarının artmaya baĢladığı 2000‟li yıllar ile birlikte Turizm Merkezleri açısından
uygulamadaki alıĢkanlıklar hemen değiĢmese de yeni bir döneme girilmiĢtir. Kültür Bakanlığı
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Bu konuda Bologna ve Le Marias, Paris örnekleri üzerinden detaylı bir inceleme için bkz: Z. Enlil, (1992)
“Keeping a NeighborhoodLively: IntegralPreservationApproaches in Paris and Bologna,” A. Ökten vd. (ed.)
YerleĢim Yazıları içinde, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, MF ġBP 92.039/02, Ġstanbul, s. 169 -198. Aynı
yazının Türkçe özeti için bkz. Z. Enlil, (1992) “Tarihi Bir Çevreyi YaĢatmak: Paris and Bologna‟da Bütüncül
Koruma YaklaĢımları,” A. Ökten vd. (ed.) YerleĢim Yazılarıiçinde, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, MF ġBP
92.039/02, Ġstanbul, s. 199 - 204.
485

ile Turizm Bakanlığının 14 yıl aradan sonra yeniden birleĢtirilmesinin67 akabinde 24.07.2003
tarihinde çıkarılan 4957 sayılı kanun68 ile, 1980‟li yılların „Turizm Merkezi‟ anlayıĢı
değiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu değiĢiklikle turizm merkezlerinin yanı sıra uygulama alanına
„Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgeleri‟ ile „Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim
Alt Bölgesi‟ kavramları getirilmiĢtir. Bu yasa kapsamında Ġstanbul‟da sit alanlarında turizm
bölgesi ilan edilmediği, sadece Tuzla-Akfırat‟ın bu kapsamda ilan edilen turizm bölgesi
olduğu görülmektedir.
Bu bölümün sonucu olarak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; 1982 yılında çıkarılan
2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu kapsamında Ġstanbul‟da ilk ilan edilen Çırağan Sarayı
Turizm Merkezi‟den baĢlayarak 1989 yılında Akaretler Turizm Merkezi ve 1998 yılında ilan
edilen BeĢiktaĢ Atik AlipaĢa Yalısı Turizm Merkezi‟nin bulundukları taĢınmazlarOsmanlı
Devleti‟nin yönetim saraylarından baĢlayarak hizmet binalarına kadar çeĢitlenen iĢlevlere
sahiptirler. Osmanlı‟dan devralınan bu kültürel miras alanları bakım, onarım, iĢletme vb.
zorluklar gerekçe gösterilerek 1980‟lerin ikinci yarısından itibaren özelleĢtirme kapsamına
alınmıĢlardır. Genelde 49 yıllığına yap-iĢlet-devret modeliyle yatırımcılara sunulan bu alanlar
turizm merkezleri ilan edilerek süreçleri kolaylaĢtırılmaya ve cazip hale getirilmeye
çalıĢılmıĢtır. Kamu mülkü olan bu miras alanlarının kamuya devredilme zamanları geldiğinde
–ki sürecin baĢlangıcı genelde 1990‟ların baĢı olarak kabul edildiğinde 2040‟lara kadar
uzayan bir zaman dilimi anlaĢılmalıdır– kamuoyu tarafından hassasiyetle takip edilmeleri bir
zorunluluktur.
Diğer bir örnek olan Park Otel Turizm Merkezi ise kentin merkez bölgesinde inĢaat alanını
maksimuma çıkarırken çevreye karĢı olan sorumluluğun hiç dikkate alınmadığı çok çarpıcı bir
sürecin örneğidir. Gelinen aĢamadan sonra taĢınmaz hakkında geliĢtirilecek projeler bundan
önce olduğu gibi aynı hassasiyetle sürekli izlenmelidir.
Baltalimanı Turizm Merkezi, Boğaziçi Okullar Bölgesi Turizm Merkezi, Ġstinye Koyu Turizm
Merkezi, Ġstinye Turizm Merkezi ve Beykoz Hünkâr Kasrı Turizm Merkezi ise KTVKK ile
koruma altına alınmalarının yanısıra Boğaziçi Kanunu‟na da tabidirler ve Boğaziçi
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Ġlk kez 1971 tarihinde kurulan Kültür Bakanlığı, kurulduğu tarihten itibaren kimi zaman Milli Eğitim
Bakanlığı, kimi zaman Turizm Bakanlığı ile birleĢtirilmiĢ, kimi zaman ise müstakil bir Bakanlık olmuĢtur.
1989‟da ayrı bir Bakanlık iken 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı
olarak kurulmuĢtur. Ayrıntı için bkz: www.kultur.gov.tr/.
Dönemin birçok kültür insanları ve aydınları tarafından yoğun bir biçimde eleĢtirilen bu birleĢmede dönemin
Kültür Bakanı Erkan Mumcu‟nun iki bakanlığın birleĢmesinde büyük sinerji doğacağına iliĢkin bakıĢ açısının
önemli rol oynadığı söylenebilir. Bkz: turizmdebusabah.com ve www.radikal.com.tr.
68
01 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren bu kanun, 12.3.1982 tarihli ve 2634
sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu‟nun bazı maddelerini değiĢtirmiĢ, yeni maddeler eklemiĢ ya da bazı maddeleri
kaldırmıĢtır.
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öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinde kalmaktadırlar. Bu turizm merkezlerinin diğer
örnekler kadar yapılaĢma baskısıyla karĢı karĢıya kalmamalarında iki farklı koruma
statüsünün birlikte uygulanıyor olmasının da etkisi vardır. Bunun tek istisnası Sarıyer Ġstinye
Turizm Merkezidir ve taĢınmaz üzerinde yapılmıĢ olan inĢaatın yasal dayanağı
bulunmamaktadır.
Beyoğlu Tophane Salıpazarı Turizm Merkezi Galataport yatırım kararıyla, Sultanahmet
Meydanı Turizm Merkezi ise FourSeasons Oteli geniĢleme alanındaki arkeolojik buluntular
nedeniyle kamuoyunda ve uluslararası camiada çok yoğun tartıĢmalara neden olmuĢtur.
Kamuoyunda dikkatle ve özenle yaklaĢılmayan bir kültürel ve doğal miras alanı kanısının
oluĢturulduğu bu alanlarda geri döndürülemez tahribatların daha da artmadan bu alanların
sürdürülebilir korunmasını sağlayacak ilkeler geliĢtirilmek zorundadır. 1980‟li yılların
özelleĢtirme politikalarının ürünleri olan bu deneyimler; yani ilan edilen turizm merkezleri,
ülkelerin sahip oldukları doğal ve kültürel miras ile turizmin nasıl ve hangi ölçütlerle bir arada
düĢünülmesi gerektiğine ait derslerle doludurlar. Bu anlamda 2003 yılında değiĢtirilmeye
çalıĢılan „Turizm Merkezi‟ anlayıĢı salt baĢlığına kültür kelimesi eklenerek ve „Kültür ve
Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgeleri‟ ve ya„Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Alt
Bölgesi‟ tanımları getirilerek değiĢtirilemezler. Bu konuda kökten bir anlayıĢ değiĢikliğine
ihtiyaç vardır ve kültürel, doğal miras kavramının dünyada her geçen gün daha da artarak
önem kazanmaya baĢladığı dikkatlerden kaçmamalıdır.
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4.2.2.2 Farklı KuruluĢlara ĠliĢkin Ġncelenen Turizm Hedef ve Projeksiyonlarının
KarĢılaĢtırılarak Ġstanbul’un Ülke, Bölge ve Kentsel Alan Ölçeklerinde
Önceliklerinin ve TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi
4.2.2.2.1 Ġstanbul Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesi Uygulaması
4.2.2.2.1.1 Fiziksel ve Ekolojik Göstergelerin Değerlendirmesi
Fiziksel ve ekolojik göstergeler, doğanın ve yapılı kültürel çevrenin yanı sıra altyapının da
tüm esnek (değiĢebilen) ve durağan (değiĢmeyen) unsurlarını kapsadığına yukarıda
değinilmiĢti. Durağan unsurlar, genellikle ekolojik unsurlar olarak ifade edilen doğal
sistemlerin kapasitesine referans verir. Ġnsan faaliyetleriyle kolaylıkla manipüle edilemeyen
(yani değiĢtirilemeyen, ayarlanamayan) unsurlardır ve bu limitler yani sınırlar dikkatle
izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, esnek unsurlar temel olarak altyapı
unsurlarına iĢaret etmektedir: Su dağıtımı, kanalizasyon, elektrik, ulaĢım ve sosyal imkanlar
(posta ve telekomünikasyon hizmetleri, sağlık hizmetleri, bankalar, dükkanlar) gibi. Bu
çerçevenin tanımlamıĢ olduğu fiziksel-ekolojik göstergelere yönelik olarak teker teker ele
alınan unsurlar Ģöyledir:
a. Toprak Yapısı ve Doğal Çevrenin Niteliği
b. Temel Fiziksel Kalite Unsurları
c. Atık Yönetimi
d. Turistik Altyapı
Homojen Alanların Açılımı:
Homojen alanlar; fiziksel ve ekolojik göstergelerin niteliği dikkate alınarak kurgulanmıĢtır.
Fiziksel

ve ekolojik göstergeler özünde alanın fiziksel

yapısını

değerlendirmeyi

hedeflemektedir. Bu nedenle; göstergelerin değerlendirmesinde doğal niteliği ile öne çıkan;
ayrıca turizm bakımından özellikli olduğu bilinen ve potansiyel sunan alanlar dikkate
alınmıĢtır. Kıyılar, diğerlerinden farklı olarak bir bütün olarak değerlendirilmiĢtir. Avrupa ve
Anadolu yakasındaki korunacak doğal alanlar; 1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni
Planı‟ndaki doğal korunacak alanlar lejantına temellenmektedir. Kültür üçgeni Ġstanbul‟un
turizmi için çok önemli bir çekirdek alanı oluĢturduğundan ayrıca ele alınmıĢtır. Bu alanların
dıĢında kalan alanlar da TEM ile E-5 gibi kentin iki önemli ulaĢım aksının arasında kalan
ilçeler olarak ele alınmıĢtır.
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Göstergelerin Açılımı:
Fiziksel ve ekolojik baĢlığı altında ele alınan göstergeler ve bunların açılımı Ģöyledir:
Toprak Yapısı ve Doğal Çevrenin Niteliği
-

Doğal Çevre ve Biyo-çeĢitlilik: Özellikle korunacak alanlar, kıyılar için önem taĢıyan
bu gösterge ile alanın ne derece önem taĢıdığı değerlendirilmiĢtir. Doğal çevrenin
yıprandığı, biyo çeĢitliliğin kalmadığı alanlarda; bu göstergeni yerine, Ģu anda
yürürlükte olan ve ilçe belediyeleri tarafından onanmıĢ olan planlarda ilan edilen yeĢil
alan miktarı değerlendirmeye alınmıĢtır. Herbir ilçe için yeĢil alan, ilçe nüfusu ile
oranlanarak imar mevzuatından alt sınır olarak belirlenmiĢ olan kiĢi baĢına 10 m2‟ye
ne kadar yaklaĢıldığı değerlendirilmiĢtir.

Temel Fiziksel Kalite Unsurları
b.1. Hava kalitesi
b.2.Ses düzeyi
b.3.Su Yönetimi
Bu alt baĢlıklar; havanın ne kadar temiz ve yaĢanabilir olduğunu, gürültü düzeyinin insan
sağlığını ne ölçüde tehdit ettiğini ve suyun temizliğini değerlendirmiĢtir. Hava kalitesini
bozan 3 ana unsur vardır:
1) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Özellikle ısınma amaçlı, düĢük kalorili ve
kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlıĢ yakma
tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açmaktadır.
2) Motorlu TaĢıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Nüfus artıĢı ve gelir düzeyinin
yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taĢıtlardan çıkan egzoz gazları,
hava kirliliğinde önemli bir faktör oluĢturmaktadır.
3) Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği: Sanayi tesislerinin kuruluĢunda yanlıĢ yer
seçimi, çevre korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma
tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma
ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep
olan etkenlerin baĢında gelmektedir. Hava kalitesi, kentsel yoğunlaĢmanın artmasına
paralel ve zıt bir Ģekilde geliĢmektedir. Kentsel yoğunluk arttıkça hava kalitesi
düĢmektedir. Hava kalitesi bu çerçevede ele alınmıĢtır.
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Ses düzeyi, ĠBB‟nin yapmıĢ olduğu değerlendirmelerden yola çıkarak belirlenmiĢtir. Web
sitesinde; ĠBB ses düzeyi ölçüm araçlarıyla yaptığı değerlendirmeyi haritalandırarak
sunmaktadır. Bu değerlendirme için o veriler kaynak olarak kullanılmıĢtır.
Kıyı alanlarında ele alınan “su” göstergesi; suyun temizliği iken; korunacak alanlardaki “su”
havzanın niteliğine iĢaret etmiĢ, kültür üçgeni ve konut alanlarının ağırlıklı olduğu yerleĢim
yerleri için abone sayısı ve tüketilen su miktarı üzerinden gidilmiĢtir. Böylece farklı homojen
alanlar için boĢ veri ya da anlamsız veri oluĢmasının önüne geçilmiĢtir.
Atık Yönetimi
Bu alt baĢlık çerçevesinde ele alınan göstergeler; üretilen toplam çöp miktarı, bunun ne
kadarının turizm tesislerinden ve turistlerden kaynaklandığını değerlendirmeye yöneliktir. Bu
konunun önemi üzerinde durulmuĢ olmasına rağmen verilerine ulaĢmak mümkün
olamamıĢtır. Turizmin, gerçekte ne kadar atık oluĢturduğu; bunun tesis ve turist sayısı ile
iliĢkilendirilerek sunulması bu çalıĢmada mümkün olamamıĢtır. Ancak prensip olarak bu
konunun fiziksel taĢıma kapasitesinin bir kalemi olarak ele alınmasının önemli olduğunun
altını çizmek gerekir.
Turistik Altyapı
d.1. Tesis Sayısı
d.2. Yatak Sayısı
d.3. Tesis BaĢına DüĢen Yatak Sayısı
d.4. Alanda Bulunan Kültürel Miras Adedi
Bu alt baĢlıklar ile; turistik altyapı, fiziksel olarak alanda ne kadar önem arz ettiği
değerlendirilmek üzere ele alınmıĢtır.
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4.2.2.2.1.1.1 Kıyılar Için Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Kıyılar için Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi konusu Bölüm 4.2.1.3‟de çizilen
çerçeve kapsamında Tablo 81‟de belirtilen baĢlıklar altında ele alınmaktadır.
a) Toprak Yapısı ve Doğal Çevrenin Niteliğinin Değerlendirilmesi
Toprak yapısı ve doğal çevrenin niteliği çerçevesinde, doğal çevre ve biyo-çeĢitliliğin
irdelemesi sonucunda kıyı alanlarının toprak ve doğal yapısı değerlendirilmiĢtir. Buna göre
Anadolu Yakası Karadeniz kıyıları, Ġstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına ĠliĢkin
YaklaĢımının Mekâna Yansıtılmasına Yönelik AraĢtırma, Değerlendirme Ve Model
GeliĢtirme ĠĢi çerçevesinde hazırlanan sentez raporunda (2012), doğal yapı açısından en
önemli potansiyelin alanın yaklaĢık %40‟ını oluĢturan orman varlığı olduğuna iĢaret
edilmiĢtir. Bu ormanlar barındırdıkları tür çeĢitliliği (flora ve fauna), iklim ve havzaların su
bilançosu açısından hayati öneme sahip ekosistemlerdir. Bu bölgenin diğer önemli potansiyeli
ise özellikle ġile ve Ağva yerleĢmelerinin hemen güneyinde yer alan ve yer yer kıyı ile de
komĢuluğu bulunan tarım alanlarının varlığıdır. ġile‟nin güneyinde yer alan tarım alanı 2009
tarihli ĠÇDP‟nda “Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alanlar”
kategorisinde yer alırken, Ağva‟nın güneyi ise ekolojik tarım alanı için uygun alan olarak
öngörülmüĢtür (Ġstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına ĠliĢkin YaklaĢımının Mekâna
Yansıtılmasına Yönelik AraĢtırma, Değerlendirme Ve Model GeliĢtirme ĠĢi, Sentez Raporu, s.
2-10).
Bu bölgeye iliĢkin sözü edilen bütün potansiyellerin yanında, projelendirilmekte olan
“Üçüncü Köprü ve bağlantılı çevre yolları geçiĢi projesi” ise hem Avrupa yakası hem de
Anadolu yakasının kıyı alanlarının doğal yapısını etkileyecek önemli bir sorun/risk olarak
belirmektedir. Projenin gerçekleĢmesi halinde bölgeye eriĢilebilirliğin ve bölgeden transit
geçiĢin artacağı açıktır. Bu durumun bölgede yaratacağı yapılaĢma baskısı süreç içerisinde
mevcut tarım arazilerinde yaĢanacak olası fonksiyon değiĢikliklerini ve orman alanlarında
yapılaĢma ve nüfus artıĢı riskini de beraberinde getirmektedir. Ayrıca yoğunlaĢacak olan araç
geçiĢinin kirletici etkisi, yanı sıra vibrasyon vb. canlı yaĢamını etkileyebilecek olumsuzluklar,
ĠÇDP ile belirlenmiĢ olan doğal yapının sürdürülebilirliği temel ilkesi ve “Ekolojik Tarım
Alanları”nda öngörülen üretim modelinin gereksinimleriyle tezat oluĢturmaktadır. Asıl
yoğunlaĢtıkları kısımlar çalıĢma alanı sınırının dıĢında kalmakla birlikte çalıĢma alanının
içerisinde bulunduğu ekosistemi olumsuz etkileyen kullanımlardan bir diğeri de maden ve taĢ
ocaklarıdır. Bu madencilik faaliyetleri alanın hem hammadde taĢınması anlamında doğal
sistemine zarar vermekte hem de görsel olarak yeĢil bitki örtüsünün kazılarak çirkin
493

görünmesine yol açmaktadır. ġile ve Ağva üzerindeki özellikle hafta sonları yoğunlaĢan
günübirlik turizm (deniz-kum-güneĢ) ve rekreasyon faaliyetleri (piknik vb.) ve ĠÇDP‟de
Sahilköy-Sofular arası sahil bandının günübirlik turizm kullanımına ayrılmıĢ olması özellikle
deniz, akarsu ve orman ekosistemleri üzerinde baskıya yol açmaktadır. Özetle alandaki 3.
Köprü, bağlantılı çevre yolları, bunun sebep olacağı spekülatif yapılaĢma baskısı ve bunlara
ek olarak ikincil konutlardan kaynaklanacak konut baskısı ve maden-taĢ ocakçılığı alanı
sınırlandırmaktadır.
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Tablo 81: Kıyılar Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Anadolu
Yakası Avrupa
Yakası Anadolu
Yakası
Karadeniz Kıyıları Karadeniz Kıyıları Marmara
Denizi
Kıyıları
Toprak yapısı ve doğal çevrenin niteliği
Doğal Çevre ve Biyo-çeĢitliliğin %40 orman ve hassas %68 orman ve hassas Biyo-çeĢitlilik yok
varlığı
eko-sisteme
sahip eko-sisteme
sahip
doğal alan
doğal alan

Avrupa
Marmara
Kıyıları

Yakası Boğaziçi
Denizi

Biyo-çeĢitlilik yok

Zengin Deniz biyo-çeĢitliliği
Göçmen kuĢların gözlem noktası

Haliç

Biyo-çeĢitlilik yok
Ancak
Kağıthane
ve
Alibey derelerinin hassas
ekosistem alanı

Risk altında özgün flora ve fauna
Temel fiziksel kalite unsurları
Hava Kalitesi
Ses Düzeyi

Yüksek
Sorun yok

Yüksek
Sorun yok

DüĢük
60-65 dsb.
Yer
yer
sorun
olabilmekte (kıyılarda
ve ana ulaĢım aksları
çevresinde gürültü)
B

Su
B
A
Atık Yönetimi
Tesis baĢına üretilen çöp miktarı/
toplam turizm tesislerinde üretilen
çöp miktarı
Turist baĢına üretilen çöp miktarı
/ toplam turist baĢına üretilen çöp
miktarı
Turizmden
kaynaklanan
çöp/günlük toplanan çöp miktarı
Turistik Altyapı
Anadolu
Yakası Avrupa
Yakası Anadolu
Karadeniz Kıyıları Karadeniz Kıyıları Marmara
Kıyıları
Tesis sayısı
66
7
65
Yatak sayısı
3258
339
2489
Tesis baĢına düĢen yatak sayısı
49
48
38
10.000 m2‟ye düĢen turizm tesisi 0,003
0
0,013
adedi
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DüĢük
60-65 dsb Yer yer
sorun
olabilmekte
(kıyılarda
ve
ana
ulaĢım
aksları
çevresinde gürültü)
B

Yakası Avrupa
Denizi Marmara
Kıyıları
88
7433
84
0,004

Problemli
60-65 dsb
Yer yer sorun olabilmekte (kıyılarda ve
ana ulaĢım aksları çevresinde gürültü)

DüĢük
60-65 dsb
Yer yer sorun olabilmekte
(kıyılarda ve ana ulaĢım
aksları çevresinde gürültü)

A-B

B‟nin altı+

Yakası Boğaziçi
Denizi
32
1450
45
0,017

Haliç

57
5674
100
0,052
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Karadeniz kıyılarının Avrupa yakasına gelindiğinde de benzer hatta doğal bakımdan daha da
korunası

alanların

varlığı

dikkat

çekicidir.

Bu

kıyı

kesiminin

arazi

kullanıĢı

değerlendirildiğinde, Anadolu Yakası Karadeniz Kıyılarına benzer Ģekilde; %68 oranındaki
orman alanı varlığı bölgenin önemli bir doğal potansiyelini temsil etmektedir.
Avrupa Yakası Karadeniz Kıyılarında en önemli doğal eĢikler orman alanları, Terkos
Gölü‟nün mutlak ve kısa mesafe koruma kuĢakları, Yaban Hayatı GeliĢtirme Alanı, maden ve
taĢ ocakları, verimli tarım toprakları ve Ağaçlı-Ağıldere-GümüĢdere Kumul Alanları ve
Önemli Bitki Alanı olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ġstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı
Alanlarına ĠliĢkin YaklaĢımının Mekâna Yansıtılmasına Yönelik AraĢtırma, Değerlendirme
Ve Model GeliĢtirme ĠĢi, Sentez Raporu, s. 2-25).
Bu alt bölgede “Üçüncü Köprü geçiĢi Projesi” ile en çok etkilenme olasılığına sahip
kısımların baĢında Sarıyer ilçesinin kuzey kıyıları ve etkilenme bölgeleri gelmektedir. Buna
ek olarak, 3. Havalimanı için de bu bölgede, Terkos gölünün su toplama alanında bir yere
iĢaret edilmesi, alanın ekolojik dengesini bozacak bir yerseçimine iĢaret etmektedir. Üstelik
havalimanının hava ve doğa Ģartlarından en az düzeyde etkilenerek çalıĢabilmesi için de
uygun değildir. Ne kadar ıslah edilse de su toplama alanı yumuĢak zemini ve yüzey sularını
geçirgenliğiyle uzun vadede sorun oluĢturabilecek bir alandadır. Bu olumsuzlukların küresel
iklim değiĢiklikleri, buna bağlı olarak doğal afetlerin artması durumu da değerlendirildiğinde,
zorlu bir durumla karĢı karĢıya kalındığının altını çizmek gerekir. Zira bu alan turistik değeri
için değil, kentlilerin kentsel yaĢam kalitesinin artması bakımından kullanılmalı ve etkinliği
değerlendirilmeli idi. Bunun yanı sıra Zekeriyaköy, Kilyos, GümüĢdere yerleĢimlerinin
büyüme eğiliminde olması da komĢuluğundaki doğal değerler (orman ve tarım alanları)
açısından tehdit oluĢturmaktadır.
Avrupa yakası, Anadolu yakası Karadeniz kıyı alanlarına göre daha yoğun bir yapılaĢma
baskısı altındadır. Zekeriyeköy, Kilyos ve GümüĢdere hem çoğunlukla üst gelir grubunun
düĢük yoğunluklu konut alanları için hem de ikinci konut potansiyel alanları olarak cazibe
alanı olmaktadır. Bu konut alanlarına köprü, çevreyolu, havalimanı gibi talep yaratıcı
fonksiyonların da eklenmesi alanın ekosistemini olumsuz etkilemektedir/etkileyecektir.
Bu alanda falezli kıyı tipinin bulunması doğanın alt bölge genelinde ancak çok kısıtlı
alanlarda kıyıda yapılaĢmaya olanak tanıması yönünden değerlendirildiğinde, bu alt- bölgenin
doğal değerlerinin korunması paralelinde bir potansiyel olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bu
kısıtlar aynı zamanda alandaki biyo çeĢitliliğinde kısıtlı olmasına yol açmaktadır. Ancak aynı
zamanda “Önemli Bitki Alanı” niteliği de taĢıyan, Ağaçlı Kumulları, Kilyos Kumulları ve
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Terkos-Kasatura Kıyıları yer almaktadır. Terkos-Kilyos arasında yer alan ve üç küçük parça
halinde bulunan Ağaçlı Kumulları bünyesinde hassas ve nadir bitki türleri bulundurmaktadır.
Kilyos Kumulları 15 nadir bitki taksonunu barındıran yer yer fundalık, mera ve asit karakterli
baltalık ormanlarla sınırlanmıĢ geniĢ kumullardır. “Terkos-Kasatura Kıyıları Önemli Bitki
Alanı”, Terkos Gölü ve civarındaki zengin sucul, bataklık, kumul, fundalık ve baltalık orman
habitatlarını kapsamaktadır. Bu alan da -tıpkı belirtilen diğer kumul ve özel bitki alanları gibiKüresel ve Avrupa ölçeğinde tehlike altındaki türlere ev sahipliği etmekte ve Bern SözleĢmesi
kapsamında koruma altındaki türleri de içermektedir. Bu önemli ekolojik alanlara ek olarak,
hem Anadolu hem de Avrupa yakasının sınırlarına giren “Kuzey Boğaziçi Özel Bitki Alanı”
kıyıda sarp volkanik kayalar, kumullar ve sazlı bataklık habitatlarını içeren ve küresel ölçekte
tehlike altındaki türlerin konumlandığı bir özellik taĢımaktadır.
ĠÇDP‟de Karaburun-Kısırkaya arasında kıyı rehabilite alanlarının varlığı potansiyel gibi
görünse de bu alanda belirlenmiĢ olan kıyı rehabilite alanlarını rehabilite etmeye yönelik
yeterli kaynağın, bütünsel politikaların ve yönetsel organizasyon karĢılığının belirsizlikler
taĢıması bahsi geçen bu potansiyelin geçerlik kazanmasına mani olmaktadır.
Ġstanbul‟da görece en bakir havza olan Terkos Ġçme Suyu Havzası‟nın bu bölgede yer alması
önemli bir potansiyel olarak algılanabileceği gibi, Karadeniz‟de gerçekleĢtirilen kum çıkarma
faaliyetlerinin Terkos Gölü‟nü tehdit ediyor olması, hemen güneyinde bulunan sanayi, konut
ve lojistik faaliyetlerinin havza üzerinde oluĢturduğu baskı ve yanı sıra alandaki tarımsal
ilâçlama ve gübreleme faaliyetleri havza için gözardı edilmemesi gereken tehditlerdir. Bu
havzanın yüz-yüze olduğu bir diğer sorun ise yer yer mutlak koruma kuĢağı sınırları içerisine
dahi giren ve orman vasfını yitirdiği öne sürülen alanların gölün güney ve güneydoğu
yönünde kümelenmesidir. Bu alanlar önemli ölçüde ĠÇDP‟deki “ETA” lejantlı “Ekolojik
Tarım Alanları” ve “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarla” da örtüĢmektedir ((Ġstanbul
Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına ĠliĢkin YaklaĢımının Mekâna Yansıtılmasına Yönelik
AraĢtırma, Değerlendirme ve Model GeliĢtirme ĠĢi, Sentez Raporu, s. 2-35).
Marmara Denizi Kıyılarına gelindiğinde; oldukça kentleĢmiĢ ve doğal nitelikleri zarar görmüĢ
alanlarla çevrili olduğu görülmektedir. Anadolu Yakası Marmara Kıyıları alt bölgesi, doğal
yapı karakteri açısından değerlendirildiğinde, ağırlıklı olarak insan yapısı çevre kullanımları
ile biçimlendiği görülmektedir. Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla Ġlçelerinin kıyı
alanlarını kapsayan alanda özellikle Kadıköy (merkez) kıyı alanı -metropoliten ölçeğe de
hizmet eden bir merkez kıyı alanı kimliğine sahiptir. Bu nedenle diğer kıyı alanlarına kıyasla
daha yoğun kullanımlara hizmet etmekte ve bu durum kıyıları tahrip etmekte, bu da sorun
oluĢturmaktadır. Deniz ulaĢımının teĢvik edilmesi anlamında önemli bir potansiyel olmasına
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karĢın özellikle Kadıköy merkez kıyı alanında (HaydarpaĢa Ġskelesi ile ĠDO iskelesi arasında
kalan koyda) bu iskelelerin bir arada oluĢu ve beraberinde deniz taĢıtlarının yoğunluğu kıyı
ekosistemi (su kirliliği, su altı yaĢam döngüsü vb.) açısından önemli bir sorundur.
Avrupa Yakası Marmara Kıyıları alt bölgesi kendi içerisinde iki kısımdan oluĢmaktadır. Bu
kısımlardan ilki Haliç‟in bitiminden Büyükçekmece kıyılarına kadar devam eden kısımdır. Bu
kısımda kıyı ve etkilenme alanı ağırlıklı olarak insan yapısı çevre kullanımlarının baskın
olduğu bir karakter sergilemektedir. Bu alan maalesef çevresel olarak tahrip olmuĢ bir alandır.
Ġkinci kısım ise Büyükçekmece‟nin batısında kalan bölgedir. Bu bölge ilk kısma kıyasla doğal
değerlerini günümüze kadar kısmen korumakla birlikte Silivri-Büyükçekmece arasındaki kıyı
bölgesinde yer alan ikinci konut alanları kıyıları olumsuz yönde etkileyen baĢlıca faktördür
(Ġstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına ĠliĢkin YaklaĢımının Mekâna Yansıtılmasına
Yönelik AraĢtırma, Değerlendirme ve Model GeliĢtirme ĠĢi, Sentez Raporu, s. 2-64).
Bu bölge bütününde %24 oranındaki tarım alanı varlığı ve Silivri-Büyükçekmece arasında
doğal yapısı kısmen korunmuĢ kıyı alanlarının varlığı baĢlıca potansiyellerdir. “Florya
Atatürk Ormanı” 2° Doğal Sit Alanı olarak alanın bir diğer potansiyelidir.
Büyükçekmece‟nin batısında kalan ikinci kısım ise ĠÇDP‟de son derece önemli büyüme
odaklarını

barındırmaktadır.

BaĢta

ĠÇDP‟de

büyüme

kutbu

olarak

tanımlanan

Büyükçekmece‟nin batısındaki kısmın (Silivri baĢta olmak üzere) geliĢme alanı olarak
öngörülmesi, alandaki ve yakın çevresindeki tarım alanı varlığının yapılaĢması sonucunu
doğurması açısından sorun niteliği taĢımaktadır. Bu kısmın etkilenme alanındaki temel
problematik verimli tarım topraklarının korunamamasıdır. Bu alanların önemli bir kısmı
ĠÇDP‟de de geliĢme konut alanı olarak tanımlanmıĢtır.
ĠÇDP‟de öngörülen GümüĢyaka Limanı, GümüĢyaka ve Silivri‟deki sanayi fonksiyonları ve
yine GümüĢyaka‟da öngörülen lojistik alan, bu bölgenin hızlı bir ekosistem tahribatına yol
açabilecek öngörüleri barındırdığını göstermektedir. Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü,
Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu kıyıları, özellikle kuzey-güney yönündeki dere
yatakları ve bu derelerin denize döküldüğü alanlar jeolojik açıdan yerleĢilmemesi gereken
kısımlardır. Sözü edilen bu alanlar gerek jeolojik yapıları gerekse yoğun olarak yapılaĢmıĢ
olmaları açısından deprem riski karĢısında en önemli sorun alanları olarak ön plana
çıkmaktadır.
Son derece özgün bir kumsal alanı olan ve 1, 2. ve 3. derece Doğal Sit Alanı olan Avcılar ĠçDıĢ Kumsal Alanı 4. Alt Bölge‟nin doğal potansiyelleri içerisinde önemli bir unsurdur. 4. Alt
Bölge‟de konumlanan bir diğer doğal sit alanı da “Yakuplu Marmara Sahili 1° ve 3° Doğal Sit
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Alanı”dır. Bu alanda ekosisteme zarar veren önemli insan yapısı oluĢumlar bulunmaktadır.
Turizm için olduğu kadar kentlilerin yaĢam kalitesi hatta yaĢam güvenliğini tehdit eden
oluĢumların baĢında: Ayamama Deresi‟nin dere yatağının yapılaĢması, SelimpaĢa ve Silivri
derelerinin denize döküldüğü alanların yapılaĢması bulunmaktadır. Nadir bulunan ve özgün
ekosistem alanları arasında olan Büyükçekmece ve Küçükçekmece koyları deniz deĢarj
noktaları olarak değerlendirilmekte ve bu alanlar doğal yapı tahrip etmektedir.
Özellikle Haliç‟ten Büyükçekmece‟ye kadar olan kıyıların hal-i hazırda rekreasyon amaçlı
kullanılması ve bununla birlikte ĠÇDP‟ye göre alt bölge bütününde kıyı alanları için
öngörülen “kentsel ve bölgesel yeĢil ve spor alanları” iĢlevi kentlinin kıyı ile iliĢkisini
rekreasyona yönelik iĢlevlerle kurmak yönünde önemli bir potansiyeldir.
Havaalanı ve Ambarlı Limanı gibi kentsel ölçekte ulaĢım donatılarının ve Zey-Port projesi
gibi gelecekte kıyı mekânının ulaĢım odağı olarak yeniden Ģekillenmesinde etkili olabilecek
projelerin konumlandığı bu alan doğal kaynaklarını hızla kaybetme riski altında olmasıdır.
Bunun yanı sıra bu alt bölgede yat limanı yapılması yönünde çok sayıda talep bulunmaktadır.
Beylikdüzü-Yakuplu Yat Limanı ve KazlıçeĢme Ata-Port Kruvaziyer Limanı örnekleri baĢta
olmak üzere ilâve dolgu alanı üretmek yoluyla doğal kıyı karakterini değiĢtirmektedir.
Bu alt bölgenin doğal değerler anlamında taĢıdığı potansiyeller ele alındığında, Boğaziçi
Alanı‟nın özgün flora varlığı, orman alanları ve barındırdığı canlı türleri, koru alanları ve
Boğaz‟ın bir deniz ekosistemi olarak değeri ve yaĢam ortamı olarak sağladığı canlı varlığı ön
plana çıkmaktadır. Bununla birlikte Türkiye‟nin önemli göçmen kuĢların göç gözlem
bölgelerinden biridir. Boğaziçi Kanunu‟nun yapılaĢmayı kısıtlayan nitelikteki hükümleri ve
alanın aynı zamanda doğal sit alanı olması bu alt bölgenin en önemli korunma potansiyelleri
olarak gösterilebilir. Ancak bu unsurlar bile Boğaziçi Alanı‟nın son derece özgün
ekosistemini riskler altında olmaktan kurtaramamaktadır.
Varlığı potansiyel olarak ortaya konulmuĢ olan orman alanları (bir kısmının özel orman alanı
olmasının etkisiyle) Boğaziçi Alanı‟nda her dönemde bir yapılaĢma baskısının gündemde
olması dolayısıyla ve bu baskının 3. Köprü projesinin gerçekleĢmesi halinde artacak olması
dolayısıyla, hızla yok olma riski taĢıyan potansiyellerdir. Bu paralelde alt bölgedeki flora ve
fauna varlığının da risk altında olması doğal mirasa iliĢkin sorunlar arasındadır.
Boğaziçi alanının özgün doğal karakteristiklerinden bir diğeri de doğal yapısı ve kültürel
mirası ile bir bütün olan siluet değeridir. Bu değerin doğal bileĢenleri de aynı sebeplerle risk
altındadır. Kıyıdan iç kesimlere doğru açılan vadiler dört ilçede de büyük ölçüde yapılaĢmıĢ
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durumdadır. Bu durum sadece siluet değerini olumsuz etkileyen bir unsur olmakla kalmayıp
aynı zamanda bu doğal drenaj alanlarını kapatarak doğal su döngüsünü de tahrip etmektedir.
Bu alanda doğal siluet değerinin koru alanları ve orman alanlarıyla da iliĢkisi bulunmaktadır.
Özel orman alanları ve Orman Kanunu‟nun 2B maddesi kapsamında yer verilen, orman
vasfını yitirdiği öne sürülerek bu alanlarda imar affını gündeme getiren, bağlı olarak
günümüzde sorunsal haline dönüĢmüĢ alanların yapılaĢma yönünden taĢıdığı risk ve
olumsuzluklar eliyle de siluet değeri tahrip olma sorunuyla karĢı-karĢıyadır. Üstelik siluet
değeri sadece Boğaziçi Alanı‟nın içinde yaĢanan değiĢimlerle değil bu alanın dıĢında olup
siluete tesir eden çok daha geniĢ bir sahadan etkilenmektedir (Ġstanbul Çevre Düzeni Planı'nın
Kıyı

Alanlarına

ĠliĢkin

YaklaĢımının

Mekâna

Yansıtılmasına

Yönelik

AraĢtırma,

Değerlendirme Ve Model GeliĢtirme ĠĢi, Sentez Raporu, s. 2-79).
Kavacık merkezinin hızla büyümesi yakın çevrede yoğun bir yapılaĢma dinamiği riski
taĢımaktadır. Bu hızlandırıcı faktör günümüze kadar korunmuĢ olan doğal değerlerin tahribine
de yol açabilecek niteliktedir.
Ġstanbul Boğazı‟ndaki canlı varlığı ve deniz ekosisteminin ayırt edici bir özelliği akıntılardır.
Boğazdaki 123 adet balık türünün bugün kaybedildiği ancak, bu hassas biyoçeĢitlilik
kaynağının, deniz suyu niteliğindeki iyileĢmeye paralel olarak 50‟sini geri kazanması
mümkün olduğu görülmektedir. Bu tür bir iyileĢme için önkoĢul, Boğaz‟ın akıntı rejimini
farklılaĢtıracak nitelikteki uygulamalardan kaçınmak, deniz suyu kirlilik kaynaklarını azaltıcı
(biyolojik arıtma, deniz deĢarjları için uygun yerseçimi vb.) ve giderek deniz suyunda
iyileĢme yaĢanmasıdır. YaĢanan tür kayıplarına rağmen bugün de bünyesinde baĢta balık
varlığı olmak üzere deniz canlılarını barındıran Ġstanbul Boğazı mutlak suretle korunması
gereken bir özgün ve hassas bir ekosistemdir ((Ġstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı
Alanlarına ĠliĢkin YaklaĢımının Mekâna Yansıtılmasına Yönelik AraĢtırma, Değerlendirme
Ve Model GeliĢtirme ĠĢi, Sentez Raporu, s. 2-80)
Ayrıca, Boğaziçi kıyı alanının büyük bir bölümünü kapsayan dolgu alanları ve sahil yolları
Boğaziçi‟nin büyük oranda doğal kıyı özelliğini yitirmesine neden olmuĢtur. Özellikle
Arnavutköy – KuruçeĢme aksındaki kazıklı yolun inĢası sonrasında Boğaziçi Alanı‟nda
kıyıdaki doğal süreçler tamamen baĢkalaĢmıĢtır. Doğal kıyı karakteri tamamıyla ortadan
kalkan bu alanlarda kıyı mekânı kesintisiz olarak kara ulaĢımı (ve bazı odaklarda kıyı ulaĢımı)
fonksiyonuna konu olmuĢtur.
Boğazın deniz ekosisteminin bir diğer kirlilik ve tahrip kaynağı da yoğun gemi/tanker
trafiğine konu olmasıdır. Ġstanbul Boğazı‟ndan yılda ortalama 60.000 gemi geçiĢ yapmaktadır.
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Bu yoğun kullanımın deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkilerinin kaynağı; petrol ve
petrol ürünleri, zehirli sıvılarla oluĢan, gemi çöplerinden oluĢan, paketlenmiĢ olarak taĢınan
zehirli maddelerden ve gemi atık sularından oluĢan kirlilik olarak sınıflandırılabilir. Yoğun
tanker trafiği nedeniyle olabilecek tanker kazaları da sadece insan için değil doğa için de
önemli bir sorun teĢkil etmektedir.
Ġstanbul Boğazı Karadeniz giriĢinin daha az yapılaĢmasına karĢın Sarıyer ve Beykoz‟dan
itibaren yoğun yapılaĢma ve kıyıya paralel yapılan yollar nedeniyle kıyı alanlarının doğal
yapısında değiĢimler oluĢmuĢtur. Büyükdere, Tarabya ve Arnavutköy‟de kazıklı yol ile
adlandırılan karayolu ulaĢımı yapılandırılmıĢtır. Karadeniz ağzında kıyı alanlarında yamaçlar
yer almaktadır. Boğazda derinlikler hızla artmaktadır. Ancak kuzeyde Rumeli Kavağı‟nda
kumsal plaj yer almaktadır.
Ġstanbul Boğazı‟nın Marmara denizi giriĢinden kuzeye doğru yapılaĢma baskısı dikkat
çekicidir. Haliç ise aĢırı kirlenme nedeniyle taranarak kıyı alanları yeniden düzenlenmiĢtir,
güney kıyılarında yapay dolgu alanları oluĢturulmuĢtur. AĢırı tanker trafiği ve deniz kirliliğine
dayalı olarak, burada birçok plaj bulunmasına rağmen, günümüzde ancak Ġstanbul Boğazı ağzı
çıkıĢındaki; Rumeli kıyılarındaki Garipçe Plajı ile Anadolu kıyılarındaki Poyrazköy Plajı
Boğaziçi‟nin baĢlıca plajlarıdır.
Haliç alt bölgesi kent kimliği ve imajı açısından barındırdığı doğal, kültürel ve tarihi miras
özellikleri anlamında Ġstanbul için en özgün ve değerli bölgelerden biridir. Haliç alt
bölgesinde Kâğıthane ve Alibeyköy Dereleri‟nin buluĢarak denize döküldükleri nokta önemli
bir delta alanıdır. Her ne kadar bugün deltaya açılan akarsuların yatakları yapılaĢmıĢ yüzey ile
büyük ölçüde kaplanmıĢ olsa da bu alt bölgenin son derece kendine özgü bir ekolojik yapısı
bulunmaktadır.
Haliç‟in 1980‟li yıllarda dönüĢüm yaĢamaya baĢlamıĢtır. Bilindiği gibi bu süreçte kıyıda yer
alan sanayi iĢlevinin yerini rekreatif ve kültürel fonksiyonlara bırakması söz konusudur.
ĠÇDP‟de de bu eğilimin sürdürülebilirliği doğrultusunda Haliç kıyıları ve bağlantılı vadi
akslarına “Kentsel ve Bölgesel YeĢil ve Spor Alanı” iĢlevi atanmıĢtır. Plan‟ın Haliç için en
önemli kararı, mevcut eğilimle uyumlu olarak bu bölgenin bir “Kültür Vadisi” haline
getirilmesine iliĢkindir. Ancak rekreasyon ve kültür vadisi kapsamında ele alınan projelerin
bütünden ayrı (kopuk) yapısı nedeniyle bölgedeki yapılaĢma Haliç coğrafi alanı ölçeğinde
bütünsellikten uzaktır. Ayrıca bu dönüĢüm süreci içindeki uygulamalarla birlikte bölgede
doğal nitelikli kıyı alanı da kalmamıĢtır. Dolgu yapılarak elde edilen yeni kıyı bandı kıyı
ekosisteminin tahrip olmasına sebep olmuĢtur. GeçmiĢten buyana Haliç‟i temizlemek üzere
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geliĢtirilmiĢ projeler alanın doğal yapısının iyileĢtirilmesi açısından önemli bir potansiyel
olmakla birlikte bu önemli ekolojik birim yoğun insan etkisi altında tahrip olmuĢtur.
Özellikle 2000‟li yıllarla birlikte ĠSKĠ‟nin Haliç için geliĢtirdiği birçok projenin
gerçekleĢtirilmesine karĢın endüstriyel, evsel ve ulaĢım kaynaklı deniz ve akarsu kirliliği
doğal değerler anlamında Haliç‟i tehdit eden önemli unsurlar olmaya devam etmektedir.
Faaliyetlerine sadece bakım-onarım yönüyle devam eden Haliç Tersanesi, özellikle Galata
Köprüsü ve yakın çevresinde konuĢlanan özel tur ve balıkçı teknelerinin atıkları, Kağıthane ve
Alibey dereleri ile taĢınan toprak, atık ve kirleticiler kıyı ekosistemine önemli ölçüde zarar
vermektedir. Kâğıthane ve Alibey derelerinin denize dökülene kadar geçtikleri yerlerden
topladıkları atıklarla beraber denize dökülerek denizlerin kirliliğini arttırdığı yönündeki
saptamaları da bu değerlendirmeleri destekler niteliktedir.
Özetle, sanayi ve evsel kaynaklı kontrolsüz atık deĢarjının yarattığı dere ve deniz suyu
kirliliği, dere yataklarında yapılaĢma nedeniyle oluĢan ekosistemin olumsuz etkilenmesi doğal
nitelikli kıyı alanı kalmasını engellemiĢtir. Üstelik 2 adet tersane olması (Haliç ve Camialtı
tersaneleri) alanı olumsuz etkileyen bir diğer unsurdur. Turizm bağlamında rekreasyon ve
Kültür vadisi projelerin parçalı yapısı dolayısıyla vadideki yapılaĢmanın bütünsel bir
yönlendirmeden uzak olması da bir diğer sorun olarak görülmektedir. Diğer yandan alanın
eriĢilebilirliği, tıpkı boğaz gibi yoğun bir Ģekilde sağlanabilmektedir.
b. Temel Fiziksel Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi
b.1. Hava Kalitesi
Bu çerçevede, Karadeniz kıyılarında oldukça düĢük yoğunluklu ve kırsal karakterli
yerleĢmeler olduğu için hava kalitesi konusunda problem görünmemektedir. Nitekim, ĠBB
bünyesinde hava kalitesi ölçüm yapılan yerleĢmeler arasında dahi olmaması, bu alanın
havasının

kalitesinin

yüksek

olduğunu

göstermektedir

(application2.ibb.gov.tr

www.ibb.gov.tr).
Benzer Ģekilde, Ġstanbul Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün verileri de değerlendirildiğinde
(http://mthm.havaizleme.gov.tr/secure/index2.htm, eriĢim tarihi 3 ġubat 2013). Marmara
Denizi kıyılarının ve Haliç‟in hava koridorlarıyla sağlıksız hava koĢullarına sahip olduğu,
buna karĢılık Boğaz‟ın hava akımlarına bağlı olarak değiĢebilse de problemli olma yolunda
olduğu tespit edilmiĢtir. Boğazda ayrıca kentsel ısı adalarının etkisiyle yer yer problemler
görülmektedir. Ancak son tahlilde, bu değerlendirmeler, örneğin ĠBB‟nin ölçümleri 10 adet
ölçüm cihazıyla, tek bir noktadan yapılmakta, buna karĢılık yüzbinlerce kiĢinin yaĢadığı
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ilçeler için geçerli kabul edilmektedir. Oysa Ġstanbul‟un hemen her mahallesi, (hatta daha
küçük yerleĢim birimi bile) farklı topoğrafik yapıda, yöneliĢte, hakim rüzgar yönünde ve
fiziksel koĢullarda olabilmektedir. Bu verinin güvenilirliğine sorgu ile yaklaĢılması
gerekmektedir. Ġstanbul sağlıksız bir Ģekilde büyüyen bir Ģehirdir. Bu sağlıksızlığın sirayet
ettiği alanlardan olan hava kalitesi düĢtüğünde, insanın yaĢam hakkını tehdit edebilmektedir.
b.2. Ses Düzeyi
Gürültü denetimi, ĠBB bünyesinde Çevre Koruma Müdürlüğü‟nün çalıĢma alanlarından birini
oluĢturmaktadır. Bu kurumun çalıĢmaları çerçevesinde ses düzeyinin ulaĢım kanalları
boyunca ve kıyı alanlarında yoğunlaĢmakta olduğu tespit edilmiĢtir. Ġkinci ve önemli bir konu
da gürültü düzeyinin gece ve gündüz ölçümlerinde farklı düzeylerin tespit edilmiĢ olması
dikkat çekicidir. Gece ve gündüzün ötesinde günün farklı saatlerinde ulaĢımdaki zirve
saatlerindeki yoğunluğa paralel olarak yoğunlaĢmanın artığı görülür.
ĠBB Çevre Koruma Müdürlüğü‟nce yapılan gürültü haritalarında ölçeklendirme lejand olarak
ifade edilmektedir. Gürültü Haritası, yükseklik eğrileri, Bina Bilgileri, Nüfus, Kaynak
Bilgileri (karayolu, havalimanı ve sanayi niteliğine bağlı çeĢitlilik) değerlendirilerek
oluĢturulur. Bilgilerin bilgisayar ortamında, gürültü harita programına aktarılmasıyla
oluĢturulmaktadır. Gürültü haritası oluĢturulurken herhangi bir ölçüm yapılmadan, verilerin
gürültü haritalama programına aktarılmasıyla oluĢturulmaktadır69. Karadeniz kıyıları boyunca
hem Anadolu hem de Avrupa kıyılarında yerleĢik alan olmadığından, gürültü sorunu yoktur.
Marmara Denizi Kıyılarında ise; yukarıda da ifade edildiği gibi, kıyı ve ulaĢım aksları
boyunca sorunlar olduğu tespit edilmektedir. Aynı durum Boğaziçi ve Haliç için de
geçerlidir70. ĠBB Çevre Koruma Müdürlüğü‟nün verilerinde, 65 db ve üstünün insan sağlığı
ve yaĢam kalitesi için tehlikeli olduğu kabulüyle hareket edilmiĢtir. Ġlçe bazında yapılan
ölçümlerden özellikle kıyı alanları dikkate alındığında yukarıda ifade edilen manzara ile
karĢılaĢılmıĢtır.
b.3.Su Yönetimi
Kıyı alanları için Ġstanbul Sağlık Müdürlüğü‟nün Haziran ayı baĢından Eylül ayının 15‟ine
kadar plajlarda yapılan ölçümlerin değerlendirmesi yapılarak tek bir değerle yorumlanmıĢtır.
Bu sonuçlar, web sitesinde yayınlanmıĢtır (www.istanbulsaglik.gov.tr).

69

Bu
rapora
eklenmemiĢ
olan
ilçe
bazında
gürültü
haritalarına
http://www.ibb.gov.tr/sites/CevreKoruma/GurultuKontrol/Sayfalar/Haritalar.aspx linkinden ulaĢılabilmektedir.
70
http://www.ibb.gov.tr/sites/CevreKoruma/GurultuKontrol/Sayfalar/Haritalar.aspx, 5 Nisan 2013.
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Ġl Sağlık Müdürlüğü‟nün suyun kalitesini ölçeklendirmesine göre A(mükemmel), , bir takım
zararlı kimyasal maddelere göre olan alt sınırın %90-95 oranında sağlandığına iĢaret
etmektedir. B yani iyi kalite ise, %80‟den fazla alt sınırın sağlandığına iĢaret edilmektedir. Bu
bağlamda, en temiz deniz suyu, Avrupa yakası Karadeniz kıyılarında tespit edilmiĢtir. A
sınıfında olduğu ilan edilmiĢtir. Boğaz ise, kıyılar arasında yer yer A, yer yer B ölçeğinde
değerlendirilmiĢtir. Anadolu yakasının Karadeniz kıyıları ile Marmara Denizi‟ne kıyısı olan
tüm Ģehir B yani iyi kalitede olarak değerlendirilmiĢtir. Haliç ise; B‟nin altında olarak tespit
edilmiĢtir. Bu durumda tüm kıyı alanları içinde en kirli deniz, Haliç kıyılarındadır.
Anadolu yakası Karadeniz sahil Ģeridinde PaĢaköy drenaj alanından gelen atık suların 2.
Derece arıtmadan sonra Riva Deresi‟ne verilmesiyle oluĢan kirlilik söz konusudur. Bu
kirliliğin uzun vadede su ve toprak kirliliğine yol açması mümkündür. Benzer Ģekilde ġile‟de
de atık suların 2. derece arıtmadan sonra Karadeniz‟e verilmesi bölgenin çevre kirliliği
bakımında dikkate alınması gereken bir yapısını sunmaktadır. Anadolu yakası kıyı kesimi,
diğer kıyı alanlarına kıyasla insan etkisinin daha sınırlı olduğu az alanlardan birisidir. Kıyı
dolgu alanlarının kısıtlı olması, korunan alanların varlığı biyo çeĢitliliğin varlığını
sürdürmesine olanak tanımıĢtır. Aynı oranda ulaĢılabilirliğin kısıtlı olması da bölgenin
korunaklılığını sağlamaktadır. Diğer yandan 3. Köprü, bağlantı yolları ve buna bağlı
spekülatif kentsel geliĢmeler ile deprem odaklı kaygılarla kentin kuzeyine olan büyüme
stratejisi alanı tehdit etmektedir.
c. Atık Yönetimi
Atık yönetimi konusu, sadece turizmin taĢıma kapasitesi çerçevesinde değil, kentsel yaĢam
kalitesi bağlamında ele alındığında da yararlı bir göstergedir. Bu çalıĢma çerçevesinde;
atıklar, turizm tesisi ve turist perspektifinden ele alınmak üzere değerlendirilmiĢtir. Ancak
göstergelerde ifade edildiği biçimde veri bulunması mümkün olmamıĢtır. Bu verilerin
bulunması turizmin kalitesi ve sürdürülebilirliği için önemlidir. Bu bağlamda, bu
göstergelerin elde edilmesine yönelik ir alan çalıĢmasının yapılması, TTK çalıĢmasının
bundan sonraki aĢamalarında gereklidir. Elde edilmesi gereken bulgular Ģunlardır:
-

Tesis baĢına üretilen çöp miktarı/ toplam turizm tesislerinde üretilen çöp miktarı

-

Turist baĢına üretilen çöp miktarı / toplam turist baĢına üretilen çöp miktarı

-

Turizmden kaynaklanan çöp/günlük toplanan çöp miktarı
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d. Turistik Altyapı
Sınırları çizilmiĢ olan alanda bulunan tesis ve yatak sayıları ġekil 161‟de ifade edilmiĢtir.
Tesis baĢına düĢen yatak göstergesi, kıyı alanlarındaki turistik tesis kapasitesine, yapısına,
turizmin

türüne

ve

hizmetin

niteliğine

iliĢkin

fikir

vermektedir.

Bu

bağlamda

değerlendirildiğinde, en büyük hacimli, iri kütleli ve çok yataklı tesisler, 100 yatak ile Haliç
kıyılarındadır. Onu, tesis baĢına 84 yatak ile Marmara Denizi Avrupa yakası izlemektedir.
Onun dıĢındaki alanlarda, bir birine yakın büyüklükte ve butik otel tarzında mütevazi tesisler
dikkat çekmektedir. Birim alanda turizm altyapısının varlığı incelendiğinde; Avrupa yakası
Karadeniz kıyılarında oldukça seyrek bir tesis altyapısının varlığı dikkati çekmektedir. Buna
karĢılık Haliç kıyıları çok açık ara yoğun tesis altyapısına sahiptir. Onu Boğaziçi kıyıları ile
Anadolu yakası Marmara Denizi kıyıları takip etmektedir. Anadolu yakası Karadeniz
kıyılarında ortalamanın böylesine artmasına neden olan yoğunlaĢma ġile ve yakın
çevresindeki turizm tesislerinin varlığından kaynaklanmaktadır.

ġekil 161: Ġstanbul Kıyılarında Tesis Sayısı Kademelenmesi
Diğer yandan turistik altyapının en önemli unsurları olan ve bir kent turizmi mekanı olan
Ġstanbul için ayrıca önem taĢıyan konu; kültürel miras alanlarının varlığıdır. Haliç kıyıları,
tarihi çekirdeğin içinde kalan bir alan olarak; en yoğun kültürel tesis alanının bulunduğu
alandır. Bunu boğaz kıyıları takip etmektedir. En düĢük kültürel miras alanları ise,
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yerleĢimlerin en seyrek olduğu Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Görüldüğü üzere;
Karadeniz kıyıları Avrupa yakasında kültürel altyapı bakımından kayda değer bir
yoğunlaĢmadan söz etmek mümkün değildir. Ancak bu alandaki turizm; ekolojik turizm ve
doğa turizmine referans vermektedir. Bu referansı, bir “çığlık” olarak ele almak gerekir. Bu
ele alıĢ, bu alanları özel ve değerli yapanın yani turizm için cazibe alanları olmasını sağlayan
unsurun anların bakir ve doğal güzellikleri olduğunun vurgulanmasıdır. Bu bağlamda;
özellikle Karadeniz kıyılarında turizm için potansiyel olan alanların; yine turizme
kazandırılması adına ya da eriĢilebilirliğinin sağlanması adına yok edilmemesi gerekmektedir.
Diğer yandan bu derece hassas olmasa da Marmara Denizi ve Haliç-boğaz kıyılarının da bu
kentin yaĢanabilirliği, sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat etmek gerekir.
e. Kıyılar Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Ġstanbul‟da ulaĢım, bilindiği gibi, karayolu ağırlıklı olarak gerçeklemektedir. Karadeniz
kıyılarındaki bakir yerleĢmeler, hem düĢük yoğunlukları hem de çok elveriĢli olmayan ulaĢım
olanakları nedeniyle ancak karayolu ile ulaĢılabilen alanlardır. Benzer Ģekilde denizyolu ile
demiryolu bağlantıları da bulunmamaktadır (ġekil 162). Bu alanların turizm potansiyeli
itibariyle ulaĢım olanaklarının kısıtlı olması dezavantaj değil, aksine bu alanların korunaklı ve
doğal yapısının bozulmadan kalmasını sağlayan birer fırsat olarak değerlendirilmelidir. Ancak
bu fırsatı çok olumsuz etkileyen bir karayolu yatırımı, 1/100.000 ÇDP‟ında da yeri olmayan
ancak projesi yaĢama geçirilmek üzere olan 3. Köprü ve bağlantı yolları konusudur.
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ġekil 162: Ġstanbul‟da Turizm Değerleri Dağılımı
Ġstanbul‟un yaĢamıĢ olduğu iki adet köprü deneyimi ve ulaĢılabilirlikteki ana eksenin bireysel
tekerlekli araçlar üzerine kurulmuĢ olması, 3. Köprü için birtakım öngörü ve projeksiyonların
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Köprü ve bağlantılı çevre yolları civarında sonradan
geliĢen, çoğu da yasal olmayan konut alanlarının; yaĢam kalitesi düĢük, çirkin ve plansız
alanlara yol açtığı plancıların hemen her platformda dile getirdiği bir problemdir. Burada
hareketle; planlı bir arazi kullanım ve ulaĢım kararlılığından uzak geliĢmeler; 3. Köprü ve
bağlantı yollarıyla bu kez aynı sorunu daha kuzeye taĢınmasına yol açacaktır. Kentin
kuzeyindeki doğal değerler yanında kırsal yerleĢim alanları, köyler ve kıyı yerleĢimleri 3.
Köprü projesiyle özgün yapılarından uzaklaĢma ve geçmiĢteki örneklerde olduğu gibi yoğun
bir nüfus ve yerleĢme baskısı altına girmesi olasılık olmanın üstünde bir veri olarak kabul
edilmelidir. Üstelik, yine 100.000 ölçekli ÇDP‟nında yeri olmadığı halde kuzeyde yeni bir
kent projesinin de varlığı, bu alanın doğal yapısını dikkate almayarak ve planlara uymayarak
yapılan bir baĢka tehdit unsurudur. Bir baĢka büyük proje ve yatırım olan 3. Havalimanının da
Terkos Barajının havzasındaki inĢaatı; tüm bu olumsuz etkenlerin üstüne adeta bu alanın
doğal yapısın meydan okumak anlamına gelmektedir. Doğal yapısı adeta alt-üst edecek bir
diğer unsur olan kanal projesi de, Ġstanbul‟un kuzeyi için ciddi bir baĢka unsurdur.
Alınabilecek tüm teknik tedbirlere karĢılık havalimanının su havzası alanında olması; 1.
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Derece koruma kuĢağında olması, hem yapılacak milyonlarca $ değerindeki yatırımın
maliyetine yansıyacak hem de iĢletme maliyetlerinin sürekli yüksek ve riskten dolayı ayrıca
problemli olmasına yol açacaktır. Doğal dengeye olan olumsuz etkileri de zaten havalimanı
projesinin ÇED raporunda da yetkililerin bilgisine sunulmuĢ ve kamuoyunda da
paylaĢılmıĢtır.
Sonuç olarak Ġstanbul‟un plan ve geliĢme kararları ile taban tabana zıt bu yatırımların varlığı;
kentin fiziksel yapısında ortaya koyduğu nüfus ve mekansal yayılım etkisi, 3. Boğaz
köprüsünün ne denli ve geri dönülemez sorunlara yol açacağını göstermektedir. Kuzeyde yer
alan bunca proje adeta alanı tahrip etmek üzere tasarlanmıĢ ve biribiri ardınca iĢlenen
cinayetler gibi alandaki tüm doğal yapısı öldürecek niteliktedir.
Ġstanbul‟un mevcut yerleĢik alanları ile Karadeniz kıyıları arasında kalan kesiminde, önemli
orman alanları su havzaları, kumullar, barajlar, bentler, tabiat parkları, rekreasyon alanları ile
çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluĢan farklı ekosistemlerin bir arada
bulunduğu bütüncül bir ekolojik alan yer almaktadır. Kuzeye yapılacak projelerin en yoğun ve
en olumsuz etkilerinin yansımalarının görüleceği bu hassas coğrafya, sadece turizm için
potansiyel taĢımamakta, ayrıca Türkiye ölçeğinde de önemli yere sahip farklı nitelikteki
orman alanlarını barındırmaktadır.
Ġstanbul‟un kuzeyinin ormanlar ile kaplı olması aynı zamanda kent ve insanlar için benzeri
olmayan bir yarar sağlamaktadır. Çünkü bu ormanların özellikle havadaki zehirli karbon
gazını tutma ve havadaki zararlı tozları filtreleyerek ürettiği temiz hava, kuzeyden güneye
esen hakim rüzgarlar sayesinde kentin hava ve yaĢam kalitesini artırmaktadır. Ġstanbul‟un
kuzeyindeki ormanlar, aynı zamanda bu kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karĢılayan
Avrupa yakasındaki Istranca, Terkos, B.Çekmece, Alibeyköy ve Sazlıdere ile Anadolu
yakasındaki Ömerli, Elmalı ve Darlık havzalarını barındırmaktadır. Ormanlar, içme suyu
havzaları ile birlikte ele alındıklarında, Ġstanbul‟un sürdürülebilir geliĢimi açısından
vazgeçilmez öneme sahip ekolojik kuĢak ve koridorların ana bileĢenlerini oluĢturmaktadır.
3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yollarının en can alıcı noktalarından biri de, Ġstanbul‟da yapılan
üst ölçekli arazi kullanımı ve ulaĢım projelerinin doğal çevre üzerinde tahribatları ve teĢvik
ettikleri yeni yapılaĢmaların mikro klima üzerinde yarattığı ısı adası etkisidir. Mikro klima
üzerinde serinletici etkisi olan orman alanlarının, doğal bitki örtüsüyle kaplı alanların ve
yapılaĢmamıĢ açık alanların tahribatı, ısı adası etkisini de artırmaktadır. Marmara Denizi
kıyıları ise, Karadeniz kıyılarına kıyasla daha yoğun ulaĢım bağlantılarına sahiptir. Demiryolu
ile banliyö hattı bulunmaktadır. Ayrıca deniz otobüsü, vapur, motor gibi deniz araçlarıyla
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ulaĢım sağlanabilmektedir. Ancak yine de 1/100.000 ölçekte olduğu gibi kentin denizyolu
ağırlıklı toplu taĢımaya yönelmesi bakımından yeterli bağlantı çalıĢmaları ve yaya desteği
sağlanamamaktadır.
Bu bölge genelinde kıyı bandı boyunca deniz ulaĢımı ağını oluĢturan birçok iskelenin (ġehir
hatları vapur iskeleleri, ĠDO Deniz otobüsü iskeleleri, özel toplu taĢımacılık Avrasya-Turyol
Ġskeleleri vb) yer seçmiĢ olması alanın eriĢilebilirliğini çok üst düzeye çıkarmıĢtır. Ayrıca bu
alan Adalara ulaĢmak için de yoğun olarak kullanılan kıyı Ģerididir.
Bu bölgede yer seçen KalamıĢ ve Pendik‟te bulunan iki adet yat limanı bulunmaktadır:
KalamıĢ Marina Ġstanbul‟un ilk yat limanıdır Pendik‟teki liman ise henüz hizmete girmiĢtir.
Yat limanları, hem kentin “kıyı kenti” kimliğini destekleyici kullanımlardan biridir hem de
Ġstanbul için kurvaziyer turizmden daha kabul edilebilir bir turizm türüne iĢaret etmektedir.
Ancak yine de kıyının doğal yapısı ve ekosistemine olumsuz etkisi olacağı gözden
kaçırılmamalıdır.
Boğaz hattında ve Haliç boyuca da motor ve vapur seferleri bulunmaktadır. Ancak bu
alanlarda demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Turistlerle yapılan anketlerde en çok
Ģikayete konu olan ve rahatsızlık veren konulardan birisi ulaĢım olmuĢtur. Turistlerin özellikle
yoğun bulunduğu alanda problemler olmaktadır. Buna ek olarak, turizm stratejileri
çerçevesinde geliĢtirilmeye çalıĢılan turistik alanlar için de ulaĢım bağlantılarının olması
gerektiği Ģekilde kurgulanması zorunluluğu bulunmaktadır.
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ġekil 163: Ġstanbul‟da Mevcut Nüfus Yoğunlukları

Kaynak: 1/100.000 Ölçekli Ġstanbul ÇDP, s. 280.
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4.2.2.2.1.1.2 Korunacak Doğal
Değerlendirmesi

Alanlar

Için

Turizm

TaĢıma

Kapasitesinin

15.06.2009 tarihinde Belediye BaĢkanı‟nın onayından geçerek yürürlüğe giren, 1/100.000
ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı raporunda “Doğal Yapı” baĢlığı altında yakın çevresiyle
birlikte kentin ekolojik sistemi analiz edilmiĢtir. TaĢıma Kapasitesine konu olan korunacak
alanlar baĢlığı karĢılığını bulmuĢtur. Ekolojik sorunlara konu olan alanlar raporda Ģöyle
ifadelendirilmiĢtir: “Kent içinde özellikle makroform kaynaklı sorunlar olarak tanımlananlar
arasında en önemlileri, su kaynakları ile tarım ve orman alanlarının korunması sorunudur.
Bu bağlamda, kentin yaşam destek sistemlerini oluşturan çevresine yönelik kontrolsüz
gelişim,

kentin

sürdürülebilir

gelişmesi

önünde

önemli

bir

engel

olarak

görülmektedir”(Ġstanbul ÇDP Raporu, s. 97)
ÇDP çerçevesinde ekolojik ve biyolojik yönden önemli yaĢam ortamları, daha önce bölgede
yapılmıĢ olan çalıĢmalar değerlendirilerek saptanmıĢ olduğundan TTK için de referans
çalıĢma kabul edilmiĢtir (Tablo 82). Buna göre Ġstanbul‟da 10 adet ekolojik ve biyolojik
yönden önemli doğal yaĢam mekanı bulunmaktadır. Bu alanların her biri doğa koruma amaçlı
Uluslararası göre belirlenmiĢtir. Planlama bölgesindeki ekolojik ve biyolojik önem taĢıyan
doğal yaĢam mekanları Ģunlardır:
Terkos ve Kasatura Arasındaki Ormanlık Alan ve Kıyı ġeridi,
Ağıl Dere ve Ağaçlı Kumulları,
GümüĢdere (Kilyos) Kumulları,
Kuzey Boğaziçi,
Büyükçekmece Gölü,
Küçükçekmece Gölü,
Batı Ġstanbul Meraları,
Ömerli Havzası,
Sahilköy, ġile, Ağva Kumulları, Ağva Deresi ve Ormanlar olarak belirlenmiĢtir.
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Tablo 82: Korunacak Doğal Alanlar Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
TaĢıma
açısından

kapasitesi Terkos
ve Ağıl dere ve GümüĢdere
kasatura arası ağaçlı kumulları (kilyos) kumulları
orman alan ve
kıyı Ģeridi

Kuzey boğaziçi

Büyükçekmece
gölü

Tehdit altında

Tehdit altında

Yoğun
altında

Tehdit altında

Tehdit altında

Tehdit altında

Tehdit altında

Tehdit altında

Geçersiz veri

Geçersiz veri

Geçersiz veri

Yoğun
altında
Yoğun
altında
10,5

8
436
55

Tesis yok
Tesis yok
Geçersiz veri

Tesis yok
Tesis yok
Geçersiz veri

9
155
17

0,005

Tesis yok

Tesis yok

0,009

Toprak yapısı ve doğal çevrenin niteliği
Doğal çevre ve biyo- Yoğun tehdit Tehdit altında
çeĢitlilik
altında
Temel fiziksel kalite unsurları
Hava kalitesi
Tehdit altında Tehdit altında
Ses düzeyi

Tehdit altında

Su
(yıllık
verimin 14,9
kullanılan
kaynaklar
içindeki %payı)

Atık yönetimi
Tesis baĢına üretilen çöp /
turizm tesislerinde üretilen
toplam çöp
Turist baĢına üretilen çöp /
turist
baĢına
üretilen
toplam çöp miktarı
Turizmden
kaynaklanan
çöp /günlük toplanan çöp
Turistik altyapı
Tesis sayısı
Yatak sayısı
Tesis baĢına düĢen yatak
sayısı
10.000
m2‟ye
düĢen
turizm tesisi adedi
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Küçükçekmece gölü

Batı istanbul meraları

Ömerli havzası

Sahilköy, Ģile, ağva kumulları,
ağva deresi ve ormanlar

tehdit Yoğun tehdit altında

Tehdit altında

Yoğun
altında

tehdit Yoğun tehdit altında

Tehdit altında

Tehdit altında

Tehdit altında

tehdit Yoğun tehdit altında

Tehdit altında

Tehdit altında

Tehdit altında

5,8

Geçersiz veri

23,2

Geçersiz veri

Tesis yok
Tesis yok
Geçersiz veri

Tesis yok
Tesis yok
Geçersiz veri

Tesis yok
Tesis yok
Geçersiz veri

Tesis yok
Tesis yok
Geçersiz veri

Tesis yok
Tesis yok
Geçersiz veri

Tesis yok

Tesis yok

Tesis yok

Tesis yok

Tesis yok

tehdit Tehdit altında

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

a. Toprak Yapısı ve Doğal Çevrenin Niteliğinin Değerlendirilmesi
a.1. Doğal Çevre ve Biyo-çeĢitlilik
Terkos Gölü ve civarı, Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, Boğaziçi, ġile Kıyıları ve
ġile Adaları ülke düzeyinde önemli kuĢ alanlarıdır, Büyükçekmece Gölü ile Küçükçekmece
Gölü aynı zamanda planlama bölgesinin en önemli su toplama havzalarının ve su yüzeylerinin
baĢında gelmektedir. Bu önemli doğal yaĢam mekanlarının bir kısmı doğa koruma
mevzuatımıza uygun olarak koruma altına alınmıĢ, ancak bazıları hala koruma statüsünden
yoksundur. Ġstanbul Ġli sınırları içinde uluslararası kriterlere uyan üç orman alanı
bulunmaktadır. Terkos Ormanları, Belgrad Ormanları ve Ömerli Havzası‟ndan oluĢan bu
alanlar biyolojik açıdan büyük önem taĢımaktadır. Terkos-Kasatura Kıyıları, Ağaçlı
Kumulları, Kilyos Kumulları, Batı Ġstanbul Meraları, Kuzey Boğaziçi, Sahilköy-ġile Kıyıları,
Ömerli Havzası, Ġstanbul‟da yer alan Önemli Bitki Alanları‟dır.
Biyolojik yapı çeĢitliliği bakımından değerlendirildiğinde, Ġstanbul‟daki nem düzeyinin ve
özellikle yağıĢın dağılıĢının sebep olduğu farklılaĢma iki orman formasyonuna iĢaret
etmektedir. Ġstanbul‟da doğal yetiĢme ortamı Ģartlarının olanak verdiği bitki örtüsünün orman
olduğu dikkate alınarak korunacak alanların taĢıma kapasitesine değinilmiĢ ve iki orman
formasyonu arasındaki sınırlar da dikkate alınmıĢtır.
1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nın hazırlanmasında “Önemli Bitki Alanı”
olarak belirlenmiĢ olan bölgeler göz önünde bulundurulmalı ve bir bütün halinde korunması
gerekliliğine raporda iĢaret edilmektedir (Ġstanbul ÇDP Raporu, s. 87).
Diğer taraftan ÇDP çerçevesinde, sulak alanlar ve biyoçeĢitliliğe yönelik olarak çeĢitli
duyarlılık analizleri yapılmıĢtır. Bu çerçevede aĢağıda nakledilen rapor görüĢünün dikkate
alınması zorunludur: “Sulak alanlar biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu yaşam alanları
olmasına rağmen bozulmaya ve çevresel etkenlerin değişikliğine de en duyarlı ortamlardır.
İstanbul il sınırları içinde yer alan Küçükçekmece Gölü, Elmalı Baraj Gölü ve Tuzla Gölü
havzalarında yerleşim ve kirlilik sonucu, bu göller yakın geçmişine göre, çok sayıda
konukçusunu kaybetmiştir. Diğer sulak alanlar ise İstanbul gibi bir metropole su sağladıkları
için geçmişte yapılan hatalardan alınan derslerle daha iyi korunmaktadır. Koruma altında
bulunan bu alanların havzalarında yerleşime asla izin verilmemeli ve sularının evsel veya
endüstriyel atıklarla kirlenmesi mutlaka önlenmelidir.”
Kentin yaklaĢık %48‟ini orman alanları oluĢturmaktadır. Büyük Çekmece, Küçük Çekmece
ve Terkos Gölü civarının üç ana sulak alan olduğu tespiti, turizmin bu bölgedeki geliĢimi için
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yön verici bir verdidir ve taĢıma kapasitesinde ele alınması uygun görülmüĢtür. Ekolojik
değerine ek olarak Ġstanbul‟da yaklaĢık 5.000 ha sulu ve yetersiz sulama alanı olan tarım alanı
ile 124 bin ha kuru tarım alanı bulunmaktadır. Bu tarım alanları, Çatalca, Silivri, ġile „de en
yoğun olmak üzere yer yer Pendik, Tuzla ve Büyükçekmece‟de de görülmektedir. Ekolojik
değerine göre yapılan sınıflamada mekanların tarımsal değerleri aĢağıda ifade edilmiĢtir
(Ġstanbul ÇDP Raporu, s. 96-103).
Ekolojik değerler baĢlığı altında sadece bitki varlığını değerlendirmeye almak ciddi bir
eksiklik olur. Doğal alanlar, üzerindeki bitkilerin varlığını biraz da üzerinde yaĢayan
hayvanlarla bir bütün olarak değerlendirildiğinde anlam kazanır. Bu nedenle, aĢağıda ekolojik
özellikleri sıralanan alanların aynı zamanda üzerinde yaĢayan canlılarla/hayvanlarla birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. AĢağıda sıralanan alanlar; göçmen kuĢların geçiĢ yolları,
balıkçılık için kritik alanlar, kimi alanlar ise av için uygun memeli hayvanların varlığı ile bir
bütündür.
ĠÇD Planı AraĢtırma Bulgularına göre; bu alanlar içindeki ormanlar arasında kent ormanları
da bulunmaktadır. Kent ormanlarının içinde, yer yer kent için hizmet vermekte olan
rekreasyon alanlarının da bulunması, bu ekolojik alanların sadece kentin yaĢam kalitesini
yükseltmek/yaĢatmak için değil aynı zamanda kentteki yaĢamın sürdürülebilirli için de
gereklidir. O nedenle bu alanlardan hiçbir Ģekilde taviz verilmeden korunması gereklidir.
Bu alanları böylesine önemli kılan unsurlardan en önemlisi de, bu alanların bitki örtüsü ve
üzerindeki hayvanları değil, aynı zamanda buranın kentin içme suyu havzaları olmasıdır.
Büyükçekmece-Terkos, Küçükçekmece-Terkos, Haliç-Terkos arası ile Ömerli Barajı-Riva
Deltası arasında kalan alanlar Karadeniz ve Marmara Denizi arasında koridor oluĢturmakta
olup, Ġstanbul‟un iklim yapısını korumaktadır (Ġstanbul ÇDP, s. 128). Ġstanbul kentsel alan
dokusu, orman alanları, su havzaları ve tarım alanlarıyla çevrili kırılgan coğrafyada sadece
ekolojik koridorlar vasıtasıyla nefes alabilecek konuma gelmiĢtir.
YeĢil alanlar ile orman alanlarının ekolojik koridorlar yoluyla iĢlevsel bir Ģekilde
bağlantılarının sağlanarak, biyolojik çeĢitliliğin kent içerisine ulaĢtırılması gerekmektedir. Bu
alanların doğal ve tarımsal karakterleri ve yaban yaĢamı hareketliliği korunmalı, alanlar
üzerindeki kentsel alan kullanımlarının arındırılması gerekmektedir. Bu koridorların kentsel
alana ulaĢtığı yerlerde kentsel yapı yoğunluğu düĢük tutulmalı, belirlenen açık ve yeĢil
alanlarla birlikte, kentsel tasarım yöntemleri de kullanılarak kentsel hava sirkülasyonu
sağlanması gerekmektedir. Buna yönelik olarak; öncelikle dere koruma kuĢakları ve jeolojik
sakıncalı alanlardan yararlanarak, yeĢil alanlar sistemi oluĢturulması havzaların korunması
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için önem teĢkil etmektedir. Dolayısıyla Küçükçekmece Gölü Havzası‟nın, havza yapısını
sürdürmesi önem kazanmaktadır.
Terkos -Kasatura Arasındaki Ormanlık Alan Kıyı ġeridi: 91.654 ha toplam alanın
5.690 ha‟lık kısmında (% 6,2) kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Ancak bu alanlar, orman
niteliği ile öne çıkmaktadır. Bunun dıĢındaki alanda tarım yapılmamakta, ancak orman
alanlarının varlığı nedeniyle ciddi bir koruma alanı olarak değerlendirilmektedir.
Ağıldere Ağaçlı GümüĢdere (Kilyos) ve Kumulları: Ağıldere Ağaçlı kumulları 357 ha.
olup, tarım alanı yoktur. Kilyos kumullarının ise 532 ha‟lık alan olup, bu alanın 90
hektarında

(%16,9)

kuru

tarım

yapılmaktadır

Kumullarda

orman

alanları

da

bulunmamaktadır. Ancak deniz kıyısındaki özgün doğal kumulları, deniz ve denizle ilgili
sporlar ve turizm alanları için cazip olanaklar sunmaktadır.
Ġstanbul Boğazı Sırtları/Üstleri: 5.729 ha. olup, 205 ha‟ında (% 3,6) kuru ve sulu tarım
yapılmaktadır. Bu alan Karadeniz‟den Ġstanbul‟a denizyoluyla giriĢ için çok cazip bir
görüntü sunmaktadır.
Ġstanbul Anadolu Yakası Tepeleri: 38.465 ha alanın 5091 ha.‟lık kısmında (% 13,2)
kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Kuzey Boğaziçi‟nin Anadolu yakasındaki tepeleri
turizm bakımından önem taĢıyan kalıntılara sahiptir. Bu alanlarda askeri alanların da
varlığı, alanların korunaklı doğal yapısıyla kalmasını sağlamaktadır.
Ġstanbul Boğazı sırtları hem Anadolu hem de Avrupa yakası; göçmen kuĢları göç yolu
üzerinde bulunmaktadır.
Büyükçekmece Gölü: 7.161 ha alanın 4.061 ha.‟lık kısmında (% 56,7) kuru tarım
yapılmaktadır. B.Çekmece gölü kıyılarının güney kesimleri yerleĢik alanlarla kaplı olsa da
gölün kuzey ve doğu-batı çevresi doğal alanlarla kaplıdır ve K. Çekmece gölü kıyısındaki
sanayinin tehdidi altındadır.
Küçükçekmece Gölü: 487 ha alanda sulu tarım yapılmaktadır. Ancak özellikle doğu
kıyıları yerleĢik alanlardır. Önemli ölçüde sanayi ve konut dokusuyla kaplı olan bölge,
sahip olduğu ekolojik değerleri tehdit eden niteliktedir. Bu da göl için dönüĢü olmayan
risk unsurlarını içermektedir. Büyük ve Küçük Çekmece göllerini diğer tüm ekolojik
sistemden ayıran önemli bir konu, bu alanların kentsel hava sirkülasyonu sağlanması
bakımından önemli bir rüzgar koridorunun üzerinde olmasıdır. Buna yönelik olarak;
öncelikle dere koruma kuĢakları ve jeolojik sakıncalı alanlardan yararlanarak, yeĢil alanlar
sistemi oluĢturulması havzaların korunması için önem teĢkil etmektedir. Dolayısıyla
Küçükçekmece Gölü Havzası‟nın, havza yapısını sürdürmesi önem kazanmaktadır.
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Ömerli Havzası: Ömerli Havzası, K. Ve B. Çekmece gölleri gibi, kentin ekolojik
dengesini sağlayan hava koridorlarındandır. Ġstanbul‟un Anadolu yakasının “nefes
almasını sağlayan” koridor, Kocaeli Yarımadası formasyonunun etkisi altındadır.
Ġstanbul‟un Anadolu yakasında yeni konut alanları eğilimi, Avrupa yakasında olduğu gibi
kuzeyde kendine yer seçmekte ve Ömerli havzasına yaklaĢan bir yerseçimi
sergilemektedir.
Hadımköy ve Kemerburgaz Arasındaki Mera ve Fundalıklar: 14.815 ha. alanın
%34‟ünde kuru tarım yapılmaktadır. Bu bölge Ġstanbul Avrupa yakasında özellikle
deprem için dayanıklı olduğu spekülasyonlarıyla geliĢen ve çoğunlukla yüksek gelir
grubuna hitap eden bir alandır. Avrupa yakasının yeni gözde konut alanlarının bu yönde
kayması, alanın mera ve fundalık olan doğal formunu tehdit etmektedir.
Sahilköy ve ġile Arasında Kalan Kumullar ve Ormanlar: 2.807 ha. olup, sadece 164
ha kuru tarım yapılmaktadır. Bunun dıĢındaki alanlarda fındık, meĢe gibi çeĢitli
ağaçlardan oluĢan bu alan orman alanları olarak Ġstanbul için değerli doğal kaynaklara
sahiptir.
ġekil 164: Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟na Göre Ekolojik ve Biyolojik Önem TaĢıyan Doğal
YaĢam Mekanları

Kaynak: Ġstanbul ÇDP Raporu, s. 117
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b. Temel Fiziksel Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi
b.1.Hava Kalitesi
Fiziksel ve Ekolojik Kapasitenin değerlendirilmesinin yapıldığı mekanlardan olan doğal ve
korunacak alanlar baĢlığı altındaki yerleĢmeler; hava kirliliği bakımından Ġstanbul‟daki Ģanslı
alanlardır. Bu alanların bugüne kadar korunabilmiĢ yapısı, alanların hava kalitesinin kentsel
alanların üstünde olmasını sağlamıĢtır. Hatta yapısı itibariyle bu alanlar, tüm kentin hava
kalitesini artırma niteliğindeki alanlardır. Bu alanlar kentin ana ve yaĢamsal hava koridorlarını
domine eden alanlardır. Bu bağlamda, yukarıdaki sınıflama, çok yoğun bir kirlilik tehdidi
altında kalmamakla birlikte, sanayi ve araç kirliliğinin sebep olduğu tehdite en fazla maruz
kalan bölgelere yakın olan Hadımköy, Büyük ve Küçük Çekmece Gölü Bölgeleridir. Bu
alanlar içerisinde, nispeten kentleĢmiĢ ve sanayileĢmiĢ alanlara en yakın olan ve fiziksel
olarak en fazla baskı altında bulunan ana; B ve K Çekmece Gölü ve civarıdır. Göllerin
maalesef bozulmuĢ olan havza niteliği, sadece kendi yakın çevrensin değil, Ġstanbul‟un kuzeygüney hattındaki tüm yerleĢiminin hava koridoru alanını olumsuz etkilemektedir.
Ses düzeyi değerlendirmesi yapıldığında da, kent içinde en önemli gürültü kaynaklarının
trafik ve kentsel alan içindeki iĢlev alanları olduğu değerlendirildiğinde; bahsi geçen alanların
doğal yapıları itibariyle gürültü problemi yaĢamadığı açıktır. ĠBB‟nin gürültü ölçümleri
yaptığı alanlar içinde bu alanların olmaması, bunun göstergelerindendir.
b.3. Su Yönetimi
Su kalitesi, korunacak alanlar baĢlığı altında değerlendirilirken; kentin ihtiyacı olan suyun
kullanımına yönelik olarak değerlendirilmiĢtir. Su havzalarında kullanılan su, içme suyu
kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bunun bir istisnası, Sazlıdere Barajı ve havzasıdır. Bu
havzada toplanan su içme suyu olarak kullanılmamaktadır.
Terkos Barajı, Ġstanbul‟daki barajlar içinde, 41,7 milyon km2 alanıyla; Ġstanbul‟un en büyük
baraj gölüdür. Havza alanı olarak da Ġstanbul‟un en büyük alanına sahiptir (736,2 milyon
km2). Terkos barajı, Yıllık verimin toplanılan kaynaklar içindeki payına bakıldığında; %6,2
ile Avrupa yakasının en verimli, Ġstanbul içinde ise, Ömerli havzasından sonra ikinci büyük
verime sahip havzasıdır (Ġstanbul ÇDP Raporu, 3-A Raporu s. 151.
Ġsanbul‟un Melen Çayı gele kadar en önemli su kaynağıdır. Melen Çayı‟nın km‟lerce öteden
çok ciddi maliyetlerle taĢındığı, sürdürüebilirlik ilkesinde her kentin kendine yetmesi prensibi
olduğu dikkate alındığında; Terkos Gölü ve havzasının Ġstanbul‟un en önemli korunması
gereken alan olarak değerlendirilmesi gereken bir konumda olduğu görülür. Nitekim;
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ÇDP‟nında, ĠBB‟nin yapmıĢ/yaptırmıĢ olduğu baĢka çalıĢmalarda (Kıyı alanları, tarım vs. ) bu
alanın mutlak önemine iĢaret edilmektedir/edilmelidir. Ancak, tüm bu doğal ve ekolojik denge
koĢulları ve yaĢamsal önem göz ardı edilerek geliĢtirilen ve merkezi yönetim tarafından
otonom bir Ģekilde planları bozarak kente katılan bazı projeler (ki bu projeler aynı zamanda
çok büyük, maliyetleri yüksek projelerdir), bu önemli gerçeği göz ardı edebilmektedir.
Turizmin planlanması için referans plan olan bu çalıĢmanın; fiziksel ve ekolojik taĢıma
kapasitesi konusunda misyonu; gerçeklere iĢaret etmek olmak zorundadır. Bu nedenle, havza
ve baraj alanları, kanunun koruma altına alınan çevreler; fiilen de korunmak zorundadır.
B.

Çekmece

Barajı,

Ġstanbul‟un

2.

Büyük

göl

alanı

ve

havza

alanı

olarak

değerlendirilmektedir. Terkos ve Büyükçekmece formasyon olarak göl olmakla beraber su
tutmaya yönelik üzerinde inĢa edilen barajlardan dolayı baraj kategorisinde de
adlandırılmaktadırlar. B. Çekmece Barajı yıllık verim olarak %4,4 paya sahiptir.
Küçükçekmece Gölü‟nün su toplama havzası içerisinde yer alan Sazlıdere Barajı, içme suyu
amaçlı kullanılmayan bir havzadır. Sazlıdere Barajı, Avrupa yakasının 3. Büyük göl ve havza
alanına sahiptir. Yıllık verimi toplam kaynaklar içinde %2,4 paya sahiptir. Küçük gibi görün
bu pay, Avrupa yakasının en önemli 3. büyük değeridir.
Ömerli Barajı ise, göl alanı olarak Anadolu yakasının 1/3‟lük alanına sahiptir. Havza alanı
olaak da 608,7 milyon km2 alan ile Anadolu yakasının en önemli havzasıdır. Bu havza; yıllık
verimin toplam kaynaklar içindeki payına bakıldığında; %9,6 paya sahip olduğu görülür.
Ömerli Havzası Anadolu yakasında çok önemli bir iĢleve sahiptir. Bu ölçekte olan baĢka baraj
ve havza olmaması nedeniyle Ġstanbul için mutlak korunması gereken bir konumdadır.
Yukarıda ifade edilen unsurlar ve mekansal dağılım çerçevesinde, ÇDP‟nın doğal yapı
analizleri ve sentezleri referans alınarak yapılmıĢ olan değerlendirmede, Büyük ve küçük
Çekmece Gölleri bölgelerinin korunacak alanlar olmasına rağmen en yoğun baskı altında
kaldığı, bunları kentin diğer önemli su havzalarından olan Ömerli ve Terkos Göller
bölgelerinin izlediği tespit edilmiĢtir. Kentin kuzey kıyılarında kalan korunacak alanların en
korunaklı bölgeler olduğu da gözlenmiĢtir.
c. Turistik Altyapı
Korunacak alanlar lejantındaki alanlar, su havzası olduğundan, toprak niteliği yüksek
olduğundan ya da kumul gibi ekolojik değere sahip olduğundan korunacak alan olarak statü
kazandırılmıĢtır. Dolayısıyla; bu alanların mutlak korunması esas olmalıdır. Ancak
gerçekte/fiilen uygulamanın bundan farklı olabileceği dikkate alınarak değerlendirme
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yapılmıĢtır. Yapılan değerlendirmede, korunacak alanlar içinde sadece iki alanda konaklama
tesisi görülmüĢtür. Bu tesisler; Kuzey Boğaziçi‟nin Sarıyer bölgesinde 8 adet ve Arnavutköy
yani Terkos ve Kasatura arasındaki ormanlık alan ve kıyı Ģeridinde 9 adet otel tespit
edilmiĢtir.
10.000 m2‟ye düĢen turizm tesis adedine bakıldığında ise; turizm tesislerinin bulunduğu iki
alt bölgede bulunan turizm tesis alanları, 10.000 m2 içinde çok çok küçük bir yer tutmaktadır.
Ancak burada önemli olan, ilke olarak, koruna alanı kabul edilen yerlerde turizm tesislerin var
olmasıdır. Bu varlık, zamanla baĢka tesislerinde ilgilisi çekebilir ve turizm potansiyelini
tetikleyebilir. Böylesine bir tetiklemenin önüne geçmenin yolu, bir kere için bile olsa, bu
alanlardaki kırmızıçizgileri aĢmamaktır.
4.2.2.2.1.1.3 Kültür Üçgeni için Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Kültür Üçgeni, yukarıda değerlendirilen kıyılardan ve korunacak alanlardan yüzyıllardır
yerleĢik alan olduğu için önemli ölçüde farklılaĢmaktadır (Tablo 83). Kültür üçgeninde öne
çıkan bir gösterge; biyo çeĢitliliğin kaybolmuĢ olmasıdır. Ġkinci bir konu da “su” konusunun
ele alınmasındaki farklılık gereksinimi ile doğmuĢtur. Üçüncü bir konu da; planlanan alan ile
nüfusun kıyaslanmasından oluĢturulan nüfus yoğunluğu konusudur. Kültür üçgeni ve konut
alanlarının yoğun olduğu alan için eklenen dördüncü ve son grup veri ise; plan kararlarıyla ve
plan notlarıyla eklenen turizm alanlarının miktarı üzerinden bir değerlendirme yapılmıĢtır. Bu
veri, nüfus yoğunluğu ile birlikte değerlendirildiğinde alanın fiziksel olarak daha ne kadar
turizmi taĢıyabileceğini açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır.
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Tablo 83: Kültür Üçgeni Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
TaĢıma kapasitesi açısından

Fatih

Beyoğlu

Eyüp

ġiĢli

BeĢiktaĢ

Kadıköy

Üsküdar

Yürürlükte olan plana göre yeĢil alan (m2/ki)
Temel fiziksel kalite unsurları

6,34

3,51

35,57

6,25

11,25

2,38

10,46

Hava kalitesi
Ses düzeyi
Su (abonman baĢına nüfus)

Orta-kötü
65 db ve üstü
2,5

Orta
65 db ve üstü
2,6

Orta-kötü
65 db ve üstü
3,1

Orta
65 db ve üstü
2,3

Orta
65 db ve üstü
2,7

Orta
Veri yok
4,4

Orta
Veri yok
2,8

3,4
319,2

3,4
65,6

4,3
276,8

4,8
117,9

2,2
365,7

3,5
151,7

221.000

1.797.000

442.000

745.000

123.000

258.000

214
15079
70,5
0,277
Beyoğlu

6
247
41,2
0,001
Eyüp

72
8205
113,9
0,063
ġiĢli

23
6690
290,9
0,015
BeĢiktaĢ

45
3217
71,5
0,018
Kadıköy

17
567
33,4
0,005
Üsküdar

Toprak yapısı ve doğal çevrenin niteliği

Su (nüfus baĢına su tüketim miktarı m3 cinsinden)
3,9
Nüfus yoğunluğu
269,2
(2012 nüfusu ile planlanan alan dikkate alınarak (ki/ha)
Planda turizm iĢlevi verilen alanların 3 emsal ile yapılaĢtığı 550.000
takdirde ortaya çıkacak inĢaat alanı (m2 cinsinden)
Atık yönetimi
Tesis baĢına üretilen çöp miktarı/ toplam turizm tesislerinde
üretilen çöp miktarı
Turist baĢına üretilen çöp miktarı / toplam turist baĢına
üretilen çöp miktarı
Turizmden kaynaklanan çöp/günlük toplanan çöp miktarı
Turistik altyapı
Tesis sayısı
Yatak sayısı
Tesis baĢına düĢen yatak sayısı
10.000 m2‟ye düĢen turistik altyapı sayısı
TaĢıma kapasitesi açısından
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637
40857
64,2
0,4
Fatih
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a. Doğal Çevrenin Niteliğinin Değerlendirilmesi
Kültür üçgeninde, biyolojik çeĢitlilikten ve bir ekosistemden söz etmek mümkün değildir. Bu
nedenle, bu verinin geçersiz olmasının oluĢturacağı dezavantajı gidermek üzere; ilçe bazında
yapılan nazım imar planlarında öneri yeĢil alanlar değerlendirilmiĢtir. 1/5.000 ölçeğinde ve
ilçe belediyelerince yapılmıĢ ve onanmıĢ nazım imar planlarında yeĢil alanlar olarak; açık ve
kapalı spor alanı, parklar, çocuk bahçeleri, refüjler, dere koruma bandları dahil edilmiĢtir.
Veri tabanına bağlı olarak kullanıldığından ve ĠBB‟den alınan veri sistematiği böyle
olduğundan bu Ģekilde kabul edilmiĢtir. Diğer farklılaĢan alt baĢlığın su olduğuna yukarıda
değinilmiĢti. Su konusu; bu altbölgede, abonman sayısının ne kadar nüfusa denk olduğu ve
abonman baĢına tüketilen su miktarı ile değerlendirilmiĢtir. Böylece en temel yaĢam kalitesi
göstergeleri olarak su hava kalitesi, gürültü, yeĢil alan gibi bir gösterge kümesi ele alınmıĢtır.
Kültür üçgeni olarak adlandırılan 7 tane ilçenin imar planlarına bakıldığında yeni yeĢil alan
önerisi sadece BeĢiktaĢ‟ta vardır. 109,82 ha olarak planlanan yeĢil alan, kültür üçgeni içindeki
biricik yeni yeĢil alan önerisi olarak dikkat çekmektedir. Halihazır haritalar elde
edilemediğinden; 1/100.000 ölçekli hazihazır üzerinden ölçü alarak yorum yapmak sağlıklı
olmayacağından mevcuttaki yeĢil alanların yapısı üzerinde yorum yapılmamıĢtır. Ancak,
Ġstanbul kentinde genel olarak ama tarihi merkezler özelinde de yoğun olarak yeĢil alan
eksikliği yaĢandığı her zaman bilinmektedir. Planlarda önerilen yeĢil alanların ilçe nüfusları
ile oranı incelendiğinde, kültür üçgeninde en az yeĢil alan planları yapılan iki ilçe Kadıköy ve
Beyoğlu olmuĢtur. Bu ilçeler, kiĢi baĢına 2-3 m2 civarında yeĢil alan önerisi geliĢtirilmiĢtir.
Bu ilçeleri; 6,3 m2 ile ġiĢli ve Fatih ilçeleri takip etmektedir. Bu ilçelerin tarihi dokusu, sit
alanlarının varlığı, zaten yoğun olan konut dokusu, zaten yeterli olmayan yeĢil alanlara yeni
ilaveler yapılmadığını, yapılabilenlerin ise (nüfusa kıyasla) çok düĢük miktarlarda yapıldığına
iĢaret etmektedir. Kültür üçgeni içinde Eyüp, kiĢi baĢına 35 m2 ile diğer ilçelerden ayrıksı bir
görüntü sergilemektedir.
YaĢam kalitesinin yükselmesi, kentlilerin yaĢamlarından memnun olması, son tahlilde diğer
tüm sektörlere yansıyacaktır. Bu yansıma, turizm alanında da kendini bulacaktır. Hem afet
zamanları için, he toplumsal bir ihtiyaç alanı olarak yeĢil alanların varlığı, turistlerin de
kullanımı ile daha da zenginleĢecektir.
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b. Temel Fiziksel Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi
b.1. Hava Kalitesi
Hava kalitesi; kıyılar ve korunacak alanlar bölümlerinde de ifade edildiği gibi, ĠBB ve Çevre
ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalıĢmalardan yararlanılarak oluĢturulmuĢtur.
ĠBB‟nin ölçümleri, kültür üçgeni için: Saraçhane, Alibeyköy, Kadıköy, Üsküdar, BeĢiktaĢ‟ta
bulunan ölçüm cihazlarıyla yapılan ölçümler dikkate alınarak değerlendirilmiĢtir. Web
sitesinde, (http://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/HavaKalitesi.aspx) tarih bölümüne çeĢitli
tarihler yazılarak özellikle kıĢ aylarında havanın kalitesi değerlendirilmiĢtir. Kasım-Mart
ayları arasında yer yer pek çok gün, Saraçhane ve Alibeyköy‟de 2. Düzey olan “orta”
sınıfındaki hava kalitesiyle karĢılaĢılmıĢtır. 2013 yılı ġubat ayı için yapılan taramada,
Ġstanbul‟un her yerindeki hava kalitesinin “orta” düzeyli olduğu tespit edilmiĢtir71. Bu
verilerin; ilçelerin oldukça büyük, mikro klimaların çeĢitli ve ölçüm araçlarının bir ilçede bir
adet olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Yer yer Kadıköy‟de (HasanpaĢa, Fikirtepe vb.), yer yer
ġiĢli‟de (Feriköy, Bomonti), yer yer BeĢiktaĢ‟ta (DikilitaĢ, Fulya gibi) bölgesel olarak hava
kalitesinin düĢtüğü bilinmektedir. Hava kalitesinin en önemli göstergesi trafik yoğunluğu ve
endüstriyel ve konutlara bağlı olan kirlilik olduğundan; yapı yoğunlukları, nüfus yoğunlukları
ve trafik yoğunlaĢmasının en fazla olduğu ilçelerden olan kültür üçgeninde web sitesinde
ifade edildiğinden daha olumsuz bir tablo olabileceğine dikkat çekilmesi uygun olur.
b.2. Ses Düzeyi
Ses düzeyine iliĢkin, ĠBB‟nin web sayfasından yapmıĢ olduğu açıklamalara göre
(www.ibb.gov.tr/sites); BeĢiktaĢ, Beyoğlu, Eyüp, Fatih, ġiĢli için gürültü analizi yapılmıĢtır.
Bu analiz sonuçlarına göre gece ve gündüz sonuçları farklılık göstermektedir. Ancak yine de
özellikle ana ulaĢım hattı üzerindeki ve civarındaki gürültü düzeyi oldukça yüksek
seyretmektedir. Ana aksları nispeten az ve kısa olan Eyüp, Beyoğlu daha “sakin” görünmekle
birlikte aslında ölçülebilen tüm kültür üçgeninin gürültü düzeyinin yüksek olduğu sonucuna
ulaĢılmaktadır. Turizm bakımından cazip alanların, turistlerin seyahatlerinin, gezip görmeye
gittikleri ana gezinti alanlarının bu ana akslar çerçevesinde Ģekillendiği değerlendirildiğinde;
gürültü düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaĢılır.

71

bkz. application2.ibb.gov.tr.
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b.3. Su Yönetimi
ĠSKĠ‟den 2013 yılı Nisan ayı verileri alınmıĢtır. Veriler; aylık tüketim miktarı (m3 cinsinden)
ve abonman sayısı baz alınarak hazırlanmıĢ olan verilerdir. Bu verilere göre; abonelerin konut
mu konut dıĢı kullanımlar mı olduğu bilinmemektedir. Ancak yine de ilçelerin ekonomik ve
fiziksel yapıları üzerinden bir genel değerlendirme yapılması mümkündür. Kültür içgeni
çerçevesinde değerlendirildiğinde; ADNKS‟ne göre en az gece nüfusu olan yerleĢmelerden
birisi olan Fatih‟te, bir abonmanın 2,5 kiĢiden oluĢtuğu görülmektedir. Oysa Kadıköy‟e
bakıldığında, bu rakam 4,4 kiĢi olarak görülmektedir. Abonmanlık baĢına düĢen nüfus
ortalamalarında en az çıkan rakam, 2,3 ile ġiĢli‟ye aittir. Buna karĢılık ġiĢli, kültür üçgeni
içinde, BeĢiktaĢ‟tan sonra en fazla suyun tüketildiği ilçe olarak değerlendirilebilir. Ġstanbul
ortalamasının aylık 3,2 m3 su tüketimi düzeyinde olduğu değerlendirildiğinde, bu iki ilçe 4,8
(BeĢiktaĢ) ve 4,3 (ġiĢli) rakamlarıyla Ġstanbul ortalamasını yükselten ilçelerdir. Bu tüketimin
yoğun olması bir yandan yaĢam kalitesinin yüksekliğine iĢaret ederken bir yandan da konut
dıĢı iĢlev alanlarının yoğun su kullanımına iĢaret ettiği Ģeklinde yorumlanabilir.
Fiziksel ve ekolojik kapasitede su baĢlığı altında suyun tüketim miktarı ve abonmanlık
kurumlarının incelenmesinin nedeni, bu yerleĢim alanlarındaki yaĢam kalitesinin; çöp, hava
kalitesi, gürültü düzeyi, yeĢil alan ile birlikte incelenerek değerlendirilmek üzere
kurgulanmıĢtır. Bu çerçevede; değerlendirildiğinde; Kadıköy dıĢındaki tüm yerleĢmelerde su
tüketimi; Ġstanbul ortalamasının üstünde seyretmektedir. Ġstanbul ortalamasının üzerindeki bu
su tüketimi; alanda zaten turizmden kaynaklanan yoğun bir kullanıma, ciddi bir trafik
yoğunluğuna sahne olan bu alanda aynı zamanda altyapının da yoğun bir kullanımının varlığı
tespit edilmektedir. Kültür üçgenindeki yoğunluk sadece yerin üstündeki kentsel unsurlar,
donatılar ve kültürel envanter ile değil, aynı zamanda yerin altındaki yaĢamsal fonksiyonlar
için de kısıtlayıcıdır denilebilir.
Nüfus Yoğunluğu
1/5.000 ölçekli plan kararları çerçevesinde planlanan alan ile ADNKS‟ne göre TÜĠK
kayıtlarındaki nüfus ile oranlayarak nüfus yoğunluğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitlere göre elde
edilen rakamlara ek olarak iĢ alanları yoğun olan ve kentin yüz yıllardır süregelen merkez
iĢlevinin doğal sonucu olarak gündüz yoğunluğunun çok daha yüksek olduğu bilinmekte
ancak kayıtlara geçmiĢ bir veri üzerinden gidilememektedir. Ancak gece nüfusu üzerinden
yapılan değerlendirme bile oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Nüfus yoğunluğu en
yoğun olan yerleĢme, kültür üçgeni içinde birbirine yakın değerlerle Kadıköy ve Beyoğlu‟dur.
Bu yüsek yoğunluğa karĢılık, plan kararlarıyla e az yeĢil alan öneriliyor olması da ayrıca
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dikkat çekicidir. Diğer göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, yaĢam kalitesinin
düĢüklüğüne iĢaret ettiği söylenebilir.
Öte yandan, nüfus yoğunluğunun en düĢük olduğu yerleĢme, aslında kültür üçgeni içinde en
ayrıksı kimliği, her göstergede sunan Eyüp‟tür. Eyüp, sadece ilçe ölçeğinde değil aynı
zamanda kent için de yeĢil alanlar sunan bir yerleĢme olduğundan, geliĢme alanlarının da
planlanmasıyla oluĢturulan yeni konut alanlarından, düĢük yoğunluklarıyla Ġstanbul‟un
kuzeye yönelen üst gelir grubunun yeni gözde yerleĢim alanlarından birisi olarak, yoğunluğu
düĢük, öneri yeĢil alanı da en fazla yerleĢme olarak dikkat çekmektedir.
KAKS=3 Ġle YapılaĢması Durumu
ĠBB Belediye baĢkanı; ĠBB‟nin web sitesinde; yapmıĢ olduğu bir toplantıda, turizm
alanlarının 3 emsal değeri alması ihtimalinden söz etmiĢtir (www.ibb.gov.tr). ĠBB
BaĢkanı‟nın sözlü ve web sitesinin yazılı ifadesinden referansla; zaten yapılaĢmıĢ olan
alanlarda; böylesi bir yapı yoğunluğu olması durumunda kaç m2 inĢaat alanı oluĢacağı tespit
edilmiĢtir. Fiziksel taĢıma kapasitesi, prensip olarak bir alanın fiziksel olarak taĢıyabileceği
maksimum yüke iĢaret etmektedir. Bu yük, ifade edilen yapılaĢma koĢulları için olabilecek en
yüksek değere referans vermekte olduğundan; 3 emsal kabul edilmiĢtir.
Plan notlarıyla ve plan lejantıyla 1/5.000 ölçeli planlarda ilan edilen turizm alanlarının; 3
emsal ile yapılaĢtığı varsayıldığında; Eyüp, 1.797.000 m2 inĢaat alanı ile en yüksek turizm
yapılaĢmasının sahne olacağı yerleĢim yeri olacak gibi görünmektedir. Eyüp‟ü, 745.000 m2 ile
BeĢiktaĢ, 550.000 m2 ile Fatih izlemektedir. Kadıköy; 123.000 m2 ile en az turizm alanı ilan
etmiĢ olan yerleĢim yeridir. Beyoğlu 221.000 m2, Üsküdar ise 258.000 m2 turizm alanı ile
planlanmıĢ olarak göze çarpmaktadır. Kültür üçgeni içinde en yüksek turizm alanı potansiyeli;
Eyüp‟te dikkat çekmektedir.
d. Turistik Altyapı
Fatih‟in, yaklaĢık 1/3‟ü civarında tesis sayısıyla Beyoğlu izlemektedir. En az tesis ise,
Eyüp‟tedir. Tesislerin yatak kapasitelerine bakıldığında; tesis sayısı paralelinde yatağın da en
fazla Fatih‟te olduğu görülür. Benzer oranlarla Fatih‟i Beyoğlu izlemektedir. Yatak sayısı
konusunda sırayı ġiĢli ve BeĢiktaĢ izlemektedir. En az yatak, en az tesis gibi yine Eyüp‟tedir.
Tesislerin hacimleri değerlendirildiğinde ise; en büyük hacimli tesislerin 290 kiĢi ortalamayla
BeĢiktaĢ‟ta bulunduğu söylenebilir. BeĢiktaĢ‟ı ġiĢli izlemektedir. Bu iki ilçedeki oteller aynı
zamanda genellikle çok yıldızlı ve üst gelir grubuna hitap eden otellerdir. Beyoğlu ve Fatih
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birbirine benzer otel kapasitelerindedir. Buna karĢılık Eyüp ve Üsküdar, diğer ilçelerden çok
daha düĢük yatak kapasitesiyle, en “küçük” otellerin yer aldığı ilçeler arasındadır.
10.000 m2‟ye düĢen turistik altyapı sayı değerlendirildiğinde, en yoğun turizm tesislerinin
Fatih ve Beyoğlu‟nda bulunduğu tespit edilmiĢtir. Turistik altyapı bakımından en fazla tesis
sayısı Fatih‟tedir. Fatih‟te, turizm tesisi bakımından çok ciddi bir kümelenme görülmektedir.
Fatih‟te 10.000 m2‟ye 0,4 adet turizm tesisi düĢmektedir. Bir baĢka ifadeyle, Fatih‟te her
25.000 m2‟ye bir turizm tesisi düĢmektedir. Fatih‟i Beyoğlu, 0,277 tesis ile izlemektedir.
Kültür üçgeni içinde bu iki ilçe çok öne çıkmaktadır. Ancak, Ġstanbul geneline bakıldığında
da, bu ilçeler; turizm lokasyonu çok yüksek çıkan (Güngören, Zeytinburnu gibi) ilçelerin kat
be kat üstünde turizm tesisine evsahipliği yapmaktadır.
Fatih ve Beyoğlu‟nu epey gerilerden ġiĢli ve Kadıköy, BeĢiktaĢ izlemektedir. Fatih‟in her
yerinde homojen dağılmadığını da bildiğimiz için belli bölgelerde son derece sıkıĢık ve katma
değeri ve kalitesi düĢük, birbirleriyle olan rekabeti yüksek turizm tesisleri ile
karĢılaĢılmaktadır. Buna karĢılık kültür üçgeni içinde en birim alana düĢen en az otel Eyüp‟te
bulunmaktadır.
Fatih‟te günümüzde hala sokak sokak konut alanları turizme dönüĢmektedir. Buna karĢılık
tesis anketleri; turizm iĢletmelerinin en fazla otopark, ulaĢım ve komĢuluk alanı içinde
kalmaya yönelik sorunlarının olduğuna iĢaret etmektedir. Bu soruna iki yönüyle bakmak
uygun olur: ilki neden bu tesisler turizm iĢlevine dönüĢüyor ve ruhsat alabiliyor? Çünkü en
temel iĢlev alanlarının eksikliğinde bir tesis olmaya daha en baĢta aday olan tesisler neden
izin alabiliyor? Ġkincisi ise; giderek tamamen konuttan ve diğer iĢlev alanlarından turizme
dönüĢtüğünde ve yerli halktan tümüyle koptuğunda; baĢka bir ifadeyle adeta bir tiyatro
sahnesi haline geldiğinde yine bu tesisler talep görebileceklerini nasıl umabiliyor? Bu mevcut
turizm trendlerinin tümüne gözünü kapatmak ve dıĢ dünyada olan biteni anlamamak anlamına
gelir. Turistler, kentlilerin yaĢamına karıĢabildiği ölçüde turizmden zevk almaktadır. Bu
noktada; küçük giriĢimcinin taleplerinin motive etmesi muhtemel dönüĢüm süreci, Fatih‟in
kendine özgü dokusunu tümüyle yok edebilecek ve yapaylaĢtırabilecek bir riski
barındırmaktadır. Özetlenecek olursa; yerel yönetimler; turizme olan talebi doğru
yönlendirmek zorundadır. Doğru yönlenmeyen talep bunca yatırımın; istihdamın; gelirin yok
olması/yıpranması anlamına gelebilir. Sermayenin insiyatifiyle ya da talebiyle turizm
yatırımlarına yol verilmesi ise uzun vadede en baĢta yerel yönetimin iĢini zorlaĢtıracaktır.
Devamında da tüm kent için zorlu bir dönem olacaktır.
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4.2.2.2.1.1.4 1950’lerden Sonra E-5 ile TEM Arasında GeliĢen Konut Alanları Için
Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
1950 sonrası, yasal olmayan ve konut ağırlıklı geliĢmeye baĢlayan, sonradan yasallaĢan ve bu
haliyle Ġstanbul‟un karakterini ortaya koyan yerleĢmeler; ana ulaĢım aksları çerçevesinde
geliĢmiĢtir. 1. Köprüden sonra daha da dramatik bir geliĢme ile kentin kaderini etkileyen TEM
otoyolu, civarındaki yerleĢmelerin geliĢmesinde çok önemli rol oynamıĢtır.
E-5 ile TEM arasında bulunan ilçeler; batıdan doğuya sırasıyla: B. Çekmece, Avcılar,
Esenyurt,

K.

Çekmece,

Bağcılar,

Bahçelievler,

Güngören,

BayrampaĢa,

Esenler,

GaziosmanpaĢa, Zeytinburnu, Kağıthane, Ümraniye, AtaĢehir, Maltepe, Kartal, Sultanbeyli,
Pendik, Tuzla, Sancaktepe ilçeleri yer almaktadır. Ġstanbul‟daki 39 ilçeden 20 tanesi
Ġstanbul‟un iki önemli karayolu aksı arasında yer almaktadır. Tablo 84‟de bu bölgelerdeki
turizm taĢıma kapasitesi değerlendirmeleri yer almaktadır.
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Tablo 84: 1950‟lerden Sonra E-5 ile TEM Arasında GeliĢen Konut Alanları Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Avrupa Yakası
TaĢıma kapasitesi açısından

B.
Çekmece

Anadolu Yakası

Avcılar

Esenyurt

K.
Bağcılar Bahçelievler Güngören BayrampaĢa Esenler GaziosmanpaĢa Zeytinburnu Kağıthane Ümraniye AtaĢehir Maltepe Kartal
Çekmece

Sultanbeyli Pendik Tuzla

Sancaktepe

11,75

9,36

5,34

3,15

2,06

0,92

2,55

2,11

3,09

5,16

6,3

8,74

v.y.

18,44

4,89

3,11

7,46

50,75

28,35

v.y.

v.y.

v.y.

Toprak yapısı ve doğal çevrenin niteliği
Yürürlükte olan plana göre yeĢil alan 127,1
(m2/ki)
Temel fiziksel kalite unsurları
Hava Kalitesi

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

2 orta

v.y.

v.y.

2-orta

v.y.

v.y.

v.y.

2 orta

v.y.

v.y.

Ses düzeyi (dsb)

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

65-75

65-75

60-65

60-65

60-65

v.y.

v.y.

v.y.

3v.y.
sağlksız
v.y.
v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

Su (abonman baĢına nüfus)

2,2

2,9

3,3

3,1

3,3

2,9

2,8

2,7

3,3

3,1

2,9

2,9

2,9

2,8

2,8

2,8

3,6

2,9

2,8

3,3

2,8

2,9

3

2,8

2,6

3

3

3,1

2,6

2,7

3,1

3,2

3

3,8

3,7

3,3

2

2,9

3,6

3

14,3

146

128,3

209,4

334,4

362,3

429,1

282,7

390,2

329,1

238,4

284

162,1

144,6

86,9

75,7

104,8

146,1

17,8

54,7

56.000

58.000

0

5.000

0

0

32.000

2.438.000

0

18.000

725.000 82.000

23.000

0

85.000 653.000 0

Su (nüfus baĢına su tüketim miktarı m
cinsinden)
Nüfus yoğunluğu

3

(2012 nüfusu ile planlanan alan dikkate
alınarak (ki/ha)
Turizm alanı ilan edilen alanların 3 emsal 1.515.000
ile yapılaĢtığı varsayımında açılacak yeni
turizm alanları (m2)

752.000 28.000

Atık Yönetimi
TaĢıma kapasitesi açısından

B.
Çekmece

Avcılar

Esenyurt K.
Bağcılar Bahçelievler Güngören BayrampaĢa Esenler GaziosmanpaĢa Zeytinburnu Kağıthane Ümraniye AtaĢehir Maltepe Kartal
Çekmece

Sultanbeyli Pendik Tuzla

Sancaktepe

Tesis sayısı

20

2

2

11

1

7

5

9

1

5

13

13

5

6

2

8

2

9

4

2

Yatak sayısı

2637

40

948

1635

660

209

672

523

230

307

1500

1505

280

946

302

731

135

2409

343

78

Tesis baĢına düĢen yatak sayısı

132

20

474

149

660

30

134

58

230

61

115

116

56

158

151

91

68

268

86

39

10.000 m2‟ye düĢen turizm tesisi adedi

0,001

0,001

0

0,003

0

0,004

0,007

0,009

0,001

0,003

0,011

0,009

0,001

0,002

0

0,001

0,001

0,002

0

0

Tesis baĢına üretilen çöp miktarı/ toplam
turizm tesislerinde üretilen çöp miktarı
Turist baĢına üretilen çöp miktarı / toplam
turist baĢına üretilen çöp miktarı
Turizmden
kaynaklanan
toplanan çöp miktarı

çöp/günlük

Turistik Altyapı
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a. Toprak Yapısı ve Doğal Çevrenin Niteliğinin Değerlendirilmesi
a.1. Doğal Çevre ve Biyo-çeĢitlilik
1950‟lerden sonra kentin geliĢen bölgeleri olan bu altbölgede; kültür üçgeninde olduğu gibi
bir eko-sistem söz etmek artık neredeyse olanaksız hale gelmiĢtir. O nedenle, bu baĢlık
altında; 1/5.000 planlarla önerilen yeni yeĢil alan altyapısı değerlendirilmiĢtir. Ancak, plan
lejantında yeĢil alan olarak anılan alanlar içinde; açık kapalı spor alanı parklar çocuk bahçeleri
refüjler dere koruma bandları olduğuna dikkat çekmek gerekir. Çünkü örneğin Büyük
Çekmece, Kağıthane, Sancaktepe gibi koruma bantlarının olduğu alanlar için aslında yeĢil
alan gibi görünen doku; doğal değeri olan alanların korunması zorunluluğu yerine getirmek
için önerilen koruma bantlarıdır. Bunlar; kentlilerin yaĢam kalitesini arttıran, rekreatif amaçla
kurgulanmıĢ olan yeĢil alanlar değildir.
Altbölge bu bakımdan incelendiğinde; çok açık bir farkla, tüm Ġstanbul içinde B. Çekmece‟de
127,1 m2/ki yeĢil alan önerildiği görülmektedir. Bunların yanında; kiĢi baĢına 11,7, 9,4, 6,3
gibi m2 alanlarıyla Avcuılar, Esenyurt ve Kağıthane öne çıkmaktadır. Ancak; yoğun kentsel
dokunun olduğu ve zaten mevcutta da yeĢil alan sıkıntısı içinde olduğu bilinen Bağcılar,
Bahçelievler, Güngören, BayrampaĢa, Esenler, GaziosmanpaĢa gibi ilçelerde kiĢi baĢına 3
m2‟nin altında ve civarında yeĢil alan önerisi gerçekleĢmiĢtir. Bu; kentin yaĢam kalitesi
bakımından zaten olumsuz olan koĢulların; yapı yoğunlaĢması artıĢı karĢısında çok çaresiz
kalacağını ifade etmektedir.
Anadolu yakasına gelindiğinde ise, Tuzla, 50 m2/ki ile Anadolu yakasının en yüksek yeĢil
alan oranına sahiptir. Bunu Sancaktepe izlemektedir. Maltepe, 18,4 ile AtaĢehir 14,83 m2/ki
ile yeĢil alan standardının üzerinde öneri geliĢtirilen ilçeler olmuĢlardır. Buna karĢılık
Ümraniye, Kartal, Pendik 5 m2/ki ortalama dolaylarında yeĢil alan önerisi yapılan ilçeler
olmuĢlardır.
YeĢil alan önerileri bakımından Anadolu yakasının daha avantajlı olduğu, buna karĢılık zaten
nüfus yoğunluğu da çok yüksek olan Avrupa yakasının daha dezavantajlı olduğu dikkat
çekmektedir. Öte yandan; genel olarak Ġstanbul‟un bütününe yansımıĢ olan olumsuzluk;
ilçelerin nüfuslarının beklenenin önünden giden bir tempoyla artmasıdır. Bu olasılık, zate çok
az öngörülmüĢ olan yeĢil alanların daha da azalmasına ve yetmemesine neden olmaktadır.
YeĢil alanlar; sadece kentlilerin kamusal alanı değil, aynı zamanda hem ekosistemin kent
içinde olabildiği kadarıyla sürdürülmesini sağlayan bir unsur hem de afet gibi olağan üstü
durumlar için bir toplanma ve güvende olma noktalardır. Ancak çoğu zaten yasadıĢı geliĢen,
sonradan yasallaĢan, ulaĢım altyapısı alabildiğine yetersiz olan bu yerleĢmeler, afet
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bakımından da yoğun risk altındadır. Bu risk unsuruna bir de açık alanların eksikliği
eklendiğinde, tablo görünenden daha vahim bir hal almaktadır.
b. Temel Fiziksel Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi
b.1. Hava Kalitesi
Hava ölçümleri, ĠBB‟nin belirli istasyonlarda bulundurduğu noktasal araçlarla yapılmaktadır.
Bu noktasal araçlar da Ġstanbul‟un her ilçesinde bulunmamaktadır (olsa dahi web sitesinde
ilan edilmemiĢtir). Bu çerçevede, değerlendirme yapıldığında; Bahçelievler, Esenler,
Ümraniye ve Kartal‟daki istasyonların yaptığı değerlendirmeler bulunmaktadır. 2012 yılı
ġubat ayında yapılan değerlendirmeye göre; Kartal, diğerlerine kıyasla biraz daha sağlıksız
hava koĢullarına sahiptir. 3. Derece ilan ifade edilen hava koĢuluna göre; hava Ģartları
sağlıksız olarak ifade edilmektedir. Diğer yerleĢmeler ise, orta olarak değerlendirilmiĢtir.
b.2. Ses Düzeyi
Ses düzeyi konusunda da; hava kalitesinde olduğu gibi, belli yerlerde yapılan ölçümler
ĠBB‟nin web sitesinde paylaĢılmaktadır. Bu paylaĢıma bağlı olarak; BayrampaĢa, Esenler,
GaziosmanpaĢa, Zeytinburnu, Kağıthane‟de değerlendirme yapılmıĢtır. Bundan önceki alt
bölgelerde (kıyılar, kültür üçgeni) olduğu gibi, bu alt bölgede de gece gündüz nüfusları
farklıdır ve buna ilave olarak gürültüyü öne çıkartan, ana ulaĢım akslardır. Bu akslar boyunca
gürültü düzeyi yükselmektedir. Özellikle BayrampaĢa ve Esenlerdeki ölçümler, diğer
ilçelerden daha yüksek gürültüye iĢaret etmektedir.
b.3. Su Yönetimi
Abonman BaĢına DüĢen Nüfus:
Abonman baĢına nüfus; Avrupa yakasında en fazla Esenyurt, Bağcılar ve Esenler‟dir. 3,3 olan
değer, Büyükçekmece‟de 2,2‟ye kadar düĢmektedir. Anadolu yakasında ise en yüksek abone
baĢına nüfus, 3,6 ile Sultanbeyli ve 3,3 ile Sancaktepe‟dir. Su aboneliğinin kullanıcıya göre
nasıl dağıldığına iliĢkin bilgi yoktur. Ancak, genel olarak bu yerleĢmelerde hane baĢına düĢen
nüfusun da daha yoğun olduğu düĢülebilir. Ayrıca; konut dıĢı kullanım için; özellikle
iĢyerleri, üretim atölyeler, fabrikaların da yoğun olması, abonman baĢına düĢen nüfusun
azalmasına yol açmaktadır.
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Su Tüketimi:
Su tüketimi; tüm Avrupa yakasında neredeyse homojen bir yapı sunmaktadır. Kağıthane,
BayrampaĢa ve Zeytinburnu‟nda en yoğun olan tüketim (3,1 ki/m3), Bağcılar ve Esenlerde en
az düzeye, 2,6 ki/m3 seviyelerine düĢmektedir. En yoğun kullanımın olduğu alanlar, aynı
zamanda su tüketen üretim tesislerine de iĢaret etmektedir.
Anadolu yakasına gelindiğinde; AtaĢehir, Maltepe ve Tuzla en yoğun kullanıma sahiptir. 3,8,
3,7 ve 3,6 ki/m3 düzeylerinde olan yerleĢmeler; en az tüketen Sultanbeyli‟nin (2,0 m3) ile
neredeyse 2 katını tüketmektedir. Anadolu yakasında yüksek miktarda su tüketimi, Avrupa
yakasına yani Ġstanbul‟un bütününe kıyasla daha yüksek ortalama ile seyretmektedir.
Su kullanımının yoğun olması sadece konut baĢına düĢen nüfus ya da hane halkının yaĢam ve
gelir düzeyi ile iliĢkilendirmek eksiklik olur. Bunları göz ardı etmemek ama buna karĢılık,
konut dıĢı kullanımların yoğun olduğu alanların da farkında olmak anlamına gelmektedir.
Nüfus Yoğunluğu:
Ġlçe bazında, 1/5.000 ölçeğinde yapılan nazım imar planlarındaki planlanan verisi ile 2012
ADNKS‟ne dayalı nüfus verisi ile hazırlanmıĢ olan bu yoğunluk göstergesi; ilçe bazında
alandaki yaĢam kalitesine yönelik ipucu veren en önemli göstergelerden birisidir. Bu
göstergeler; yeĢil alan, su tüketimi, gibi verilerle birlikte değerlendirildiğinde, alanın
yerlilerinin kullanımı için de taĢıma kapasitesine yönelik bilgi vermektedir. Buna ek olarak
turizm tesisleri ile ilgili yapılan değerlendirme ile de sentezlendiğinde; alandaki turizm
kapasitesinin gerçekçi bir Ģekilde ortaya çıkması sağlanmaktadır.
Nüfus yoğunluğu en fazla olan yerleĢme, Tüm Ġstanbul içinde, 429,1 ki/ha ile Güngören,
390,2 ki/ha ile Esenler, 362,3 ki/ha ile Bahçelievler‟dir. Bu değerler; Anadolu yakasının en
yüksek yoğunluklu ilçesi olan Pendik‟in bile neredeyse 2 katı kadar yüksektir. Avrupa
yakasında; Bağcılar, Bahçelievler, GaziosmanpaĢa da 300 ki/ha‟ın üzerindeki yerleĢmelerdir.
Bu yüksek yoğunluklar, Ġstanbul için yoğun ve sağlıksız yerleĢmelerin bir iĢaretidir. Kültür
üçgeni içinde çok yoğun görünen Beyoğlu bile 319 ki/ha ile çok yoğun görünmemektedir.
Oysa; Beyoğlu da oldukça yoğun yerleĢim lekesiyle yaĢayanlar için sağlıksız bir görüntü
sergilemektedir.
Nüfus yoğunluğu en yoğu olan yerleĢmeler ne yazık ki, aynı zamanda yeni yeĢil alan önerisi
en az olan yerleĢmelerdir. Oysa bu yerleĢmelerin bütün diğer yerleĢmelerden daha yoğun ve
sağlıksız dokusuyla daha fazla yeĢil ve açık alan gereksinimi olduğu çok açıktır. Bu haliyle,
bu yerleĢmelerin ulaĢım problemi de olduğunu görmek ve buna bağlı olarak bu yaĢam
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koĢulları iyileĢmeden bu alanlarda turizm önerisi geliĢtirmenin gerçekçi ve fizibl olmadığını
da fark etmek gerekmektedir.
Nüfus yoğunluğu bakımından olumlu bir görüntü veren yerleĢmeler ise; B. Çekmece, Avcılar
ve Esenyurt‟tur. Anadolu yakasına gelindiğinde ise, Tuzla, Kartal, Sancaktepe, Maltepe düĢük
yoğunluklarıyla değerlendirilebilir. Ancak genel olarak incele3ndiğinde, Anadolu yakasındaki
yerleĢmelerin Avrupa yakasına göre daha az yoğun yerleĢmeler olduğu çok açıkça
görünmektedir.
KAKS=3 Ġle YapılaĢması Durumu:
Plan notu ve lejantıyla ilan edilen turizm alanlarında 3 emsal ile yapılaĢması durumunda;
Zeytinburnu; tüm Ġstanbul içinde bambaĢka bir yer haline gelecek kadar çok inĢaat alanı ile
karĢımıza çıkmaktadır. 243,8 ha inĢaat alanı, en yakın takpçisi olan B. Çekmece‟nin (151,5
ha) 2 katına yakındır. Avcılar ve Tuzla, kıyılarda bulunan ve iki uçta olan yerleĢmeler olarak
benzer inĢaat alanlarıyla dikkati çekmektedir.
Buna karĢılık, Bahçelievler Güngören BayrampaĢa Esenler ile Kağıthane, Sultanbeyli ve
Sancaktepe‟de hiç turizm bağlı yeni inĢaat alanı olmayacak gibi bir görüntü bulunmaktadır.
Yeni turizm lekesi olmaması, yukarıda ne kadar yoğun olduğu vurgulanan bu yerleĢmeler için
olumlu olmakla birlikte; halihazırdaki turizm lekeleri dahi, bu alanların kendi yüküne ek
olarak turizmden kaynaklanan bir yeni yüke iĢaret etmektedir.
Anadolu yakasında en yoğun turizm alanı; 72,5 ha ile AtaĢehir‟de, 2. Olarak 65,3 ha ile
Tuzla‟da önerilmiĢtir.
c. Turistik Altyapı
Avrupa yakasında turizm tesisi en fazla olan ilçeler; B. Çekmece, Zeytinburnu ve
Kağıthane‟dir. Yatak sayısına bakıldığında ise B. Çekmece, K. Çekmece, Zeytinburnu ve
Kağıthane öne çıkmaktadır. Anadolu yakası, otel adedi bakımından daha mütevazi
görünmektedir. Pendik ve Kartal, otel sayısı bakımından Avrupa yakasına kıyasla daha az
sayıda otele sahiptir. Ancak aynı Ģeyi yatak sayısı için söylemek mümkün değildir.
Pendik‟deki yatak sayısı, iki katından fazla otele sahip B. Çekmece ile yarıĢacak kadar çoktur.
Tesis baĢına yatak adedine bakıldığında; en büyük kütleli otelin Bağcılarda olduğu
görülmektedir. Onu Esenyurt, Pendik, Esenler, sırasıyla 474, 268 ve 230 yatak/otel ile takip
etmektedir. En küçük hacimle konaklama tesisleri ise, Avcılar, Bahçelievler, Sancaktepe,
BayrampaĢa‟da yer almaktadır. En büyük hacimli yerleĢmelerin kentin doğu ve batı
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çeperlerinde yerseçtiği görülmektedir. Ancak Anadolu yakası; daha mütevazi büyüklükleri
olan turizm tesislerine ev sahipliği yapmaktadır.
Ġlçe alanları içinde ne kadar sıklıkla turizm tesis alanları ile karĢılaĢılacağını ifade eden
gösterge, 10.000 m2‟ye düĢen tesis alanıdır. Buna göre; BayrampaĢa ve Kağıthane, 10.000
m2‟de 0,009 oranıyla en yüksek orana iĢaret etmektedir. Yani bunun açılımı, yaklaĢık 1
km2‟lik bir karolajın içinde 1 tane otel olduğuna iĢaret etmektedir. Yürüme mesafesi kabul
edilebilecek bu yoğunluk; BayrampaĢa gibi yasaĢm kalitesi düĢük, yoğunluğu hayli fazla olan
yerleĢme için baĢka ilçelere kıyasla daha yoğun turizm altyapısının varlığına iĢaret
etmektedir. 10.000 m2‟ye düĢen turizm alanı değerlendirmesinde, en az turizm tesisi ise;
Esenyurt, Bağcılar‟da görülür. Anadolu yakasına gelince; Maltepe, Tuzla ve Sancaktepe
10.000 m2‟ye düĢen turizm tesisi adedi en az olan yerleĢmelerdir. 10.000 m2‟ye düĢen en
yoğu turizm tesisleri ise; Pendik ve AtaĢehir‟de karĢımıza çıkmaktadır. Ancak tüm bu
yoğunluk, Kültür üçgeninde bulunan Fatih ve Beyoğlu ile kıyaslandığında; yine de çok
mütevazi kalmaktadır. Örneğin, Fatih‟te 10.000 m2‟ye düĢen turizm tesisi sayısı; Avrupa
yakasında en yoğun görülen Zeytinburnu‟nun bile 40 katı kadar fazladır.
Bu göstergenin ifade ettiği rakamlara göre; Fatih, Ġstanbul genelindeki tüm yerleĢmelerin
ortalamasının onlarca kat üstünde turizm tesisine sahiptir.
Bir yönüyle Fatih‟teki turizmin Ġstanbul‟daki turizm altyapısını karĢılamada adeta bir düğüm
gibi yoğunlaĢtığı ve bunun sakıncalarına da değinmek gerekir. Ancak diğer yandan; kendi
yerli halkı için bile yaĢam kalitesi düĢük olan; havası kirli, gürültü düzeyi yüksek, açık
alanları çok çok kısıtlı olan ilçelerimizde de turizmin altyapısının yaygınlaĢmakta olması
beraberinde baĢka türlü sakıncalar getirecektir. Tüm bu değerlendirmeyi sağlıklı bir Ģekilde
yapabilmek için; turizm taĢıma kapasitesini tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve yorumlamak
uygun olur. Aksi halde, Fatih‟teki yığılmanın desantralize edileceği yerlerin yaĢam kalitesi
zaten düĢükse; turizm için fayda değil zarar getirecek bir öngörüye gidilmiĢ olabilir.
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4.2.2.2.1.1.5 Ġstanbul’un Turizm TaĢıma Kapasitesinde Fiziksel-Ekolojik Göstergelerin
Yeri
Fiziksel ve Ekolojik göstergeler çerçevesinde; mekanın fiziksel olarak ne kadar daha
tahammül gücünün olduğu değerlendirilmiĢtir. Bunu değerlendirebilmek için de; bir dizi
göstergeler incelenmiĢtir. Bir kısım göstergeler mekanın yaĢam kalitesinin değerlendirmesini,
bir kısmı doğal yapısını son bir grup da turizm bakımından yoğunluğunu değerlendirmektedir.
Kıyı Alanları:
Ġlk kategori; kıyılar için yapılmıĢtır. Kıyı alanlarının doğal yapısı bakımından en önemli
ekolojik değerlerin özellikle Avrupa yakası olmak üzere Karadeniz kıyılarında olduğu tespit
edilmelidir. Boğaziçi ve Haliç‟te biyo-çeĢitlilik azalmıĢ olasına karĢın; derelerin ekosistemleri, özgün flora-faunaları alanı özel kılmaktadır. Karadeniz kıyılarında yapılması söz
konusu olan 3. Köprü, 19 adet bağlantı noktası ve ulaĢım güzergahı ile alanın doğal yapısını
tehdit edecek niteliktedir. Üstelik, bu alanların ilerleyen zamanda kentleĢme baskısı altına
girmesi ihtimali, alanın doğal yapısını korumanın daha da zorlaĢacağına iĢaret etmektedir.
Temel fiziksel kalite unsurları olarak; yoğun yerleĢim alanları olan Marmara Deniz kıyıları ile
Haliç civarının hava kalitesinin düĢük olduğunu belirtmek gerekir. Ses düzeyi akımından da
tüm yerleĢik alanların olduğu kıyı alanları yer yer sorun olabilmektedir. Deniz suyunun
temizliğine bakıldığında; Haliç‟in suyunun en problemli olduğuna dikkat çekmek gerekir.
Turistik altyapı bakımından değerlendirildiğinde ise; her altbölgenin kendine özgü
dinamiklerle diğerlerinden ayrıldığını belirtmek gerekir. Anadolu yakası Karadeniz
kıyılarındaki yığılma; ġile ilçesi civarındadır. Avrupa yakası Karadeniz kıyılarında zaten daha
az sayıda konaklama tesisi olması beklenir. Anadolu ve Avrupa yakası Marmara Deniz
kıyılarında çok miktarda otel olduğu görülmektedir. Özellikle Avrupa yakasındaki oteller;
hacim olarak; diğerlerinden daha iri hacimlidir. Ondan daha da iri hacimli oteller; Haliç
kıyılarında yer almaktadır.
10.000 m2‟ye düĢen turizm tesis alanı sayısı çok düĢük bir rakam olsa da; önemli olan oransal
olarak birinin diğerinin kaç katı olduğuna yani aradaki orana dikkat çekmek gerekir. Bu
hesaba göre; en yoğun otel yapılanması Haliç‟tedir. Onu çok daha düĢük oranlarla Boğaziçi
izlemektedir. Bu göstergeler; Haliç‟te iri hacimli otellerin yoğun olarak yerseçtiğini
göstermektedir. Bu bakımdan Haliç‟teki yoğunluğun fazlalığına dikkati çekmeli ve daha fazla
yapılaĢmanın; konaklama tesisi açmanın (yatırımcı içi de) uygun olmadığı görülmektedir.
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Korunacak Alanlar:
Korunacak alanlar; 1/100.000 ölçekli ÇDP‟nında yapılmıĢ olan ayrımı kabul ederek
hazırlanmıĢtır. Fiziksel TaĢıma Kapasitesi çerçevesinde, hem üst ölçekli planlarla tutarlılık
ilkesinden hareket edilmiĢtir. Hem de yapılmıĢ olan analizlerden yararlanarak; farklı bir
amaca uygun olarak kullanılmıĢtır.
Korunacak alanlar; Ġstanbul için yaĢamsal önemi olan su havzaları, orman alanları ve biyoçeĢitliliği bakımından önem taĢıyan alanlardır. Bu alanların korunması; öncelikle kentin ekosisteminin korunması için önemlidir. Kentlilerin yaĢam kalitelerinin, kentli hakları yararınca
korunması, kentin fiziksel mekanını yönlendirenlerin misyonudur. Bu bakımdan; öncelikle
kent için korunacak alanların önemsenmesi gerekir. Devamında; turizm sektörünün geliĢme
potansiyeli bakımından değerlendirildiğinde de, bu alanların kentin özgün yapısının bir
parçası olması nedeniyle özen gösterilmesi gerektiğini vurgulamak gerekir.
Alandaki biyo-çeĢitlilik ve doğal çevrenin niteliği bakımından değerlendirildiğinde; Avrupa
yakasının Karadeniz‟e yakın kısımlarında bulunan Terkos ve Kasatura arasındaki bölgesinde,
Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri arasında ve Ömerli Havzasında yoğun bir geliĢme baskısı
olduğu ve bu alanların doğal yapılarının tehdit altında olduğun belirtmek gerekir. Özellikle
Büyük ve Küçük Çekmece civarındaki hem konut, hem konut dıĢı iĢlev alanları (özellikle
endüstriyel alanlar ve destekleyen iĢlevler) çevre kirliliğine, hava kalitesinin bozulmasına ve
gürültüye yol açmaktadır. Bu alanlardaki endüstri alanlarından kısmen nitelikli olanların ve
özgün ya da özellikleri bakımından iyileĢtirilebilecek durumda olanların; turizme
kazandırılması; hem turizm iĢlevini destekleyecek alan ihtiyacını karĢılamak, hem turizmi
kanatlara yaymak, hem de bu alanların fiziksel kalitesini artırarak geliĢmesi için bir fırsat
olarak değerlendirilmelidir. Ömerli Havzası ise; Anadolu yakasında geliĢme konut alanlarının
komĢuluğunda ayrıca ġile‟ye yakın dolayısıyla 3. Köprü, bağlantı yolları ve 19 adet kavĢak
noktalarının etrafında bulunduğu için tehdit altındadır. Oysa; Ömerli Havzası, Ġstanbul‟un su
ihtiyacının %23,2‟sini karĢılamaktadır. Bu alanın yaĢayacağı risk; insanın en temel
ihtiyaçlarından

birisi

olan

su

ihtiyacının

karĢılanması

için

zorlayıcı

olmaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkesi gereği; ilk önce kendi kaynaklarını e iyi Ģekilde korumak hedef
alınmalıdır. Kilometrelerce öteden ve yüksek maliyete katlanarak sağlanan suyun; kentin su
sorununu çözmek için kullanmasının ne kadar ekonomik bir çözüm olduğunun bir daha
gözden geçirilmesi gerekir. Zaten küresel ısınma, HES gibi etkenlerle Anadolu‟nun pek çok
yerinin kuraklık tehdidi altında olması göz önüne alınmalıdır. Bugün var olan su
kaynaklarının “kıymeti bilinmeli” ve hak ettiği ölçüde kullanımı sağlanmalıdır.
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Turistik altyapısı bakımından; Boğaziçi‟nin kuzey kıyılarında ve Terkos Gölü civarında bir
takım tesislerin yapımına baĢlandığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu alanlar; aynı zamanda merkezi
yönetimin otonom kararıyla 1/100.000 ölçekli planda olmayan uygulamaların da yer aldığı
alanlardır. Söz konusu büyük yatırımlar olmadan bile bu alanda yapılaĢmanın baĢlamıĢ
olması, kentsel geliĢme baskısının ilk hissedileceği alanlar olacağına dair ipuçları
vermektedir. Bu bakımdan; bu iki alandan baĢlamak üzere; tüm korunacak alanların niteliğini
sürdürmesinin sağlanması gereklidir. Özellikle 3. Çevre yolunun kavĢak noktalarının her
birisi; yakın çevresindeki yapılaĢmayı güdüleyen bir unsur olmaktadır. 2. Köprü için bağlantı
yolları, köprü ayaklarının yer aldığı ilçe nüfus artıĢları; Ġstanbul‟daki plancıların üzerinde
durduğu bir konu olmaktadır. Bu nedenle; 3. Köprünün planda olmamasına rağmen
projelendirilmesinin argümanı olarak sunulan “transit ve yük taĢımacılığı” amacına uygun
olarak; bağlantı ve kavĢak noktalarının minimize edilmesi, kuzeydeki korunacak tüm
bölgelerin varlığı için önem taĢımaktadır.
Kültür Üçgeni:
Kültür üçgeni, Ġstanbul‟un tarihi 10.000 yıllara uzanan merkezidir. Kentin çekirdeği olan bu
alan, tüm kentsel hizmetler için de önemli bir odaktır. Bu bölge içinde yer alan Tarihi
Yarımada; UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer almaktadır ve kültür üçgeninin,
merkezi alanlarının neredeyse tamamı kentsel sit alanıdır. Merkez alanları olması niteliğiyle;
Ġstanbul‟un gözü-kulağı olan bu bölge; sanatsal etkinliklerin, gösterilerin, iĢ alanlarının,
bulunduğu bölgedir. Bu özellikleri nedeniyle; TaĢıma Kapasitesindeki değerlendirmeler Ġlçe
verileriyle yapılsa da aslında tüm Ġstanbul için hizmet sunan bir bölgedir. Hatta bir takım
hizmetler; il ölçeğini aĢarak Türkiye için de önemli çekim noktalarıdır. Tarihi yarımadada
bulunan üniversitelerin hastaneleri, Ġstanbul‟un simgeleĢmiĢ kültürel miras alanları, spor
büyük spor kulüplerinin sahaları, üniversiteler, liman, ro-ro iskelesi, otobüs terminali gibi…
Ayrıca, metro bağlantıları, rıhtım ve iskeleler, hafif raylı sistemler gibi hem raylı sistemlerin
hem denizyolu bağlantılarının hem de yapılmakta olan yeni ulaĢım projelerinin yoğunlaĢtığı
alan olması nedeniyle de önem taĢıyan bir odaktır.
Turizm için ise; turistlerin konaklama, yeme-içme ve gezme faaliyetlerinin büyük
çoğunluğunun yoğunlaĢtığı bölgedir. Ġstanbul‟u ziyaret eden turistlerin gezi güzergahları
genellikle

kültür

üçgeni

içine

hatta

onun

da

içinde;

Fatih-Beyoğlu

civarında

yoğunlaĢmaktadır. Bu bakımdan; bölge turizmin kalbinin attığı noktadır denilirse, abartılmıĢ
olmaz.
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Fiziksel taĢıma kapasitesinin değerlendirilmesinden önce altı çizilmesi gereken bir baĢka konu
da; bölgenin gece-gündüz nüfusu arasındaki farktır. YerleĢmeler; özellikle Avrupa yakasında
bulunan kısmı; yapıların iĢlev değiĢtirmesi, artan arsa maliyeti ya da kira bedelleri gibi
maliyetlerle dönüĢüm içindedir. Bu dönüĢüm, konut iĢlevinin, maliyetlerle baĢ edebilecek
baĢka iĢlev alanlarına dönüĢümü Ģeklinden olmaktadır. Dolayısıyla; alanın gece nüfusu
azalmaktadır. Bu durum nedeniyle; gündüz kullanıcılarının yoğun olduğu bilinmekte, kent
ölçeğinde hizmet sunduğu kabul edilmekte ancak hizmet sunumu çoğunlukla bu durum
dikkate alınmadan yapılmaktadır. Dolayısıyla; fiziksel taĢıma ve bir sonraki sosyal taĢıma
kapasitesi bölümlerinde ADNKS dikkate alınmıĢ olmasına rağmen; göstergelerin daha da
geliĢmiĢ olması gerektiğinin hatırlatılmasında yarar görülmüĢtür.
Kültür üçgeni yapılaĢmıĢ bir alt bölge olduğu için; alanda biyo-çeĢitlilikten ya da ekosistemden söz etmek mümkün değildir. Ancak alanın yeĢil alan yapısını değerlendirmek buna
en yakın değerlendirme olacaktır. Ġlçe bazında yapılmıĢ olan 1/5.000 ölçekli planlarda ilan
edilmiĢ olan yeĢil alanlarla nüfus arasındaki oran sorgulanmıĢ ve imar mevzuatında kiĢi
baĢına 10 m2 olan alt sınırın neresinde olunduğu değerlendirilmiĢtir. Ġmar planlarının dijital
ortamdaki kodlamasına göre; “yeĢil alan” olarak ifade edilen alan; açık kapalı spor alanı
parklar çocuk bahçeleri refüjler dere koruma bandları olduğunu hatırlatmak gerekir.
Dolayısıyla; böylesine yoğun kentsel dokunun; iĢ alanlarının ve konut dıĢı diğer faaliyetleri
için önemli olan aktif yeĢil alanlar; tabloda ifade edilenin de altındadır. YeĢil alan bakımından
en az donatıya sahip ilçeler sırasıyla, Kadıköy (2,38 m2/ki), Beyoğlu (3,51 m2/ki) ve Fatih‟tir
(6,34 m2/ki). Yukarıda da ifade edildiği gibi; bu yerleĢmeler hem kentin MĠA‟sı olduğu için;
hem zaten gece nüfusunun çok üstünde ve metropol ölçeğinde hizmet sunduğu için, hem de
bir ay içinde sayısı milyona yaklaĢan yabancı turistler ve sayısı gerçekte kestirilemeyen yerli
turistler için önemlidir. Bu bakımdan söz konusu yeĢil alanlar çok yetersizdir.
Aynı zamanda ulaĢım odağı da olan bölge için hava kalitesi yer yer olumsuz seyretmekte ve
insan sağlığına zararlı düzeye ulaĢmaktadır. Ses düzeyi de özellikle ulaĢım odaları çevresinde
yüksektir.
Suyun tüketiminde; konut dıĢı iĢlevler abonman baĢına tüketimi artırmaktadır. ġiĢli‟nin
MĠA‟nın uzağındaki bölgelerinde, özellikle de su tüketen endüstriyel bölgelerin varlığı, ilçe
bazındaki su tüketimini artırmaktadır. Ayrıca; büyük oteller, spor alanları gibi hem havuzu
olan hem de yoğun kullanıma neden olan iĢlevlerin yoğunlaĢtığı BeĢiktaĢ‟ta da tüketim
yaygındır.
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Nüfus yoğunluğu değerlendirmesi ise; alanın fiziksel kullanım yoğunluğunun ne kadar çok
olduğunu göstermektedir. Bu yoğunluklar; Ġstanbul genelinin de çok üstündeki değerlerdir.
Kadıköy, Beyoğlu ve Fatih, alt bölgenin en yoğun alanlarıdır. Ancak gerçek kullanıcı
üzerinden bakıldığında bu alanların gündüz kullanım yoğunluğunun çok daha yüksek
olduğunu belirtmek gerekir. Alanda en düĢük yoğunluklu yerleĢme; Eyüp olarak
görülmektedir ki; Eyüp pek çok göstergesi ile kültür üçgeni içinde, genelin dıĢında bir çizgide
yer almaktadır. Benzer Ģekilde yeĢil alanın çok olması da; Eyüp ilçe sınırları içinde bulunan
derelerin taĢkın alan bantlarının geniĢliğinden ve nüfusun düĢük yoğunlukta olmasından
kaynaklanmaktadır.
lanın turizmdeki kapasitesinin değerlendirilmesinin bir göstergesi olarak; plan notu ve plan
kararlarıyla ilan edilen turizm alanlarının maksimum olarak kabul edilebileceği değer olarka 3
emsal üzerinden değerlendirme yapılmıĢtır. Bu değerlendirmeye göre; Eyüp, 1 milyon 800
bine yakın inĢaat alanı ile en yoğun turizm geliĢmesinin olacağı ilçe olarak tespit edilir. En az
turizm alanı ise Kadıköy‟de yer alacak gibi görünmektedir. Ancak 1950 sonrası geliĢen konut
alanları sınıflaması ile kıyaslandığında da Kadıköy‟de bile hatırı sayılır bir turizm yatırımı
yapılacağına iĢaret etmek uygun olur. Yoğun yapılaĢma kendi içinde dahi sorun oluĢtururken;
turizm iĢlevinin ağırlık kazanması alandaki düğümü daha da içinden çıkılmaz bir duruma
sürüklemektedir. Oysa Ġstanbul‟da alternatif turizm türlerine yönelmek; farklı deneyimler
yaĢamalarını sağlamak, mekansal yayılmayı sağlamakla mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak kültür üçgeni içinde açılacak yeni 4 milyon m2‟nin üzerinde turizm tesisi
önerilmesi, yanı zamanda bu alan için turizmin kalitesini de dikkate almamak anlamına
gelebilir. Birbirine yakın oteller; müĢteri kazanmak için fiyatta rekabet edecek; düĢürülen
fiyatlar hizmetin kalitesinin de düĢmesine yol açacak duruda olabilir. Hal böyleyken; turizm
sektörünün de küsmemesi, yılmaması için rekabetin tadında gerçekleĢmesi için; yapılaĢmanın
dizginlenmesi, hiçbir koĢulda 3 emsale yükselmemesi sağlanmalıdır.
Turizm altyapısına gelindiğinde; ise kültür üçgeni içindeki konaklama tesislerinin%60‟dan
fazlası Fatih‟te bulunmaktadır. Fatih, en yakın takipçisi olan Beyoğlu‟nun 3 katı kadar
konaklama tesisine sahiptir. Doğal olarak yatak sayısı bakımından da ciddi bir yığılma söz
konusudur. Otel baĢına düĢen yatak miktarına bakıldığında ise; BeĢiktaĢ ve ġiĢli en büyük
kütleli otellerin bulunduğu ilçelerdir. Fatih‟te ise küçük ölçekli ama çok sayıda otel olduğu,
bu otellerin çoğunlukla 2*3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli otelleri olduğu bilinmektedir.
Otellerin doluluk oranları konusunda ise; özellikle Fatih‟teki otellerin doluluk oranlarının
daha yüksek olduğu bilinmektedir. Kültür üçgeni içinde nispeten çeperlerde kalan ġiĢli ve
BeĢiktaĢ, iri hacimli ve çok yıldızlı, bakanlık belgeli otellerin yoğun olduğu bölgedir.
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Konaklama tesislerinin mekandaki yoğunlaĢmasına bakıldığında; Fatih ilçesi, sadece kültür
üçgeni içinde değil, tüm Ġstanbul içinde en yoğun olduğu yerdir. Yani, kenarları 500 ve 200
metre olan bir dikdörtgenin içinde 4 tane konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu mesafenin
yürüme mesafesi olduğuna dikkat edildiğinde; bu bölgenin ne kadar yoğun konaklama
altyapısıyla dolu olduğu görülür.
Fatih ilçesinin yapı stoğunun eski olduğu, yapıların bir kısmının zaten sit alanı içinde
bulunduğu bilinmektedir. Konut olarak kurgulamıĢ yapıların; bir-iki modifikasyonla turizme
dönüĢtürülmesiyle otel elde edilmesi; tesisin içindeki fiziksel koĢulların yetersizliğine neden
olmaktadır. Ayrıca yakın çevresi için de, otopark sorunu, gürültü sorunu, misafir indirmebindirme-bekleme yeri sorunu ve lojistik sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda;
özellikle belediye belgesinin verilmesi konusunda daha sıkı kriterlerin dikkate alınması
gerekli olur. Aslında giriĢimciler; turizm iĢlevi ile hizmet üretecek tesis açmak istese dahi,
rekabetin de varlığı için, rekabetin sektörü olumsuz etkilememesi için yeni otel açma talebinin
bir noktada dizginlenmesi gerekir. Aksi halde, aynı sokak üstünde yan yana, birbirine
benzeyen ve düĢük nitelikli çok sayıda otel, gündelik yaĢamdan soyutlanmıĢ ve turistlerin
yaĢadığı mekanlarda konaklama altyapısı azı söz konusu olur. Bu tür mekanlar; kültür ve kent
turistlerinin tercihi olmayan otellerdir. Onlar genellikle; gittikleri kentin kültürü ve yaĢam
biçimiyle iç içe yaĢamayı, onlar gibi davranmayı deneyimlemeyi tercih ederler.
1950’lerden Sonra E-5 Ġle TEM Arasında GeliĢen Konut Alanları:
Fiziksel taĢıma kapasitesinde son olarak; 1950 sonrası yasal olmayan ya da sonradan
yasallaĢan ve çoğunlukla konut alanları olan, kentin iki önemli aksı arasında kalmıĢ olan
yerleĢim yerleri ele alınmıĢtır.
Kabul edilmiĢ olan ilçe bazında yapılan 1/5.000 ölçekli planlarda; kiĢi baĢına düĢen alan
değerlendirmesinde; ne yazık ki; Ġstanbul‟un dere koruma bantı, taĢkın alanı çıkartıldığında;
aktif yeĢil alanları bakımından tatmin edici tek bir ilçesi dahi bulunmamaktadır. Özellikle
Avrupa yakasının durumu, Anadolu yakasından da kötüdür. Bağcılar, Bahçelievler,
Güngören, Esenler, Gaziosman PaĢa; ileride sıralanacak olan yaĢam kalitesi, nüfus yoğunluğu
vb gibi konularda da çok olumsuz bir tablo çizmekte ve maalesef kentin yaĢam kalitesi en
düĢük yerleĢmeleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Anadolu yakasında ise nispeten daha
olumlu bir tablo olmakla birlikte; Kartal, Sultanbeyli, Ümraniye gibi ilçelerde de durum çok
parlak değildir.
Hava

kalitesi

bakımından;

ölçüm

yapılan

ilçelerle

ilgili

olarak

değerlendirme

yapılabilmektedir. Buna göre; hiçbir ilçenin havası; kıĢın çok temiz değildir. Ses düzeyi
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bakımından; BayrampaĢa ve Esenler daa yüksek gürültüye maruz kalan yerleĢmelerdir. Su
tüketimine bakıldığında ise; endüstriyel üretimin yoğun olduğu ilçelerin; bunların içinde de su
tüketimin yoğun ve yaygın olduğu ilçelerin özellikle tüketimde öne çıktığı açıktır. Avrupa
yakasında Zeytinburnu, Kağıthane, BayrampaĢa, Anadolu yakasında ise AtaĢehir, Maltepe,
Tuzla çok yüksek su tüketimi ile öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu ilçeler için yapılacak olan
turizm yatırımları, ilçelerin yoğun olan yüklerine yenilerini de ekleme tehlikesi
doğurmaktadır.
Nüfus yoğunluğu değerlendirmesi yapıldığında ise; yine iç açıcı olmayan bir manzara ile
karĢılaĢılmaktadır. Buna göre; kültür üçgenindeki en yoğun yerleĢmelerden de yoğun bir dizi
ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler; sırasıyla; Güngören, Esenler, Bahçelievler ve Bağcılar olarak
devam etmektedir. Bu ilçelerin böylesine yoğun olması, aynı zamanda bu ilçelerdeki yeĢil
alanların azlığını da açıklamaktadır. Bu yerleĢim yerleri; en temel insanca yaĢama
standartlarının altındaki koĢullarla Türkiye‟nin en büyük metropolünde yaĢamaktadırlar.
Ġlçelerin düĢük yapılaĢma kaliteleri; ilçelerin bu bölümlerinin turizm ile olan uyumu
bağlamında değerlendirilmelidir. Ġstanbul‟un turist profiline göre, gelen turistlerin beklentileri
karĢılamak, estetik anlayıĢlarını okĢamak ve onları Ģık, geleneği olan bir Ģehirde misafir
etmek bakımından; bu ilçelerin çarpık yapıları, uyumsuz dokuları ve yetersiz altyapıları
zorlayıcı bir yapı sunar.
Turizm alanı ilan edilen alanların 3 emsal ile yapılaĢması söz konusu olduğunda; en yoğun
yapılaĢma; Zeytinburnu ve B. Çekmece, ilçelerinde gerçekleĢecek gibi görünmektedir. Sadece
Zeytinburnu‟ndaki turizm inĢaat alanı, neredeye kültür üçgeninin yarısı kadardır. Zeytinburnu
ile B. Çekmece‟nin toplamı ise; kültür üçgenine yaklaĢık değerdedir. Bu iki ilçedeki müthiĢ
turizm alanı açılımı; Zeytinburnu‟nun kıyı alanlarının iĢlevleri ile iliĢkilendirilebilir. B.
Çekmece ise hem göl hem de Marmara Denizi kıyılarında ve çoğunlukla yerli turistlere hitap
eden, ikinci konut alanları olarak değerlendirilebilecek alanlarla öne çıkmaktadır. Anadolu
yakasında ise, Tuzla özellikle havalimanının yapımından sonra turizm için cazip bir alan
olmuĢtur. Bu noktada üzerinde durulması gereken konu; her ne kadar üst ölçekli bir plan olsa
da; 1/5.000 ölçekli ve her bir ilçe belediyesinin kendisinin yapmıĢ olduğu planlar,
diğerlerinden habersi bir Ģekilde yapılmaktadır. Her ilçe yatırımları kendisine çekmek;
kirletici iĢlev alanlarının desantralizasyonuna yoğunlaĢmaktadır. Ancak bu iĢlevler arasında
bir uyum-akord ve denge arayıĢına girilmesi gereklidir. Aksi halde, üst ölçekten gelen
kararların zaten tümünü uygulamaya koymakta da sıkıntı duyan ĠBB; ilçelerin birbirileri ile
uyumu, geçiĢkenliği konusundaki sıkıntısını daha da derinden yaĢar.
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Turistik altyapısı değerlendirildiğinde ise; en fazla konaklama tesisinin B. Çekmece, K.
Çekmece, Zeytinburnu ve Kağıthanede olduğu görülür. Anadolu yakası henüz çok geriden
gelmektedir. Yatak sayısı bakımında da doğal olarak otellerin çok olduğu ilçeler öne
çıkmaktadır. Ancak; otel hacimleri ile ilgili olarak değerlendirildiğinde; Bağcılar ve
Esenyurt‟ta çok büyük otel yatırımları yapıldığı görülür. Birim alana düĢen tesis adedi
bakımından da Zeytinburnu, Kağıthane ve BayrampaĢa öne çıkmıĢtır. Bu yoğunluk ve adet
değerleri; otel yatırımlarının özellikle Avrupa yakasında belli noktalarda yoğunlaĢmaya
baĢladığına iĢaret eder. Bu kararların ÇDP kararları ile uyumlu olup olmadığını tartıĢmak
gerekir. Bu turizm iĢlevlerini beraberinde getireceği destekleyici sektörlerle, lojistik
ihtiyacıyla ve ulaĢım talebiyle değerlendirmek gerekir. Bu toplana noktaları aynı zamanda
yeni ulaĢım yatırımlarına da konu olmakta mıdır? Yoksa ulaĢım ve teknik altapı hiç yatırım
yokken sadece fiziksel olarak Ģık görünümlü yapılarla mı turizm geliĢtirilmektedir? Ayrıca bu
alanların çoğunluğunun düĢük yaĢam kalitesi; turizm iĢlevini de bir kez daha düĢünmye
zorlamaktadır.
Sonuç olarak Ġstanbul‟un büyük sorun yumağı olan bir kent olduğunu, bu sorunlarının
Türkiye ölçeğine yansımaları olduğunun hatırda tutulması gerekir. Hal böyleyken, her yeni
yatırım alanının teknik olarak desteklenmesi gerekir. Bir sonraki Ģamada ele alınacak olan
sosyal ve ekonomik taĢıma kapasiteleriyle de uyumunun değerlendirilmesi ve birlikte
yorumlanması daha uygun olur.
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4.2.2.3 Sektörde Kurumsal Örgütlenmeye Bağlı Olarak, Belirlenen Hedef ve
Projeksiyon Önerilerinin Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi
Bu bölümde Ġstanbul‟da turizm sektörünün geliĢmesi hakkında sektörle doğrudan ya da
dolaylı olarak ilgili olan kurumların öngördükleri hedef ve projeksiyonlar incelenerek,
bunların

üst

plan

kararlarıyla

uyumuna

ve

uygulama

olanakları

konusundaki

değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu değerlendirmeye temel oluĢturan çalıĢma Ġstanbul
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı ġehir Planlama
Müdürlüğü‟nün 22.02.2011 tarihinde toplam 190 kamu kurum kuruluĢu, sivil toplum
örgütleri, üniversiteler, ilçe belediyelerine yazmıĢ olduğu yazıya verilen cevapların analizi ve
yorumlanmasıyla elde edilmiĢtir. Bu değerlendirmeler 3. ve 4. bölümlerde geliĢtirilecek
mekânsal önerilerde yön gösterici olacaktır.
ġehir Planlama Müdürlüğü‟nün göndermiĢ olduğu yazıdaBüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin
13.02.2009 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen ve 15.06.2009 tarihinde BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre
Düzeni Planı‟nın amaçlarından birinin, kentin öncelikle kültür ve turizm alanlarındaki
üstünlüklerini ön plana çıkartmak olduğunu belirtmiĢtir.
Yazıda devamla turizme yönelik kararların alınabilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefi
doğrultusunda, yaĢam kalitesinin yükseltilmesi ve alt ölçekli plan çalıĢmalarına atlık olması
amacı ile; “Ġstanbul Turizm Master Planı” yapılmasının gerekliliğinin ortaya çıktığı
vurgulanarak, bu kapsamda 5216 sayılı yasa ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi sınırları
dahilinde “Ġstanbul Turizm Master Planı‟na Yönelik veri Toplama ĠĢi”nin ihale edilmiĢ
olduğu belirtilmektedir. Bu çalıĢma kapsamında, göz önünde bulundurulması istenen
görüĢlerin, taleplerin, yatırım kararlarının, plan ve projelerin, istatistiki verilerin ve diğer bilgi
ve belgeleriniletilmesi 190 kurumdan talep edilmiĢtir. Bu talebe 118 kurum (%62 )yanıt
vermiĢtir. Tablo 85‟de yanıt veren kurumların bilgileri gruplanmıĢtır.
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Tablo 85: Kurum GörüĢleri
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Teknik AraĢtırma ve Uygulama Müdürlüğü,
T.C Tarım veKöyiĢleri Bakanlığı, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı,
Tavsiye

T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı,
T.C. Ġstanbul Valiliği, Ġl Sağlık Müdürlüğü,

24

ĠBB Emlak Yönetimi Daire BaĢkanlığı KamulaĢtırma Müdürlüğü,
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı ĠGDAġ, ĠBB Ġstanbul Su
ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü gibi
T.C. Sağlık Bakanlığı, ĠnĢaat ve Onarım Dairesi BaĢkanlığı, T.C. BaĢbakanlık
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı,
T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu,
Ġstatistikî Bilgi

Çatalca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,

20

ĠBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı,
ĠBB Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü,
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı Ġ. ġehir Hatları A.ġ.gibi
T.C. UlaĢtırma Bakanlığı,
T.C. Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı,
Plan/
Proje

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü, AraĢtırma Planlama ve
Koordinasyon Daire BaĢkanlığı,
ĠBB Etüdve Projeler Daire BaĢkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, Turizm
Müdürlüğü,Belbim A.ġ, Beltur A.ġ, Ġspark A.ġ.,ĠHE,

57

DoğuĢ Üniversitesi, Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi,
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
Bursa-Bilecik-EskiĢehir Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı,
Tekrar Yazı ile Ek
Bilgi Ġstenecekler

Ġlk Yazıya Cevap veremeyen Ġlçe Belediyeleri

13

T.C. UlaĢtırma Bakanlığı Denizcilik MüsteĢarlığı Ġstanbul Bölge Müdürlüğü,
T.C. UlaĢtırma Bakanlığı Ġstanbul UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü

Odak
Grup
Toplantılarına
ÇalıĢtaylara Davet
Edilecek
ya
da
Mülakat
Yapılanlarlar

Turistik Otelciler, ĠĢletmeciler ve Yatırımcılar Birliği, Türk Sanayicileri ve
ĠĢadamları Derneği,
Türkiye Otelciler Federasyonu,
Ġstanbul Kalkınma Ajansı

GörüĢ Alınan Kurum Toplamı
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4.2.2.3.1 Belediyelerin
Beklentileri

Ġstanbul’daki

Turizm

Yatırımlarına

ĠliĢkin

GörüĢ

ve

Adalar Belediyesi:
Hazırlanacak projeler ve sağlanacak fonlarla tarihi ahĢap köĢklerin ve binaların kaliteli
hizmet sunan otellere dönüĢmesinin adalar turizmine çok büyük değer katacağı,
kongre ve sempozyumların yapılması için uygun mekânlar yaratılmasının,
yürüyüĢ parkurları ve bisiklet yolları yapılmasının,
Adaların tanıtımına yönelik projelerin gerçekleĢtirilmesinin,
Büyükada'da Aya Yorgi Kilise'sinin bulunduğu Yücetepe'nin daha etkin cazibe
merkezi olarak ilgili kurumlarla iĢbirliği içinde yeniden projelendirilmesinin
Adalar turizmine büyük katkı sağlayacağı ifade edilmiĢtir.
Ayrıca, 11-14 ġubat 2010 tarihleri arasında ve 2011 yılında (EMMITT) Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve SeyahatFuarı'na katılım sağlandığı ve önümüzdeki yıllarda da katılım
sağlanarak Adalar'ın daha iyi tanıtılmasının amaçlandığı belirtilmiĢtir. 22 Haziran 2009'dan
bu güne, her ay ortalama 5000 turiste hizmet veren turizm danıĢma bürosunun kurulmuĢ
olduğundan da söz edilerek, Ġstanbul Turizm Master Planı çalıĢmalarında, tarihi ve kültürel
miras yönünden çok zengin olan Adalar'ın göz önüne alınarak gereğinin yapılması
istenilmiĢtir.
Arnavutköy Belediyesi:
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nda Ġstanbul genelinde turizmdeki rolünün günübirlik
turizm ve ekoloji turizm olduğu yine Çevre Düzeni Planı Raporunda Terkos ve Kasatura
arasındaki ormanlık alan ve kıyı Ģeridinin ekolojik turizm alanları tanımı altında yer
aldığıbelirtilerek, ekolojik turizm alanlarında tarımsal üretimin turizm ile yer değiĢtirmesi
yerine turizm ile bütünleĢmesini sağlayacak "TATUTA" projesinin uygulanmasının
sağlanması gerektiği vurgulanmıĢtır. Arnavutköy‟ün;
Ġstanbul'un hava koridorlarından birinde, zengin orman potansiyeli sayesinde de
önemli mesire alanlarını içerdiği, Ġmrahor, Tayakadın, HacımaĢlı, Baklalı, Balaban ve
Yassıören yerleĢmelerindeki mesire yerlerinin projelendirme aĢamasında olduğu,
Ġmrahor Göleti ve SazlıbosnaBarajı'nın peyzaj öğesi olarak kullanılması, etrafının
ağaçlandırılarak piknik alanlarına ayrılabileceği,
Bolluca mahallesinde golf sahası yapımı amacıyla Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü'ne bir öneri verildiği,
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Karadeniz kıyısı ve orman alanlarının sağlık ve doğa turizmine imkân tanımakta
olduğu ve bu alanlarda sağlık tesisleri ile doğal yaĢamı bir araya getiren merkezler
kurulabileceği,
Sülün gibi değerli av hayvanları ile Durusu ve Terkos göllerinde yaban ördeği ve
yaban kazının bulunduğu, yine Durusu-Deliyunus mevkiinde örnek teĢkil edecek
yaban hayatı müzesinin kurulmuĢ olduğu,
30kmkıyı Ģeridine sahip olup plaj, kumsal, karavan alanı, kamp alanı, izci kampları ve
butik otel gibi turizm fonksiyonu önerilebileceği,
Yeniköy Mevkii‟nde yat limanı, kurvaziyerlimanı ve ro-ro limanı yapılmak amacıyla
ön sözleĢme yapılmıĢ olduğu, yat limanı projesinin teknik çalıĢmalarının devam
etmekte olduğu,
Sazlıbosna-KayabaĢı yolunun doğusunda Filiboz mevkiinde antik yerleĢim bulunduğu
vurgulanarak, yapılacak çalıĢmalarda bu potansiyellerin değerlendirilmesi üzerinde
durulmuĢtur.
AtaĢehirBelediyesi:
Mustafa Kemal, Yeni Sahra, Yeni Çamlıca, FerhatpaĢa mahallelerinde yaĢam kalitesinin
arttırılması ve bu alanlarda kültür ve turizm iĢlevlerine yer verilebileceği ifade edilerek bu
konuların planlama çalıĢmalarda değerlendirilmesi istenilmiĢtir.
Bağcılar Belediyesi:
Bağcılar ilçesinin yürürlükte bulunan imar planlarının plan notlarında yer alan, merkezi iĢ
alanları ve prestij hizmet alanlarının tanımlanması yapılarak, bu alanlar içinde yeralabilecek
kültürel ve konaklama tesislerinden özellikle;
YeĢilköy-Mahmutbey Ekspres Yolu ile TaĢocağı Caddesi arasındaki prestij hizmet
aksının,
Yalçın KoreĢCaddesi ile Mimar Sinan Caddesi arasındaki prestij hizmet alanlarının,
Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesi ve yakın çevresindeki merkezi iĢ
alanlarının,
Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi‟nin kuzey ve yakın çevresinde yer alan
merkezi iĢ alanlarının
bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtilmiĢtir. Ayrıca, Mahmutbey Mahallesi Köyiçi
Mevkiindeki geleneksel sivil yapılara iliĢkin tescil karaları bildirilmiĢtir.
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Bahçelievler Belediyesi:
TEM bağlantı yolunun doğusunda, D-100 karayolunun kuzeyinde ve TEM bağlantı yolu ile
Ayamama Deresi arasında kalan bölgede, münferit olarak onaylanan planlar ve plan tadilatları
ile prestij hizmet alanı, özel eğitim alanı, ticaret+turizm alanı olarak ilan edilen alanlar
dikkate alınarak Küçükçekmece ilçesine ait bölge ile bağlantılı olarak "ticaret-turizm alanı"
vasfının verilmesinin uygun olacağı bildirilmiĢtir.
Bakırköy Belediyesi:
Kentsel sit alanı olan YeĢilköy Köyiçi Mahallesi'ne ait uygulama imar planında "açık kültür
ve sanat müzesi alanı" ayrıldığı, bu bölge içerisinde ve Bakırköy merkez bölgesi demiryolu
güneyinde çok sayıda tescilli eski eser bulunduğu ifade edilerek, Bakırköy'ün kara-denizhava

entegrasyonu

nedeniyle

tarihsel

dokusunun

turizme

yönelik

kullanımının

etkinleĢtiğinden söz edilmiĢtir.
BaĢakĢehirBelediyesi:
Avrupa'nın en eski buluntu yerlerinden olan Yarımburgaz mağaraları ve çevresi 1.
derece arkeolojik sit alanı olduğu hatırlatılarak, yapılacak çalıĢmada bu alanın "doğa
ve kültür parkı" olarak değerlendirilmesi,
Atatürk Olimpiyat Stadını kapsayan olimpiyat parkı alanının kültürel ve spor
organizasyonlarına yönelik olmakla birlikte fuar alanı olarak da kullanılabileceği,
SazlıdereBarajı Ġçme SuyuHavzasının "günübirlik turizm ve rekreasyon alanı” olarak
ayrılması gerekliliği belirtilmiĢtir.
BayrampaĢa Belediyesi.
Forum Ġstanbul alıĢveriĢ ve eğlence merkezinin bünyesinde Türkiye'nin ilk dev
akvaryumu ve ilk buz müzesinin bulunduğu,
Ora Ġstanbul Kentsel Eğlence Merkezi projesi kapsamında eğlence, alıĢveriĢ,
konaklama (biri 4 yıldızlı diğeri 3 yıldızlı iki otel yer almasının planlandığı) ve
kongre/toplantı mekânları düĢünüldüğü belirtilerek, yapılacak çalıĢmada bu projelerin
göz önünde bulundurulması talep edilmiĢtir.
Beykoz Belediyesi:
Zengin turizm potansiyelinin yatırıma dönüĢtürülmesine olanak sağlanması,
Sağlık,
Spor,
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Eko turizm türlerinin ilçe köylerinde geliĢtirilmesi,
Bölgeye ait 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planlarının da
yapılacak çalıĢmalara entegre edilmesi talep edilmiĢtir.
Güngören Belediyesi:
Haftalık ya da günübirlik konaklama alanlarının yetersiz olduğu; ancak ilçede bu ihtiyaca
cevap verebilecek potansiyel alanların olduğu belirtilmiĢtir.
KağıthaneBelediyesi:
Tarihi sit alanı olan Sadabad Mesire Alanı‟nın ve bu alana bitiĢik Kağıthane ilçe merkezi ve
hemen devamında Cendere Vadisinin bir bütün halinde turizm amacı doğrultusunda
değerlendirilmesi talep edilmiĢtir.
Kartal Belediyesi:
Dragos ve yakın çevresi,
Aydos ve yakın çevresi,
Kartal merkez kentsel sit alanı ve yakın çevresi,
Soğanlık kentsel sit alanı ve yakın çevresi koruma amaçlı nazım imar planları ile,
Sahil dolgu planı kapsamındaki sit alanlarının ve
Ġstanbul Arkeoloji Müdürlüğü denetiminde yapılan kazı çalıĢmalarının yapılacak
çalıĢmada göz önünde bulundurulmaları istenmiĢtir.
Maltepe Belediyesi:
Ġlçe sınırları dahilinde gecekondu ve kaçak yapılaĢmanın en çok görüldüğü BaĢıbüyük,
Gülsuyu veGülensumahallelerinde, "Sürdürülebilir Turizm Merkezi" olma potansiyelinden ve
bu yönde kentsel dönüĢüme ihtiyaç duyulduğunda söz edilmiĢ, ayrıca Maltepe'de bulunan
diğer tarihi yapılardan ve çevrelerine iliĢkin projeler belirtilerek (Bryas Sarayı/Küçükyalı
Arkeopark Projesi, Bakireler Anıtı/Yenileme Projesi, BeĢçeĢmeler Meydanı/Kentsel Sit
Alanı, Vordonisi Batık Adası/Turizm Alanı, Adatepe Köprüsü/Kültür Merkezi, Süreyya PlajıTarihi Balıkçıköy/Sahil Turizm Merkezi, Maltepe Bölge Parkı/ Rekreasyon Alanı-Argo
Turizm, Ġstanbul Fuar Merkezi), yapılacak çalıĢmalarda dikkate alınması istenmiĢtir.
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Pendik Belediyes:
YeniĢehir MahallesiTEM otoyolu paralelinde 100 ha. büyüklüğündeki alanınfuar alanı
olarak planlandığı,
Denizcilik ve su sporları düzenleme faaliyetleri açısından Pendik Yat Limanı‟nın
büyük bir potansiyel olduğu belirtilmiĢtir.
SancaktepeBelediyesi:
1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen DamatrysSarayı ve yakın çevresi rölöve,
restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması çalıĢmalarının baĢlatıldığı ifade edilerek
yapılacak çalıĢma kapsamında değerlendirilmesi istenilmiĢtir.
Sarıyer Belediyesi:
1/100.000 ölçekli Ġstanbul Ġl Çevre Düzeni Planında "Kültür-Turizm ve Hizmet Odaklı
Projeler" baĢlığı altına değerlendirilecek alanlar arasında "Kilyos-Kemerburgaz Turizm
GeliĢtirme" bölgesi yer almaktadır. Yine Çevre Düzeni Planında önerilen "Doğa Odaklı
Turizm Alanları" arasında Karadeniz kıyılarında deniz potansiyelinden yararlanmak üzere
Kilyos, bölgesinin önerildiği hatırlatılmıĢtır.
Silivri Belediyesi:
Silivri Belediyesi, hazırlamakta oldukları “Tarih Ringi Projesi” ileSilivri ilçesinin kültürel
eserleri ve doğal alanları ile yeni bir turizm destinasyonuolarak öngörülmesini amaçladıklarını
belirtmektedirler. Projede farklı rotalar belirlenerek, köy ve mahallerdeki yapı ve eserlerin
ziyaretçiler tarafından görülmesinin daha kolay hale getirilmesi, doğal alanların çeĢitli doğa
aktivitelerine açılmasıyla farklı bir turizm hareketi yaratılmasının hedeflenmektedir. Turizm
Master Planı çalıĢmalarında bu projenin dikkate alınmasının istendiğivurgulanmaktadır.
Sultanbeyli Belediyesi:
Ġlçe sınırları içerisinde doğal ve tarihi değerlere sahip Aydos Kalesi‟nin bulunduğu ve kale ile
ilgili rölöve, restitüsyon projelerinin tamamlanmıĢ olduğu, arkeolojik kazı çalıĢmalarının
devam ettiği belirtilerek, planlama çalıĢmalarında Aydos Kalesi‟ne yer verilmesi ifade
edilmiĢtir.
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SultangaziBelediyesi:
Nazım Ġmar Planı Kapsamında 3201ha. alana sahip olan "Havza Ġçi Proje Alanı"nınĠstanbul
BüyükĢehir Belediyesi Kentsel DönüĢüm Müdürlüğü tarafından çalıĢıldığı bildirilerek, bu
alanın Ġstanbul'a ve ilçeye hizmet edecek hayvanat bahçesi, turizm amaçlı rekreasyon alanları
vb. fonksiyonlara yönelik planlanmasının amaçlandığı ifade edilmiĢtir.
Ümraniye Belediyesi:
1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni PlanındaÜmraniye ilçe sınırlarında getirilen md
lejantlı alt merkez ve m1 lejantlı 1.derece merkez alanının yaratacağı talebin karĢılanmasına
yönelik olarak belediye sınırları içerisinde otel iĢlevlerinin öngörülmesi istenmiĢtir.
Üsküdar Belediyesi:
Üsküdar merkezi-boğaz hattı ve Üsküdar merkezi-HaydarpaĢa hattı ekseninin
planlanması gerektiği,
bu planlama kapsamında turizm faaliyetlerinin değerlendirilebileceği,
Üsküdar Meydanı ve Salacak aksı üzerinde tarihi dokuyu gölgelemeyen ve siluete
olumsuz etki etmeyen yapılanma koĢulları sağlanmak suretiyle bu bölgede turizm
fonksiyonunun geliĢtirilebileceği bildirilmiĢtir.
Zeytinburnu Belediyesi:
Tarihi Yarımadanın ve kara surlarının batı cephesinde yer alan Zeytinburnu ilçesinin gerek
tarihi ve kültürel yapıları gerekse Marmara denizine kıyı olması nedeniyle kültür ve doğa
turizmi açısından önemli bir potansiyel taĢıdığı belirtilerek;
Ataköy Turizm Merkezi‟nin Zeytinburnu kısmının,
Ataköy Turizm Merkezi KazlıçeĢme alanının,
Sur Tecrit Alanı imar planlarının,
Merkez Efendi ve Çevresi Yenileme Alanı avan projelerinin
700. Yıl Parkı Yakın Çevresi Yenileme Alanı avan projelerinin dikkate alınması ifade
edilmiĢtir.
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4.2.2.3.2 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire
BaĢkanlıklarının Ġstanbul’daki Turizm Yatırımlarına ĠliĢkin GörüĢ ve
Beklentileri
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı BELBĠM Aġ
ġirket, "Turist Kart" isimli proje önerisinde bulunmaktadır. Bu kartın amacı; Ġstanbul'a gelen
turistlerin havaalanından satın alabilecekleri ve toplu ulaĢımda, müzelerde ve fuar alanlarında
ayrıca bir bilet satın alma ihtiyacı duymadan giriĢ yapabilecekleri ön ödemeli bir akıllı kart
projesidir.
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı - ĠHE
Edirnekapı halk ekmek fabrikası taĢınarak, yerine otel, müze, kültür merkezi, konut vb.
yapıların inĢa edilebileceği bir proje önerilmektedir. Ġkinci proje; DavutpaĢametro istasyonu
karĢısında Yıldız Teknik Üniversitesi sınırları içinde bulunan tarihi fırının restore edilerek
"ekmekçilik müzesi veya okuluna" dönüĢtürülmesidir.
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı Ġstanbul Enerji Aġ
Tarihi ve siluete giren eserler ile yüksek yapılar önem derecelerine göre sınıflandırılmalı ve
aydınlatılmalıdır.
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı Ġspark Aġ
Dünya kentlerinde gözlenen çağdaĢ uygulama örneklerinin Ġstanbul‟da da gerçekleĢtirilmesi
konusunda karar alınması gerektiği belirtilerek aĢağıdaki önerileri geliĢtirmiĢlerdir;
Araç paylaĢım sistemi,
Bölge geçiĢ ve yol ücretlendirme sistemi
Bisiklet kiralama organizasyonu,
Elektrikli araç kullanımı,
Deniz ulaĢımının teĢvik edilmesi,
Servis minibüslerinin toplu ulaĢım sistemine katılımının sağlanması,
YayalaĢtırılmıĢ alanların artırılması,
Teleferik sisteminin kurulması,
Yolcu organizasyonları,
Park et devam et uygulamasının yaygınlaĢtırılması,
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Yerli turistlere odaklanmıĢ faaliyetlere ağırlık verilmesi, kiosklarla turizm noktaları
oluĢturulması, turistik gezi alanlarının oluĢturulması ve kültür gezileri yapılması
önerileri de bulunmaktadır.
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı ĠstonAġ
Bölgesel ve yerel tanıtım projeleri, kamusal açık alan ağı oluĢturulması (cadde, meydan,
temalı park düzenlemeleri), turizm potansiyeli bulunan tarihi bölgelerin araçtan arındırılması,
kıyı potansiyelinin değerlendirilmesi, kırsal turizme yönelik Polonezköy, ġile vb. alanlarda
doğa parklarının düzenlenmesini önermektedir. Bu kapsamda; açık hava müzesi, Terkos ve
Ömerli bölgelerinde doğa parkı düzenlenmesi, sanat-zanaat ve tasarım köyü kurulması, antik
Ġstanbul surlarının rekreatif amaçlı kullanıma yönelik yenilenmesi önerileri getirilmiĢtir.
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı Kültür Aġ
ġirket tarafından planlanan proje çalıĢmaları 13 baĢlıkta sunulmuĢtur:
Miniatürk çevresinde müze, gözlemevi ve plenataryum inĢa etmek,
metrobüs durak giriĢ ve çıkıĢlarında sergi alanları (Mecidiyeköy, Altunizade,
SöğütlüçeĢmegibi noktalarda) kültür platformları oluĢturmak,
Topkapı kültür parkında kültür-sanat koridoru (tarihe adını yazdırmıĢ önemli kiĢilerin
büst/portrelerinin yer aldığı),
Açık hava alanlarında cep sahneleri,
Hızlı ĢehirleĢen ve göç alan bölgelerde sanat çalıĢmaları, geleneksel oyunların
sergileneceği meydan sahnesi,
Geleneksel sanatları yeni teknolojilerle birleĢtirerek küresel ölçekte paydaĢ platformu
oluĢturmak,
Workshoplar düzenlemek, uluslararası kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren
kurum ve kuruluĢların katılımını sağlayacak think-tank‟ler oluĢturmak,
Kültür turizmi faaliyet takvimi oluĢturmak, Ġstanbul'un kültür belgeselini yaptırmak,
Tarihi Yarımada‟da performanslariçin altyapı oluĢturmak,
Geleneksel sanatların aktarılacağı sanat okulu açmak,
Ġstanbul kültür belgeseli hazırlamaktır.
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı Sağlık Aġ
ĠBB Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı Sağlık Aġ tarafındangöz önünde
bulundurulması istenen faaliyetler:
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Özürlülere yönelik hizmetler,
Ġlaçlama ve dezenfeksiyon hizmetleri,
Ġstanbul plajları acil müdahale hizmetidir.
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4.2.2.3.3 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Müdürlükleri’nin Ġstanbul’daki Turizm
Yatırımlarına ĠliĢkin GörüĢ ve Beklentileri
ĠBB Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Turizm Müdürlüğü
Müdürlüğün görüĢ yazısında “Ġstanbul'un turizm ve tanıtım iĢlerini tek elden ve özerk bir
Ģekilde yürütecek yeni bir kurumsal yapılanma olmalıdır. Ġstanbul'daki müze ve ören
yerlerinin iĢletme ve yönetme iĢlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi, Ġstanbul'da açılan
kongre merkezlerinin eĢgüdüm içerisinde iĢletilmeleri, Ġstanbul'un bir kongre ve konferans
merkezi olması açısından önem taĢımaktadır. Ġstanbul'daki turistik tesislerin ve turistik
restoranların denetlenmesi ve yönlendirilmesi iĢlerinin de sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi
önemlidir. Tüm bu baĢlıklarda Ġstanbul'un baĢarıya ulaĢmasının yolu özerk bir turizm-tanıtım
kurumsallaĢmasından geçmektedir. Ġstanbul'un özgün bir yasal statüye kavuĢturulmasının
tartıĢıldığı bir dönemde, Ġstanbul'un turizm alanında da özerk bir yapılanmaya gitmesi doğal
bir geliĢme olacaktır” denilmiĢ ve yürütülecek çalıĢmalar için önerileri Ģu Ģekilde
sıralanmıĢtır:
Ġstanbul il kültür ve turizm müdürlüğü tarafından iĢletilen Ġstanbul'daki "Tourist
Information" noktalarında ĠBB Turizm Müdürlüğü'nün de temsil edilebilmesi,
Ġstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının yoğunlaĢtığı bir mevkide "Ġstanbul Turizm ve
Tanıtım Merkezi” kurulması,
ĠBB Zabıta Daire BaĢkanlığı ve Ġstanbul Ġl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde
kurulan/kurulacak olan turizm zabıta ve polis birimlerinin eĢgüdüm içerisinde görev
yapmalarının sağlanması ve kurumsallaĢmaları,
ĠBB Turizm Müdürlüğü, Ġstanbul Turizm Atölyesi/Platformu, Ġstanbul Ġl Özel Ġdaresi,
Ġstanbul Valiliği-Ġstanbul Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ġstanbul Kalınma Ajansı ve
ilçe belediyelerinin turizm ve tanıtım çalıĢmalarında eĢgüdüm ve koordinasyonunu
sağlayacak bir sistemin kurulması,
Kongre turizmi kavramının ayrıĢtırılarak ele alınması, Ġstanbul'daki yükseköğretim
kurumları bünyesindeki turizm okullarıyla Ġstanbul Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve
ĠBB Turizm Müdürlüğü‟nün daha yakın bir iĢbirliği içerisine girmesine olanak
tanınması,
Ġstanbul'un turizm istatistikleri konusunda il Emniyet Müdürlüğü, özel konaklama ve
kongre iĢletmeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluĢları arasında iletiĢim ve
eĢgüdümün arttırılması,
Eko turizmin yaygınlaĢtırılması,
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Turizmin dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel konumlarının güçlendirilmesinde
kullanılması,
Günümüz

tarihi

ve

turistik

mekânların

dokusunun

bozulmadan

turizme

kazandırılması, Ġstanbul'un tarihi ve turistik mekânları ile birlikte bir minyatürü
yapılarak iki uluslararası havalimanına yerleĢtirilmesi,
Turizm sektöründe çalıĢan STK'lar ile ortak bir platform oluĢturularak bilgi
paylaĢımının sağlanması,
Ġnanç turizmi kavramının ele alınmasıdır.
ĠBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı Özürlüler Müdürlüğü
Özürlü ve yaĢlı turistler için çeĢitli öneriler geliĢtirmiĢtir. Bunlar;
Yaya yolları, kaldırımlar, park ve bahçelerde uygun malzeme ile özürlü ve yaĢlılar
düĢünülerek tasarlama, gerekli yerlere rampalar, korkuluklar, bordürler, hissedilir
yüzeyler, sesli ve görsel iĢaretler,
Müze, kültür ve sanat merkezlerinin eriĢilebilirliğinin arttırılması,
Herkes için eriĢilebilir konaklama tesisleri,
UlaĢımın iyileĢtirilmesi, kitle ulaĢım araçlarının herkes için eriĢilebilir hale
getirilmesidir.
ĠBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü;
Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, Ġstinye ve Tarabya koylarında yüzer iskele yapımı için
çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Daha sonra Sarıyer, Büyükdere, Beykoz, Kanlıca, Çubuklu, Göksu,
Bebek ve Arnavutköy'de çalıĢmalara baĢlanması planlanmaktadır. Turistik amaçlı gezi
teknelerinin Boğaz‟da belirlenmiĢ bir bağlama yeri bulunmaması nedeniyle, KuruçeĢme'de
Arnavutköy sınırından Ortaköy'e doğru uzanan kıyı içerisinde Galatasaray adası ile sahil
arasında kalan bölge için Denizcilik MüsteĢarlığı'na ön müracaatta bulunulmuĢtur.
ĠBB Etütve Projeler Daire BaĢkanlığı
Ġstanbul'un tüm metropoliten alanında bulunan 40.000'e yakın taĢınmaz kültür varlığının
gezilebilir duruma getirilmesi, tanıtımlarının yapılması, restorasyonlarınınetaplanarak
gerçekleĢtirilmesi ve turizme kazandırılması olması gerektiği belirtilmiĢtir. ĠBB Kaynak
GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı UlaĢım Aġ‟nin yapılacak çalıĢma kapsamında
değerlendirilebilecek; KabataĢ-Zeytinburnu-Bağcılar tramvayına bağlantılı SultanahmetTophane arasında düĢünülen ekspres turistik tramvay projesi bulunmaktadır.
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ĠBB Boğaziçi Ġmar Müdürlüğü
Boğaziçi sahil Ģeridi ve öngörünüm bölgesinde özellikle Üsküdar ve Beykoz ilçeleri planda
belirlenmiĢ turizm alanları olmasına rağmen turizm yatırımlarının yapılmadığı alanlar olduğu
belirtilerek yapılacak olan çalıĢmada “Üsküdar ve Beykoz ilçelerinin turizm yatırımları
çekmesi açısından cazibeli bir alan olması konusunda üretilecek plan kararları Ġstanbul'un
turizm alanındaki üstünlüklerini ön plana çıkarmada aktif rol oynayacaktır” denilmiĢtir.

4.2.2.3.4 Üniversitelerin Ġstanbul’daki Turizm Yatırımlarına ĠliĢkin GörüĢ ve
Beklentileri
Ġstanbul Üniversitesi
Üniversite tarafından yapılması öngörülen çalıĢmalar ve projeler Turizm Master Planı
çalıĢmaları kapsamında değerlendirilmesi için iletilmiĢtir. Bunlar; .
Beyazıt Merkez Kampüsü‟nün turizm amaçlı ziyarete açılması projesi,
Merkez kampüsü tarihi kapılarının (Süleymaniye, bakırcılar, esnaf ve ana giriĢ kapı)
restore edilmesi projesi
Beyazıt kulesinin restorasyon ve diğer iĢlemlerinin tamamlanmasıyla turizme açılması
projesi,
Beyazıt merkez kampüsünde bulunan astronomi ve gözlemevi binasının turizm amaçlı
ziyarete açılması projesi,
Fen Fakültesi botanik bahçesinin yeniden düzenlenerek turizme açılması projesi,
II. Beyazıt Hamamı‟nın çevre düzenleme iĢinin tamamlanarak muhtelif sosyal
aktiviteler için faaliyete geçirilmesi projesi,
SalisMedresesi‟nin restore edilerek müze olarak hizmete girmesi ve turizm amaçlı
ziyarete açılması projesi,
Küçükçekmece gölünde su sporları, yelken ve kano yarıĢlarının yapılması planlaması,
Orman Fakültesi‟nin bulunduğu orman bölgelerinde uluslararası „Orienteering‟, kamp
sporları, „paintball‟, izcilik vb. yarıĢların yapılması,
CerrahpaĢa Tıp Fakültesi‟nde bulunan anatomi müzesinin turizm amaçlı ziyarete
açılması projesi,
Fen Fakültesi Zooloji Müzesi‟nin turizm amaçlı ziyarete açılması projesi,
Nadir Eserler ve ĠletiĢim Müzesi‟nin turizm amaçlı ziyarete açılması projesi,
Orman Fakültesi‟ne ait Eğitim AraĢtırma Ormanı, Bilezikçi Çiftliği ve doğa gezintisi,
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Yapımı devam eden TaĢ Odalar ve onarılmakta olan Süleymaniye Evleri projeleri ve
diğerleri ile birlikte Süleymaniye‟de Ġstanbul Üniversitesi'nin aktif olarak yer alması.
DoğuĢ Üniversitesi
Sanat

ve

Tasarım

Fakültesi

Resim

Bölümü‟nün

yapılacak

çalıĢma

kapsamında

değerlendirilebilecek “Sanat Yolu Projesi” bulunmaktadır. Projenin konusuKadıköy
belediyesinden Salı Pazarına kadar uzanan UzunçayırCaddesi‟nin çevre halkı da düĢünülerek
sanat yolu haline getirilmesidir.
Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Üniversite adına hazırlanan ve yapılacak çalıĢmada değerlendirilebilecek çalıĢmalar Ģöyledir;
Küçükçekmece Gölü'ndeki su sporları ile ilgili aktiviteler,
Demiryolu ve çevresi turizm projesi,
Halkalı Ziraat Mektebi olarak bilinen üniversite kampüsünün yer aldığı alandaki
çalıĢmalar,
o Tarım Müzesi,
o Türkiye'de ilk tarım yüksekokul binası olarak kullanılan, Halkalı Ziraat
Mekteb-i Alisi binasının restorasyonu.
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4.2.2.3.5 Bakanlıkların
Beklentileri

Ġstanbul’daki

Turizm

Yatırımlarına

ĠliĢkin

GörüĢ

ve

T.C. UlaĢtırma Bakanlığı Ġstanbul UlaĢtırma Bölge Müdürlüğü
Kilyos yat limanı ile Ġstanbul yat limanı ve Ġstanbul karayolu boğaz geçiĢi projelerinin
„Ġstanbul Turizm Master Planı‟nda göz önünde bulundurulması

4.2.2.3.6 Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Ġstanbul’daki Turizm Yatırımlarına
ĠliĢkin GörüĢ ve Beklentileri
TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire BaĢkanlığı
Milli Saraylar ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken baĢlıca konular olarak Ģunlar
sıralanmaktadır;
Tarihi yapıların bulunduğu alanlarda taĢıt trafiğinin azaltılması,
Tarihi dokuya saygılı ve sürdürülebilir ulaĢım olanaklarının araĢtırılması,
Asfalt yenileme çalıĢmaları tarihi yapılar için risk oluĢturduğundan altyapı ve yol
seviyelerinin tarihi binalara olan etkisi göz önüne alınarak risk oluĢturmayacak
biçimde düzenlenmesi,
Turistlerin Ģehir içinde daha kolay ulaĢımının deniz ulaĢımı da dahil olmak üzere
sağlanması,
Saray ve müzelerin çevrelerinde tarihi dokuyu bozan niteliksiz yeni yapılaĢmaya izin
verilmemesi,
Deprem, sel, yangın gibi afetlerde tarihi dokuya zarar vermeyen doğru ve hızlı
müdahale edilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması Ģeklinde belirtilmiĢtir.
Vakıflar Ġstanbul 1. ve 2. Bölge Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait mazbut vakıf taĢınmazlar hakkındaturizm amaçlı tesisler,
konaklama, hizmet birimleri vb. fonksiyonların öngörülmesi durumunda taĢınmazların
yatırım programına alınabileceği, taĢınmazların mümkün olduğunca gelir getirici
fonksiyonlara ayrılmasının sağlanması belirtilmiĢtir.
Trakya Kalkınma Ajansı
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007-2013'te Trakya Alt Bölgesi ve yakın çevresi
hakkında turizm sektörünün güçlendirilmesine yönelik "kentsel ölçekte markalaĢma stratejisi"
önerilmiĢ ve marka kültür kentleri hedefi" için Edirne kenti tanımlanmıĢtır. "Turizm GeliĢim
Koridorları" hedefi doğrultusunda ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan "Trakya
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Kültür Koridoru", "turizm kentleri" stratejisi için: “Ġğneada-Kıyıköy Eko-Turizm Kenti"
ile"Saroz Körfezi Turizm Kenti" önerilmiĢtir. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan
ve DPT tarafından onaylananTR21 Bölge Planı; Çevre ve Orman Bakanlığı'nca onaylı
1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Revizyon Planı; onay
süreçlerinde olan 1/25.000 ölçekli Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il çevre düzeni
planlarıbulunmaktadır. Bu planların tümünde Trakya Alt Bölgesi'nde turizmin geliĢtirilmesi
için iki temel hedef belirlenmiĢtir. Bunlaryerel potansiyeller çerçevesinde turizm çekim
bölgelerinin oluĢturulması ve bölgede turizm altyapısı kalitesinin arttırılmasıdır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Ajans‟ın Ġstanbul Turizm Master Planı‟ndan beklentileri Ģu Ģekilde özetlenmektedir;
Yatırıma yönelik: özellikle Ġstanbul'daki turizm sektörü yatırımcılarınaĠstanbul'un
yakın çevresinde bulunan ve ziyaretçi potansiyeli olan Kocaeli Sakarya, Düzce, Bolu
ve Yalova illerindeki yatırım olanakları hakkında bilgi sağlanması
Turizm profesyonellerine yönelik: Master planda Ġstanbul'daki ve Ġstanbul'un çevre
illerindeki turizm profesyonellerinin bilgileri de bulunmalıdır. Gerek tecrübe
paylaĢımı gerekse de iĢ imkânlarının oluĢturulabilmesi için yine bir ortam
sağlanmalıdır.
Turistik ziyaretçilere yönelik: Ġstanbul Turizm Master Planı sadece Ġstanbul il sınırları
içinde kalan turistik değerleri değil, Ġstanbullulara ve Ġstanbul'a dıĢarıdan gelen
turistlere yönelikolarak ilin yakın çevresindeki bölgeleri de kapsamalıdır.
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4.2.2.3.7 Odaların / Derneklerin / Birliklerin Ġstanbul’daki Turizm Yatırımlarına
ĠliĢkin GörüĢ ve Beklentileri
Ġstanbul Ticaret Odası
ĠTO ekonomik ve sosyal araĢtırmalar Ģubesinin hazırladığı "Ġstanbul Ticaret Odası üyelerinin
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nin yetki alanında olan konulardaki talep ve beklentileri"
baĢlıklı raporda aĢağıdaki ana baĢlıklar bulunmaktadır:
Ġndirim talepleri
Tabela vergileri ve düzenlemelerine iliĢkin talepler,
Vergi ve mali konularla ilgili diğer talepler,
Ruhsat ve geçici ruhsat konusundaki genel talepler,
LPG ve benzin istasyonları ruhsat talepleri,
Organize sanayi bölgelerine yönelik talepler,
Yer tahsisine iliĢkin talepler,
Endüstriyel atık tesisleri talepleri,
Trafikle ilgili talepler,
Otopark konusundaki talepler,
UlaĢımla ilgili konulardaki talepler.
Doğal Hayatı Koruma Derneği Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
Kurumun "Ġstanbul'un Doğal Alanları", "Türkiye‟nin Önemli KuĢ Alanları", "Türkiye'nin
Önemli Bitki Alanları", "Türkiye Ormanlarının Sıcak Noktaları" konulu projelerinin Ġstanbul
Turizm Master Planı için faydalı olacağı görüĢü belirtilmektedir.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Birlik

Turizmin

yoğunlaĢtığı

bölgelerde

yaĢanan

trafik

problemlerinin

çözülerek

sirkülasyonun rahatlatılması, Ġstanbul siluetine yakıĢır çevre düzenlemelerinin yapılması ve
turistlerin geceleme sayısını artırıcı cazibelerin yaratılmasına yönelik değerlendirmelerde
bulunmaktadır.
Ataköy Marina & Yat ĠĢletmeleri A.ġ. / Deniz Turizmi Birliği
ġirketin yatırım planlaması yaptığı kurvaziyer liman çalıĢmasının projesi sunulmuĢtur.
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Ġstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri Deniz Ticaret Odası
Deniz Ticaret Odası Ġstanbul turizm master planı çalıĢmaları kapsamında Ġstanbul il sınırları
dahilinde göz önünde bulundurulması gereken Ģu konulara dikkat çekmektedir;
Turistik amaçlı yüzer lokantaların bağlama yeri sorununun çözümü,
Ġstanbul'un modern siluetine yakıĢır kurvaziyer limanın hizmete açılması,
Turist taĢıyan yolcu motorlarının yolcu indirme ve bindirme yerlerinin düzenlenmesi
Turizm danıĢma bürolarının kurulmasıdır.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
Derneğin Ġstanbul turizm master planı çalıĢması kapsamındaki önerileri Ģunlardır;
Tarihi Yarımada trafiğe kapatılmalı ve meydan sayısı arttırılmalı,
Ġstanbul Boğazında ve Haliçte yemekli turlar organize edilmeli,
Ġstanbul'da 3 yıldızlı otellere ağırlık verilmeli,
Anadolu yakasında yapılacak otellerde arz-talep dengesi iyi analiz edilmeli,
HaydarpaĢa-Maslak ve YeĢilköy‟e hizmet edecek kongre merkezleri yatırım
programına alınmalı,
Durusu, Pendik gibi merkezlere golf sahaları yapılmalı,
Mevcut marina sayısı ve yat bağlama kapasitesi arttırılmalı, kurvaziyer liman sayısı
arttırılmalı,
Mevcut yatak kapasitesi arttırılmalı,
Adalar cazibe merkezi haline getirilmeli, spesifik konularda toplantılara ve kongrelere
hizmet edecek mekânlar düzenlenmelidir.

570

ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

4.2.2.3.8 Ġstanbul’daki Plan, Proje ve Yatırımları Yönlendirecek Hedef ve
Projeksiyonların Saptanabilmesinde PaydaĢ Katılımlı Sorun Saptama ve
Çözüm Önerme Süreci
Bu bölümde Ġstanbul‟daki plan, proje ve yatırımlarının karĢılaĢtırılması, değerlendirilmesi ve
entegrasyon olanaklarının tartıĢılması için farklı kesimlerin temsil edildiği odak grup
toplantıları ve arama konferansı bulguları ele alınmaktadır. 10.Nisan, 19 Nisan ve 24 Mayıs
2012 tarihlerinde kültür sektörü, yatırımcılar, reklam ve tanıtım gruplarıyla ayrı ayrı olmak
üzere gerçekleĢtirilen Odak Grup çalıĢmalarında öncelikli olarak kültür ile turizmi bir bütün
olarak ele alan politika oluĢturması gereğinin altı çizilmiĢtir. Odak Grup çalıĢmalarının
devamında daha geniĢ katılımlı, hedef ve strateji eksenli bir arama toplantısı düzenlenmiĢtir.
8-10 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirilen Ġstanbul Turizm Ana Planı Ġkinci Arama
Konferansında, Ġstanbul Turizm Master Planına yönelik Vizyon ve ĠlkelerinBelirlenmesi;
Ġstanbul için Turizm ÇeĢitliliği ve Nasıl GeliĢtirilebileceği; Ġstanbul‟un Turizm Alt Yapısının
Nasıl Daha Güçlü Hale Getirilebileceği; Ġstanbul‟un Nasıl Tanıtılacağı ve Turizmin
Ġstanbul‟un Ġhtiyaçlarıyla Nasıl ÖrtüĢebileceğine odaklanılmıĢ ve bu kapsamda yer alan
Eylem Planı ve Uygulama Araçları” tartıĢılmıĢtır. Kamu kuruluĢları, turizm iĢletmeleri, sivil
toplum kuruluĢları ve akademisyenlerden oluĢan paydaĢ gruplarının katılımlarıyla, yukarıdaki
ana baĢlıklar ele alınarak Ġstanbul‟a dair değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu arama konferansı
sırasında katılımcılarla tartıĢılamayan konularla ilgili olarak ise “Fikir Havuzu” adı altında bir
anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. AĢağıda, tüm bu geniĢ katılımlı çalıĢma toplantıları
sonunda Ġstanbul‟da turizm sektörüne iliĢkin mekânsal kararların geliĢtirilmesinde tanımlanan
sorunlar ve önerilen çözümler sunulmaktadır (Hata! BaĢvuru kaynağı bulunamadı.).
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Tablo 86: Turizm Sektörünün Planlama Konusunda YaĢadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doğal alanların yapılaĢma baskısı nedeni ile tahrip edilme riski ile karĢı
karĢıya bulunması
Üst ölçekli planlarda yapılan değiĢikliklerin kültürel ve doğal değerleri
yok sayarcasına yapılması bu alanların yoğun yapılaĢma ile karĢı
Planlamada rant dağıtımını kamu yararına paylaĢtırmak hedef olsa da
konu turizm planı olduğunda pek çok paydaĢın devreye girmesi ve çıkar
çatıĢmalarının oluĢması,
Planlama disiplini içinde bütüncül olarak sağlıklı, sürdürülebilir büyüme
sağlanmalıdır.
Orman ve su havzaları kesinlikle korunmalıdır..
Ġstanbul'un kuzey kesimi orman alanları ve su havzalarında yapılan
ciddi plan kararlarıyla korunabilir. Ancak kurumlar arası çatıĢmanın
dizginlenmesi gereklidir.
Ġstanbul'un kuzey alanları ve kıyılarında kalıcı turizm yapılarının sınırlı
tutulması, geçici doğal yapıya uygun yapıların yapılması gerekmektedir.
Turizm milli bir politika olarak planlanmalı, standartları konularak
Türkiye‟nin her tarafında, özellikle Ġstanbul‟da taviz verilmeden
ÖNERĠ

DOĞAL DEĞERLER VE YAPILAġMA BASKISI

SORUN

karĢıya bırakılması,

uygulanmalıdır. Orman ve su havzalarının kullanımı kesinlikle imara
kapalı olmalı, istisna kabul edilmemelidir. Turizm bu konuda bahane
olarak kullanılmamalıdır.
Plan tadilatları

SORUN

Ġmar planlarında çok sık ve fazla sayıda değiĢiklik yapılarak planlarda
ayrılmıĢ olan sosyal donatı alanlarının ve teknik alt yapı alanlarının
azaltılması ve bu nedenle yaĢanabilir bir çevre olmaktan uzaklaĢılması.
Plan tadilatları ile ilgili oluĢan değerlerin ülkenin ya da kentin kültürel
ve doğal değerlerine olan olumsuz etkilerini önleyebilmek için planlama
aĢamasında ilgili kurumların kalıcı ve kesin görüĢlerinin alınması

ÖNERĠ

PLAN TADĠLATLARI

Kentin makro planının olmaması

gerekmektedir.
Tüm ölçeklerdeki plan ve projelerde turizme yönelik belirlenen genel
ilke ve prensiplerin iĢlenmesi sağlanmalıdır.
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SORUN

Üst ölçekli bütünleĢtiren, eĢgüdüm tesis eden ülke ve bölge ortak turizm
hedefinin saptanmaması, paydaĢların vizyon ve misyon ve hatta
amaçlarında farklılıklar bulunması, bunun mekânsal anlamda ciddi
çatıĢmalara sebep olması.
Doğu aksında ve batı aksında yeni turizm bölgeleri ve havaalanı iliĢkisi
kurulabilir. ġehrin uç bölgelerinde hava alanı kongre turizmi için oteller
ve turistik tesis alanları kurulabilir.
ÖNERĠ

PLANLAR

ÜST ÖLÇEKLĠ

Ġstanbul'un 100 000 ölçekli plandaki hedeflerine sahip çıkması gerekir.

Bir yerin tümüyle turistikleĢmesi bölgenin sosyo - ekonomik yapısına
zarar verebilmektedir. Fiyatların yükselmesi, kent kimliğinin yok
olması, ranta dayalı eĢitlikçi olmayan politikalar halkın sosyal refahına
zarar vermektedir. Bölge insanın zararlarını azaltabilmek için, bu sorun
ortak

bir

yöntemle

yerinde

kentsel

dönüĢümlerle,

halkın

da

katılabileceği planlarla çözülebilir.
Bütünlükçü bir yaklaĢım gereklidir.
Turizm yatırımları planlanırken altyapısının, eriĢilebilir ve ulaĢılabilir
konumda olması dikkate alınmalıdır. O yatırımın ekonomik ve sosyal
fayda - maliyet analizinin hesaplanması önemlidir. Yatırıma göre ihtiyaç
yaratmak yerine ihtiyaca göre yatırım yapılması gerekir.
Kültürümüze,

turizmimize

kazandırılması

gereken

çok

önemli

değerlerimiz var; bunların önemli bir kısmı Kültür Bakanlığının, önemli
YATIRIMLAR

ÖNERĠLER

bir kısmı Vakıfların, Büyük ġehir Belediyesinin ve Hazinenin
yetkisindedir. Her birinin kendi programlarının çerçevesinde değil ortak
bir strateji çerçevesinde, bir turizm master planı içerisinde günümüze
kazandırılması ve kullanım Ģartlarının oluĢturulması gerekmektedir.
Ġstanbul'un Ģu anki yapısını ve yatırımlarını tam kapasite ile
kullanmamız gerekir. Önce Ġstanbul'un turizm envanteri çıkarılıp,
kapasitesi belirlenmeli ve turizm planı, bu kapasite ve bu kapasitenin
Ģehrin doğal dokusunu bozmayacak Ģekilde büyümesi göz önüne
alınarak yapılmalıdır.
Ġstanbul‟un yeĢil alanlarına, yakın çevresine ve hinterlandına yapılacak
olan her türlü konut, alt yapı, enerji vb. yatırımların, UlaĢtırma, Çevre
ve ġehircilik, Su ĠĢleri ve Orman Bakanlıkları tarafından turizmin
geliĢmesi perspektifiyle uyumluluğunun gözetilmesi gerekir. Alınacak
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kararlarda, sektörün ve sivil toplum kuruluĢlarının görüĢlerinin alınması
gerekmektedir.
Turizm sektöründe yapılacak yatırımlar, Ġstanbul'un sürdürülebilir,
kalkınmasına katkı sunabilecek araçlardır. Kontrolsüz yapılacak

TURĠZM ÇEġĠTLĠLĠĞĠ

yatırımlar, alt yapı sorunlarını arttırdığı gibi ekolojik dengeye de zarar
vermektedir. Kuzeydeki ormanların ve su havzalarının korunabilmesi
için bölgenin koruma altına alınmasını sağlayacak alternatif turizm
yatırımlarının değerlendirilmesi gerekmektedir (Örn: Doğa turizmi).
Doğa turizmi imar planlarının değiĢtirilmemesi ve kaçak yapılaĢmaya
izin verilmemesi koĢuluyla yapılabilir
Bir yer ilk önce orada yaĢayan yerli halka tam anlamıyla hizmet
vermelidir. Ġlk önce o yerin yaĢayan halkının ihtiyaçları karĢılandıktan
sonra kalan kapasite turizme sunulmalıdır (Özellikle sağlık turizminde).
Kırsal turizmin geliĢtirilmesine iliĢkin sürdürülebilir ve etkin bir
planlama yapılması gerekmektedir.
Yapıların (tarihi yapılar) koruma kullanma dengesini sağlayacak kontrol
mekanizmaların oluĢturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ġstanbul imar

DĠĞER

yönetimin esnek hale getirilmesi zaruridir. Ġstanbul‟un TOKĠ den muaf
hale getirilmesi gerekmektedir.
Kamuya ait parsellerin satıĢındaHazine, kısa vadeli kazançlardan çok,
ülkenin uzun vadeli kazanımlarını çok daha etkin biçimde ele almalıdır.
Turizm, bir alanda yaygınlaĢtığı oranda konut dokusu azalır. Turizm
alanı ile konut dokusu arasındaki sınır planla (koruma planı)
belirlenmeli ve taviz verilmemelidir.
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4.2.2.4 Belirlenen Hedef ve Projeksiyonlara UlaĢmak Ġçin Gerekli Olacak Uygulama
Yöntem ve Araçlarının, Finasman Olanaklarının Değerlendirilmesi
4.2.2.4.1.1 Sosyal-Demografik Göstergelerin Değerlendirmesi
Sosyal ve demografik göstergeler, hem yerel halk için hem de ziyaretçiler için, fizik mekana
yansımayan ancak insan unsurunu değerlendiren sosyal yapıya referans vermektedir. Yerel
halkın nüfus yapısı, iĢgücünün uygunluğu ve hizmetin kalitesi çerçevesinde değerlendirilmesi,
mekan ile kurulan iliĢkinin sosyal davranıĢ ve psikolojik boyutları ele alınmaktadır. Sosyal
taĢıma kapasitesi, hem ev sahibi nüfusun tolerans düzeyini hem de misafirlerin o alandaki
memnuniyet kalitelerini belirlemede kullanılan sosyal bir terimdir.
Sosyal taĢıma kapasitesinin göstergelerinin bir kısmında, yerel halkı baz alarak belirlenmekte
iken bir kısmında da turistlerin davranıĢları üzerinden yargılara varmaktadır. Turizm taĢıma
kapasitesi kavramının kavramsal açıklamasında değinilen bir konuya bir kez daha vurgu
yapılması anlamlı olacaktır. Turizm taĢıma kapasitesini belirlemede tüm göstergelerin farklı
bir değerlendirme sistemi vardır ve kendi içinde tutarlılık aranmalıdır. Sosyal göstergelerle
fiziksel göstergeler birbirileri ile kıyaslanmamalıdır, bunun yerine aynı tür göstergeler tüm
kent için kıyaslanmalıdır. Bir ikinci konu da birbirlerinin eĢdeğeri gibi gözüken bu
göstergeler, mekanın yapısına, hassasiyetine göre yorumlanarak önem/değer sıralaması
yapılabilmelidir (Tablo 86).
Tablo 86: Sosyal-Demografik Göstergeler ve Mekansal KarĢılıkları
TEMALAR

Kültür Üçgeni

Kültür

Üçgeni

Anadolu Yakası

DıĢı

Kültür

Üçgeni

Ġçi

Avrupa Yakası

Demografi
Turist AkıĢı (hareketliliği)
ĠĢgücü
Sosyal DavranıĢlar
Sağlık ve Güvenlik
Psikolojik Konular
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Homojen Alanların Açılımı:
Sosyal ve demografik taĢıma kapasitesini değerlendirirken yapılan fiziksel homojenleĢtirme
çalıĢması, ilçe düzeyinde veri bulma imkanı nedeniyle ilçe ilçe ifade edilmektedir. Kültür
üçgeni, 1/100.000 Ġstanbul Çevre Düzeni Plan raporunda da kullanılan bir ifadedir. Buradaki
açılımda, kültür /yaratıcı sektörlerin sunumu çerçevesinin dıĢına çıkıp turizm bağlamında
kültür envanterine iĢaret ettiği, bu anlamda turizm bakımından değerlendirildiğinden Eyüp de
önemli bir merkez olduğu için kültür üçgenine dahil edilmiĢtir. Kültür üçgeni Ġstanbul‟un
8000 yıllık MĠA‟sına iĢaret etmektedir. Boğazın iki yakası ilkesel olarak birbirlerinde
ayrıĢtırılmıĢtır. BaĢlangıçta yakın ve uzak çeper olarak birbirinden ayrılması düĢünülse de,
yukarıda sıralanan göstergeler çerçevesinde yapılan ilk denemeler böylesi bir fiziksel ayrımın
baĢlangıçta öngörülmesinin olası olmadığına iĢaret etmektedir. Bunun yerine Kültür üçgeni
dıĢında kalan her bir yakayı ayrı ayrı değerlendirip göstergelerin taĢıma kapasitesine verdiği
referansla gruplandırması yapılmıĢtır. Bu çerçevede yapılan sınıflama aĢağıdaki tabloda
(Tablo 87) sunulmaktadır.
Tablo 87: Mekansal Açılımlar
ANA BAġLIKLAR

DETAYLI MEKANSAL AÇILIMLAR

Kültür Üçgeni

Fatih, Beyoğlu, Eyüp, ġiĢli, BeĢiktaĢ, Üsküdar, Kadıköy

Kültür Üçgeni DıĢı Anadolu

Adalar, AtaĢehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik,

Yakası

Sancaktepe, Sultanbeyli, ġile, Ümraniye Tuzla
Arnavutköy, Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy BaĢakĢehir

Kültür Üçgeni DıĢı Avrupa

BayrampaĢa Beylikdüzü Büyükçekmece Çatalca, Esenler Esenyurt

Yakası

GaziosmanpaĢa Güngören Kağıthane, Küçük Çekmece Sarıyer Silivri
Sultangazi Zeytinburnu

Göstergelerin Açılımı:
Sosyal ve demografik göstergeler çerçevesinde ele alınan göstergeler, yukarıdaki tabloda ana
hatlarıyla sunulmuĢtur. Bu göstergelerin seçilmesinde, yapılan literatür çalıĢmasının yanı sıra
hane halkı ve turist anketlerinin de değerlendirilebileceği bir formda kurgulanmıĢtır.
Ġstanbul‟daki kentin kendine özgü kaotik yapısı ve heterojen sosyal dokusu veri bulmadaki
güçlükle birleĢtirildiğinde sosyal ve demografik göstergelerin değerlendirilmesinin güçlüğü
daha iyi anlaĢılacaktır. Ancak burada tüm imkanlar kullanılarak çalıĢma hassasiyeti yüksek
bir biçimde ilçe ilçe değerleri sunmaktadır. Göstergeler ve al açılımları Ģu Ģekilde
değerlendirilebilir:
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a. Demografi
Bu baĢlık yerleĢim yerlerinin yerel kullanıcılarının nüfus yapısını betimlemeye yönelik bir
değerlendirme yapmak üzere kullanılmıĢtır. Nüfus artıĢ hızı: 2007 ve 2012 yılı nüfusları baz
alınmıĢ, bu yılların nüfus artıĢ hızı hesaplanarak değerlendirme yapılmıĢtır. 2007‟den sonra
ilçe olan yerleĢim yerlerinin mahalle ve belde nüfusları üzerinden hesaplar yapılmıĢtır. Ayrıca
belirtmek de gerekir ki, sonradan ilçe statüsü kazanan bu yerleĢmelerin hiçbiri zaten turizm
için dikkate değer nitelikleri olan yerleĢmeler değildir (Sancaktepe, Sultangazi, Beylikdüzü
gibi). Nüfus verileri TÜĠK‟ten alınmıĢtır.
Ġkinci alt baĢlık ise, ilçenin tümünün değil, planlanan alanın üzerinde yaĢayan nüfusu dikkate
alarak nüfus yoğunluğu hesaplanmıĢtır. Böylece plana konu olmayan ve yerleĢim de olmayan
alanlar hesaba katılarak nüfus yoğunluğunun suni bir Ģekilde düĢük görünmesi ve hatalı sonuç
vermesinin önüne geçilmiĢtir. TÜĠK nüfus verileri referans alınarak hazırlanmıĢtır.
b. Turist Hareketliliği
Bu gösterge grubu ilçe bazında turistlerin ilçedeki yoğunluğuna, bir baĢka ifadeyle, ilçe
düzeyinde turist varlığına, turiste olan tolerans düzeyine iĢaret etmektedir. 10.000 kiĢiye
düĢen yatak ve otel sayıları, hem belediye hem de bakanlık belgeli turistik tesislerin tamamı
dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Yatak ve otel sayıları ile nüfus oranlarında TÜĠK‟in nüfus
verileri kullanılmıĢtır. Aynı zamanda bu iki verinin birbiri ile olan iliĢkisi de turistik tesislerin
hacimleri/profilleri ile ilgili fikir vermektedir. Nitekim bazı yerleĢmelerde küçük ölçekli
tesisler dikkati çekerken bazı ilçelerde iri kütlelerin sahip olduğu turistik altyapı
görülmektedir.
Turist sayısı/kültürel miras adedi; Turizm envanteri ifadesiyle değerlendirmeye alınan kavram
esas itibariyle, kültür envanterine iĢaret etmektedir. Ġstanbul‟da bugüne kadar yapılan
araĢtırmalar, ayrıca bu çalıĢma çerçevesindeki anketler vb. analizler hep kültür turizmine
referans verdiği için, kültür envanteri turizmin cazibe alanları gibi kabul edilmiĢtir. Kültür
envanteri, orijinal olarak Ġstanbul Turizm Ana Planı iĢi çerçevesinde proje ekibi tarafından
hazırlanmıĢtır. Kültür envanteri ile değerlendirmeye alınan kültür mirasları Ģunlardır: çeĢme
sebil sarnıç, kasır köĢk, kervan bedesten han ve arasta, kilise manastır sinagog patrikhane,
külliye, medrese, saray, tarihi camii, tarihi hamam ve kervan, tarihi kütüphane, tarihi türbe.
Ġstanbul Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 yılında en yoğun turistin, yaklaĢık 970.000 kiĢi
ile temmuz ayında konakladığına iĢaret etmektedir. 1.000.000‟a yuvarlanmasının nedeni, hem
sayısı ölçülemeyen yerli turistler için de bir sembolik marj eklemek hem de bir oran söz
konusu olduğu için akılda kalan ve kolay hesaplanan bir rakama dönüĢtürmektir. Bu gösterge;
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turistler envanterleri eĢit ilgi ile gezmek istese, aynı anda o ilçede bir ay içinde bulunacak
maksimum turist sayısına iliĢkin fikir vermektedir. Aslında bu değerlendirme çeperlerde kalan
kültür envanterlerini önemseyen bir yaklaĢımın sonucudur. Zira, mevcut yapıya bakıldığında
turistler ortalama 2,5-3 gün içinde 3 tane kültür değerini gezmekte, Tarihi Yarımada‟da vakit
geçirip ülkelerine dönmektedir.
Turistlerin memnun oldukları ve memnun olmadıkları konulara iliĢkin olarak turist
anketlerinden yararlanarak değerlendirme yapmak mümkün olabilmektedir. Ancak turistlerin
transfer noktaları, havaalanları gibi noktalarda ankete katılmıĢ olmaları, Ģikayet ve
memnuniyeti mekansal olarak sorgulayan bir sorunun olmaması gibi nedenlerle ilçe bazında
değil, kentin bütününde ele alınacaktır.
c. ĠĢgücü
Bu baĢlık özünde turizm sektöründe istihdam edilen nüfusun yoğunlaĢtığı ilçeleri saptamayı
hedeflemektedir. Bir de yatak baĢına çalıĢan sayısı ile sunulan hizmetin kalitesine yönelik
olarak fikir edinmek mümkündür. Ancak; Ġstanbul‟un ölçeğinden kaynaklanan bir sorunla; her
bir ilçe nüfusu bir il kadar büyük olduğundan; ilçeler arasında iĢgücü hareketlerinin
denetlenmesi ya da kısıtlanması söz konusu olmadığından; ilçe bazındaki veriler geçersiz
verilerdir. Yani nüfusa kayıtlı olduğu ve çalıĢtığı ilçe bilgisi; TÜĠK‟te tutulmamakta; il
bazında çalıĢan nüfus sayım değil, anket yöntemiyle bulunduğu ifade edilmektedir (TÜĠK
tarafından). ÇalıĢan sayıları, TÜĠK‟ten resmi olarak talep edilmiĢ ancak verinin toplanmadığı
ifade edilerek bilgi alınamamıĢtı. ÇalıĢanlar yani insan kaynağı, turizin en önemli
parçalarından birisidir. Sadece bu konu yani Ġstanbul‟daki turizm çalıĢanlarının sorunları,
potansiyelleri, turizme bakıĢ açıları vs. dahi ayrı bir çalıĢma konus olabilecek kadar kapsamlı
bir konudur. Bu nedenle, bu çalıĢma çok önemsenmiĢ ancak veri olmadığı iĢçin
yapılamamıĢtır.
d. Sosyal DavranıĢlar
Bu gösterge, yerel halkın turizm farkındalığına iĢaret etmektedir. Bu gösterge, yerel halkın
turizme hem ne kadar katıldığı hem de geliĢimi karĢısındaki yaklaĢımını tavrını
değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Yerel halkın farkındalığı, ilçe bazında turizm envanteri adedi baĢına düĢen nüfusu ölçerek
belirlenmiĢtir. Yukarıda turist hareketliliğinde de benzer bir oran turistler için yapılmıĢtır.
Buradaki amaç, yerel halkın yaĢadığı mekandaki kültür envanterine göre olan oranı
değerlendirilmiĢtir. Böylece, iki yerleĢmede nüfus aynı bile olsa, kültür envanteri sayısı çok
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olan ilçede turizm farkındalığı daha çok kabul edilir. Ya da kültür envanteri sayısı aynı bile
olsa, nüfusun az olduğu ilçede, o envanterine farkına varma ihtimali/durumu daha
kuvvetleneceği için farkındalığın yüksek olacağı kabul edilir. Özetlenecek olursa, bu oran ne
kadar düĢükse, o kadar farkındalık yüksek olur.
Sosyal davranıĢlara iliĢkin bir baĢka gösterge yine hane halkı anketlerinden yararlanarak
oluĢturulmuĢtur. Hane halkı anketlerinde Ġstanbul‟da turizmin geliĢmesinden nasıl
etkileneceğini değerlendirmeye yönelik olarak yanıtı çok katılıyorum, katılıyorum, ne
katılıyorum ne katılmıyorum, katılmıyorum ve hiç katılmıyorum diye 5‟li ölçekle sınıfla
yapılması hesaba katılmıĢtır. Ancak bu veri ilçe bazında değildir, Ġstanbul‟un geneline iliĢkin
fikir vermektedir.
Psikolojik konular, yerel halkın turizm bağlamında ele alınabilecek olan psikolojik açılımına
iliĢkin konuları kapsamaktadır. Hane halkı anketlerinde, “gezip görülen ve /veya ikinci bir kez
daha görmeye değer bulunan yerler” çerçevesinde değerlendirme yapılmıĢtır. Bu aslında yerel
halkın kendisi için de cazip olan alanların saptanmasına iliĢkin bir değerlendirmedir. Böylece
hedeflenen Ġstanbullular için cazip olan, gezip görülmeye değer bulunan, yeniden görülmek
istenen nitelikteki yerlerin mekansal ayrıĢmasına iĢaret etmektedir. Hane halkı anketlerinde,
bu soruya birden fazla yanıt verilmiĢtir. Bu nedenle her anket katılımcısı dilediği kadar yere
iĢaret etmiĢtir. Bu iĢaret edilen analar Ģu çerçevede sorgulanmıĢtır: Müzeler, tarihi yapılar,
saraylar, hanlar, yeme içme alanları, dini tesisler, rekreasyon alanları, alıĢveriĢ alanları,
alıĢveriĢ merkezleri, gösteri mekanları, cadde-sokaklar, eğlence mekanları, spor tesisleri. Bu
çerçeve bu projede çeĢitli platformlarda dile getirilen yaĢam kalitesinin kentli için
artırılmasının aslında turizmin geliĢmesinde en önemli unsurlardan birisi olması konusuna
vurgu yapmayı gerektirmektedir. Bu vurgu, yoğunlaĢtığı yerler itibariyle kentli için çekim
noktalarını ifade etmektedir.
e. Sağlık ve Güvenlik
Bu iki baĢlık, birbirinden uzak gibi görünse de aslında, güvenlik ile ilgili bir problem
sonucunda sağlık bütünlüğünün bozulması ve acil müdahale gerekmesi çerçevesinde
değerlendirildiğinde birbirini bütünleyen iki konudur. Toplam acil müdahaleler içinde
turistlere yapılan müdahaleler sağlık bakımından değerlendirilmiĢtir.
Güvenlik çerçevesinde iki boyutun ele alınası gerekmektedir. Bunlardan birincisi, turistlerin
mağdur olarak karıĢtıkları olaylar, ikincisi de turistlerin suçlu olarak karıĢtıkları olaylardır.
Toplam olaylar içinde ayrı ayrı bu oranlar, ilçe bazında bulunması durumunda çok önemli
olan güvenlik konusunda fikir verecektir.
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4.2.2.4.1.1.1 Kültür Üçgeni için Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
a. Demografi
Kültür üçgeni, Ġstanbul‟un 10.000 yıla yaklaĢan tarihinde aralıksız yerleĢimin sürdüğü Tarihi
Yarımada‟yı da içinde alan bir alt bölgedir (Tablo 88). Gece nüfusu giderek azalan, gündüz
nüfusu artan bir demografik altbölgedir. Bu bölge kültür envanterinin, geleneksel ve modern
çarĢı-pazar alanlarının, prestijli iĢ alanlarının, hizmetler sektörünün en yoğun olduğu
bölgelerden biridir. Nitekim, nüfus hareketliliğine bakıldığında Fatih baĢta olmak üzere,
Beyoğlu ve BeĢiktaĢ‟ta nüfus kaybının nedeni budur. ġiĢli‟deki durağan nüfus aslında ilçenin
dinamik ekonomik yapısıyla tezatmıĢ gibi görünse de yukarıdaki nitelikler ġiĢli için de
geçerlidir. Ġstanbul ortalaması civarında olan Eyüp iken Kadıköy ve Üsküdar‟da daha yoğun
bir artıĢ söz konusudur. YerleĢik alandaki nüfus yoğunluğu; Eyüp dıĢında bu bölge için
Ġstanbul ortalamasının en az iki kat üstündedir. Kadıköy ve Beyoğlu nüfus yoğunluğunda en
ön sıralardadır. Nüfus yoğunluğunun yüksek olması, kentsel yaĢam kalitesi çerçevesinde ele
alındığında nüfus yoğunluğu, kentsel donatı alanları ile ters orantılı olması olasılığını
artırmaktadır. Bu da raporda çeĢitli defalar dile getirilmiĢ olan “yaĢam kalitesinin
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Tablo 88: Kültür Üçgeni Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Beyoğlu

ġiĢli

BeĢiktaĢ

Kadıköy

Üsküdar

Eyüp

-0,0089

0,0223

-0,0576

0,4158

0,913

0,32

319,16

276,83

117,87

365,65

151,65

65,55

612,6

257,8

359,5

35,1

10,6

0,69

Turist akıĢı (10.000 14,85
kiĢiye düĢen otel
sayısı)

8,69

2,26

1,24

0,49

0,32

0,17

Turist
sayısı 423.290
/ilçedeki kültürel
miras sayısı
ĠĢgücü
Ġlçe bazında turizm
çalıĢanını bulursak:

103.512

22.181

43.130

27.726

107.208

72.088

213

72

23

45

17

6

8,6

3

11,08

6,4

6,9

3

Temalar

Fatih

Demografi
Nüfus artıĢ hızı -0,1205
(binde))
Planlanan alanda 269,23
nüfus
yoğunluğu
(ki/ha)
Turist hareketliliği
Turist
AkıĢı 952,7
(10.000
kiĢiye
düĢen yatak sayısı)

ĠĢgücünün sektörel
dağılımına
göre
lokasyon
Yatak baĢına düĢen
turizm
çalıĢanı
sayısı
Sosyal DavranıĢlar ve Psikoloji
Kültür
envanteri 687
adedi
Yerli halkın gezip 46,3
görmeye
değer
bulduğu
kültür
envanteri toplamı
içinde ilçeni oranı
Sağlık ve Güvenlik
Turistik
sezonda
acil
ilkyardım/toplam
ilk yardım
Turistlerin karıĢtığı
suç sayısı/toplam
suç
Turistlerin mağdur
olduğu olay/toplam
olay

iyileĢtirilmesinin turizmi olumlu etkileyeceği” kabulü ile zıtlık oluĢturmaktadır. Ayrıca gece
nüfusu dıĢında mia olarak kullanıcıların yoğunluğu, yoğun turistik faaliyetlerden kaynaklanan
kullanımları da değerlendirerek bu bölgelerdeki yoğunluğun zaten bu sayısal dökümlerin de
üstünde olduğu bilinmelidir. Bu bağlamda özellikle Fatih, Beyoğlu, BeĢiktaĢ ve Kadıköy‟deki
duruma dikkat etmek gerekmektedir.
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Demografik göstergeler baĢlığında ele alınan bir baĢka veri de planlanan alanda nüfus
yoğunluğudur. Ġstanbul genelinde, plana konu olan alanların içinde yerleĢik olmayan yani
geliĢme alanı için de plan kararları geliĢtirildiği için yoğunluk 58 ki/ha olarak görülmekte ve
kültür üçgeni ortalamasının çok altında kalmaktadır. Kültür üçgeni, geleneksel ve organik
dokusu, yüzyılların kentsel yerleĢmelerinin gerçekleĢtiği alanlar olarak son derece yoğun bir
görüntü vermektedir. Özellikle Kadıköy, Beyoğlu, Fatih ve ġiĢli sırasıyla en yoğun kentsel
alanlara iĢaret etmektedir. Fiziksel ve ekolojik taĢıma kapasitesi çerçevesinde ele alındığında
kentsel yaĢam kalitesini tehdit eden unsurlar olarak çöp, hava kirliliği, su gibi konularda
problemli, diğer taraftan kültür envanteri bakımından yoğun alanlardır. Bu çerçevede, yoğun
yerleĢmenin dıĢsal etkiler olarak doğurduğu problemlerin baĢında ulaĢım gelmektedir. Üstelik
bu alanla bağlantısı yapılmakta olan Marmaray, karayolu tüp geçiĢ projesinin çıkıĢı gibi
metropol ölçeğindeki yatırım ve projelerin de etkilerinin değerlendirilmesi durumunda bu
alanlardaki yoğunluk artmaktadır. Hem transfer noktaları olması hem de gündüz nüfusunu
çeken iĢlevleri de barındırması, turizm için cazibe unsuru olması ile birleĢtiğinde bu
rakamların çok üstünde reel yoğunluklara iĢaret etmektedir. Bu açıdan; turizmin bu üçgen
içine sıkıĢmıĢ profilinin dıĢına çıkarılması, alternatif alanların geliĢtirilmesi ve turizmin
çeĢitlendirilmesi çok önem taĢımaktadır. Diğer taraftan tesis envanteri, turizm tesislerinin bu
bölgedeki yoğunluğuna iĢaret etmektedir. Tesis anketlerinden gelen sonuçlar il genelinde
olmakla birlikte, özellikle bu bölgede yoğunlaĢtığını dikkate almak zorunludur. Bu çerçevede
özellikle, turizm tesislerinin bu bölgede yoğunlaĢtığı, buna paralele sorunların da yoğunlaĢtığı
hesaba katılmalıdır. Sorunların baĢında otopark, temizlik gibi problemler gelmektedir ki,
aslında bunu tesislerin tekil sorunu gibi değil, bu tesislere ruhsat verme mekanizmasının
sistematik sorunu olarak bakmak gerekir. Ancak Eyüp, hem kültür üçgeninin içinde hem de
nispeten bu yoğunluğu dıĢında bir alan olarak Özetle, bu alan yoğunluk itibariyle,
taĢıyabileceğinin üstünde bir kapasiteye sahiptir. Bu bölgeye turizm yatırımcıları tarafından
talebin yüksek olması, yerel yöneticilerin olumlu yanıta yönlenmesine sebep olmamalıdır.
Fazla talep bir süre sonra “eksi ekonomi”ye dönerek kent için ali külfete, karĢılıksız yatırıma
dönüĢebilir.
b. Turist Hareketliliği
Bu baĢlık altında ele alınan konular, daha çok turistlerin mekansal olarak bulunduğu yerlere,
mekanların turizm altyapısı bakımından değerlendirmesine ve turistlerin memnuniyet/Ģikayet
ettiklere konulara dayanarak hazırlanmıĢtır. 10.000 kiĢiye düĢen yatak sayısı, Ġstanbul bütünü
için 76,1 olarak görülür. Tüm Ġstanbul içinde bu rakamın en yoğun olduğu yer Fatih‟tir ve
Ġstanbul ortalamasının 12 katı fazladır. Bunu çok ciddi bir yoğunlukla Beyoğlu izlemektedir.
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Kültür üçgeninin periferisinde kalan Eyüp ile kaĢı yakasında kalan Üsküdar ve Kadıköy‟de bu
oran Ġstanbul ortalamasının altına düĢmektedir. Fatih‟teki ve Beyoğlu‟ndaki tesislerin büyük
çoğunluğu belediye belgeli tesislerdir.
10.000 kiĢiye düĢen otel sayısına bakıldığında yine Ġstanbul ortalaması 1‟e yakın bir değerde
çıkarken, Fatih 15‟e yakın, Beyoğlu ise 9‟a yakın çıkmaktadır ki bu rakamlar Ġstanbul
ortalamasının çok üstünde seyretmektedir. Yatak sayısındakine benzer bir durum otel sayısı
için de karĢımıza çıkmaktadır. Kültür üçgeni içinde de bir yığılmanın söz konusu olabildiğini
gösteren bu rakamlardan, aslında kültürel yarımadanın da kendi içinde iki alt bölgeden
oluĢtuğunu söylemek, daha çok yoğun olan Fatih, Beyoğlu, ġiĢli yerine diğer ilçelere yayılan
bir politikanın izlenmesi, ulaĢım bağlantıları ile bu iliĢkilerin güçlendirilmesi uygun olacaktır.
Diğer taraftan yatak ve oda sayılarına iliĢkin oranların birbirlerine olan oranları bize en yoğun
oldukları Fatih ve Beyoğlu‟nda yaklaĢık otel baĢına 70 yatak düĢerken, ġiĢli‟de 129,
BeĢiktaĢ‟ta 359 yataklı otel ortalamasıyla karĢılaĢılmaktadır. Bu aslında beklendiği üzere
butik denebilecek ölçekteki otellerin Fatih ve Beyoğlu‟nda yoğunlaĢtığını, buna karĢılık
büyük kapasiteli, iri hacimli ve büyük olasılıkla çok yıldızlı otellerin ġiĢli ve BeĢiktaĢ
bölgesinde yer aldığına iĢaret etmektedir.
Kültürel miras envanterinin derlenmesi iĢini de “Ġstanbul Turizm Master Planı” ekibi
üstlenmiĢtir. Proje ekibinin çalıĢmasında, Ġstanbul‟da sayısı 1623 olan kültür envanteri tespit
edilmiĢti. Bu envanterin açılımına yukarıda değinildiği için tekrarlanmayacaktır. Turist
hareketliliği bağlamında ele alınmasının nedeni, her bir turizm tesisi baĢına düĢen turist
sayısını 2012 yılında turistin en yoğun geldiği temmuz ayı rakamları dikkate alınarak
hesaplanmıĢtır. Tüm envanterle eĢit düzeyde ilgilendiği takdirde dahi –ki müze ziyaret
rakamları ve turist anketleri zaten gelen turistlerin %90‟ın Fatih‟teki kültür envanteri ile
meĢgul olduğunu göstermektedir- Fatih‟te bir ay içinde 423 binden fazla turist bulunmaktadır.
Bunu Beyoğlu ve Üsküdar izlemektedir. Kültür üçgeninin toplamına bakıldığında ise
1.000.000 turistin 799 binden fazlası kültür üçgeni içinde vakit geçirmektedir ki, bu gösterge,
son derece gerçekçi ve baĢka kaynaklarda yapılan araĢtırmaları destekler bir oranla ortaya
çıkmıĢtır.
Turist anketlerinden, “Ġstanbul seyahatiniz beklentilerinizi karĢıladı mı?” sorusuna, Yurt
dıĢından gelen Türk VatandaĢları: %92-93 civarı “kesinlikle evet ve evet” yanıtı verirken yerli
turistlerde bu oran %87 olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Ġstanbul ile ilgili izlenimlerin sorulduğu
soruya ise, Yurt dıĢından gelen Türk VatandaĢları: %88 civarı “kesinlikle evet ve evet” yanıtı
verirken yerli turistlerde bu oran %84 olarak görülmektedir. Beklentinin tekrar ziyaret
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ihtimalinin sorulduğu soruya ise, Yurt dıĢından gelen Türk VatandaĢları: %97 civarında
“kesinlikle evet ve evet” yanıtı vererek yeniden gelmek isteklerini belirtmiĢlerdir. Yerli
turistlerde ise bu oran %95‟dir. Bu olumlu izlenimleri çevrenize tavsiye eder misiniz
sorusuyla pekiĢtirildiğinde yine %95‟ler dolaylarında yanıtlar alınmıĢtır. Ancak yabancı
turistler devreye girdiğinde memnuniyet düzeylerinde ciddi düĢmeler görülmektedir. Örneğin,
yabacı turistlerin sadece %64‟ü bir baĢkansa Ġstanbul‟u tavsiye edeceğini söylerken, tekrar
ziyaret

etmeyi

düĢünen

turistlerin

oranı

%53‟e

inmektedir.

Genel

olarak

tüm

değerlendirmelerde, memnuniyet düzeyi en düĢük olan grup yabancı turistlerdir. Bu konuyla
ilgili detaylı bilgi turist anketlerinin dökümündedir. Bu veriler ilçe düzeyinde derlenmediği
için taĢıma kapasitesine ilçe bazında girdi oluĢturulamamıĢtır. Ancak , gelen turistlerin kültür
üçgeni ağırlıklı zaman ve yer seçimleri değerlendirilmeli ve bu anket sonuçlarının kültür
üçgeni geneli için yapıldığı projeksiyonuna varılmalıdır.
Benzer bir baĢka soru; Ġstanbul‟da olumlu bulunan konular olmuĢtur. Bu sorunun yanıtına
göre; yabancılar sosyal dokuya ve insan davranıĢlarına iliĢkin olumlu unsurları ilk ve açık ara
önde (%45) bulmuĢtur. Bunu gastronomi ve kentin tarihi/kültür takip etmiĢtir. Ne yazık ki,
kentsel doku, kentin olanakları, yaĢam kalitesi, doğal çevresi, güzellikleri gibi konularda
olumlu bulunan bir Ģey olmamıĢtır. YurtdıĢında yaĢanan vatandaĢlar da sosyal doku ve insan
davranıĢlarını yabancılara göre daha az önemli olsa da en önemli bulmuĢtur. Yerli turistler ise
kozmopolit yapısını, anıtsal yapıları ve doğal çevresini güzel bulmuĢtur. Yerli ve yabancı
turistlerin gezi alanları, algılarının da farklılaĢmasına yol açmıĢ gibi görünmektedir.
ġikayetler konusunda ise, yukarıdakine benzer Ģekilde, Ģikayetler de il geneline yöneliktir.
Sorularda bir mekan tanımlanması istenmemiĢtir. Turistlerle yapılan anketler de özellikle
havaalanı

gibi

transfer

noktalarında

olduğu

için

ilçe

bazında

mekan

bulgusu

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yapılan Ģikayetler kapsamı itibariyle zaten belli bir ilçeyi
değil, birçok alanı ilgilendirmekte belli bir yerdeki insanları değil, genel olarak Ġstanbul ile
ilgili izlenimleri aktarmaktadır. Bu bağlamda; yapılan Ģikayetleri Ġstanbul‟un her yeri için ayrı
ayrı yapılmıĢ olarak kabul etmekte yöntem olarak bir sakınca yoktur. Ancak yine Fatih ve
sonra Beyoğlu baĢta olmak üzere, kültür üçgeninin bu Ģikayetlerden daha fazla “alınması” ya
da “rahatsız olması” çok yerinde olacaktır, çünkü tüm göstergeler turistlerin en çok alanlarda
vakit geçirdiğini göstermektedir. Bu çerçeveyi çizdikten sonra turist anketlerine dayalı olarak
yapılan Ģikayetlerde değiĢik oranlarda olmakla birlikte (yabancı turistler %24, yurtdıĢındaki
Türkler %35, yerli turistler %40) en önde gelen konu ulaĢım problemidir. Yabancı turistler bu
sorundan sonra sırasıyla çevre kirliliği, insanların davranıĢları, kalabalık gibi konularla
sürdürmektedir. YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlar ise sırası farklı olsa da yakın ve benzer
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oranlarla yukarıdaki üç konuya değinmektedir. Yerli turistler için de ulaĢımdan sonraki en
önemli konu kalabalık olarak görülmektedir. Bunu çevre kirliliği, hava, su gürültü, güvenlik
problemi, fiyatların pahalılığı gibi sürdürmüĢtür. Bu Ģikayet konuları, TÜRSAB yetkilileri ile
yapılan toplantıda ve çeĢitli odak grup toplantılarında da dile getirilmiĢtir. UlaĢım konusu,
kentliler için de son derece problematik bir konudur. Bunun dıĢındaki sorunlar, turizmin belli
odaklarda yoğunlaĢması, turistlerin gezi alanlarının baĢka kentsel iĢlev alanlarıyla da yoğun
olmasını gerekli kılmaktadır. Yapılan eleĢtirilerden çevre kirliliği, gürültü kirliliği özellikle
yerel yönetimlerin çalıĢma konuları ve sorumluluklarına girmekte ve önem taĢımaktadır.
c. ĠĢgücü
ĠĢgücü

baĢlığı,

turizm

altyapısının

önemli

bir

unsuru

olan

insan

kaynağının

değerlendirilmesine yönelik bir analizi/betimlemeyi kapsamaktadır. TÜĠK kaynaklarının
incelenmesi ve hatta Daire BaĢkanı düzeyinde yetkililerle görüĢülmesi sonucunda ilçe bazında
bu bilginin bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Ancak Ġstanbul için turizme yönelik olarak taĢıma
kapasitesinin yapılabilmesi için iĢgücü verilerinin ilçe bazında olması gerekir. Ġstanbul‟un
büyüklüğü ve turizmin hacmi düĢünüldüğünde, kent bütünü için hazırlanan TÜĠK verileri bu
bölüm için gerekli hassasiyeti sağlayamamaktadır. Turizm sektörü; hizmet kalitesinde belki
de en önemli unsur olan insan kaynağını yönetmek ve doğru yönlendirmekle geliĢeceği
açıktır. Sadece Ġstanbul ve turizm sektörü için değil, tüm illerde hatta ilçelerde çalıĢan
sayısının bilinmesi aynı zamanda ekonominin kayıt altına alınması, kaçak iĢçi çalıĢmasının
önüne geçilmesi, çocuk emeğinin sömürülmesinin önlenmesi gibi ülke çapında stratejik bazı
ekonomik unsurların yönetilmesi için çok gereklidir. Bu verinin NACE standartlarına göre
toplanmakta olması, bir süre sonra bu verilere ulaĢılabileceği umudu vermektedir. Ancak bu
kez de farklı bir derleme sistemine göre toplandığı için süreç analizi yapabilmek gelecekte de
zor olacak gibi görünmektedir. Tekrar günümüze gelecek olunursa; ilçe bazında çalıĢan
verisinin eksikliği nedeniyle bu kısmın öneminin altını çizerek ve eksik kaldığını ifade ederek
bu bölümle ilgili olarak bir çalıĢma yapılamadığını belirtiriz.
2009 yılında; Türkiye‟de çalıĢanların %28,9‟u, Türkiye‟deki iĢletmelerin ise %23,1‟i Ģu iki
sektörde istihdama iĢaret etmektedir: Konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörü ile kültür,
sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörü (TÜĠK 2009 yılı iĢgücü verisi, www.tuik.gov.tr).
d. Sosyal DavranıĢlar
Hane halkı anketlerinde, anket yapılan kiĢilere, en az bir kez gidip gezdikleri ve bir kez daha
gitmeyi düĢündükleri yerler sorulmuĢtur. Bu soruya yanıt veren denekler, tabii olarak birden
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fazla yanıt vermiĢlerdir. Bu yanıtlar, mekansal olarak derlenmiĢ ve frekanslarına göre
düzenlenmiĢtir. Bu çerçevede sorulan soruya 34.396 yanıt verilmiĢtir. Bu yanıtlar kimi zaman
bir semt ya da ilçe adı, kimi zaman bir anıtsal eser adı, kimi zaman bir sokak, cadde adı gibi
olabilmiĢtir. Yanıtlar, bulundukları ilçelere göre sınıflandırılmıĢtır. TaĢıma kapasitesi
çerçevesinde ise bu veriden toplam içindeki payı yani frekansı alınarak değerlendirilmiĢtir.
Örnek ile açıklanacak olursa: Fatih‟te en az bir kez gidilen ve bir kez daha gidilmesi
düĢünülen yerlerin sayısı, toplam yanıtların %46,3‟üdür. Fatih ilçesinde anıtsal eserler,
transfer noktaları ve kentin canlı yaĢayan alıĢveriĢ alanlarının varlığı bu alanı tüm kent için
çekici kılmaktadır. Kültür üçgeni içinde Fatih‟i BeĢiktaĢ izlemektedir. ġiĢli ve Eyüp bu bölge
içindeki en düĢük yüzdeye sahip alanları ifade etmektedir. Kültür üçgeninin toplam içindeki
payının %85 dolaylarında olduğunu; kentin bin yıllardır MĠA‟sı olan alanın hala Ġstanbullular
için merkezi bir yapısının olduğunu vurgulamak gerekir. Turizm açısından değerlendirilecek
olursa, bu alan zaten turizm merkezi olmanın ötesinde ve öncesinde kentin merkezi de olduğu
için fazlasıyla kalabalık bir alandır. Bir de turizmin yükü bu alanı hak ettiğinden daha fazla
trafik yüküyle, kalabalıkla ve kriminal olaylarla anılmaya zorlamaktadır. Tüm göstergelerin
en yoğun ve en vurgulu bir Ģekilde yoğunlaĢtığı Fatih baĢta olmak üzere kültür üçgeni
bölgesi, güçlü ulaĢım iliĢkileriyle desteklenmeli ancak hiç olmazsa turistlerin barınma ihtiyacı
için daha fazla alan açılmamalıdır. Kültür üçgeninin hem içinde hem de en kenarında yer alan
ve kullanıcılarının profilleri ve fiziksel mekanın yapısı/Ģartları ile bir miktar diğer bölgelerden
farklılaĢan Eyüp, otel hizmetleri için daha elveriĢli olanı olarak görülmektedir.
Sosyal davranıĢ öğesi olarak kullanılan göstergelerden birisi de turizm farkındalığıdır. Turizm
farkındalığının bir göstergesi olarak, ilçe bazında kültür envanterinin sayısal olarak adedi
ifade edilmiĢ, o envanterin bulunduğu mekanda yaĢayan insanlar arasında bir farkındalık,
aĢinalık, bir iliĢki türü olduğu kabulünden hareket edilmiĢtir. Bu çerçevede elbette en yüksek
farkındalık, en çok kültür envanterinin olduğu Fatih ve Beyoğlu ilçelerindedir.
Bir diğer konu, hane halkı anketlerinden yola çıkarak Ġstanbul‟da turizmin geliĢmesi
karĢısındaki tavır-tutumu değerlendirmeye yöneliktir. Böyle bir soru hane halkı anketlerinde
yer almaktadır. Bu anket verisi de diğer verileri gibi il genelinde olmakla birlikte önemli
ipuçları içermektedir. Ġstanbul‟da turizmin geliĢmesinin günlük yaĢamlarına olan etkilerinin
sorgulandığı soru kümesine göre; daha çok turizmdeki geliĢmelerin daha çok olumlu
bulunduğu izlenimi verilmektedir. Olumlu geliĢmelerin çerçevesi Ģöyle çizilebilir: refahın
artması, iĢ olanaklarının artması, Ġstanbul‟un ekonomik hacminin büyümesi, baĢka sektörlerin
geliĢiminin sağlanması, kültürel aktivitelerin sayısının artması, eğlence yerlerinin sayısının
artması gibi baĢlıklarda toplanabilir. Bu baĢlıklar, %70 dolaylarında artar-çok artar olarak
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kabul görmüĢtür. Buna karĢılık bazı olumsuz geliĢmelerin olacağı da iliĢkin düĢünceler vardır:
nüfusun artacağı, trafiğin artacağı, gürültünün, kirliliğin artacağı, hayat pahalılığının artacağı,
suç oranlarının artacağı, kentin/mahallenin huzurunun azalacağına yönelik düĢünceler de
belirtilmiĢtir. Rahatsızlıklara yönelik verilen referanslar, özellikle yerel yönetimlerin çalıĢma
alanına girdiği için üzerinde durulması; kentlinin ve turistlerin yaĢam kalitelerini yüksek
tutacak düzenlemelerin yapılması gereklidir.
Bu anketlerinden kentle ilgili hem spekülatif düĢünceleri olacağı hem de diğer yandan bazı
sorunları da beraberinde getireceği belirtilmiĢtir. Bu konunun detayları sentez raporunun hane
halkı anketlerinin değerlendirildiği bölümünde bulunabilir.
e. Sağlık ve Güvenlik
Bu konuda bilgi talebinde bulunulmuĢ, yanıt alınamamıĢtır.
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4.2.2.4.1.1.2 Anadolu Yakası için Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
a. Demografi
Ġstanbul‟un Anadolu yakasındaki nüfus artıĢ hızı, ortalama olarak Ġstanbul artıĢı paralelinde
seyretmektedir. Nüfus artıĢ hızı bakımından, Çekmeköy, Ġstanbul ortalamasının 5 kat kadar
daha hızlı büyümesiyle öne çıkmaktadır. Çekmeköy dıĢındaki ilçeler; Ġstanbul ortalaması ya
da ortalamanın altı civarında seyretmektedir (Tablo 89).
Nüfus yoğunluğu itibariyle ġile diğer tüm ilçelerden farklı bir yapı sergilemektedir. Kırsal
yapısı öne çıkan yerleĢmede, geliĢme alanlarının da büyümekte olması, nüfus yoğunluğunun
oldukça düĢük olmasına yol açmaktadır. ġile‟den sonra, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla
birbirine yakın düĢük yoğunluklarıyla Ġstanbul ortalamasının altında kalan yerleĢmelerdir.
AtaĢehir, Pendik ve Ümraniye ise Ġstanbul ortalamasının yaklaĢık 3 kat üstünde olan, Anadolu
yakasının en yoğun yerleĢmeleridir. Anadolu yakasının yükselen ve popüler konut alanlarının
yanı sıra özellikle AtaĢehir için planlanan baĢka kentsel iĢlev alanları nedenleriyle yoğunluk
giderek artmaktadır. Ümraniye ise 2. Köprü ve TEM Otoyolu ile birlikte yoğunluğu ve nüfusu
yıllar içinde artan bir yerleĢmedir.
b. Turist Hareketliliği
Ġstanbul genelindeki 10.000 kiĢiye düĢen yatak sayısı ortalaması 76,1 olarak ortaya
çıkmaktadır. Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe, Maltepe, Çekmeköy son derece düĢük yatak
sayısı ve buna paralel otel sayısıyla Ġstanbul‟un bu bakımdan “en fakir yerleĢmeleri olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Ġstanbul ortalamasına en yaklaĢık değerler, Beykoz‟da görülmektedir.
Buna karĢılık Ġstanbul ortalamasının yaklaĢık 15 kat üstünde kiĢi baĢına yatak sayısı ve kiĢi
baĢına otel sayısı rakamları il ġile tüm bu grup içinde çok farklı ve çok özel bir yerleĢme
olarak görülmektedir. ġile‟deki rakamların böylesine öne çıkmasın en önemli nedeni
rakamların ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)‟ne göre kayıtlı olan nüfus çok az
olduğu için ve bu oranlar da nüfus ile ters orantılı olduğu için oranlar çok yüksek çıkmıĢtır.
Bu çerçevede, ġile‟de yerli nüfusun çok üstündeki turist sayısı, turizm tesisleri sayısı, yapısı
bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu göstergenin böylesine büyük olması, yerel nüfus dıĢında
yapay ve yaĢayanı olmayan bir “sahne”yi andıran turizm tesisleri doğmasına yol açmaktadır.
ÇalıĢanların baĢka ilçelerden gelmesi anlamına gelmektedir. Açıklaması nasıl olursa olsun,
böylesine bir yoğunluğun, bu bölgede toplanmakta olması “endiĢe verici” bir yoğunlaĢmaya
geliĢmeye yol açabilir. Bu haliyle ġile yoğun bir turizm sektörüne iĢaret etmektedir.
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Tablo 89: Anadolu Yakası Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Adalar

AtaĢehir Beykoz

Çekmeköy Kartal Maltepe Pendik SSancaktepe Sultanbeyli ġile

Tuzla

Ümraniye

Nüfus artıĢ hızı (binde)

1,681

-

0,411

2,011

0,074

0,209

0,38

Planlanan alanda nüfus yoğunluğu (ki/ha)

13,17

144,57

19,26

20,05

75,73

86,87

Turist akıĢı (10.000 kiĢiye düĢen yatak sayısı)

626,7

26,2

71

0

16,5

Turist akıĢı (10.000 kiĢiye düĢen otel sayısı)

28,17

0,17

0,73

0

0,18

Turist sayısı /ilçedeki kültürel miras sayısı

10.474,60 616,1

22.797,30 4313

8009,9 4929,1

Kültürel değer adedi

17

1

37

7

13

Yerli halkın gezip görmeye değer bulduğu kültürel
değer payı

0,9

0

3,7

0

0

Temalar
Demografi

-

0,206

0,366

0,568

0,045

146,13 54,74

104,79

0,65

17,79

162,12

6,6

38,5

2,8

4,5

1094,7 17,4

4,3

0
4

0,14

0,07

0,07

22,5

0,08

9242,1 1848,4

0

2464,6 2464,6 10474,4

8

15

3

0

4

4

17

0

0

0

0

0,9

0,6

0

Turist hareketliliği

0,2

ĠĢgücü
ĠĢgücünün sektörel dağılımına göre lokasyon
Yatak baĢına düĢen turizm çalıĢanı sayısı
Sosyal davranıĢlar ve psikoloji

Sağlık ve güvenlik
Turistik sezonda acil ilkyardım/toplam ilk yardım
Turistlerin karıĢtığı suç sayısı/toplam suç
Turistlerin mağdur olduğu olay/toplam olay
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Turistlerin en yoğun geldiği aydaki turist sayısından hareketle kültürel miras değerlerini aynı
anda gezmesi/izlemesi mümkün olan alanları değerlendirildiğinde, Beykoz Anadolu
yakasında en fazla öne çıkan ilçedir. Beykoz‟da bulunan kültür ve turizm envanterinin
sayısının Kültür üçgeni dıĢında kalan Anadolu Yakasında en yoğun olduğunu, dolayısıyla
turizm için en cazip alanların bulunduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca Ümraniye, Pendik ve
Kartal Beykoz‟un gerisinde Anadolu yakasının cazip alanlarını sunmaktadır.
c. Sosyal DavranıĢlar
Yerel halkın farkındalığını değerlendirme üzere sorgulanan sosyal davranıĢlar içinde, ilçe
bazında kültür envanteri adedi değerlendirilmiĢtir. Kültür envanteri sayısı ne kadar büyükse
farkındalığın o kadar yüksek olması beklenmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde;
Beykoz, Adalar ve Ümraniye en fazla miktarda kültür değeri bulunmaktadır. En az kültür
değeri ise; AtaĢehir (1 adet), Sancaktepe (3 adet), Sultanbeyli (hiç yoktur), ġile ve Tuzla‟dır
(4‟er adet). Ancak, Anadolu yakasını; kültür değerlerinin turizme katkısı bakımından
değerlendirmemek gerekir. Anadolu

yakası, kültürel değerleri bakımından ziyaret

potansiyelleri en yüksek olan yerler; kültür üçgeni içinde olan Kadıköy ve Üsküdar‟dır. Bu
yaka; ġile doğa turizmiyle; havalimanı ve karayolu bağlantıları ile kongre turizmi için değer
taĢımaktadır. Bir kısım yerleĢmenin ise; kentin yerlilerinin yaĢam alanını oluĢturduğunu,
turizm iĢlevinin ön planda olmadığını ifade edebiliriz. Kültür üçgeni içerisinde değerlendirilen
Üsküdar ve Kadıköy‟ün Anadolu yakasındaki komĢu ilçelerle kıyaslaması yapıldığında
Üsküdar‟ın kültürel zenginlik ve turizm altyapısı olarak tüm Anadolu yakasının önünde
olduğu görülür.
Yerel halkın gezip görmeye değer bulduğu yerlere bakıldığında ise; AtaĢehir, Çekmeköy,
Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye‟de tek bir yerin dahi gösterilmemiĢ
olması düĢündürücüdür. Bu yerleĢmelerin; kendilerine mal olmuĢ, güzel, anı bırakacak ve
gezmeye değer bulunacak hiçbir yerinin olmaması hoĢ değildir. En azından bu ilçelerde
yapılan anketlerde; kendi mahallelerinden, kendi komĢuluklarından yerlerin akla gelmeiĢ
olması, kentin b alanlarının kamusal mekan ve ortak hafızaya yönelik yeterli yatırımının
olmadığına iĢaret etmektedir.
Gezip görmeye değer bulunan ve yeniden görülmesi düĢünülen ilçelerden en önde olanı
Beykoz‟dur. Beykoz hem doğal güzellikleriyle, hem Boğaz‟ın giriĢinde ve kıyılarında
bulunan tarihi değerleriyle Ġstanbullular için cazibe alanları sunmaktadır. Bu noktada ĢaĢırtıcı
bir değer; Adalar için çıkmıĢtır. Adalar; Ġstanbul‟un çok özel, özgün yerleridir. Buna karĢılık
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zihinlerde, algı üzerinde çok yetkin bir değere sahip olmaması; dar bir kentli tarafından
ziyaret edilen bir yerleĢme bütünü olduğu sonucunu oluĢturmaktadır.
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4.2.2.4.1.1.3 Avrupa Yakası için Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
a. Demografi
Ġstanbul‟un Avrupa yakasında nüfus artıĢ hızları değerlendirildiğinde, Arnavutköy,
BaĢakĢehir ve Sultangazi ilk kez ilçe olarak sayımı kayda geçtiğinden, nüfus artıĢı verisi
yoktur.

BayrampaĢa,

Esenler,

GaziosmanpaĢa,

Güngören

ilçeleri

az

da

nüfus

kaybetmektedirler. Büyükçekmece bu yakada nüfusu en hızlı artan yerleĢmedir.
Büyükçekmece tüm Ġstanbul içinde nüfusu en hızlı artan yerleĢmedir. Neredeyse Ġstanbul
nüfus artıĢ hızının 10 katına yakın bir artıĢ ile diğer ilçelerden açık ara öndedir.
Büyükçekmece‟yi en yakından takip eden Çekmeköy bile onun 2/3‟ü kadar bir oranla
artmaktadır. Esenyurt, Beylikdüzü, Çatalca, Gaziosman PaĢa ilçelerindeki nüfus artıĢ hızı da;
Ġstanbul ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Ġstanbul nüfus artıĢ hızının altında kalan
yerleĢmeler için ise Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, BayrampaĢa, Kağıthane ve Zeytinburnu
Ġstanbul ortalamasının altındadır (Tablo 90).
Planlı alandaki nüfus yoğunluğuna bakıldığında; Güngören, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar
hem Avrupa yakasının değil, tüm Ġstanbul‟un en yoğun yerleĢmeleridir. Bu yerleĢmeler,
kentin yüzyıllardır MĠA‟sı olan kültür üçgeni içindeki yerleĢmelerin de üstünde bir yoğunluğa
sahiptir. Yasal olmayan konut alanları geliĢiminin sağlıksız bir yerleĢme olduğu ve
yaĢayanların yaĢam kalitelerinin düĢük olması turizm için de olumsuz etki yapmaktadır. Bu
yerleĢmelerin yüksek yoğunluklu dokusu; aynı zamanda çirkin olan ve sonradan planlanan
yapısı nedeniyle mevcut yerleĢme dokusunun sadece yoğun değil aynı zamanda pek çok sorun
için de zemin hazırlar nitelikte olduğunun hatırda tutulması gerekir. Öte yandan Anadolu
yakası ile kıyaslandığından; çok belirgin bir Ģekilde Avrupa yakasının daha yoğun olduğu ve
fiziksel kapasite verilerini de dikkate alarak daha düĢü yaĢam kalitesine sahip olduğu ifade
edilebilir. Nüfus yoğunluğu düĢük olan yerleĢmeler ise, kırsal yapısı olan; Ġstanbul‟un
çeperlerinde kalmıĢ olan yerleĢmelerdir. Arnavutköy, B. Çekmece, Çatalca, Silivri ve Sarıyer;
Ġstanbul ortalamasının altındaki yerleĢmeler olarak değerlendirilebilir.
b. Turist Hareketliliği
Ġstanbul‟un Avrupa yakasında önemli bazı çekim noktaları bulunmaktadır. Bunların baĢında
büyük altyapısıyla yılda 10 milyon kiĢinin yolculuk yaptığı ve hava kargo taĢımacılığındaki
Türkiye‟nin en önemli aktarma noktası olan Atatürk Havalimanı gelmektedir. Buna ek olarak
Spor kompleksleri, fuar ve sergi alanları, kongre mekanları, sanatsal etkinlikler için pek çok
altyapının bu yakada bulunması, bu yakayı Anadolu yakansa göre daha turistik bir yapı
göstermesini sağlamaktadır. Özellikle Batı çeperlerine yakın olan Büyük Çekmece, Bakırköy
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gibi ilçelerdeki geliĢmiĢ altyapıyı böyle değerlendirmek olasıdır. Silivri ise, özellikle yerli ve
doğu kökenli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir yerleĢmedir. Bu ilçelerdeki yoğunlaĢma,
ġile dıĢında tüm Anadolu akyasının oldukça üstündedir. Kültür üçgeninde ise, Beyoğlu ve
Fatih‟teki olağanüstü yoğunlaĢma fonda tutulursa yaklaĢık olarak kültür üçgeni yoğunluğunda
bir yatak sayısından söz edilebilir. Buna karĢılık, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, BaĢakĢehir,
BayrapaĢa, Beylidüzü, Çatalca, Esenler, Esenyurt, GaziosmanpaĢa, Sultangazi bu yakanın
nüfusa oranla en az yatak sayısına sahip yerleĢmeleridir.
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Tablo 90: Avrupa Yakası Ġçin Turizm TaĢıma Kapasitesinin Değerlendirmesi
Temalar

Arnavutköy Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy BaĢakĢehir BayrampaĢa Beylikdüzü

B.
Çatalca Esenler Esenyurt GaziosmanpaĢa Güngören Kağıthane K.Çekmece Sarıyer
Çekmece

Silivri Sultangazi Zeytinburnu

Demografi
Nüfus artıĢ hızı
(binde))
Planlanan alanda
nüfus yoğunluğu
(ki/ha)

0,4

0,081

0,097

0,06

-0,018

1,429

3,026

1,65

-0,24

1,565

-1,202

-0,07

0,015

-0,165

0,316

0,361

Geçersiz
veri

0,025

21,75

146,01 334,42

362,28

74,65

32,74

282,69

60,71

14,27

5,66

390,21 128,34

329,14

429,09

284,04

209,37

36,56

6,78

135,81

238,44

Turist AkıĢı (10.000
kiĢiye düĢen yatak
sayısı

11,9

1

8,8

3,5

149

0

19,4

6,1

131,1

19,4

5

17,1

6,3

21,8

35,7

22,6

25,8

213,1

0

51,3

Turist akıĢı (10.000
kiĢiye düĢen otel
sayısı)

0,29

0,05

0,01

0,12

0,72

0

0,33

0,13

0,99

0,63

0,02

0,04

0,1

0,16

0,31

0,15

0,59

2,2

0

0,44

Turist sayısı /ilçedeki
kültürel miras sayısı

616,1

1232,3 9858,3

3080,7

9858,3

616,1

2464,6

0

4929,1

3080,7 1848,4 616,1

1848,4

4313

3696,9

9858,3

52372,2 3080,7 0

9858,3

Kültür envanteri adedi 1

2

16

5

16

1

4

0

8

5

3

1

3

7

6

16

85

5

0

16

Yerli halkın gezip
görmeye değer
bulduğu kültür
envanteri toplamı
içinde ilçeni oranı

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,9

0,1

0

1

Turist Hareketliliği

ĠĢgücü
ĠĢgücünün sektörel
dağılımına göre
lokasyon
Yatak baĢına düĢen
turizm çalıĢanı sayısı
Sosyal DavranıĢlar ve Psikoloji

Sağlık ve Güvenlik
Turistik sezonda acil
ilkyardım/toplam ilk
yardım
Turistlerin karıĢtığı
suç sayısı/toplam suç
Turistlerin mağdur
olduğu olay/toplam
olay
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10.000 kiĢiye düĢen otel rakamları ise, Silivri‟de önemli sayıda otel olduğuna iĢaret
etmektedir. Bu rakam, Büyükçekmece, Bakırköy‟de de beklenebileceği gibi yüksek
seyretmektedir. Çatalca ve ġile‟nin otel altyapısının butik otel niteliğinde, az yataklı olduğu,
buna karĢılık B. Çekmece ve Bakırköy‟de daha yoğun kütleli, iri hacimli otellere iĢaret
etmektedir. Onun dıĢındaki tüm ilçelerde, Ġstanbul ortalamasının altında kalındığı tespit
edilmektedir. Ġlçedeki kültürel mirasın turistler tarafından ziyaret edilme potansiyeli
değerlendirildiğinde ise Bağcılar, Bakırköy, K. Çekmece ve Zeytinburnu eĢdeğerde
görünmektedir. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir konu vardır ki: Kültürel mirası
görme eğiliminde olan turist için kuĢkusuz ve tartıĢmasız en çekici yer kültür üçgenidir. Onun
dıĢındaki alanlardaki kültürel miras, kültür turistleri için çok cazip değildir. Bir önceki
paragrafta sözü edilen turistik tesis altyapısı, kültürel miras potansiyeli ile değil, Ġstanbul‟un
küresel kent kimliği ile iĢlev alanları tarafından motive edilen yerleĢmelerdir. Bu birkaç
ilçenin dıĢında bu yakada cazip baĢka ilçemiz bulunmamaktadır.
c. Sosyal DavranıĢlar
Avrupa yakasında yerel halkın turizm farkındalığının en yüksek olması beklenen
yerleĢmelerin baĢında Sarıyer gelmektedir. Tüm (kültür üçgeni dıĢında kalan) Avrupa
yakasında olan kültürel değer kadar değer neredeyse sadece Sarıyer‟de toplanmıĢtır. Onu,
Zeytinburnu, Silivri, Bakırköy, Çatalca takip etmektedir. Anadolu yakası ile kıyaslandığında,
turizm farkındalığının daha yüksek olduğu açıkça görünmektedir. Ancak bekleneceği gibi,
Kültür üçgenin ortalamasının altındadır. Ancak Ġstanbul bütünündeki kimliği itibariyle
değerlendirilmesi gerektiği düĢünülürse, farkındalığın iç kesimlerde kalan ve yasadıĢı konut
alanlarından dönüĢtürülen ilçeler dıĢında yaygın bir görüntü sergilediği gözlenmektedir.
Kültürel değerleri bakımından en az olan yerleĢmeler; Arnavutköy, Avcılar, BaĢakĢehir,
Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi‟dir.
Ġstanbul‟da yaĢayanlar için yapılan bir değerlendirmeyi baz alan bu bölümde, çok çeĢitli
cazibe alanlarına iliĢkin hanehalkı anketi değerlendirmeye alınmıĢtır: AVM, Cadde-sokak,
kültürel tesis, spor merkezi, fuar alanı, doğal güzellikler, sanatsal alanlar (sinema, tiyatro,
konser, galeri…)

gibi çok çeĢitli kentsel iĢlev alanlarını içine alan

yanıtların

değerlendirmesiyle oluĢmuĢtur. Yerli halkın gezip görmeye değer bulduğu yerlere
bakıldığında; Kültür üçgeni dıĢında Avrupa yakasının ne yazık ki, çok zayıf kaldığı
görülmektedir. Öne çıkan tek yer; Sarıyer olmuĢtur. Onun dıĢındaki yerlerin neredeyse
tamamında; kentlilerin hafızalarında yer tutan, gezilmeye görülmeye değer bulunan tek bir yer
dahi olmaması; kentin kollektif yaĢam alanlarının darlığı; kamusal mekanlarda ortak kültürü
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üretme konusundaki eksikliğine iĢaret etmektedir. Oysa; Ġstanbul Türkiye içinde hemen her
konuda öne çıkan bir yerleĢme iken; bu bakımdan kültür üretemeyen, ortak değerleri mekanda
buluĢturamayan, dolayısıyla en temel Ģehir prensiplerini sağlayamayan bir görüntü
sergilemektedir. Sarıyer‟i, çok geriden BayrampaĢa, Zeytinburnu ve Silivri izlemektedir.
Onun dıĢındaki 21 tane ilçeden hiçbirisi için cazip alan tespiti yapılmamıĢtır. Oysa Ġstanbul
gibi hem yerli turistler, hem kentliler hem de yabancı turistler için pek çok olanak sunan bu
kent, cazibe alanlarını kentin tüm bölgelerine mümkün olduğunca yayarak hem ilçeler
arasındaki geliĢmiĢlik ve yaĢam kalitesi farkının önüne geçebilir hem de turizmin belirli
alanlarda yoğunlaĢarak adeta bir düğüm haline getirilmesinin önüne geçirilebilir.
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4.2.2.4.1.1.4 Ġstanbul’un
Turizm
Göstergelerin Yeri

TaĢıma

Kapasitesinde

Sosyal-Demografik

a) Kültür Üçgeni
Kültür üçgeni, Ġstanbul‟da turizmin kalbinin attığı yerdir. Kültür üçgeninin içinde özellikle
Fatih ve Beyoğlu, kültür üçgeninin de çekirdeğidir. Bu yerleĢmelerde, gece nüfusu giderek
azalmakta, yapılar konut iĢlevini değiĢtirmekte; hızla hizmet sektörüne dönüĢmektedir. Bunun
içinde de baĢta turizm ve turizmi destekleyen iĢlev alanları gelmektedir. Üstelik bu alanla
bağlantısı yapılmakta olan Marmaray, karayolu tüp geçiĢ projesinin çıkıĢı gibi metropol
ölçeğindeki yatırım ve projelerin de etkilerinin değerlendirilmesi durumunda bu alanlardaki
yoğunluk artmaktadır. Hem transfer noktaları olması hem de gündüz nüfusunu çeken iĢlevleri
de barındırması, turizm için cazibe unsuru olması ile birleĢtiğinde bu rakamların çok üstünde
reel yoğunluklara iĢaret etmektedir. Bu açıdan; turizmin bu üçgen içine sıkıĢmıĢ profilinin
dıĢına çıkarılması, alternatif alanların geliĢtirilmesi ve turizmin çeĢitlendirilmesi çok önem
taĢımaktadır.
Buna karĢılık, nüfus kaybetmekte olan ilçelerde dahi nüfus yoğunluğu tüm Ġstanbul‟un en
yüksek ilçelerdir. Özellikle Fatih ve Beyoğlu, ADNKS‟ye göre gece nüfusuna göre
hesaplanan çok üstü gündüz nüfusu olan; turistlerin en çok ziyaret ettikleri, merkez niteliği
taĢıdığı için tüm metropole hizmet eden yerlerdir. Böylesine yerlerin yaĢam kaliteleri, sosyal
yapısının da birbiriyle iletim kanallarını açacak, kamusal yapıya öncelik veren ve nüfus
yoğunluğunu daha fazla yükseltmemeyi en azından hedefleyen yerleĢmeler olmalıdır. Aksi
halde fiziksel olduğu kadar sosyal olarak da bu yerleĢmelerin taĢıma kapasitesi
zorlanmaktadır.
Hem bu Turizm Master Planı çerçevesinde yapılan ankette hem de bugüne kadar pek çok
kurumun raporunda, akademik çalıĢmada ve tespitte görülüĢtür ki; ortalama bir turist, kültür
üçgeni hatta kültür üçgeninin de çekirdeği olarak değerlendirilebilecek Fatih ve Beyoğlu‟nda
vakit geçirmektedir. Doğal bir refleksle de konaklama tesislerini ve yemek yiyip içecekleri
yerleri de gezdikleri yerler civarında tercih etmektedir. Ġstanbul ortalamasının 12 katı kadar
yatak daha fazlası kadar otel sadece Fatih‟te bulunmaktadır. 2-3 yıldızlı belediye belgeli
konaklama tesislerinin çoğunlukta olduğu bölgenin yapay bir turizm alanına dönüĢmesi,
gündelik sosyal yaĢamın dıĢında bir sahne gibi kalması, kısa-orta-uzun vadede Ġstanbul‟un
turizmine fayda değil zarar getirecektir.
Turist anketlerinde olumlu ve olumsuz bulunan özellikleri bakımından; Ġstanbul geneli için
söylenen her bir görüĢ; bir alamda Fatih için söylenmiĢ olarak kabul edilmelidir. UlaĢım
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problemi, çevre kirliliği, insan davranıĢları, kalabalık, taksi Ģoförlerinin davranıĢları gibi
konular; en çok Ģikayetçi olunan konulardır. Bunları çevre kirliliği, hava, su gürültü, güvenlik
problemi, fiyatların pahalılığı gibi sürdürmüĢtür. Bu Ģikayet konuları, TÜRSAB yetkilileri ile
yapılan toplantıda ve çeĢitli odak grup toplantılarında da dile getirilmiĢtir. UlaĢım konusu,
kentliler için de son derece problematik bir konudur. Bunun dıĢındaki sorunlar, turizmin belli
odaklarda yoğunlaĢması, turistlerin gezi alanlarının baĢka kentsel iĢlev alanlarıyla da yoğun
olmasını gerekli kılmaktadır. Yapılan eleĢtirilerden çevre kirliliği, gürültü kirliliği özellikle
yerel yönetimlerin çalıĢma konuları ve sorumluluklarına girmekte ve önem taĢımaktadır.
Fatih ilçesinin aynı zamanda, yerli turistler için ve kentin yerlileri için de önemlidir. Hane
halkı anketlerinde ele alınan; gezilip görülen, bir kez daha gitmesi düĢünülen yer sorusunda,
Fatih ilçesi içinde yer alan yanıtlar toplam yanıtların %46‟dan fazlasını oluĢturmaktadır. Fatih
ilçesinde anıtsal eserler, transfer noktaları ve kentin canlı yaĢayan alıĢveriĢ alanlarının varlığı
bu alanı tüm kent için çekici kılmaktadır. Öyle ki; Ġstanbul‟un 16 tane ilçesinde gezip görülen,
ve/veya tekrar gitmesi düĢünülebilen tek bir yer dahi söylenmemiĢtir. Fatih, Beyoğlu,
BeĢiktaĢ baĢta olmak üzere kültür üçgeninin, bu yerleĢmenin metropolün önemli merkezi
olduğundan hareket etmek gerekir.
b) Anadolu Yakası
Ġstanbul‟un Anadolu yakasındaki nüfus artıĢ hızı, ortalama olarak Ġstanbul artıĢı paralelinde
seyretmektedir. Nüfus artıĢ hızı bakımından, Çekmeköy, Ġstanbul ortalamasının 5 kat kadar
daha hızlı büyümesiyle öne çıkmaktadır. Çekmeköy dıĢındaki ilçeler; Ġstanbul ortalaması ya
da ortalamanın altı civarında seyretmektedir. Ġstanbul‟un Anadolu yakasındaki nüfus artıĢı,
Avrupa yakasında olduğu gibi, ulaĢım yatırımları eksenli geliĢmektedir. BaĢka bir ifadeyle
Tem ve 2. Köprü yapıldıktan sonra, aks civarı ile köprü ayakları nüfus artıĢında önemli bir
geliĢme göstermiĢtir. Bu nedenle; yapılacak olan ulaĢım yatırımlarının; kentin geliĢme
yönünü ÇDP‟nında öngörülen yönün dıĢına çıkmamasının sağlanması için sıkı tedbirler
alınması gerekmektedir. 3. Köprü ve çevre yolu için yapımı ilan edilen 19 adet bağlantı ve
kavĢak; daha Ģimdiden geliĢmenin kontrolünü sağlamak bakımından ele alınmalıdır. Transit
ve yük taĢımacılığı amacıyla kurulacak olan projenin, amacın uygun bir Ģekilde daha az
bağlantıyla kenti by-pass ederek geçmesi; bu aks boyunca geliĢimi frenleyecek bir unsur
olarak değerlendirilmelidir.
Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki bir kısım yerleĢme; otel ve yatak bakımından
turizm hareketlenmesinin dıĢında kalmıĢtır. Bu ilçeler genellikle yoğun konut alanlarından;
kısmi olarak da endüstriyel tesislerden ve küçük sanayiden oluĢan dokuya sahiptir. Anadolu
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yakasında ġile‟de rakamların farklı görünmesi; ġile‟nin hem deniz turizmine, hem doğa
turizmine hem de kısa süreli gezilere imkan veren doğal güzelliklere sahip olmasından
kaynaklanmaktadır.
Kültür miras adedi bakımından öne çıkan Adalar, Beykoz, Kartal gibi yerler aynı zamanda
kentliler için cazibe alanları olamamıĢtır. Kısmi olarak Beykoz‟un öne çıktı cazibe
alanlarının; Adalar‟da ve diğer ilçelerde çok çok az oranda değerlendirilmiĢ olması dikkat
çekicidir. Yerel halkın farkındalığının dahi sağlanamamıĢ olması, kültür üçgeninin ne kadar
önemli bir merkez görevi gördüğünün iĢaretidir. Anadolu yakası, kültürel değerleri
bakımından ziyaret potansiyelleri en yüksek olan yerler; kültür üçgeni içinde olan Kadıköy ve
Üsküdar‟dır.
Yerel halkın gezip görmeye değer bulduğu yerlere bakıldığında ise; AtaĢehir, Çekmeköy,
Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye‟de tek bir yerin dahi gösterilmemiĢ
olması ayrıca düĢündürücüdür. Bu yerleĢmelerin; kendilerine mal olmuĢ, güzel, anı bırakacak
ve gezmeye değer bulunacak hiçbir yerinin olmaması durumunun telafi edilmesi gerekir. Bu
telafi, aynı zamanda bölgelerin geliĢmesi için bir kaldıraç etkisi ile öne çıkar.
c) Avrupa Yakası
Ġstanbul‟un Avrupa yakasında nüfus artıĢ hızları değerlendirildiğinde, Büyükçekmece bu
yakada nüfusu en hızlı artan yerleĢmedir. Büyükçekmece tüm Ġstanbul içinde nüfusu en hızlı
artan yerleĢmedir. Neredeyse Ġstanbul nüfus artıĢ hızının 10 katına yakın bir artıĢ ile diğer
ilçelerden açık ara öndedir. Büyükçekmece‟yi en yakından takip eden Çekmeköy bile onun
2/3‟ü kadar bir oranla artmaktadır. Esenyurt, Beylikdüzü, Çatalca, GaziosmanpaĢa
ilçelerindeki nüfus artıĢ hızı da; Ġstanbul ortalamasının üzerinde seyretmektedir.
Planlı alandaki nüfus yoğunluğuna bakıldığında; Güngören, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar
hem Avrupa yakasının değil, tüm Ġstanbul‟un en yoğun yerleĢmeleridir. Bu yerleĢmeler,
kentin yüzyıllardır MĠA‟sı olan kültür üçgeni içindeki yerleĢmelerin de üstünde bir yoğunluğa
sahiptir. Yasal olmayan konut alanları geliĢiminin sağlıksız bir yerleĢme olduğu ve
yaĢayanların yaĢam kalitelerinin düĢük olması turizm için de olumsuz etki yapmaktadır. Bu
yerleĢmelerin yüksek yoğunluklu dokusu; aynı zamanda çirkin olan ve sonradan planlanan
yapısı nedeniyle mevcut yerleĢme dokusunun sadece yoğun değil aynı zamanda pek çok sorun
için de zemin hazırlar nitelikte olduğunun hatırda tutulması gerekir. Öte yandan Anadolu
yakası ile kıyaslandığından; çok belirgin bir Ģekilde Avrupa yakasının daha yoğun olduğu ve
fiziksel kapasite verilerini de dikkate alarak daha düĢük yaĢam kalitesine sahip olduğu ifade
edilebilir. Turizm, bir girdi olarak yaĢam kalitesi düĢük yerleĢmelerin niteliklerini
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geliĢtirmeleri için değerlendirilebilir. Ancak, mevcut olumsuz koĢullarını iyileĢtirmeye
yönelik adım atmadan; yoğunluk düĢürmek için strateji geliĢtirmeden, endüstrinin kent içinde
kalmıĢ merdiven altı tesislerin desantralize edilmesini sağlamadan ve en önemlisi de ulaĢım
sorununu çözmeden bu alanlarda önerilecek turizm iĢlevinin ancak “atıl yatırım” olarak
kalacağı; bu alanları değil geliĢtirmek; içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacağının
hatırlatılması gereklidir.
Diğer yandan, turizm yatırımlarının, konaklama tesislerinin ve onu destekleyen sektörlerin
Avrupa yakasında belli odaklarda geliĢmekte olmasının da dikkate sunulması gerekir.
Yukarıdaki paragrafta ifade edilenler, bu ilçeler için de geçerlidir. Yeni ulaĢım bağlantıları,
güçlü teknik altyapı, olumlu fiziksel koĢulların sağlanmadığı yaĢam alanları, giriĢimciler için
boĢa yapılmıĢ yatırım, kent için kaynak israfı anlamına gelir. Bakırköy, Silivri, B. Çekmece
ve Zeytinburnu yatırımların kümelenmekte olduğu yerleĢmelerdir. Turizmin kültür üçgeninin
dıĢına taĢmasının sağlanması, kabul edilmiĢ bir stratejidir. Ancak; koĢulların uygun zamanın
beklenmesi gerekir.
Kültür üçgeni dıĢında kalan Avrupa yakasında bulunan ilçelerden 14 tanesinde; gezilip
görülmeye değer bulunan tek bir yer dahi çıkmamıĢtır. Ġstanbul‟da yaĢayan sayısı 12 milyonu
bulan kentin kendisinin “iç müĢteri” olarak kabl edilmesi; önce kendisi için kenti
güzelleĢtirmesi gereklidir. Kentin ortak hafızasında yer edinecek tüm yerlerin tarihi geçmiĢi
olan ve bin yıllardır merkez olan yerlerde daralmıĢ olması; kentin gerçekten iyi planlanıp
planlanmadığının değerlendirilmesi gereğini ortaya koymuĢtur. Milyonlarca kiĢinin yaĢadığı
ilçede, mahallede görülmeye değer yer olmaması, modern kent olarak, kente bir katkıda
bulunamamıĢ olduğumuzu göstermektedir. Bu üzücü durumun son bulması; tüm ken değilse
bil en azından yakın çevresindekilerin ilgisini çekecek nitelikli iĢlev alanlarının geliĢtirilmesi
sağlanmalıdır. Çünkü Ġstanbul gibi hem yerli turistler, hem kentliler hem de yabancı turistler
için pek çok olanak sunan bu kent, cazibe alanlarını kentin tüm bölgelerine mümkün
olduğunca yayarak hem ilçeler arasındaki geliĢmiĢlik ve yaĢam kalitesi farkının önüne
geçebilir hem de turizmin belirli alanlarda yoğunlaĢarak adeta bir düğüm haline getirilmesinin
önüne geçirilebilir.
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4.2.2.4.1.2 Politik - Ekonomik Göstergelerin Değerlendirmesi
Politik ve ekonomik göstergeler, TaĢıma Kapasitesinin en son gösterge kümesidir. Bu
kümedeki göstergeler; özetle, yapılan/yapılacak olan turizm yatırımının ne kadar ekonomik
olduğunu değerlendirmeyi hedeflemektedir. Politik yapının yani turizmin türü ve niteliğine
iliĢkin

karar

mekanizmalarının

hangi

tür

turizme,

ne

pahasına

yöneldiğini

değerlendirmektedir. Ayrıca turizmin yerel ekonomik yapıya, aktivitelere etkisini ve diğer
sektörlerle rekabetini de değerlendiren bir yapıyı dikkate alır. Kurumsal konular da bu
kapsamda değerlendirilmektedir. Turizmin yönetilmesi için yerel kapasitenin elveriĢli olması
gerekir. Politik ekonomik parametrelerin değerlendirmesinde, yerel topluluğun turizm
karĢısındaki değerleri ve tutumları önemli olabilir.
TTK bölümünün literatür taraması kısmında da ifade edildiği gibi, TTK mümkün olduğunca
homojen alanlarda ve biricik turizm türünün değerlendirmesinde ele alınmıĢtır. Örneğin bir
adada turizm taĢıma kapasitesinin değerlendirilmesi, tek bir ulaĢım aracına; kıyı kullanımına
dayalı bir turizm türüne ve konaklama-yeme içme yerlerinin kapasitesine dayalı bir taĢıma
kapasitesi analizini olanaklı kılmaktadır. Oysa Ġstanbul tek baĢına nüfusuyla, bu araĢtırmaların
doğduğu

geliĢtiği

ülkelerle

yarıĢmaktadır.

Üstelik

dinamik

ve

günden

değiĢen

oturmamıĢlığıyla, kayda geçmeyen ekonomisi ve plan dıĢı geliĢmeleriyle bu çalıĢma için çok
zorlu bir süreçte karĢımıza çıkmıĢtır. Üstelik çok çeĢitli turizm alternatiflerine olanak
tanımakta olan bir Ģehir olduğu da dikkatlerden kaçmamalıdır.
TaĢıma kapasitesi geneline iliĢkin bu açıklamalardan sonra ekonomik ve politika taĢıma
kapasitesine gelindiğinde ise, diğer iki parametreden (fiziksel-ekolojik ve sosyal-demografik)
daha farklı bir görüntü ile karĢılaĢılmıĢtır. Bu görüntü; göstergelerin yapısı itibariyle son
derece makro ölçekte ele alınması gereken göstergelere iĢaret etmesidir. Bu göstergeler ana
baĢlıkları itibariyle Ģöyle sıralanabilir:
a. Turizm gelir ve yatırımları,
b. ĠĢgücü,
c. Kamusal harcamalar ve gelir,
d. Politika.
Bu göstergelerden ilki olan turizm gelir ve yatırımları; turizmden elde edilen gelir üzerinden
giderek konunun ekonomik perspektifini ortaya koymaktadır. Bu veriler yapıları gereği ilçe
bazında bulunması mümkün olmayan, mümkünlüğünün ötesinde anlamlı da olmayan
göstergelerdir. Bu gösterge altında ele alınan bazı kalemlerin il bazında dahi bulunması
mümkün olamamaktadır. ĠĢgücüne gelindiğinde, turizm sektörünün insan kaynağı bakımından
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ele alınması ile elde edilen bir göstergedir. Ġnsan kaynağı ne yazık ki TÜĠK‟ten il bazında
bulunabilen bir göstergedir. Aslında, bu haliyle de yeterlidir çünkü Ġstanbul ilçeleri arasında
geçiĢkenliğin çok yüksek olduğu düĢünürse, ilçe bazında çalıĢan sayıları kolaylıkla baĢka
ilçeler için de anlamlı sonuçlar doğurabilir. Makro göstergelerin değerlendirilmesinde;
Ġstanbul‟un ülke içindeki kimliğine konumuna değinmek gerekli olmuĢtur. Ġstanbul ne kenti
olmak istemektedir? Sanayinin desantralizasyon sürecinde kendisine nasıl bir yol
aramaktadır? ĠĢgücünü hangi sektöre kanalize etmelidir? Diğer yandan turizm ile ilgili
vizyonu hedefi nedir ve bu hedefe yönelik olarak insan kaynağı ile ilgili vizyonu nedir? Tüm
bunların yanıtları; politik erkin sahiplerinin ve kentlilerin mutabakatıyla biraz da koĢulların
elveriĢliliğiyle sağlanmalıdır. Makro göstergelere ek olarak kentte bulunan turist rehberi,
acente gibi yerel turizm hizmetleri sunan kurum ve öğelerin de değerlendirmesi yapılmıĢtır.
Kamusal harcamalar ve gelir baĢlığı altında ele alınan konular; turizm için ayrılan kamu
kaynaklarına iĢaret etmektedir. Bu kaynaklar hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin
ayırdığı kaynaklar olarak iki farklı koldan değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmede tüm bu
göstergelerin yanında yapılan kamusal yatırımların ne ölçüde etkili/verimli olduğuna iliĢkin
değerlendirmeyi içine almaktadır.
Politika baĢlığı altında ele alınan konu ise, mekanın ekonomik politiğini Ģehir planlama
disiplini bakıĢıyla ele almaktadır. Daha açık bir ifadeyle, plan yoluyla alınan kararlar
incelenmiĢtir. Bu kararların bir kısmı açık bir Ģekilde lejantta da ifade edilen plan kararlarıdır.
Bir baĢka kısım plan kararı ise; plan notlarıyla ifade edilmiĢtir. Bu çalıĢma çerçevesinde tüm
ilçeler için her iki durum da dikkate alınmıĢ hatta bir üçüncü inceleme de ikisinin toplamı için
ele alınmıĢtır. Her üç durum için de lokasyon katsayısı tekniği kullanılarak mekansal olarak
yoğunlaĢma/uzmanlaĢma ya da kümelenme olarak ifade edilebilecek birikmeler incelenmiĢtir.
Böylece mekansal olarak turizm sektörüne iliĢkin politikaların mekansal olarak nasıl ifade
edildiği ya da nasıl bir değerlendirmeye tabi olduğu ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu
inceleme kimi yerde doldurulması mümkün görünmeyen iri hacimli turuncu lekelere iĢaret
etmektedir. Turizme iliĢkin yapılan analizler ve sentez çalıĢmalarında hangi ilçede ne ölçüde
yoğunlaĢması olması gerektiği, buna karĢılık gerçekte ne olduğu ile karĢılaĢtırılarak
değerlendirmeye olanak sunmaktadır.
Tüm bu değerlendirmelerin yanı sıra hep akılda tutulması gereken bir konu vardır ki o da
“zaten Ġstanbul çok fazla/büyük/hacimli” bir kenttir. Aslında Ġstanbul tüm göstergeleriyle
Türkiye‟nin bir kutbunu temsil etmektedir. Öyle ki; baĢkent Ankara olmasına ve 2. Büyük
Ģehir olmasına rağmen; Ġstanbul‟da sonraki hiçbir kent Ġstanbul kadar geliĢmiĢ, bazı
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sektörlerde/hizmetlerde uzmanlaĢmıĢ değildir. Ġstanbul‟un tüm ülkenin yükünü taĢıyan
dengesiz ve ölçeksiz büyüme hali sağlıklı değildir.
Dolayısıyla TTK göstergesi çerçevesinde ele alınan bir kısım veriler Ġstanbul ortalamasıyla
kıyaslansa da aslında Ġstanbul‟un kendisi zaten çok normal değildir. Ġstanbul‟un anormal
büyümesini, nüfusunu, yığınlaĢmasını TTK çalıĢması boyunca en vurgulu Ģekilde ifade etmek
ve sürekli akıllarda tutarak bunun sağlıklı olmadığını tekrarlamak gereği vardır. Bu konunun
altını bir kez de burada çizdikten sonra aĢağıda ekonomik ve politik göstergelerin incelenmesi
bulunabilir (Tablo 91).
Tablo 91: Turizm TaĢıma Kapasitesinde Ġstanbul için Politik ve Ekonomik Göstergeler
Temalar

Ġstanbul

Türkiye

Ġstanbul

verisi 798 $**

Ġstanbul %

Turizm Gelir ve Yatırımları
Turist baĢına elde edilen gelir

Geçersiz veri

bulunmamaktadır
Turistik bir aktiviteyi gerçekleĢtirme ya da 1082 firma

29.483 firma

3,66

turistik bir yatırımla ilgili olarak net yabancı
sermaye giriĢi
TaĢıt Araçlarına Göre GiriĢ Sayısı

653.398

1.343.220

48,6

Turist Sayısı

9.383.054*

31.782.832*

29,5*

Acenta sayısı

2376

7053

%33,7

Profesyonel rehber sayısı

4750

13.241

%35,9

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

v.y.

Turizm sektöründe ortalama yıllık istihdam v.y.

v.y.

v.y.

ĠĢgücü

Tüm çalıĢanlarıyla birlikte turizm sektörünün v.y.
sezonluk çalıĢan %si
Sezonluk iĢçi sayısı

(doğrudan veya dolaylı) /toplam istihdam
ĠĢsizlik oranı

%11,8***

%9,2***
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Tablo 91‟nin devamı…
Ġstanbul

Temalar

Türkiye

Ġstanbul %

Kamusal Harcamalar ve Gelir
ĠBB‟nin Çevre, kültür ve ulaĢım yönetimi % 74,2

ĠBB yatırım programının -

hizmet

ayrıntıları

projeleri

harcama

tutarı/toplam

hizmet projeleri toplam tutarı

tabloda

ĠBB‟nin Çevre, kültür ve ulaĢım yönetimi %44,4

-

yatırım

projeleri

harcama

aĢağıdaki

-

tutarı/toplam

yatırım projeleri toplam tutar
Merkezi Yönetimin bütçesinden Kalkınma 2.559.243.000
Bakanlığı

eliyle

kamu

yatırımlarında (1.560.164.000

Ġstanbul için ayrılan pay

**** 44.434.287.000****
TL‟si

%5,75

dıĢ

kredi, 49.149.000 TL‟si öz
kaynaktan oluĢmaktadır)

Ġstanbul için ayrılan merkezi yönetim kamu % 0,3****

2.559.243.000****

yatırımları bütçesinde turizmin payı

TL‟nin

sektörlere

dağılımı:
%65:

UlaĢtırma

ve

haberleĢme sektörü
%12,9:

Eğitim

izlemektedir.

sektörü
Turizm

sektörüne ise; sadece (%
0,02)

650.000

TL

ayrılmıĢtır

ĠstanbulĠl Özel Ġdaresi bütçesi içinde kültür 11.450.000/460.000.000
hizmetlerine ayrılan pay

%2,5

Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın Ġstanbul 409.000.000 TL
taĢra

teĢkilatına

tahsis

ettiği

7.400.000.000 TL

%5,52

ödeneğin

dağılımı
Politika
Plan kararlarında turizm lejantlarının varlığı Ġlçe bazında tablo aĢağıda

*http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html , 01.04.2013
**http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15845, 1 Nisan 2013
*** www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13455, 1 Nisan 2013
**** Kalkınma Bakanlığı, (2012), Kamu Yatırımlarının Ġllere Göre Dağılımı, Ankara, 2012
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a. Turizm Gelir ve Yatırımları
Turizm TaĢıma Kapasitesi bölümünün baĢlangıcında detaylarıyla ifade edilen bir konu olarak,
yurtdıĢı örnekleri ve teorik/kavramsal açıklamaların olduğu yayınlarda, taĢıma kapasitesinin
aslında hep küçük, ölçülebilir niteliği olan, genellikle belli turizm türlerinde uzmanlaĢan
yerleĢmeler için yapıldığı ifade edilmiĢti. Bu nedenle, bu bölümün en baĢından beri, alanlar
ölçülebilir küçüklükte ve mümkün olduğunda homojenleĢtirilen bölgelemeler yapılarak
gerçekleĢtirilmek istenmiĢti. Fiziksel ve ekolojik ile sosyal ve demografik bölümde bu sözü
edilen konu oldukça önemsenerek üzerinde durulmuĢtur. Ancak, politik ve ekonomik taĢıma
kapasitesi çerçevesinde ele alınan göstergelerin tamamı, aslında makro ölçekli göstergelerden
referans alan verilere iĢaret etmektedir. Bu göstergeler; çoğunlukla il bazında dahi bulunması
mümkün olamayan verilerdir ki bu çalıĢmada Ġstanbul gibi bir kent çalıĢıldığı için ilçe bazında
verilere ihtiyaç duyulmaktadır. YurtdıĢı örneklerinde örneğin 50.000 nüfuslu bir ada için kıyı
turizminin taĢıma kapasitesi değerlendirilirken; Ġstanbul‟da bir ilçenin bile nüfusu 300-400
binleri geçebilmekte ve turizmin çok çeĢitli biçimlerinden söz edilebilmektedir. Üstelik ne
TÜĠK‟in ne yerel yönetimlerin veri toplama sistemleri bir ilçeyi değerlendirmeyi almadığı
için yeterli olmasa da ilçe verisine bile ulaĢılması mümkün olmamıĢtır.
“Turizm gelir ve yatırımları” konu baĢlığının TTK çerçevesinde ele alınmasının nedeni; bu
kent için yapılan yatırımların karĢılığında elde edilen gelirin değerlendirmesine yönelik olarak
kurgulanması gereken bir bölümdür. Ne kadar yatırım maliyetine katlanılıyor, buna karĢılık
ne kazanılıyor? Bu sorulardan elde edilecek olan veriler, yatırımın ne kadar verimli olduğuna
iliĢkin fikir elde etmek üzerine düĢünülmüĢtür. TÜĠK verilerinden iĢgücünü bulmak
konusundaki zorluk, aynı Ģekilde ekonomik göstergelerin de bulunmasında problemli bir alan
olduğuna iĢaret etmektedir. Vergi ve gelire iliĢkin araĢtırmaların da son derece güvenilir
olması gerekmektedir. Çünkü ekonominin bir kısmının kayda geçmediği/geçemediği
bilinmektedir. Kayıtlı olan kısmı ise, çalıĢmanın ya da araĢtırmanın gerektirdiği Ģekilde
manipüle edilmeye açık olabilir. Tüm bu veriler dikkate alınarak; Ġstanbul‟daki taĢıma
kapasitesinin ekonomik boyutunu ortaya net bir Ģekilde çıkarabilmek için amacına yönelik bir
derinlemesine çalıĢmanın kurgulanması gerekmektedir. Ancak bugün itibariyle, elimizdeki
veriler ve olanaklar; Ġstanbul için TTK‟nin ekonomik boyutunu sağlıklı bir Ģekilde
değerlendirmemize engel olmaktadır.
Bu açıklamalardan sonra, turizm gelir ve yatırımları baĢlığının değerlendirmesinde, ele alınan
göstergelerin ancak ülke bazında var olduğunu; Ġstanbul kenti için bile bu göstergelerin resmi
kayıtlarda olmadığını belirtmek gerekir. Örneğin, turist baĢına ortalama harcama konusu,
Kültür Bakanlığı‟nın açıkladığı rakamların bile turizm çevresince çok güvenilir olmadığına
611

yönelik tartıĢmalar olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, Ġstanbul kentindeki turistlerin
harcamaları konusunda ayrıca bir resmi veri bulunmamaktadır. Ġstanbul Turizm Master Planı
çalıĢması çerçevesinde hazırlanan turist anketlerinde dahi, turistler bu soruya yanıt vermemiĢ,
bu soru geçersiz duruma gelmiĢtir. Bankalararası Kart Merkezi ile görüĢme yapılmıĢ, kredi ve
banka kartı kullanımları ve internet alıĢveriĢleri hakkında bilgi edinilmiĢ ancak yine veri
toplama sistematiği nedeniyle Ġl bazında yani Ġstanbul özelinde veri bulunamamıĢtır. Ancak
tüm tahminler ve eğilimler; Ġstanbul‟a gelen turistlerin Türkiye ortalamasının üzerinde
harcama yaptığına yöneltir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın verilerine göre; 2012 yılında Türkiye‟ye 31.782.832 turist
gelmiĢtir.

Bu

turistlerin

%29,5‟u

yani

9.383.054‟ü

Ġstanbul‟a

gelmiĢtir

(www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr).
Türkiye‟ye gelen turistler turist sayısının yanı sıra giriĢ-çıkıĢ sayısı olarak da
değerlendirildiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı araç sayısı üzerinden girerek Türkiye‟ye
1.343.220 aracın girdiğini ilan ettiği görülmüĢtür. (http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr).
Ġstanbul‟da bu araçların %48,6‟sı yani 653.398 araç giriĢ yapmaktadır. Araç giriĢi verisi, turist
verisinden daha anlatımlı olmuĢtur. Çünkü araçlar hem aktarma noktası, kavĢak noktası
olması özelliğine iĢaret etmekte hem de paralelinde giriĢ yapıldığı halde Ġstanbul‟da
kalınmayıp baĢka yerlere dağılma yaĢandığına iĢaret etmektedir. Bu durumda Ġstanbul‟a giriĢ
yapan araç sayısı Türkiye‟nin %48‟i olduğu halde, konaklayan turist sayısı Türkiye‟nin
%29,5‟udur. Aradaki oransal fark, Ġstanbul‟dan baĢka kentlere geçiĢe, bir baĢka ifadeyle
Ġstanbul‟un bir hub, üs olduğuna iĢaret etmektedir.
2012 yılında, turizmden elde edilen geliri değerlendirmekte kullanılan yöntemle ilgili bir
değiĢiklik gerçekleĢmiĢtir. TÜĠK‟in verilerine göre her iki ölçüm sistemine göre de ilan edilen
gelir turist baĢına; eski yöntemle: 637 $ iken yeni yöntemle 798 $ olarak ifade edilmiĢtir.
2012 yılı Ocak ayı itibariyle, Ekonomi Bakanlığı‟nın verilerine göre, Türkiye‟de 29.483 adet
irili-ufaklı Uluslararası sermayeli firma bulunmaktadır. Bu firmaların 1802 tanesi “Oteller ve
Lokantalar” alt sektöründe hizmet sunmaktadır. Yabancı sermayeli firmaların Türkiye‟de en
çok rağbet etikleri sektör toptan ve perakende ticaret ile %31‟ine yakınını içermektedir.
Turizmi ilgilendiren oteller ve lokantalar alt sektörü toplamın %3‟üne yakın pay almaktadır
(http://www.ekonomi.gov.tr). Türkiye için turizm yabancı yatırımcıların cezbolacağı bir ülke
gibi görünmemektedir, mevcut yapı itibariyle. Türkiye ticaret toptan ve perakende konusunda
çok büyük yatırım çeken bir ülke olmaktadır.
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b. ĠĢgücü
ĠĢgücü verileri, TÜĠK tarafında ilçe bazında tutulmamaktadır. Verilerin il bazında olması hatta
iĢgücüne yönelik kimi istatistiki verinin sayım değil anket yoluyla yapılması nedeniyle,
Ġstanbul‟un ilçe bazında detaylı turizm iĢgücü verisi bulunmamaktadır. TaĢıma kapasitesinin
bir önceki bölümü olan sosyal ve demografik taĢıma kapasitesi bölümünde de iĢgücü baĢlığı
altında değerlendirme yapılması gerekmiĢti. O bölümde iĢgücü daha çok kapasite olarak
yeterliliği, uygunluğu değerlendirmeyi amaçlamıĢtı ancak bu kısımda daha çok ekonomik
katma değeri açısından incelenmiĢti. Ancak hangi bakıĢ açısıyla olursa olsun ilçe bazında veri
olmaması nedeniyle bu önemli kısım bu haliyle kalmıĢtır. Türkiye genelindeki iĢsizlik oranı,
tarım dıĢı sektörleri de içine aldığında %9,2 olsa da, tarım dıĢı sektörlerden ayrıldığında bu
oran %11,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oran Ġstanbul‟da tüm sektörlerin dikkate alındığı
göstergelere göre %11,8 iken; tarım dıĢı sektörlerden ayrıldığında bu oranın daha da
yükseleceği hesaba katılmalıdır.
TÜĠK verileri, Ġstanbul geneli için veri sunabildiğinden çok yararlı olamasa da turizm
sektörünün en önemli aktörlerinden olan turist rehberi, acente sayıları gibi rakamlara
ulaĢılabilmiĢtir. Bu rakamlar da; ilçe bazında bir mekan tanımlamaktan yapısı gereği uzak
rakamlardır. Bir acentenin yer aldığı ilçe ile o ilçenin turizm etkinlikleri arasında aktif bir
bağlantı olmadığı için bu veriler il bütünü için değerlendirilmelidir. Benzer Ģekilde turizm
rehberleri sayısı da il bütününde değerlendirilmesi gereken bir veridir. Kültür ve Turizm
Bakanlığı‟nın verilerine göre (aregem.kulturturizm.gov.tr), Türkiye‟de bulunan 13.241 turist
rehberinin 4750‟si Ġstanbul‟da bulunmaktadır. Ġstanbul, en yakın takipçisi olan Antalya‟nın 2
katından fazla rehbere sahiptir. 1859 rehberi olan Antalya Bölgesini, 371 rehber ile Muğla
takip etmektedir. Türkiye‟ye gelen turistlerin %30‟unun yaklaĢık Ġstanbul‟a geldiği, buna
karĢılık turist rehberlerinin %36‟sının bu yörede bulunduğu tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde
acente sayılarının da %34‟üne yakını Ġstanbul‟da bulunmaktadır (TÜRSAB, 2013).
TÜRSAB‟a kayıtlı acente sayısı, 7053‟tür. Ġstanbul‟da ise 2115 adet acente bulunmaktadır.
Acente ve turist rehberi sayılarının böylesine dağılımı; Ġstanbul‟da bir turizm odaklanmasına,
uzmanlaĢmasına iĢaret etmektedir. Diğer taraftan; Muğla ve Antalya gibi kıyı turizmi ağırlıklı
kentlerde turist rehberi sayısının bu kadar yüksek olmamasının beklenmesi doğaldır ancak
Ġstanbul gibi tarih ve kültür kentlerinde turist sayısının yoğun olması zaten olması gereken,
beklenen bir durumdur.
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c. Kamusal Harcamalar ve Gelir
Kamunun illere ayırdığı kaynak; temelde iki ayrı koldan kente ulaĢmaktadır. Birincisi,
Kalkınma Bakanlığı‟nın yatırım programları çerçevesinde merkezi yönetim aracılığıyla
sağlanan kaynaklardır. Ġkinci bir kol ise, yerel yönetimlerin merkezi yönetimden sağlanan
bütçeye ek olarak kendi fon ve kaynaklarında elde edilen gelirdir. Bu iki koldan sağlanan
gelirlerin değerlendirilmesi için, incelenen iki temel kaynak olmuĢtur: ĠBB yatırım
programları ve Kalkınma Bakanlığı yatırım programları.
Kamunun ayırdığı kaynaklar; özünde kentin yaĢam kalitesini yükseltmek amacıyla
kullanılması durumunda turizme doğrudan mutlaka katkı sağlayacaktır. Ancak mali
kaynakların hangi yatırımlar için ayrılacağı ve hangilerine öncelik verileceği önemli bir
konudur. Bu konuda karar ve yetki siyasi otoriteye aittir. Bu bölümde kaynakların ya
doğrudan kültür ve turizme ayrılması dikkate alınmıĢ ya da dolaylı ve yakın ilgisi olduğu için
çevre, kültür ve ulaĢım yönetimi kapsama dahil edilmiĢtir.
Yerel yönetimlerin ayırdıkları kaynaklar itibariyle değerlendirildiğinde; ĠBB‟nin kaynak
dağıtımı dikkate alınmıĢtır. ĠBB, web sitesinde kamuya ilan ettiği 2012 yılı harcama ve
yatırım programı doğrultusunda yatırım ve harcama alanlarını incelenmiĢtir (www.ibb.gov.tr).
Bu raporda belirlenen yatırım programındaki kaynaklar aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır (Tablo
92).
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Tablo 92: Ġstanbul‟da Kamusal Harcamalar ve Gelir
Mali kaynak
ayrılan
sektör
Afet
yönetimi
Çevre
yönetimi
Genel
yönetim
Ġmar
yönetimi
Kent
ve
toplum
düzeni
yönetimi
Kültür
hizmetleri
yönetimi
Sağlık
hizmetleri
yönetimi
Sosyal
destek
hizmetleri
yönetimi
UlaĢım
hizmetleri
yönetimi
Genel
toplam

2012 yılı hizmet projeleri
Proje Adedi Harcama
Tutarı
(bin TL)
12
35.086

Harcama
%

Harcama
%

1,2

2012 yılı yatırım projeleri
Proje Adedi Harcama
Tutarı
(bin TL)
9
58.109

79

338.333

11,4

26

537.110

34,7

40

541.212

18,2

80

282.953

18,3

13

35.885

1,2

5

48.554

0,6

13

24.167

0,8

7

85.470

5,5

45

38.373

1,3

34

62.262

4

6

2.242

0,1

5

9.551

3,1

49

126.175

4,3

21

377.189

24,3

137

1.822.271

61,5

20

87.764

5,7

394

2.963.744

100

207

1.548.962

100

3,8

Kaynak: ĠBB, “Performans Esaslı 2012 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı; www.ibb.gov.tr

Bu tabloya göre; turizm faaliyetlerini doğrudan ve/veya dolaylı olarak destekleyen
yatırımların değerlendirmesi yapılırken; üç baĢlık altındaki yatırımlar değerlendirilmiĢtir:
Çevre yönetimi, kültür hizmetleri yönetimi ve ulaĢım hizmetleri yönetimi. Bu bağlamda,
hizmet projelerinin %74,2‟si, yatırım projelerinin ise %44,4‟ü turizmi doğrudan ve veya
dolaylı olarak etkileyecek olan bu üç altyapı yatırımlarına ayrılmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı‟nın 2012 yılı yatırım programına göre, Ġstanbul için toplam
2.559.243.000 TL bütçe ayılmıĢtır. Bu bütçenin 1.560.164.000 TL‟si dıĢ kredi, 49.149.000
TL‟si öz kaynaktan oluĢmaktadır (Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, (2012), Kamu Yatırımlarının
Ġllere Göre Dağılımı, Ankara, 2012). Bu verilere göre; tüm illere ayrılan bütçe 44.434.287.000
TL‟dir ki, Ġstanbul bu bütçenin %5,75‟ini almaktadır. Nüfusunun Türkiye nüfusunun %20‟si
civarında olmasına karĢın genel bütçeden aldığı bu düĢük pay tüm sektörlere yansımaktadır.
Nitekim, 2.559.243.000 TL bütçenin sektörlere göre dağılımına bakıldığında; 1.672.526 ile
(yani % 65‟i) en büyük pay ulaĢtırma ve haberleĢme sektörüne ayrılmaktadır. UlaĢtırma ve
HaberleĢme sektörlerinden sonra takip eden ikinci sektör, çok gerisinden gelmekte ve Ġstanbul
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için ayrılan kamusal bütçenin %12,9 ile eğitim sektörü izlemektedir. Turizm sektörüne ise;
sadece 650.000 TL ayrılmıĢtır ve bu da bütçenin 0,03‟üne yakın bir değeri ifade etmektedir.
Bir diğer kamu eliyle yatırım kaynağı, katma bütçesiyle farklı bir statüde olan Ġl Özel Ġdaresi
Müdürlüğü‟dür. Ġl Özel Ġdaresi, Ġstanbul Bölge Müdürlüğünün 2013 yılı mali bütçesi:
460.000.000 TL. olarak kabul edilmiĢtir (www.ioi.gov.tr). Bu bütçenin 11.450.000 TL‟si
kültür hizmetlerine ayrılmıĢtır. Bu miktar, toplam bütçenin yaklaĢık %2,5‟una denk
gelmektedir. Bunun dıĢında turizmi doğrudan ilgilendiren sektör bulunmamaktadır. 2012
Avrupa Spor BaĢkenti olduğu için spor için ayrılan bütçenin geçen yıldan itibaren oran olarak
artırıldığı belirtilmekte ve 48.480.000 TL ayrıldığı tespit edilmektedir. Bu rakam, kültür için
ayrılan tutarın 4 katından fazla olmakta ve genel bütçe içinde %10,6 pay almaktadır
(www.ioi.gov.tr).
Kamu kaynakları içinde olmayan ancak turizme doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda
bulunan önemli bir mali kaynak da özel sektör ve kar amacı olmayan STK‟larca sağlanan
sponsorluk gelirleridir. Bu gelirler; Türkiye‟nin görünen yüzü, vitrini ve sosyal-ekonomik
yaĢamının adeta baĢkenti olan Ġstanbul da pek çok kültürel, turistik vs için katkıda
bulunmaktadır. Bu kaynağın önemli olduğunun altını çiziyor ancak gerçek reel rakamlara
ulaĢılması için çok özel izinler/çabalar gerektiğini, tam olarak rakamlara ulaĢılmasının ise
neredeyse olanaksız olduğunu belirtmek gerekir.
Özel sektörün ve STK‟ların katkıları bir kenara bırakılır ve kamunun ayırdığı kaynak
değerlendirilirse özellikle ulusal bütçe içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın ödeneği çok
düĢüktür. Bunu Ġstanbul için nüfusuna ve önemine göreli düĢük pay ile birlikte
değerlendirildiğinde turizm için çok çok kısıtlı kaynaklar dağıtıldığı görülmektedir. Yerel
yönetim ise, Ġstanbul‟daki bütçe dağılımını; kentin en önemli sorunu olan ulaĢım problemini
çözmek üzere çok ciddi kaynak ayırıyor gibi görünmektedir. KuĢku yok ki, ulaĢım sorunu
turizm için de önemli bir problem olarak değerlendirilebilir. Ancak doğrudan turizm
sektörüne yapılan yatırımın çok kısıtlı kaldığının altının çizilmesi gereklidir.
d. Politika
Ġstanbul‟da mekanın ekonomik politiğinde ve turizm iĢlevi ile donanmasında 1. Derecede
etkili ve yetkili kurum ĠBB‟dir. Bu bakımdan; Ġstanbul‟un tüm ilçeleri için turizm iĢlevinin
kent mekanı üzerindeki dağılımının incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm iĢlevi,
planlarda kimi zaman plan kararları ile iĢlenerek doğrudan planlara konulmuĢken, kimi zaman
planda olmadığı halde plan notu ile eklenmiĢtir. Yer yer hem plan kararı alındığı hem de
notlarla iĢlevin açılımına iliĢkin kapsamlı açıklamalar yapılabilmektedir.
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AĢağıdaki tablo; iĢlev alanlarına göre plan kararı ve plan notu bakımından ayrımı ilçe bazında
sunmaktadır. Bu tablo; kültür üçgeni içi, kültür üçgeni dıĢı Anadolu yakası ve kültür üçgeni
dıĢı Avrupa yakası olarak üç ana bölümde değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmeler; iĢlev
alanlarının

ayrımına

göre

lokasyon

katsayısı

tekniği

kullanılarak

ilçe

bazında

yığılma/yoğunlaĢma/uzmanlaĢma olup olmadığı değerlendirilmiĢtir. Lokasyon katsayısının
1‟in üzerinde olması, bir uzmanlaĢmaya iĢaret etmektedir. Lokasyon katsayısının 0‟a (sıfıra)
yakınsaması ise uzmanlaĢma, kümelenme olmadığına iĢarettir (Tablo 93; ġekil 165, ġekil 166
ve ġekil 167).
Plan lejantı ile turizm iĢlevi kazandırılan yerleĢmeler, plan notuna göre daha kısıtlı ve
“ölçülü” bir yoğunlaĢma sergilemektedir. En yüksek lokasyon katsayısı; 5,0 ile
Zeytinburnu‟nda görünmektedir. Zeytinburnu‟nu, 3,83 ile Sarıyer, 3,0 ile Bakırköy
izlemektedir.2,11 ile ġile‟yi, birbirine yakın değerlerle 1,84 ile Adalar, 1,68 ile Arnavutköy,
1,59 ile Fatih, 1,19 ile BeĢiktaĢ izlemektedir. Bu ilçelerin dıĢındaki ilçeler; 1 ile 0 arasında
değerlere sahip olduğundan bir uzmanlaĢmanın söz edilemeyeceği ilçeler olarak
değerlendirilebilir. Plan lejantında lokasyon katsayısı yüksek olan yerleĢmelerin ġile dıĢında
tümünün Avrupa yakasında olması dikkat çekicidir. Kültür üçgeni içinde sadece Fatih ve
BeĢiktaĢ bulunmaktadır. Diğer ilçeler çeperlerde yer alan ilçelerdir. Zeytinburnu‟nda kıyı
alanlarının kullanımıyla iliĢkisi olan bir kullanıma kurvaziyer, yat vb kıyı yapılarının varlığı
bir motivasyon unsuru olarak değerlendirilmiĢtir.

Ayrıca dönüĢüm

alanları olan

Zeytinburnu‟nda turizm ön planda görünmektedir.
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Tablo 93: Ġlçelerin Onaylı Nazım Plan Kararları Çerçevesinde Turizm ĠĢlev Alanlarının
YoğunlaĢması
Bölgeler

Ġlçeler

Adalar

Anadolu yakası

Avrupa yakası

Kültür üçgeni
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Adalar

Toplam turizm
alanları
lokasyonu
1,25

Plan
lejandlı
turizm alanları
lokasyonu
1,84

Plan
notlu
turizm alanları
lokasyonu
0,91

Çekmeköy

0,19

0,41

0,06

Maltepe

0,19

0,26

0,15

Ümraniye

0,01

0,04

0

AtaĢehir

0,27

0,73

0

Beykoz

0,55

0,93

0,32

Kartal

1,18

0,08

1,82

Pendik

2,26

0,7

3,18

Sancaktepe

0,69

0

1,09

Sultanbeyli

0,31

0

0,5

ġile

0,96

2,11

0,28

Tuzla

0,69

0,51

0,8

Arnavutköy

0,88

1,68

0,41

Esenler

1,82

0

2,89

Esenyurt

0,2

0,02

0,31

Kağıthane

2,79

0

4,44

Küçükçekmece

4,41

0,34

6,82

Sarıyer

3

3,83

2,5

Sultangazi

0,04

0,1

0

Avcılar

0,26

0,7

0

Bağcılar

2,72

0,06

4,29

Bahçelievler

3,06

0,03

4,85

Bakırköy

2,3

3

1,9

BaĢakĢehir

0,73

0,1

1,1

BayrampaĢa

5,39

0

8,57

Beylikdüzü

0,22

0,6

0

Büyükçekmece

1,13

0,36

1,58

Çatalca

0,36

0,58

0,23

GaziosmanpaĢa

0,02

0,05

0

Güngören

5,76

0,02

9,15

Silivri

0,65

0,57

0,69

Zeytinburnu

2,38

5,02

0,81

BeĢiktaĢ

2,41

1,19

3,13

Beyoğlu

0,27

0,72

0

Eyüp

0,43

0,96

0,12

Fatih

3,27

1,59

4,26

Kadıköy

0,8

0,14

1,19

ġiĢli

5,32

0,97

7,89

Üsküdar

0,42

0,22

0,53
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Plan notu ile turizm iĢlevi kazandırılan alanlar, plan lejandıyla kazandırılanlara göre daha
“iddialı” ve çok sayıda yerleĢmedir. 33 ilçenin 18‟inde lokasyon katsayısı 1‟in üzerindedir.
ġaĢırtıcı bir Ģekilde, plan notlarıyla en yüksek lokasyon katsayısı; 9,15 ile Güngören‟de, 8,57
ile BayrampaĢa‟da çıkmıĢtır. Bu iki yerleĢme taĢıma kapasitesinin önceki bölümlerinde söz
edilen hemen hemen hiçbir göstergede ön planda çıkmamasına karĢın, plan notlarıyla turizm
iĢlevine de olanak sağlayan bir açılıma sahip olmuĢtur. Bu yoğunlaĢmanın bir nedeni; diğer
sektörlerin ve iĢlev alanlarının yarıĢamayacak kadar küçük değerlere sahip olmasıdır. Bu
ilçeleri 7,89 ile ġiĢli takip etmektedir. K. Çekmece, 6,82 ile çok yüksek lokasyona sahip
ilçelerden birisidir. Lokasyon katsayısı bakımından birbirine yakın ve 4,85 ile 3,13 arasında
seyreden ilçeler büyükten küçüğe sırasıyla Bahçelievler, Kağıthane, Bağcılar, Fatih, Pendik
ve BeĢiktaĢ‟tır. Esenler, Sarıyer, Bakırköy, Kartal, B. Çekmece, Kadıköy, BaĢakĢehir ve
Sancaktepe de 1‟in üzerinde olan yani bir uzmanlaĢmadan söz edilebilen yerleĢmelerdir.
Toplamda 18 tane ilçe yani Ġstanbul‟un yaklaĢık yarısında turizm lekesi plan notu aracılığıyla
eklenmiĢ bulunmaktadır. Bu tablo aslında turizmin belli odaklarda düğümlenmemesi, açılıp
tüm kente yayılması bağlamında değerlendirildiğinde olumlu gibi görünmektedir. Ancak bu
iĢlev alanları neden plan notlarıyla belirlenmiĢtir? Üstelik de plan kararlarıyla ilan edilen
turizm alanlarının çok üstünde yapılaĢma hakkı ve sınırları ile? Bu sorunun yanıtı; Ġstanbul
için varılması gereken turizm hedefleri ile olduğu kadar mekanın ve sosyal yapının taĢıma
kapasitesiyle de ilgilidir. Örneğin Ġstanbul bir kültür kenti olarak bilinmekte ve geliĢ
amaçlarına göre turistler için en çekici unsur olarak tarihi vekültürel kimlik ön plana
çıkmaktadır. Eğer öyle ise; BayrampaĢa, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler gibi
çoğunlukla yasadıĢı geliĢen konut alanlarından oluĢan bu yerleĢmelerde böylesine ciddi
yoğunlaĢmalar, kümelenmeler gerçekleĢtirilmesi mümkün olmayan, mümkün olsa bile atıl
olabilecek yatırımlara mı yol açacaktır? Hane halkı ve turist anketlerinden; gezilip görülmeye
değer tek bir özelliğe rastlanmayan bu ilçeler turizm için nasıl cazibe alanları haline
getirilecektir? Bu alanlara ulaĢım nasıl sağlanacaktır? Nasıl bir konsept içinde, nasıl bir
bütünün parçası olarak bu alanlarda böylesine yoğunlaĢmalar gerçekleĢecektir? Öte yandan;
ilan edilen turizm alanlarının gerçekleĢmesi durumunda ve emsal değerleri belirli düzeyde
uygulanması durumunda ortaya çıkacak olan turizm alanları öngörülen turizm değerlerinin,
sayılarının çok çok üstünde bir yoğunlaĢmaya iĢaret etmektedir.
Hem plan notu hem de plan lejandı ile turizm alanı olarak iĢlev kazanan alanların lokasyon
değerlerine bakıldığında ise; özellikle plan notlarının yüksek olmasının etkisi görünmektedir.
5,76 ile Güngören ve 5,39 ile BayrampaĢa ve 5,32 ile ġiĢli en yüksek lokasyon katsayılarına
ulaĢmıĢtır. K. Çekmece, Fatih, Bahçelievler, Sarıyer, Kağıthane, Bağcılar, BeĢiktaĢ,
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Zeytinburnu, Bakırköy, Pendik, Esenler, Adalar, Kartal ve B.Çekmece de lokasyonu 1‟in
üzerindeki yerleĢmelerdir. Bu yerleĢmelerden sadece Kartal ve Pendik, birbirine yakın ve
düĢük değerlerle Anadolu yakasında olan iki ilçedir. Bunun dıĢındaki tüm ilçeler Avrupa
yakasında bulunmaktadır. Turizmin türü ve yapısı nedeniyle kültür üçgeni içinde sıkıĢmıĢ
olmasında duyulan rahatsızlık çalıĢmada çeĢitli bölümlerde vurgulanmıĢtı. Bu tabloya
bakıldığında, turizm için öngörülen bir dağılmaya iĢaret edilmektedir. Ancak yukarıda da
değinildiği gibi, bu dağılma belirli bir vizyon ve amaç için olduğu zaman atıl olmayan, fizibl
yatırımlar olarak değerlendirilebilir. Aksi halde planın bütünlüğünü bozan, uygulanabilirliğini
ve inandırıcılığını zorlayan plan kararları olarak kalabilir.

ġekil 165: Ġstanbul‟da Ġlçe Planlarında Turizm iĢlevine Ayrılan Alanların Lokasyonu
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ġekil 166: Ġstanbul‟da Ġlçe Planlarında Plan Notuyla Turizm iĢlevine Ayrılan Alanların
Lokasyonu

ġekil 167: Ġstanbul‟da Ġlçe Planlarında Plan Kararı ve Notuyla Turizm iĢlevine Ayrılan
Alanların Lokasyonu
621
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4.2.2.4.1.2.1 Ġstanbul’un Turizm TaĢıma Kapasitesinde Politik-Ekonomik Göstergelerin
Yeri
Ekonomik ve politik göstergeler; verilerinin yapısı itibariyle il bazında toparlanmıĢtır. Bu
göstergelere göre; ilçe bazında veri hazırlama sistematiği olmadığı ve bazı göstergeler makro
ekonomik göstergeler olduğu için ilçe bazında toplanması zaten akılcı/gerçekçi olmayan
verilerden söz edilebilir.
Ana hatlarıyla bakıldığında; Ġstanbul‟a gelen turistler, Türkiye ortalamasının üzerinde
harcama yapmaktadır. Ġstanbul‟a, Türküye‟ye gelen turistin yaklaĢık %30‟u gelmektedir. Araç
sayısı incelendiğinde, taĢıt araçlarının %48,5‟inin Ġstanbul‟a geliyor olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu veriler, Ġstanbul‟un aynı zamanda bir transit merkez olduğunu bize hatırlatmaktadır.
ĠĢgücü verileri değerlendirildiğinde ise, acenta ve profesyonel rehber sayılarının, turist
miktarına paralellik gösterdiği görülür. Ġstanbul, en yakın takipçisi olan Antalya‟yı katlayarak
geride bırakmıĢtır.
Ġstanbul‟un turizm sektörüne yapmıĢ olduğu yatırımlar; yerel ve merkezi yönetim eliyle
sağlanmaktadır. Ġlk olarak, merkezi yönetimin Kalkınma Bakanlığı ile Ġstanbul‟a; Türkiye
bütçesinin sadece %5,75‟ini ayırdığı görülür. Ġstanbul içindeki dağılım incelendiğinde ise;
Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın taĢra teskilatı eliyle; turizm sektörüne %0,05‟i kadar bir pay
ayrıldığı tespit edilmiĢtir. Bu pay aynı zamanda; Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ancak
%5,5‟ini oluĢturmaktadır. Ġl Özel Ġdaresi tarafından kültür hizmetlerine ise; %2,5 pay ayrıldığı
görülmektedir.
Yerel yönetimlere gelindiğinde ise; doğrudan turizm gibi bir bütçe kalemi bulunmamaktadır.
Ancak turizmi destekleyecek, yaĢam kalitesini arttıracak iĢlevler değerlendirildiğinde (Çevre,
Kültür ve UlaĢım Yönetimi) hizmet projelerinin %74, yatırım projelerinin %44 kadar pay
aldığı görülür. Bu değerler; Ġstanbul‟un hem merkezi hem de yerel yönetimden elde ettiği
gelirlerin hak ettiğini çok altında olduğu; dolayısıyla kamu eliyle yatırım yapılmadığı,
tümüyle özel sektöre devredilmiĢ olduğu tespit edilir. Kamunun kaynak ayırmadaki bu dar
bütçesine karĢılık; mekansal olarak turizmin yoğunlaĢma alanları incelendiğinde; yaygın bir
lokasyon katsayısı değerlendirmesiyle karĢılaĢılır.
Plan lejantı ile turizm iĢlevi kazandırılan yerleĢmeler, plan notuna göre daha kısıtlı ve
“ölçülü” bir yoğunlaĢma sergilemektedir. En yüksek lokasyon katsayısı; 5,0 ile
Zeytinburnu‟nda görünmektedir. Zeytinburnu‟nda kıyı alanlarının kullanımıyla iliĢkisi olan
bir kullanıma kurvaziyer, yat vb kıyı yapılarının varlığı bir motivasyon unsuru olarak
değerlendirilmiĢtir. Ayrıca dönüĢüm alanları olan Zeytinburnu‟nda turizm ön planda
görünmektedir. Zeytinburnu‟nu, 3,83 ile Sarıyer, 3,0 ile Bakırköy izlemektedir.2,11 ile
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ġile‟yi, birbirine yakın değerlerle 1,84 ile Adalar, 1,68 ile Arnavutköy, 1,59 ile Fatih, 1,19 ile
BeĢiktaĢ izlemektedir. Plan lejantında lokasyon katsayısı yüksek olan yerleĢmelerin ġile
dıĢında tümünün Avrupa yakasında olması dikkat çekicidir. Kültür üçgeni içinde de Fatih ve
BeĢiktaĢ 1‟in üzerindedir..
Plan notu ile turizm iĢlevi kazandırılan alanlar, plan lejantıyla kazandırılanlara göre daha
“iddialı” ve çok sayıda yerleĢmedir. 33 ilçenin 18‟inde lokasyon katsayısı 1‟in üzerindedir.
ġaĢırtıcı bir Ģekilde, plan notlarıyla en yüksek lokasyon katsayısı; 9,15 ile Güngören‟de, 8,57
ile BayrampaĢa‟da çıkmıĢtır. Bu iki yerleĢme taĢıma kapasitesinin önceki bölümlerinde söz
edilen hemen hemen hiçbir göstergede ön planda çıkmamasına karĢın, plan notlarıyla turizm
iĢlevine de olanak sağlayan bir açılıma sahip olmuĢtur. Bu yoğunlaĢmanın bir nedeni; diğer
sektörlerin ve iĢlev alanlarının yarıĢamayacak kadar küçük değerlere sahip olmasıdır. Bu
ilçeleri 7,89 ile ġiĢli takip etmektedir. K. Çekmece, 6,82 ile çok yüksek lokasyona sahip
ilçelerden birisidir. Lokasyon katsayısı bakımından birbirine yakın ve 4,85 ile 3,13 arasında
seyreden ilçeler büyükten küçüğe sırasıyla Bahçelievler, Kağıthane, Bağcılar, Fatih, Pendik
ve BeĢiktaĢ‟tır. Esenler, Sarıyer, Bakırköy, Kartal, B. Çekmece, Kadıköy, BaĢakĢehir ve
Sancaktepe de 1‟in üzerinde olan yani bir uzmanlaĢmadan söz edilebilen yerleĢmelerdir.
Örneğin Ġstanbul bir kültür kenti olarak bilinmekte ve geliĢ amaçlarına göre turistler için en
çekici unsur olarak tarihi ve kültürel kimlik ön plana çıkmaktadır. Eğer öyle ise; BayrampaĢa,
Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler gibi çoğunlukla yasadıĢı geliĢen konut alanlarından
oluĢan bu yerleĢmelerde böylesine ciddi yoğunlaĢmalar, kümelenmeler gerçekleĢtirilmesi
mümkün olmayan, mümkün olsa bile atıl olabilecek yatırımlara mı yol açacaktır?
Ġlçe bazında yapılan nazım planların 1:100 000 ölçekli plan ile 1:5000 ölçekli plan arasında
ilçeler arası iĢlev, büyüklük vb. dengeleri kuran ara ölçekte bir planın olmaması nedeniyle,
komĢulukları olan belediyelerde; benzer iĢlev alanlarının birbiriyle uyumlu olmayan
büyüklüklerin tanımlandığı görülmektedir. Planların bütünlüğü ilkesinden vazgeçilmemesi,
üst ölçekli plan kararlarına uyulması, ilçe bazında tanımlanmıĢ olan üst kimliklerden
ĢaĢılmaması, planın doğasından gelen bir koĢuldur. Bu bakımdan; ilçeler; birbirlerinin rakibi
değil, konut dıĢı iĢlev alanlarıyla birbirinin tamamlar, bütünler biçimde plan yapmalıdır.
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4.2.3 ĠSTANBUL’DAKĠ TURĠZM PAZARI ĠLE TANITIM VE PAZARLAMA
ÇALIġMALARININ TÜRLERĠNĠN, DEĞERLERĠNĠN ve ALTYAPISININ
SENTEZĠ
4.2.3.1 Tanıtım Kurumlarının Tespiti ve Örgütsel Yapı ĠliĢkisi
4.2.3.1.1 Tanıtma Stratejisi Kavramı
Tanıtma Stratejisi, tanıtımdan sorumlu olan kurum ya da kurumların yönünün ve amaçlarının
belirlenmesi, bunları gerçekleĢtirecek faaliyetlerin tespiti ve tanıtma örgütünün yeniden
düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesidir” (Kozak, 2001). Bu tanımda strateji;
tanıtımdan sorumlu kurumsal yapının hangi alanlarda faaliyette bulunması; hangi amaçlara,
hangi araçlarla ulaĢılması ve hangi davranıĢ kalıplarına uyulması gerektiğini belirleyen bir
kavramı ifade etmektedir. Tanıtımı arzu edilen bir ürünün (bu ürün bir tüketim malı ya da
soyut bir kavram olabileceği gibi bir kent de olabilir. BaĢarılı bir tanıtma sürecinin bazı temel
Ģartları Ģöyle sıralanabilir:
• Basitlik,

• Parasal kaynak, fiziksel donatımın yeterliliği,

• Çekicilik,

• Hedef kitlelerin ve araçların isabetli seçimi,

• Sempati,

• Doğruluk, samimiyet, inandırıcılık,

• Kanıt gösterme,

• Tercihlere ağırlık verme,

• Tekrar,

• Koordinasyon ve merkeziyet,

• Süreklilik,

• Ülkenin geliĢme düzeyi ile uyumlu tanıtma,

• Zamanlama,

• Sosyal koĢullar.

Tanıtma stratejisi, bir bütün olarak tanıtma örgütü içinde ortak amaçlara yönelme ve tutarlılık
sağlar; her kademede birbiriyle tutarlı faaliyetler yapmayı mümkün kılar. Ayrıca, tanıtma
strateji ve politikaları, tanıtma faaliyetlerini belirli bir mecraya (alana) yöneltir ve tanıtma
planları için bir çerçeve oluĢturur. Ancak böyle bir çerçeve oluĢtuğunda tanıtma kararlarının
ve politikalarının kalitesi yükselir ve bu çalıĢma örneğinde bir kent için hedeflenen turizm
niteliğine ulaĢmada kolaylık sağlaması beklenir.
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4.2.3.1.2 Küresel Eğilimler ve YurtdıĢından Örnekler
Turizmin örgütlenmesinde, örgütlenilen ülkedeki turizmin özellikleri, tarihsel geliĢim süreci
ve toplumun turizm ile olan iliĢkisi belirleyici olmaktadır. Turizmin örgütlenmesi bir ülkenin
içinde daha dar bir alan için örneğin bu çalıĢmada olduğu gibi bir kent için ele alındığında,
makro düzeydeki girdilerin değerlendirilmesini gerektirir.
Dünya örneklerinin değerlendirilmesi bakımından literatür tarandığından özellikle Amerika
BirleĢik Devletleri‟ndeki (ABD) turizm örgütlenmesi üzerine yazıların yoğunlaĢtığı,
dolayısıyla “turizm örgütlenmesi” konusunun da ilk olarak ABD‟den Amerika‟dan dünyaya
yayılan bir akım olduğu tespit edilmektedir. Turizmin yapılanması, örgütlenmesi konuları ilk
olarak 1980-90‟larda yoğunlaĢmaya baĢlamıĢtır. Fransa, Ġngiltere gibi ülkelerin, bu yıllarda
kamu yönetimi ile turizm sektörünün dinamik yapısını bir araya getirmeye baĢladığı görülür.
Daha açık bir ifadeyle, “Ulusal Turizm Ġdareleri” (National Tourism Administration)
yapılanmaları

yerlerini kamu ve özel sektör iĢbirliğiyle geliĢen “Ulusal turizm

örgütlenmelerine” (National Tourism Organisation) bırakmıĢtır. AĢağıda bu konuyla ilgili
olarak Fransa ve Ġngiltere örneklerinin açıklamaları yer almaktadır (AslantaĢ, 2002). Turizm
sektöründeki bu iki önemli ülke, dünya turizm pazarında rekabet edebilmek için yakın
zamanda turizm örgütlenmesi alanında yeniden yapılanmaya gitmiĢtir. Bu yapılanmaların
ortak yönü; kamu-özel sektör iĢbirliğinin temel alınmasıdır.
Ġngiltere'de Medya - Kültür ve Spor Bakanı'na bağlı Kültür, Yaratıcı Endüstriler birimi
bulunmaktadır. Turizm Bakanı‟na bağlı olarak ayrıca bir turizm birimi olsa da, turizm ile ilgili
faaliyetler VisitBritain eliyle yürütülmektedir. Kamu, özel sektör ve yerel idarelerin
birlikteliği temelinde bir bakanlık dıĢı örgüt olan VisitBritain, yıllık performans hedeflerinin
belirlendiği 3 yıllık bir finansman anlaĢması ile fonlanmaktadır. VisitBritain'in iĢlevi,
Ġngiltere'nin dıĢarıdan turist çekmesini ve Ġngiliz halkının Ġngiltere'de tatil yapmasını
sağlamaktır. VisitBritain bu amaçla, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermektedir.
Benzer bir kurum olan VisitEngland ise, ulusal ve bölgesel turizm kuruluĢları, yerel otoriteler
ve özel sektörden müteĢekkil bir yapı olarak pazarlama, planlama, strateji geliĢtirme, veri
toplama ve araĢtırma yapma iĢlevlerini yerine getirir. Ġngiltere'de, turizm sektöründeki özel
sektör örgütlenmesi de kamu örgütlenmesi kadar çeĢitli ve geliĢmiĢ düzeydedir. Buna rağmen,
ülkede kamu-özel sektör ve yerel idarelerin birlikte hareket ettiği bir yapı olan VisitBritain
sektörde liderliği elinde bulundurmakta ve bir nevi çatı görevi görmektedir. Türkiye'de ise
henüz böylesi bir yapı kurulmamıĢ, devlet-özel sektör ve yerel idareler arasında günümüz
çağdaĢ kamu yönetiminin artık bir gereği haline gelmiĢ olan iĢbirliği, eĢgüdümlü hareket etme
ve enerji paylaĢımı yeterince oluĢturulamamıĢtır. Ancak birkaç yıl öncesinde kurulan
627

goTurkey bir web sitesi tabanıdır ve ziyaretçiler için yardımcı olabilecek kullanıĢlı ve pratik
bilgilerle donatılmıĢtır.
Ġngiliz turizm örgütlenmesinde en çok dikkat çeken olgu bölgesel tanıtım için pek çok
kuruluĢun sistemde var olmasıdır. VisitBritain, Britanya genelinde turizm faaliyetlerinden
sorumlu olsa da, Ġngiltere, Ġskoçya, Galler ve Ġrlanda turizm kurulları ile eĢgüdüm içinde
çalıĢmaktadır. Bunun dıĢındaki bölgeler de, özellikle Bölgesel Kalkınma Ajansları eliyle, bir
destinasyon olarak, turizm faaliyetinde bulunmaktadırlar. Türkiye'de benzer bir yapı olan
Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri ise, adından da anlaĢılabileceği üzere, daha çok sorumlu
oldukları yerin altyapı ihtiyaçlarını karĢılamakla yükümlüdür. Her ne kadar bu yönde umutlar
olsa da, Ģu an için, destinasyon tanıtımının bu birlikler eliyle etkin bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesi pek mümkün görünmemektedir. Ġstanbul kenti için yukarıdaki örneklerde
olduğu gibi bir kurumun bir örgütlenmenin olmadığı tespit edilmiĢtir.
Fransa'da ise Ekonomi, Maliye ve ÇalıĢma Bakanı'na bağlı Tüketici ĠĢleri ve Turizmden
Sorumlu Devlet Bakanlığı altında bir Turizm Genel Müdürlüğü var olsa da sektördeki liderlik
yine bir kamu, özel sektör ve yerel yönetim ortaklığı olan “Maison de la France”'in elindedir.
Fransız Turizm Genel Müdürlüğü, Türkiye‟de kurumların yapılanmasına benzer bir yapıya
sahiptir ancak, Türkiye'de Maison de la France'a paralel bir yapı bulunmamaktadır. Maison de
la France, strateji belirlemede, Fransa'nın tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerinde etkin rol
oynamaktadır. Bu yapı, özetle, çeĢitli aktörlerin ortaklaĢa oluĢturduğu bir bilgi, tecrübe,
sermaye ve kaynak havuzudur. Bu yapılar, planlama, yönetim, sorun çözümü ve değiĢim
konularında etkin olarak çalıĢtıkları için, turistik ürünün rekabet Ģansını da artırmaktadırlar.
Bununla birlikte, turizm sektörünün tanıtılmasının yanı sıra; koordinesi, örgütlenmesi ve
planlanması konularında da önemli rol oynamaktadırlar. Kamu ve özel sektör arasında güçlü
bir ortaklık, turizmin ekonomik, doğal ve sosyo-kültürel hedeflerine ulaĢmasına yardımcı
olurken kamuya olduğu kadar sektöre, turistlere ve yerel halka da faydalar sağlayacaktır.
Türkiye‟de de yukarıda ifade edilen örnekte olduğu gibi bir yapılanmanın ilk adımı olarak, 22
Haziran 2012 tarihinde bir protokol yapılmıĢ ve turizmin önde gelen 6 Sivil Toplum
KuruluĢu, Turizm Bakanı öncülüğünde bir örgütlenmenin, aynı çatı altında birleĢmenin
yolunu açmıĢtır. Meclis, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turistik
Otelciler, ĠĢletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB), Turizm Restorasyon Yatırımcıları ve
ĠĢletmecileri Derneği (TURYĠD), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör
Havacılık ĠĢletmeleri Derneği (TÖSHĠD) ve Deniz Turizmi Birliği Derneği‟nden (DTB)
oluĢmaktadır. Bu yapılanmanın adının “Türkiye Turizm Meclisi” olarak anılması kararı
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alınmıĢtır. Henüz çok yeni olan örgütlenme kamuoyunda bir süredir eksikliği hissedilen ve
sektörün önde gelenleri tarafından dillendirilen bir eksikliği gidermek amacıyla kurulmuĢtur.
Ancak konseyin kurulmasının ardından, kamuoyu ile Türkiye Turizm Meclisi‟nin hukuki
yapısı, iĢ ve faaliyet alanına iliĢkin bilgi paylaĢılmamıĢtır.
Ulusal turizm örgütü deyimi, devlet tarafından turizme iliĢkin konularda görevli ve yetkili
kılınmıĢ kuruluĢlar anlamında kullanılmaktadır. Bunlar kimi ülkelerde bakanlık, kimilerinde
genel müdürlük, kimilerinde bir kurul, kimilerinde de özerk bir kuruluĢ olarak
bulunabilmektedir. Söz konusu örgütlerin ülkenin yönetsel yapısı içindeki konumu, sahip
oldukları güç ve sorumlulukları, o ülkenin ekonomik geliĢmiĢlik, siyasal yapılanma ve
turizme verilen önem gibi nedenlere bağlı olarak farklılaĢabilmektedir.
Turizmin geliĢtirilmesi sürecinde potansiyel talebin belirlenmesinde ve turistik ürünün
pazarlanabilirliğinin araĢtırılmasında sorumluluk devlete, daha doğru bir deyiĢle devlet adına
ulusal turizm örgütlerine düĢmektedir. Dünya Turizm Örgütü (WTO) üyesi ülkelerin çoğu bu
hizmetleri ulusal turizm örgütleri aracılığı ile yapmaktadırlar. Ulusal Turizm Örgütlerinin
amacı, kamunun, özel sektörün ve tüm toplumsal katmanların turizm bilincinin geliĢmesini
sağlamak, onların da desteğini sağlayarak, turizmden elde edilecek yararları çeĢitlendirerek en
üst düzeye çıkarmaktır.
Ülkenin üreteceği turistik ürün için ulusal turizm örgütleri bir yandan bilgi ve veri sağlayarak
rehberlik ve diğer alanlarda yol göstericilik iĢlevini yerine getirerek katkıda bulunurken, diğer
kamu kuruluĢlarıyla da görev ve yetki alanları turizm ve tanıtım iliĢkili olsun ya da olmasın
(sağlık, güvenlik, eğitim, maliye, dıĢ iliĢkiler gibi) iĢbirliği ve eĢgüdümü de sağlamakla
yükümlüdür. Kısaca ulusal turizm örgütleri, ülkenin turizme iliĢkin çıkarlarının korunması ve
geliĢtirilmesi konularında yönlendirici bir iĢleve de sahiptirler. Turizm alanında yeni
geliĢmekte olan ülkelerde hızlı büyümenin yarattığı sorunları göğüslemek için daha güçlü ve
daha merkeziyetçi bir örgütlenme ve denetim modeli benimsenmekte, yatırımların
gerçekleĢtirilmesinden, özel sektörün özendirilmesine, çevrenin korunmasından örgütlenmeye
kadar çeĢitli iĢlevler devlet tarafından yüklenilmektedir.
Ulusal turizm örgütleri, ulusal turizm politikalarının oluĢturulması ve uygulanması ile
sorumlu olup, turizm alanında devlet adına geliĢtirme, yön verme, tanıtım ve denetleme
iĢlevlerini yerine getirmekte ve bu alanlarda yetki kullanmaktadır. Bu örgütün yüklendiği
görev ve sorumlulukları en etkin ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi, bunlara uygun
yetki, parasal kaynak ve personelle donatılmıĢ olmasını gerektirir. Ulusal Turizm Örgütlerinin
amaçlarının, ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında, turizmden sağlanabilecek katkıyı
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optimal düzeye çıkartmak olduğu söylenebilir. Bu nedenle de söz konusu örgütler
pazarlamadan, reklam ve tanıtıma kadar, hatta yatırımlardan sektörün denetlenmesine kadar
geniĢ bir yelpaze içinde faaliyet gösterirler.
Devlet adına reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, resmi ya da yarı resmi tüm ulusal
turizm örgütlerinin yerine getirdiği ortak bir iĢlevdir ve bunları yürütürken diğer ilgili
kuruluĢlarla yoğun bir iĢbirliği ve eĢgüdüm olması gereklidir. Çünkü tanıtımın belirgin
özelliklerinden biri de, her zaman merkeziyetçi bir yapılanmaya sığdırılamamasıdır. Diğer
taraftan Türkiye örneğinde olduğu gibi, kamunun ağırlıklı olduğu hatta tek yetkilisi olduğu
modellerde, turizmin dinamik yapısı karĢısında ulusal turizm örgütleri hantal kalabilmekte ve
esnek, hızlı ve piyasa koĢullarının gerektirdiği aktiflikte davranmayabilmektedirler.
Ancak, Ģu açıktır ki, turizm geliĢiminde kamunun rolünün ve özel sektör ile iliĢkilerinin nasıl
olması gerektiği konusunda, gerek kamu yönetimi sistemi gerekse turizmin geliĢim seyri
bakımından var olan farklılıklar nedeniyle, standart bir “ideal model” yoktur. Bununla
birlikte, gerek Türkiye gerekse örnek ülkelerdeki turizm örgütlenmesi incelendiğinde,
kamunun ana rolünün; kamu ve özel sektör arasında eĢgüdüm sağlanması, turizm politika ve
planlarının hazırlanması, turizm alanını düzenleyen yasa ve diğer yasal araçların
oluĢturulması, yatırımların ve turizm geliĢiminin yönlendirilmesi, turizm tanıtımının
yönetilmesi ve turizm eğitiminin sağlanması çevresinde Ģekillendiği gözlenmektedir. Tüm bu
görevleri etkin bir biçimde yerine getirmek için ise yerel yönetimler, özel sektör ve diğer
kamu kurumları arasında, her düzey yönetimi kapsayan ve bütünleĢtiren bir örgütlenmenin
oluĢturulması gereklidir.
Gerek Türk turizminin dünya pazarındaki mevcut yeri ve gerekse dünya turizm sektöründeki
geliĢmeler, Türkiye'nin, mevcut dağınık ve verimsiz örgütlenmesini bir an önce dünyadaki
geliĢmelere uygun, esnek ve bağımsız bir yapıyla değiĢtirmesini zorunlu kılmaktadır.
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4.2.3.1.3 Türkiye’de Turizmin Örgütlenme Modeli
Turizm pazarlaması kendine has özelliklerden dolayı diğer ürün pazarlamasından farklıdır.
Turizmin elle tutulamaz olması, duygulara hitap etmesi, stoklanamaz olması, arzın inelastik
olması, talep esnekliğinin yüksek olması, sabit maliyetlerinin yüksek olması, turizmin
uluslararası boyutu olması gibi niteliklerinden dolayı özellikli pazarlama becerileri gereklidir.
Çünkü bu endüstrideki birçok firma diğer ülkelerdeki müĢteri ve tedarikçileri ile yakın iliĢki
içindedir.
Turizm sisteminin temel unsurları; seyahat, konaklama ve konaklamaya bağlı olarak ortaya
çıkan bütün kurumlar ve davranıĢlardır. Turizm piyasası; turistik mal ve hizmetleri arz
edenlerle talep edenlerin karĢılaĢtıkları alan ve bu karĢılaĢmayı sağlayan örgütler bütünüdür.
Bir sistemi oluĢturan parçalar bağımsız olmayıp karĢılıklı dayanıĢma durumundadır. Turizm
ürününün birleĢik bir ürün olması ve turistik ürünün birbirine bağlı birçok iĢletme ve kurum
tarafından üretilmesi bu tür bir dayanıĢma ve iĢbirliğini zorunlu kılmaktadır (SarııĢık, 2000).
Kozak (2001) ve SarıĢık (2000), Turizmde tanıtım ve pazarlama sorununu: politikasızlık,
kaynak

yetersizliği,

özerk

yapının

bulunmayıĢı

olmak

üzere

üç

temel

nedene

dayandırmaktadır. Bu üç neden, birbiriyle çok yakından ilgilidir ve birinin yalnız baĢına
giderilmesi, bu alandaki sorunların çözümü için yeterli değildir. Türkiye, uzun yıllardan beri
tanıtım pazarlama faaliyetlerini partiler üstü ulusal bir yaklaĢımla ele alamamıĢ sonuçta sık
sık yaĢanan hükümet değiĢiklikleri, baĢlayan iĢlerin yarıda kalmasına ve harcanan paraların
amacına uygun kullanılmamasına neden olmuĢtur. Türkiye‟nin turistik tanıtımında da, ayrılan
kaynak diğer rakip ülkelerin çok gerisindeki bütçe rakamları ile yürütülmekte olduğundan
eldeki fonlarla yapılabilen tanıtım çok yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, bu fonlardan bazılarının
kullanımında Turizm Bakanlığı tek baĢına yetkili değildir. (BaĢbakanlık Tanıtma Fonu‟nun
Devlet Bakanlığı‟na bağlı olması gibi). Bu tür aksaklıkların giderilmesi ve baĢarılı bir ülke
tanıtımı için Türkiye‟nin dıĢ tanıtımında, politik etkilere ve güncel değiĢikliklere kapalı özerk
bir gereksinim duyulmaktadır (SarııĢık, 2000).
Türkiye‟deki turizm sektörünün yapısal bir özelliği olarak, idari yapı içinde, merkezdeki
birimler arasında olması gereken görev/yetki sınırlarının belirsizliği, hizmet tekrarlarının
önlenememesi, buna karĢılık bazı alanlardaki boĢluklar bugüne kadar örgütlenme/organize
olma konusunda yaĢanan sorunların temelini oluĢturmaktadır. Ġstanbul ise, Türkiye‟nin en
büyük kenti olduğundan ve zaten hemen tüm alanlarda problemlerle karĢılaĢıldığından bu
konu “sorunsal” haline gelmiĢtir. Esasen 46 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan
Devlet

Tanıtma

TeĢkilatı‟nın

amaçlarından

biri

de

söz

konusu

koordinasyonu
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gerçekleĢtirmeye yöneliktir. Bunun yanı sıra, kuruluĢların iç tanıtma bakımından merkeztaĢra; dıĢ tanıtma açısından merkez-yurtdıĢı teĢkilatları arasında karĢılıklı iliĢkinin ve
gerektiğinde,

bu

kuruluĢların

birbirlerinin

taĢra

ve

yurtdıĢı

temsilciliklerinden

yararlanabilmelerinin belli bir hiyerarĢik düzen içinde sağlanması zorunluluğu vardır.
Sektörde görevli kamu kuruluĢları ve özel kuruluĢların, hizmetin gereklerine uygun bir
teĢkilatlanmayı sağlayacak hukuki düzenlemelere sahip olmadıkları görülmektedir. Bu
kuruluĢlar, mevzuattan da kaynaklanan nedenlerle yurtiçinde ve yurtdıĢında hizmetin
gerektirdiği teĢkilatlanmaya gidememekte, gerekli yetki ile teçhiz edilmelerine imkan
sağlanmamakta,

bütçeden

kaynaklanan

mali

sınırlamaların

yanısıra,

mali

kaynak

sağlamalarına veya bu kaynakların arttırılmasına imkan bulamamakta, yeterli nitelik ve
nicelikte eleman istihdam edememekte, çağdaĢ tanıtma tekniklerinin kaçınılmaz Ģekilde
gerekli kıldığı teknoloji ve donanıma sahip olamamaktadırlar.
Bütün bunlara ek olarak devletin, mali düzenlemeler ve bürokratik iĢlemler konusunda
büyüklüğünü bile aĢan bir hantallık içinde olması, turizm sektörünün dinamik yapısını
yavaĢlatan ve rekabet gücünü azaltan bir husustur. Devletin daha dinamik ve hızlı iĢ gören bir
hizmet aygıtı haline gelebilmesi, yalnız turizm sektörü için değil ülkenin tümü açısından
önemlidir. Kamu yönetiminden taleplerini dile getirmede güçlü bir sektör olarak muhatap
kabul edilmenin yolu, sektör içinde sağlam bir örgütlenmeye gidilmesinden ve kolektif
çalıĢmalara önem verilmesinden geçmektedir.
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4.2.3.1.4 Turizm Yönetiminin Değerlendirmesi ve Yeniden Düzenleme Gerekliliği
Turizmin ülke ve Ġstanbul için öneminin farkında olan kamu sektörü de, özel sektör de bir
süredir özellikle de turizmin tanıtım konusunda yeni ve daha güncel ihtiyacı karĢılayacak bir
yönetim modeli geliĢtirilmesi gerektiği konusunu gündeme taĢımaktadır. Mevcut yapının
dağınıklığı ve düzensizliğinin tüm aktörleri rahatsız ettiği görülmektedir.
Türk turizmi ve tanıtma çalıĢmaları, kamu ve özel sektördeki mevcut örgütlenme, dünya
turizminde son dönemde ortaya çıkan geliĢmelerin uzağında kalmıĢtır. Özel sektör
temsilcilerinin de çeĢitli toplantılarda kamuoyunun bilgisine sunduğu gibi, artan bir Ģekilde
turizmde öncelikle ele alınması gereken konuların baĢında yeni ve farklı bir kurumsal üst
yapının oluĢturulması gelmektedir. Sektörde rol oynayan kamu, özel sektör, sivil toplum
kuruluĢu ya da yerel yönetimlerin tümünü kapsayacak ve bunlara karar almada söz hakkı
tanıyacak böyle bir yapı, 2023 Turizm Strateji Planı‟nda açıklanmaktadır. 2023 Turizm
Strateji Planı‟nda, her ne kadar, Bakanlık örgütlenmesinden söz edilse de, bu örgütlenmenin
Ģimdiki gibi sektörde etkin bir rol oynamaktan ziyade koordinatörlük ve sektöre yön verme
çerçevesinde ele alındığı anlaĢılmaktadır. Plan‟da illere yönelik olarak özel birimden söz
edilmemektedir. Ancak Ġstanbul tek baĢına Türkiye‟ye giren turistlerin 1/3‟ünü çekmesi ve
deniz odaklı kitle turizminin dıĢında kalan turizm türleri için rakipsizliğiyle Türkiye içinde
çok özel bir kenttir ve bu nedenle ayrı bir yapılanmaya gereksinim duyulmaktadır.
Plan‟a, günümüz kamu yönetim sistemlerini yönlendiren ve “devlet yönetiminde temsil,
katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve
hesap verme sorumluluğunun, rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet
sunum yöntemlerinin mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni” ifade ettiği savunulan
“iyi yönetiĢim” kavramı hakimdir. Ġyi yönetiĢim kavramının temel öğeleri olan katılım ve
temsili sağlayabilmek için devlet; sivil toplum örgütleri, özel sektör ve mahalli idarelerle
birlikte hareket etmelidir. Bu gereklilik sonucunda, Plan, Bakanlığa danıĢmanlık yapmak ve
turizm sektöründe rol alan tüm aktörlerin buluĢma noktası olmak üzere Ulusal Turizm
Konseyi ile Ġl Turizm Konseylerini oluĢturmuĢtur. Bu sayede, tüm aktörlerin turizmle ilgili
konu ve kararlarda söz hakkına sahip olması hedeflenmiĢtir (Türkiye Turizm Stratejisi 2023,
2007). Ancak, Plan‟da kurulması önerilen bu Konseyler, yaptırım gücü olan ve sektörü
yönlendirme ya da yönetmede etkin rol oynayacak kurumlar olmaktan uzak görünmektedir.
Zira, bu Konseyler, her ne kadar kamu, özel sektör ve yerel yönetimleri birleĢtiriyor gibi
görünse de, daha çok görüĢ alma iĢleviyle donatılmıĢlardır. Bu haliyle Plan‟ın önerisinin
halihazırda uygulanan Turizm DanıĢma Kurulu‟ndan farklı bir yapı ve etkinlik sağlayacağı
Ģüphelidir.
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Turizmin geneli böyle düzenlenmiĢken, özellikle Sekizinci ve Dokuzuncu BeĢ Yıllık
Planlarda vurgulanan tanıtmanın bir kurul olarak ayrı ve özerk bir biçimde örgütlenmesine
Strateji Planı‟nda değinilmemiĢtir. Bununla birlikte, tanıtma alanında, “devletin koordinatör;
özel sektörün uygulayıcı olması ve devletin finansman olarak tanıtımda özel sektöre destek
vermesi konusunda teĢvikler ve kredilerde farklı yaklaĢımların geliĢtirilmesinin sağlanacağı”
da ifade edilmektedir. Tanıtım iĢlevini paylaĢan kurum ve kuruluĢlar arasında eĢgüdüm
kurularak, daha dinamik, daha profesyonel ve mali yönden daha güçlü bir tanıtım
yapılabilmesini sağlamak üzere bu faaliyetlerin finansmanına turizmden doğrudan ya da
dolaylı gelir elde eden kesimlerin de katılımının sağlanacağı ayrıca belirtilmektedir.
Bu doğrultuda, yeni bir yapılanma söz konusu olması durumunda özellikle 2000‟li yıllarda
sayıları giderek artan düzenleyici ve denetleyici kurumlar veya özerk idari otoriteler Ģeklinde
gerçekleĢebilir. Belirli alanlarda düzenleme ve denetleme yetkileri bulunan bu kurumların
çalıĢmalarında herhangi bir merkezi kuruluĢla (baĢbakanlık – bakanlık) “hiyerarĢi” ya da
“vesayet” iliĢkisi içinde olmamaları ve yanı sıra idari ve mali özerkliğe sahip olmalarının,
tanıtma faaliyetlerinin esneklik ihtiyacını gidereceği düĢünülmektedir. Yeniden yapılanmıĢ bir
turizm tanıtım faaliyetinde sektördeki diğer aktörlerin hem karar almada söz sahibi olması
hem de tanıtım giderlerine destek olması uygun olacaktır. 3-4 Mart 2007 tarihinde
gerçekleĢtirilen Turizm Zirvesi‟nin sonuç bildirgesinde de tanıtımda kaynakların etkin ve tek
elden kullanılarak markalaĢmaya gidilmesi, fark yaratacak pazarlama, reklam ve halkla
iliĢkiler stratejilerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu stratejilerin gerek toplum ve
gerekse ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından benimsenerek yürütülmesi, ortak hareket etmeyi
sağlayacak bir yapı gereksinimini doğduğundan söz edilmiĢtir (www.kultur.gov.tr).
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4.2.3.1.5 Ġstanbul’da Turizm Örgütlenmesi Ġçin Ġpuçları
Türkiye talep yaratma ve turist çekme faaliyetlerini planlamasında; Uluslararası turizm
piyasasında artan rekabeti de dikkate alarak; kamu, özel sektör ve yerel yönetimler arasında
sıkı bir iĢbirliğine giderek satıĢ etkinliğinin ve boyutlarının arttırılmasına çaba harcamalıdır.
Bu tür bir iĢbirliğinin gerçekleĢtirilmesinde kamu sektörüne büyük görevler düĢmektedir.
Çünkü gerek genel gerekse spesifik dıĢ tanıtımın etkinliğinin artmasında kamu sektörünün
yönlendirici, yol gösterici ve birleĢtirici fonksiyonu oldukça fazladır.
Dünyadaki hızlı değiĢim, sosyal, ekonomik ve teknolojik geliĢmeler dinamik bir örgütlenme
modelini zorunlu kılmaktadır. Özellikle Ġstanbul‟un turizm hareketlerinde görülen devamlı ve
hızlı geliĢmeler, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluĢacak yeni bir tanıtım
örgütlenmesini iĢaret etmektedir. OluĢturulacak yeni örgütlenmenin katılımcı, profesyonel,
özerk gibi niteliklerinin yanında, kendi dinamiklerimize uygun bir yapısal özelliğinin de
oluĢması gerekir. Ġstanbul‟un kendine özgü nitelikleri, özellikleri, avantajları iyi vurgulanır ve
tanıtılırsa; potansiyel turistler tarafından benimsenir. Türkiye‟de birçok kamu kuruluĢu, kamu
iktisadi teĢebbüsü, karma ve özel teĢebbüsler dıĢ tanıtım faaliyetine katılmaktadır. Ancak, dıĢ
tanıtıma dolaylı ve dolaysız olarak katılan tüm kuruluĢların dıĢ tanıtıma yönelik
faaliyetlerinde iĢ birliğini, iĢ bölümünü sağlamak; faaliyetin temel ilkelerini ve esaslarını
düzenlemek; tanıtımın dıĢ politikaya uyumunu her yönü ile iĢlerlik kazanmasını sağlamak
zorunluluğu vardır. Bu örgüt; makro açıdan konuya bakan, hedefe ulaĢmada ortaya çıkan iç ve
dıĢ engelleri aĢabilmek için belirli sürelerde toplanan ve hızlı karar alabilen bir kurum
olmalıdır.
Turizm planlaması ve tanıtımı için yurt dıĢında Türkiye‟deki bürokratik yapıya uygun
geleneği olan devletlerin modelleri incelenebilir. Bu örnekler içinde Ġstanbul ile paralellik
taĢıyan, alternatif turizm türleri bakımından etkin ve dinamik kentler üzerinde durulmalıdır.
Çünkü Ġstanbul ortalama bir Avrupa ülkesi nüfusuna, sadece yerel yönetiminde bile bir
bakanlık bütçesine sahip bir kenttir. Böylesine dev bir kentin model olarak yakınsama içinde
olacağı kentin de ölçek ve nesnel koĢullar bakımından benzerlik taĢıması gerekmektedir.
Ġçsel koĢullar bakımından ise, stratejik öneminin siyasi iktidarların iradesinin üstünde, adeta
ulusal bir mutabakatla oluĢturulması anlamlı olur. Aksi halde her yeni siyasi yaklaĢıma göre
belirlenen ve süreklilik arz etmeyen yapılanmalar istikrarsız ve hedefine odaklanmaktan uzak
kalma riski taĢır ki o durumda amacından uzaklaĢan bir metin haline dönüĢebilir. Oysa
Ġstanbul sıralanan çok sayıda nedenle çok özel bir kenttir ve hak ettiği turizm değerine
ulaĢabilmesi gereklidir.
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Ġstanbul için turizm yönetiminden aksaklıklar oluĢturan ve çeĢitli sorunlara neden olan bir çok
baĢlılık olduğu ve sorunlarının olduğuna yukarıda değinilmiĢti. Bu çerçevede; Ġstanbul için
yeni bir turizm yönetim modeli geliĢtirilmesi gerekir. Bu gereklilik çerçevesinde, özellikle
kamu yönetiminin yeniden yapılanması konusunda yönetim ve organizasyon biliminin
uzmanlarından destek alınması uygun olacaktır. Detaylarını; tüm alt-kurum ve kuruluĢlarıyla,
yetki ve görev dağılımıyla, finansman yapısıyla değerlendirmesi 3,5 baĢlıklı öneri raporunda
değerlendirilecektir. Ancak, bu aĢamada (sentez aĢamasında); saptanan sorunlar bağlamında
ele alınması gereken temel prensipler için Ģunlar eklenebilir:
1. Yönetim modeli, geniĢ katılımlı ve mutabakat esaslı bir süreç izlenerek
belirlenmelidir.
2. YurtdıĢı

örnekleri

incelenmeli,

ortak

özellikleri

ve

farklılaĢan

yanları

değerlendirilmelidir. Türkiye için uygun model.
3. Kamu, özel sektör ve STK iĢbirliği ile, dinamik bir biçimde yönetilmelidir.
4. Dinamik, hantal olmayan, bürokrasinin azaltıldığı, hızlı karar üreten ancak kararları
mümkün olduğunca kamuoyuyla, uzmanlarla ve sektörle paylaĢan bir yapısı olmalıdır.
5. Kurumun bir yöneticisi, bir baĢı, sorumlusu olmalıdır. Ancak öneticide tüm yetkiler
toplanmamalı, 21. yy‟a yakıĢan bir demokrasi modeli benimsenmeli, kararların geniĢ
katılımla, mutabakatla alınması sağlanmalıdır.
6. Yeni geliĢtirilecek model; kentin pazarlama planını organize etmelidir.
7. Marka değeri, reklam kampanyaları, tanıtım stratejileri, basın ve halkla iliĢkiler
konularında yetkili olmalıdır.
8. YurtdıĢında olan biteni izlemek, ateĢeliklerle bağlantı içinde olmak, dıĢ mecralarla
iliĢkiyi güçlü ve canlı tutmak görevleri arasında olmalıdır.
9. Turizme hedefleri ortaya koymalı ve belirli periyotlarla performans takibini yapıp geri
beslemelerle ne durumda olunduğu konusunda değerlendirme yapmak ve stratejileri u
değerlendirmelere göre gözden geçirmek.
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4.2.3.2 Ġmaj ve Tanıtım Unsurlarının ve Yöntemlerinin Belirlenmesi
4.2.3.2.1 Ġmaj ve Destinasyon Ġmajının Kavramsal Çerçevesi
Türkiye son yıllarda turizm sektörünün hızlı büyümesiyle dikkat çeken bir ülke olsa da, sahip
olduğu kaynaklar ve coğrafi konumu dikkate alındığında, bugüne kadar ülke turizminin hak
ettiği noktaya ulaĢamamasında aĢağıda sıralanan konuların etkili olduğu düĢünülebilir.
Bunlar; kaçırılan ve/veya yeterince iyi değerlendirilmeyen fırsatlar, yetersiz ve/veya uygun
olmayan turizm yapılanması, ülke içi politik belirsizlikler, anarĢi ve terör olayları, doğal
afetler, komĢu ülkelerdeki savaĢlar, terör olayları ve ihtilaller, kuĢ gribi gibi salgın ve
dönemsel hastalıklar ve Türkiye‟nin uluslararası alanda göreceli olarak olumsuz imajı
Ģeklinde sıralanabilir. Bir diğer ifadeyle; Türkiye‟nin uluslararası turizm pazarından hakkı
olan payları alamamasında imaj sorunu önemli bir engel olarak karĢımıza çıkmaktadır (Üner
vd., 2006).
Ġnsanın doğası gereği imaj, karmaĢık ve aynı zamanda ölçümü zor bir kavramdır. Ġmajın son
derece karmaĢık olan yapısına rağmen, insan ve dolayısıyla da tüketici davranıĢlarına etki
eden önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilmesi çok sayıda araĢtırmacıyı imaj kavramını
anlamaya ve ötesinde en doğru Ģekliyle ölçmeye yönlendirmiĢtir72. Benzer Ģekilde, turizm
üzerinde yoğunlaĢan araĢtırmacılarda imaj kavramını araĢtırma konuları arasına almıĢ ve
destinasyon imajı ile ilgili yoğun bir literatür oluĢturmuĢlardır. AraĢtırmacıların imaj
çalıĢmalarına yoğun ilgi göstermelerinin temel nedeni; insanların bir destinasyonu
zihinlerinde nasıl canlandırdıkları (görselleĢtirdikleri), düĢündükleri ve neler hissettiklerinin
belirlenmesinden hareket ederek, destinasyon tercihleriyle ilgili makro ve mikro strateji
önerileri geliĢtirebilme arayıĢıdır. AraĢtırmacılar tarafından, turistik destinasyon olarak ülke,
bölge ve Ģehir gibi farklı coğrafi düzeyler ele alınmıĢ ve imajları ölçülmeye çalıĢılmıĢtır73.
Ġmajın anlamı ve ölçümüyle ilgili konuları ele alan farklı disiplinlerden araĢtırmacıların
üzerinde anlaĢtıkları temel nokta, imajın oluĢmasında hem algısal/ biliĢsel ve hem de etkin
değerlendirmelerin rol oynamasıdır (Baloğlu vd. 1999). Ġmajın “herhangi bir varlıkla ilgili
bilgi, düĢünce ve hislerden oluĢan bütün” Ģeklinde tanımlanması mümkün olabilir.
Destinasyon imajı ile ilgili olarak yapılmıĢ olan araĢtırmalar, imajın tatil yeri seçim sürecini
açıklamakta önemli bir değiĢken olduğunu tereddütsüz olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca,
72

Üner vd, 2006‟dan referansla: AslantaĢ 2002; Baloğlu ve Brinberg 1997; Baloğlu ve McCleary 1999; Baloğlu
ve Mangaloğlu 2001; Chen ve Kerstetter 1999; Crompton 1979; Dadgostar ve Isotalo 1992; Ger 1991, 1997;
Goodrich 1978; Hunt 1975; Özsoy 1999; Sönmez ve Sırakaya 2002; Tapachai ve Wayszak 2000; Tolungüç
1999; Türofed 2005; Yıldırım 2002; YeĢiltepe 2003.
73
Üner vd 2006‟dan referansla, Baloğlu 2001; Baloğlu ve Mangaloğlu 2001; Boonsiricichai 2002; Chaudhary
2000; Chen 2001; Chen ve Kerstetter 1999; Hsu, Wolfe ve Kang 2004; Kozak 2003; Raouf 1995; Sharaiha ve
Collins 1992; Tosun ve Bilim 2004; Yurtseven ve Can 2002.
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destinasyona olan ulaĢım imkânları, destinasyona olan coğrafi uzaklık ve destinasyonda
uygulanmakta olan fiyatlar gibi diğer bazı değiĢkenler de destinasyonun tercih edilmesini
etkilemektedir. Potansiyel ziyaretçilerin bir destinasyonu tercih etmeleri kararları üzerinde
etkili olan destinasyon imajı çeĢitli unsurlardan oluĢur: KiĢinin deneyimlerinden, medyadan
elde edilenlere bilgilere kadar uzanan bir geniĢ bir yelpaze içerisinde, nesne ile ilgili görülen,
duyulan, okunan ve tecrübe edilen her Ģey imajın oluĢumunda etkin rol oynamaktadır (Gartner
1993). Adı geçen bütünün, somut verilere dayalı bir boyutu olabileceği gibi, gerçeklerle
herhangi bir iliĢkisi de olmayabilecektir.
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4.2.3.2.2 Türkiye’nin Tanıtımdaki Hedefleri
Genel ülke tanıtımında amaç; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve yönetimsel
boyutlarıyla

Türkiye

imgesinin

ulusal

stratejik

hedefleri

destekleyecek

Ģekilde

geliĢtirilmesidir. Ülkenin turizm açısından tanıtımının amacı turizm imgesinin doğa, tarih,
kültürel değerler, güvenlik, temizlik, hijyen, vize kolaylıkları, ulaĢım, konaklama, eğlence,
alıĢveriĢ olanakları vb boyutlarıyla geliĢtirilmesi ve sonuçta ülkeye yönelik turizm talebi
yaratılmasıdır. Bu bağlamda genel ülke tanıtımı ile turizm tanıtımı birbirini tamamlamaktaysa
da kapsamları bütünüyle aynı değildir. Her iki tanıtma etkinliğinde de reklam ve halkla
iliĢkiler dahil olmak üzere entegre iletiĢimden yararlanılsa da hedef kitleler farklı
olabilmektedir. Genel ülke tanıtımı ve turizm tanıtımının yürütülmesinde koordinasyon
sağlanmalı, kaynak kullanımında rasyonellik, kampanyalar arasında iĢlevsel bütünlük
yaratılmalıdır.
Turizme yönelik tanıtım ve pazarlamada, turizm gelirinin maksimizasyonu sürecinde iyi
yönetiĢim ilkesine sadık kalmak temel amaç olarak benimsenmiĢtir. 9. BeĢ Yıllık Kalkınma
Planının Turizm Ġhtisas Komisyonu Raporunda Türkiye turizminde öncelikli hedef kitle;
“eğitim ve gelir düzeyi orta ve üzeri olan, fiyat ve kaliteye önem veren, genç/orta yaş grupları
ile 65 yaş üstü, seyahat deneyimi yüksek, farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyen tüketiciler”
olarak tanımlanmıĢtır74. Yine aynı raporda Türkiye‟nin hedef kitleye yönelik reklam stratejisi
Ģu Ģekildedir:
Varış noktası odaklı tanıtım kampanyaları izlenerek kampanyalarda toplam kalite
unsurunun öne çıkarılması, hedef pazarlara yönelik farklı tanıtım kampanyalarının
geliştirilmesi, özgün ve ulusal değerlere sadık kalınarak çağdaş değerlerin
vurgulanması, hedef kitleye yönelik turizm ürünlerinin öne çıkarılması, rakip ülkelerden
farklı olan ürün üstünlüklerinin vurgulanması, güvenilir ve prestiji yüksek kitle iletişim
kanallarının kullanılması, tanıtım aracı olarak internetin daha etkin bir biçimde
kullanılması, ülkemizde uluslararası başarılara imza atmış sanatçı/sporcu v.b. bireylerin
reklam öğelerinde kullanılması, var olan pazarlarda ikna edici mesajlara ağırlık
verilirken yeni pazarlarda bilgilendirici tanıtım öğelerinin kullanılması, reklam
kampanyalarının PR etkinlikleri ile desteklenmesi, hedef kitleye hızlı ve etkin bir şekilde
ulaşabilmek için elektronik teknolojiden faydalanılması gibi unsurlar dikkate
alınmalıdır.

74

http://plan9.dpt.gov.tr/oik49_turizm/49turizm.pdf, eriĢim tarihi: 9 Nisan 2012.
639

Raporda Ģu temel ilkeler belirtilmektedir: Kültür ve Turizm Bakanlığı ve tüm sektör
kuruluĢlarının yerel yönetimleri kaynaĢtıracak ve yönetimde söz sahibi yapacak, finansman
yapısı güçlü bir kongre ve ziyaretçi bürosu oluĢumuna iliĢkin bir model belirlenmelidir.
Türkiye‟nin genel tanıtımı yanında, turizm tanıtımının yürütülmesinde koordinasyon, kaynak
kullanımında rasyonellik, kampanyalar arasında iĢlevsel bütünlük sağlanmalıdır. Ulusal
hedefler; ana pazar dilimini oluĢturan deniz, kum, güneĢe ek olarak, kültür, kongre,
kurvaziyer, yatçılık ve sağlık turizmi gibi alternatif turizm ürününü bölgelere göre geliĢtirerek
pazar dilimleri çeĢitlendirilmelidir.
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4.2.3.2.3 Ġstanbul için Ġmaj ve Tanıtım
Ġstanbul‟un tanıtımını Türkiye‟nin tanıtımından ve turizm politikalarından soyutlanmıĢ olarak
değerlendirmek mümkün değildir. Türkiye‟nin turizm pazarındaki konumlandırılması ne ise
Ġstanbul da bu konumlandırmadan payına düĢeni almaktadır. Bu durumu tespit edip, Türkiye
ölçeğinde merkezi yönetim tarafından yapılmakta olan tanıtım çalıĢmalarında Ġstanbul‟un da
temsil edilmesi, bu temsiliyette yerel turizm potansiyellerinin, alternatif turizm olanaklarının
öne çıkarılması ve merkez tarafından ihmal edilebilen değerlere dikkat çekecek bir biçimde
gündeme taĢınması gerekmektedir.
Tanıtmada bütünleĢik pazarlama iletiĢimi kavramına iĢlerlik kazandırılmalı, bu kapsamda
reklam, halkla iliĢkiler, satıĢ promosyonu ve bireysel satıĢ etkinlikleri birbirlerini karĢılıklı
olarak destekleyecek ve promosyondaki nihai etkinliği en üst seviyeye çıkaracak Ģekilde
kullanılmalıdır. Ġstanbul‟un tanıtılmasında alınması gereken öncelikli karar, Ġstanbul‟un
mevcut

turizm

pazar

payının

değerlendirilmesi

ve

hedeflenen

turizm

kitlesinin

tanımlanmasıdır. Hedef bir kitlenin tanımlanmamıĢ olması, tüm dünya turistlerine eĢit
mesafede olmak anlamına gelmemelidir. Hedefin belirlenmesi konusu, kısıtlı olan tanıtım
imkanlarının etkin kullanımı için gereklidir. Tanımlanan hedef kitlelerin ortak demografik
özelliklerinin tespit edilmesi, ardından buna yönelik stratejilerin geliĢtirilmesi gerekir. Buna
göre stratejiler Ģu Ģekilde sıralanabilir:
Ġstanbul‟un tanıtımında Ġstanbul‟daki turizmin çeĢitliliği dikkate alan ve kentin turizm
kimliğinde öne çıkartılacak olan turizm türlerine yönelik imaj ve tanıtım unsurlarının ele
alınması uygun olacaktır. “Alternatif” turizm adıyla anılan ancak özünde birbirinin
bütünleyeni olan turizm türlerinin birinin de diğer bir alternatif türe olumlu katkısı ve katma
değeri olacağına kuĢku olmamalıdır. Bu durumda, alternatif türler arasında turistlerin
etkinliklere katılmalarını sağlamanın da yolları aranmalıdır. Örneğin kongre turizmin yönelik
olarak, kongre ve incentive alt yapısına yapılan yatırımlar daha iyi tanıtılmalı ve tanıtımı için
oluĢturulan örgütlenmenin içinde „Kongre ve Ziyaretçi Büroları‟na da yer verilmelidir.
Ülkemizde halen kurulmuĢ tek Büro olan Ġstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu‟nun (ICVB),
yapısı diğer alternatif turizm türleri için de örnek niteliği taĢıyabilir ve değerlendirilebilir.
Türkiye‟nin tanıtma etkinliklerinde pazar konumu güçlendirilirken Ġstanbul‟a vurgu yapılmalı,
Ġstanbul‟un rekabet üstünlükleri en etkileyici biçimde ortaya konulmalıdır. Bir arada
yaĢattığımız farklılıkların zenginliği, üç imparatorluk için baĢkentliği, iki kıtanın kesiĢmesi,
Boğaziçi, kültürel zenginlikler pazarlama iletiĢiminin ana eksenini oluĢturmalıdır. Nitekim
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yabancı turist anketleri değerlendirildiğinde, Ġstanbul imgesinin Boğaziçi, Sultanahmet,
lezzetli yemeklerin öncelikli imgeler olarak turistlerin zihinlerinde yer ettiği anlaĢılmaktadır.
YurtdıĢında örneklerde örneğin Barselona‟da bir tanıtım kampanyası için çok sayıda milli
sporcunun rol aldığı tanıtım kampanyasının çok ilgi çektiği bilinmektedir.75 Ġstanbul için de
küresel kamuoyunun ilgisini çekebilecek nitelikteki kiĢilerin olumlu izlenimler edinmesi ve
bunların kamuoyuna aktarılması Ġstanbul‟un imaj ve tanıtımı için bugüne kadar yapılmamıĢ
ve eksikliği çok hissedilmiĢ konulardır. Diğer taraftan hala geleneksel yöntemler ve
mecralarla turizm tanıtımına ciddi kaynaklar ayrılmaktadır76. Oysa Ġstanbul gibi turizmde
çeĢitliliğe yönelen bir kent için medya kanalları da çok çeĢitlenmelidir. ġu anki haliyle fazlaca
geleneksel olan yöntemler sorun oluĢturmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek için turizm
uzmanlarından alınan görüĢler doğrultusunda Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri
Toplama ĠĢi çerçevesinde strateji geliĢtirilmesi uygun olacaktır.
Diğer taraftan, pek akıllara getirilmek istenmese de beklenmedik zamanlarda güvenlik ve
benzeri faktörlere bağlı krize girilmesi ihtimali dikkate alınarak ek iletiĢim stratejilerinin
geliĢtirilmesinde ve bu tür durumlarda hangi pazarlara, segmentlere ve promosyon taktiklerine
öncelik verileceğinin kriz yönetimi yaklaĢımı içerisinde belirlenmesinde yarar vardır.
Ġstanbul hem en yoğun ziyaretçi aldığı Avrupa ülkelerinden, hem son yıllardaki yüksek
büyüme hızıyla Orta doğu ve Arap ülkelerinden hem de geliĢme potansiyeli çok açık olan
Asya ülkelerinden ziyaretçileri ağırlamaktadır. Ġstanbul‟a gelen turistlerin %60‟dan fazlasının
ziyaret nedeni, “Kültürel gezi” üst baĢlığı çerçevesinde değerlendirilebilir (bkz. turist
anketleri, 2012). Avrupa ülkelerindeki pazar payımızın sürdürülebilir turizm ürünlerinin
tanıtımı ile arttırılması, turizm açısından hızla büyüyen Doğu Asya Pasifik bölgesi ve
özellikle de Çin‟e özel bir önem verilmesi, Ortadoğu ülkelerinde pazar payının arttırılması
kent için tanımlanacak olan imaj ve tanıtım unsurlarının yol göstericisi olmalıdır. Özellikle
geliĢme potansiyeli yüksek Uzakdoğu ülkelerine yönelik kampanyalara ağırlık verilmeli, bu
ülkelerin yerel özellikleri dikkate alınarak farklı pazar özelliklerini dikkate alan mesajlarla ve
sıcak görsel ögeler kullanılarak bertaraf edilmelidir.
Ziyaret eden turistlerin memnun ayrılmalarının sağlanması, tavsiye etmeleri ve tekrar
ziyaretlerinin sağlanabilmesi, ülkelerine döndüklerinde Ġstanbul‟a yaptıkları ziyareti olumlu
anlatarak tanıtıma yapmalarının sağlanabilmesi, Ġstanbul‟dan güzel anılarla ayrılmaları
durumunda mümkün olabilir. Turistlerin memnun ayrılmalarını sağlayabilecek tedbirlerin
baĢında fiyatlara iliĢkin memnuniyetleri de önemli yer tutar. Ġç ve dıĢ rekabet ortamının
75
76

19 Nisan 2012, 3. Odak Grup Toplantısında da dile getirildi.
9-10 Haziran 2012, Arama Konferansında da dile getirildi.
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baskıları altında ve kaliteden ödün vermek pahasına fiyatları düĢürmekten kaçınılmalıdır. Bu
tür politikaların azalan tüketici tatmini, artan Ģikayetler, imaj erozyonu ve azalan taleple
sonuçlanacağı daima hatırda tutulmalıdır. Sektördeki fiyat kırma yarıĢının ve haksız rekabetin
disipline edilebilmesi için mesleki örgütlenme güçlendirilmeli ve sektörün iç denetimini
sağlayıcı araçlar geliĢtirilmelidir. Uluslararası pazarlarda fiyat rekabetine girmek yerine,
kaliteyi, ürünün benzersizliğini ve yüksek tüketici tatminini ön plana çıkaran (value for
Money) satın alınan değer yaklaĢımı benimsenmelidir. Bunun tam tersinden yani yazılı
olmayan “komisyon hukukuna” dayalı fahiĢ fiyatlandırmadan da kaçınmak aynı derecede
önem taĢımaktadır. Komisyon hukuku, alıcı ile satıcı arasında bağlayıcı olmayan hatta çoğu
kez alıcının haberinin dahi olmadığı bir komisyonu ifade etmektedir. Turisti (yani alıcıyı)
satıcı ile buluĢturan kiĢi/kiĢilerin (turist rehberleri, taksi Ģoförleri, otel yetkilileri ya da baĢka
satıcılar vb.) satıcı tarafından bir “hediye” ya da “teĢekkür” ifadesi olarak yapmıĢ olduğu
katkıdır. Bu Ģekilde bahsi geçen komisyoncu, bir sonraki seferde yine turistler/turist gruplarını
aynı satıcı ile buluĢturarak bu iliĢki perçinlenmiĢ olmaktadır. Bu yaygın uygulama, sadece
Ġstanbul‟da değil, Türkiye‟nin baĢka kentlerinde de (hatta dünyanın baĢka yerlerinde de)
karĢılıĢan bir uygulama olabilmektedir. Bu iliĢki biçimi, maddi yansımasını turistlere fatura
ettiği sürece; fiyat artıĢına neden olmakta turistler için güven zedeleyici olabilmekte ve sonuç
olarak hoĢ olmamaktadır.
Ġstanbul, ürettiği imajı ile “marka” değeri taĢımakta ve imajıyla iletiĢim kurup hedef kitlesine
ulaĢmaktadır. Ġstanbul, kentler arası rekabet gücünü, kimlik boyutunun önemi ve kent
kimliğinin sunduğu değerle tarif edebilir (bütün diğer dünya kentleri gibi). Burada Ġstanbul‟un
çok kültürlü, kozmopolit ve turizm için de çok katmanlı yapısı değerlendirilip imaj
oluĢturmada katılım, öğrenme ve deneyim liderlik ve iletiĢim ağları üzerinde durulmalıdır.
Marka imajı, kiĢinin marka hakkındaki izlenim, duygu, düĢünce, inanç ve çağrıĢımların
bütünüdür. BaĢka bir ifadeyle ise bir markanın rakip markalara göre nasıl algılandığıdır.
Marka imajı, tüketicilerin ürünle özdeĢleĢtirdikleri anlam ya da tüketicilerin üründen
anladıklarının toplamı olarak da tanımlanabilir. Bu kavramsal açıklamalardan sonra Ġstanbul
için Marka imajının, turistlerin Ġstanbul ile ilgili çeĢitli kaynaklardan edindiği izlenimlerin
sonucunda oluĢur. Bu izlenimlerin bizzat deneyimlenmesi Ģart değildir, baĢkalarının
deneyimleri; basın-yayın organlarının rolü, dijital habereĢme araçları izlenim oluĢturmada çok
önem taĢır.
Ġstanbul için imaj belirlenirken ve oluĢturulurken temel imaj ve özel imaj olarak ikiye ayırarak
inceleme yapmak gerekir. Ġstanbul için baĢlıca temel imaj unsurları iki ana yapının
değerlendirilmesi ile ele alınabilir: Bunlardan ilki: gezilecek yer, rekreasyon, turizm ve genel
643

alt yapı, ulaĢım ağı ve maliyetine iliĢkin faaliyetlerden oluĢmaktadır. Ġkincisi ise, tarihi,
kültürel, politik, sosyal, finansal, iklimsel ve doğal güzellik ve özellikleridir. Ġstanbul bu ana
baĢlıklar üzerinden sıralanan unsurlar için ne kadar olumlu imaj sağlarsa; temel imaj
unsurlarını o kadar yerine getirmiĢ olur. Bu faktörlerle ilgili olumlu imajı, potansiyel turistler
tarafından daha yakın bir incelemeye değer görülür ve olasılıkla gidilecek bir destinasyon
olarak belirlenir.
Ġstanbul‟a ait özel imaj ise potansiyel turistlerin belirli bir bakıĢ açısıyla, yaĢam refleksiyle
algılanan, birinden diğerine farklılık gösteren ve özellik barındıran bir biçimi vardır.
Turistlerin özel imajı; turistlerin demografik yaĢına, gelirine, cinsiyetine, milliyetine vs.
kimlik verilerine göre farklılık sunar. Bu bakımdan Ġstanbul‟un mümkün olduğunca geniĢ bir
yelpazeyi hedef kitle olarak alması, onların kafalarındaki imaj unsurları üzerinde olumlu
unsurları bırakması önem kazanmaktadır. Destinasyon pazarlamacıları için, imajın belki de en
önemli yönü, seyahat davranıĢında tercihleri etkilemesidir. Bu bakımdan; turistler Ġstanbul‟a
gelmeden ne getirdikleri imajları ile gelip döndükten sonra götürdükleri imajları
birbirlerinden farklılaĢabilir. Her ikisinin de iyi yönetilmesi için turistlerin mümkün
olduğunca olumlu imajlarla dönmeleri sağlanmalıdır.
Günümüzde marka yaratamayan ülkelerin küresel pazarda sadece “fiyat odaklı rekabet
edebilir” stratejisiyle hareket ettikleri gözlenmektedir. Çünkü, fiyatları düĢürmeden turistlerin
tercihi olabilmek de büyük ölçü de marka olabilmeye bağlıdır. Bu bakımdan Ġstanbul‟un var
olan marka değerini imajına olumlu biçimde yansıtması; ülke ve Ġstanbul için “ucuz
destinasyon” imajının bir haksızlık ya da bu Ģehir için küçük düĢürücü bir imaj olduğunu
kabul edilmesi gerekir. Bu imajlar, Ġstanbul hakkında öncelikle farkındalık oluĢturmak ve
daha sonra da beklentileri doğrulamak için iletiĢim çalıĢmalarıyla oluĢturulmaya
çalıĢılmalıdır. Ancak yerel ve merkezi yönetimlerin; turizm yatırımcılarının da üstüne düĢeni
yapması gerekir. Pazarlama ve yönetim-organizasyon uzmanlarının düzelterek ifade etmeye
çalıĢması gereken imajların içinin doldurulması da kenti yönetenlerin sorumluluğundadır.
Yerel yöneticiler ve özel sektör açısından kendi kent markalarını tanımak ve potansiyel
yatırımcı, turistler tarafından nasıl göründüklerini bilmek önemlidir. Eğer kentin imajı ile
gerçekler arasında farklılıklar varsa, bu farklılığı tamamen ortadan kaldıracak veya azaltacak
tedbirler almak önemlidir. Bu kentin hak ettiğinden daha kalitesiz hizmet sunumuna müsaade
etmemeleri her fırsatta, her hizmet biçiminde kaliteyi artırmayı bir vizyon, bir hedef olarak
koyma kararlılığında olması gerekir.
Ayrıca; bu Ģehrin sunabildiği hizmet ve avantajlardaki çeĢitlilik ile onun fiziksel varlıklarını
anlatabilecek sıfatlardan oluĢan bir marka oluĢturmak, kentsel ürünün değerini anlatmayı
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kolaylaĢtırmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, Ġstanbul‟da turizmin çeĢitlendirilmesi, olanakların
zenginleĢtirilmesi tematik turlarla geniĢ fiziksel alanlara turizmin dağıtılması, olumlu imaj
geliĢtirilmesini kolaylaĢtırıcı unsur olarak değerlendirilmelidir.
Firma markaları gibi kent markalarının da yönetilmesi zorunluluktur. Doğru Ģekilde
yönetilmeyen kent markaları, istenmeyen yönde değiĢecek veya zarar görecektir. GeliĢmiĢ
iletiĢim imkânları nedeniyle kentle ilgili olumsuz bilgiler çok kısa zamanda geniĢ bir alana
yayılabilmektedir. Uzun zamanda ve büyük yatırımlarla oluĢturulan kent marka imajı domino
taĢları gibi küçük darbelerle büyük zarar görebilmektedir. Dolayısıyla, olumlu marka imajı
oluĢturmak kadar onu korumak da önemlidir.
Ġstanbul Markası Ġmajının Ölçülmesi
Kentlerin marka imajlarının ölçülmesi büyük oranda soyut bir ölçmedir. Kent imajını ölçme
konusunda farklı yöntemler izleyen araĢtırmacılar bulunmaktadır. Ölçmelerin farklı
yöntemlerle yapılmasının dıĢında kent imajı ölçme çalıĢmalarında yaklaĢıma bağlı olarak
kentlerin farklı boyutlarının ölçülmesi yoluna gidilmiĢtir. Doğal olarak farklı boyutlarla
ölçme, ulaĢılan sonuçlarda da farklılıklar oluĢturmuĢtur. Kentin markasının bir bütün olarak
ölçülmesinin söz konusu olmadığı durumlarda markayı oluĢturan bir ya da birkaç boyutun
ölçülerek kent imajının belirlenmesi söz konusu olmaktadır.
Ġstanbul için, kent markası imajının, kentin algılanan imajlarını algılama haritaları yoluyla
ölçülmesi gerekir. Kent sunduğu tüm olanak ve avantajlarının yanı sıra sorunları ve
dezavantajları ile de masaya yatırılmalıdır. Böylece kent markasının oluĢturulmasını ve bu
markayı destekleyen/zorlaĢtıran unsurların tespitini yapmak için bir adım atılmıĢ olur.
Ġstanbul için marka oluĢturmadaki baĢarısını ölçmek için Ģu unsurların kullanılabileceğini
ifade etmek gerekir: tarih, cazibe merkezleri, takma ad, markalama çabaları, kentin
demografik yapısı, ekonomik durumu, turizm, yerleĢik insanların tutum ve davranıĢları,
ziyaretçiler, projelendirilmiĢ kent markası, Ģehrin zayıflıkları, problemleri ve geliĢtirilmiĢ
çözümler…
Kentin kaynakları kullanılarak yapılan imaj oluĢturma çabaları her zaman baĢarılı olmamakta
bazen de baĢarısız olabilmektedir. Böyle bir durumda baĢarısızlığın kaynağı araĢtırılmalı ve
sorunun kaynağından giderilmesi yolu aranmalıdır. Kentin imajının olumsuz olması tek bir
kiĢinin/olayın üstüne “yıkılabilecek” kadar basit bir konu değildir. Bir bütün olarak ele
alınmalı ve tıpkı imar planlarında olduğu gibi, kararlılık, tutarlılık ve geri besleme yolları
dikkatle takip edilmelidir.
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4.2.3.3 Turizm Pazarı ile Tanıtım ve Pazarlama Konusunda Ġstanbul’un Turizm
Hedeflerinin Belirlenmesi
4.2.3.3.1 Turizm Pazarı Politikası
Turizm politikası, turizmden sağlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kazançların en yüksek
düzeye çıkarılması ve maliyetlerle en fazla yarar sağlama imkânlarının araĢtırılması
hedeflenen bir yöntemdir ve bir anlamda, devlet eliyle turizmin gidiĢine yapılan müdahaledir.
Çünkü turizm sektörünün hızlı geliĢmesi, ortaya çıkardığı sorunlar, turistik reklam ve
propagandanın ağır maliyetleri, ülkenin yurtdıĢında tanıtımı gibi iĢlevler devletin bu alanda
müdahalesini zorunlu kılmaktadır.
Turizm pazarlama politikası ülkenin genel turizm politikasının bir parçasıdır. Turizm
sektörünün pazarlama politikası, kamu yönetimlerinin görevidir. Bu durumda İstanbul için
geliştirilecek olan pazarlama hedef ve politikaları, kamunun belirleyeceği üst politikadan
bağımsız ya da bu politikaların dışında düşünülemez. Ancak ülkemizde turizmin
pazarlanması kapsamında ele alınan kavram, aslında “satıĢ”ı ifade etmektedir. Pazarlama,
ürünü (ürün kimi zaman somut bir mal kimi zaman da soyut bir hizmet olabilir)
konumlandırmasıyla, dağıtım kanallarıyla, satıĢı artırıcı tedbirleriyle bir bütün stratejik
karardır. Oysa satıĢ, sadece son noktada yapılan iĢlemin maddi karĢılığının alınmasıdır. Tüm
pazarlama faaliyetleri özünde satıĢı, para hareketliliğini hedeflemez. Bazı pazarlama
faaliyetleri, ürünün/hizmetin bilinilirliğini, bazıları sosyal faydasını öne plana çıkartabilir. Bu
anlamda, Ġstanbul‟un turizm pazarlanması denilince, genellikle akıllara “kaç turist gelecek, ne
kadar döviz getirecek, ne kadar para kazandıracak?” sorularının gelmesi aslında ciddi bir
otorite yoksunluğundan kaynaklanan bilgi-deneyim eksikliğinin yansımasıdır.
Küresel turizm pazarında ilk sıralara oynayan her Ģehir gibi Ġstanbul da pazarlamasının
planlanmasında özünde Ģu dört eylemi içermelidir (Ġlgüner ve Asplund, 2011):
1. ġehir için güçlü ve çekici konumlandırma geliĢtirmek,
2. Ürün ve hizmetleri, mevcut ve potansiyel alıcı ve kullanıcıları özendirecek Ģekilde
geliĢtirmek,
3. Ürün ve hizmetlerin, etkin ve eriĢilebilir Ģekilde teminini gerçekleĢtirmek,
4. Potansiyel kullanıcılar, ayırt edici avantajın farkına varıncaya kadar Ģehrin cazip
yönleri ve yararlarını tanıtmaktır.
Turizm bakımından pazarlama eylemlerinde satıĢ odaklı bakıĢın sakıncasına yukarıda
değinilmiĢti. Benzer Ģekilde pazarlamayı tanıtım üzerine yoğunlaĢtırmakla da hata edilmiĢ
olur. Doğru tanı ve planlamayı yapmadan kaynakları amacı belli olmayan sloganlara
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harcamak anlamına gelir. “Turizm Pazarlaması”, mevcut olan her Ģeyi sunmak anlamına
gelmemektedir. Böyle olması hiçbir Ģeyi pazarlayamaz ve anlamlandırılmaz duruma
düĢülmesi riski taĢır. Bu nedenle değerler ve ilkelerde önceliklendirme, belli bir plan ve
programa bağlı olarak turizmin pazarlanması uygun olur77.
Avrupa‟daki

turizm

pazarlaması

deneyimlerinde

yaygın

uygulama,

yerel

kamu

görevlilerinden oluĢan bir planlama grubu kurarak ve bazen danıĢmanlık hizmeti alarak farklı
bir bakıĢ açısını sürece dahil etmektedir. Ancak baĢarılı bir planlama grubu için turizm
sektöründen de temsilcilerin katılması daha uygun olur. Nitekim ABD‟deki modeller buna
daha yakındır.
Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama ĠĢi çerçevesinde yapılan 3 adet odak
grup toplantısında, arama toplantısında ve çeĢitli uzmanlarla görüĢmelerde her seferinde
gündeme gelen ve çok önemsenen bir konu olarak turizmin tek elden yönetilmesi” sorunsalı
karĢımıza çıkmıĢtır. Turizmin tek elden yönetilmesi, turizmin pazarlanması konusunu da
içermektedir. Dünyada neler olup bittiğini okuyabilmek ve bu okuduklarını anlamlandırıp
yönetmek turizmin pazarlanmasının olmazsa olmazıdır.

77

3. Odak Grup Toplantısı, 24 Mayıs 2012.
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4.2.3.3.2 Üst Ölçekli Hedefler Bağlamında Ġstanbul
Ġstanbul‟daki turizm sektörünün verimliliğinin artması, ülkeye daha çok ekonomik ve sosyal
fayda sağlaması için gerekli önlemlerin alınması, yeni hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere
ulaĢacak araç ve imkanların bulunması turizm pazarlaması politikasını oluĢturur. Bu
bağlamda turizm pazarlaması konusunun kamudan bağımsız düĢülemeyeceği dikkate
alındığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından saptanan
ve Ġstanbul için çerçeveyi oluĢturan turizm pazarlama prensipleri Ģu Ģekildedir:
Ġstanbul‟un yeni pazar alanları olarak küresel eğilimler paralelinde doğuya (Asya
ülkelerine) kaymasının sağlanması. Bunun yanı sıra daha stabil olan ve en fazla sayıda
turistin geldiği ülkeler olan Almanya, Ġngiltere gibi ülkelerdeki sürekliliğin sağlanması,
Toplam ziyaretçi sayısının artırılması ancak nicelik kadar niteliğin de önemsenmesi,
Ġstanbul‟a gelen geliri yüksek ziyaretçilerin payının artırılması,
KiĢi baĢı harcamanın ve kalıĢ sürelerinin artırılması,
Mevsimselliğin azaltılarak turizm talebinin 12 aya yayılması,
Kültür, kongre, sağlık, gençlik, sağlık ve eko turizm gibi turizm çeĢitlerine yönelik
talebin arttırılması,
Turizmin kente dengeli dağılımının sağlanması,
Turizm ulaĢtırması konusunda güvenilir ve verimli çözümler geliĢtirilmesi,
Turistik merkezlerin alt yapılarının ve kamuya iliĢkin donanımlarının iyileĢtirilmesi,
Yatakların doluluk oranlarının yükseltilmesi,
Fiyatlarla hizmetler arasında optimal iliĢkinin kurulması,
Turizm arzının, küresel eğilimlere ve Ġstanbul‟un potansiyel pazarlarına uyarlanması,
Turistik reklam ve tanıtım araçlarının dijital platformlara taĢınması,
Çekici bir turizm arzı oluĢturulmasıdır.
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4.2.3.3.3 Ġstanbul için Turizmin Tanıtım ve Pazarlamasına Yönelik GZFT Analizi
Turizm pazarının ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik adım atılması durumunda turizm
planlama grubunun üç önemli görevi olmalıdır:
1. ġehrin Ģartlarını analiz ve sorunlarını teĢhis etmeli: Güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve
tehditler ele alınmalıdır.
2. ġehrin gerçekçi bir Ģekilde saptanmıĢ sorunları üzerine uzun dönem öngörüleri
geliĢtirmelidir. Bu öngörü turizm karmasından oluĢmalı ve bunlara dayalı artı değer
yaratacak sürecin baĢlamasına olanak vermelidir.
3. ÇeĢitli yatırım ve dönüĢümleri içeren uzun dönemli eylem planı geliĢtirilmelidir. Artıdeğer oluĢmasını sağlayan süreç zaman alabilir, bazı iyi örneklerde bu süre 10-15 yılı
bulabilmektedir. Bu durumda siyasi iradenin soluğunun bu kadar uzun vadeye
yetmesi, bunu ulusal bir görev gibi yerine getirmesi gerekir.
Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama ĠĢi çerçevesinde yukarıdaki
bölümlerde turizme iliĢkin yeni yapılanmanın gerekliliğinden ve içeriğinden söz edilmiĢtir.
Bu bölümde, GZFT analizine giriĢ yapılmıĢtır.
Güçlü Yanlar
Yönetime Yönelik
Özellikle Türkiye markası ile iyi bilinen markalara sahip olması ve bunların pek çoğunun
Ġstanbul ile bağlantılı-iliĢkili olması (THY gibi..)
Kültürel Altyapısına Yönelik
Ġstanbul‟un Türkiye‟nin her yerinden göç alması nedeniyle ülkenin her kenti ile iliĢkileri
olan Ġstanbulluların varlığı ve bu iliĢkinin iç turizmin en büyük dinamiği olması
Özgün sosyo-kültürel özellikleri ve Doğu ile Batının heyecan verici ve biraz da kaotik
bileĢiminin sunulması,
Zengin tarihi ve kültürel mirası
Gelenek ve görenekler ile Türk insanının konukseverliği ve turistlere karĢı –genellikleolumlu yaklaĢımı
Pazarlamasında kullanılabilecek çok sayıda hikaye, efsane ve kültürel imge içermesi78‟dir
Sosyal Sermayesine Yönelik
Turizm olgusuna çabuk adapte olabilen genç ve dinamik nüfus yapısı,

78

Arama Konferansı, 09.06.2012-10.06.2012.
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Turizmin çeĢitliliği konusunda özgün projeler geliĢtiren ve bunu turistlere sunabilen çok
sayıda turizm firmasının/acentanın olması,
Ġstanbul‟un ekonomik olarak taĢıdığı yük yabancı ülkelerle olan ekonomik iliĢkiler
açsından kilit rol oynamasını sağlamaktadır. Bu açıdan Ġstanbul‟dan yönetilen çok sayıda
yabancı ortaklı Türk firmaları, yabancı yatırımcılarla temas kuran finans kurumları vb
firmaların varlığıdır.
UlaĢım Olanaklarına Yönelik
Turizmin çeĢitlenmesine olanak veren coğrafi yapısı ve ulaĢım iliĢkileri,
Kente eriĢimi sağlayan ulaĢım türlerinin ve teknik altyapısının gücüdür.
ĠletiĢim Olanaklarına Yönelik
Tek merkezden planlandığında uygun iletiĢim ve tanıtım materyallerini üretebilecek,
yayınlayıp dağıtabilecek nitelikte insan kaynağı, teknik olanakları ve mali gücünün
olması,
Dijital platformlarda sayısız portallarla Ġstanbul‟un tanıtılmakta olmasıdır.
Mekâna Yönelik
Ġstanbul‟un antik çağa dayanan geçmiĢi, kentin her yerinde geçmiĢin izlerini taĢıyan ve
sunan anıt eserlerin olması,
Ġklim, doğal kaynaklar ile tarihi değerlerin varlığı ve henüz bozulmamıĢ yerlerin olması
Ġstanbul‟un kendine özgü ve dünyanın baĢka hiçbir yerinde olmayan coğrafyasıdır.
Zayıf Yönler
Yönetime Yönelik
Turizm yönetimin tek bir merkezden gerçekleĢtirilememesinden kaynaklanan yetki ve
sorumluluk karmaĢalarının yaĢanması,
Tanıtma ve pazarlamaya ayrılan kaynakların kullanımındaki eĢgüdüm yetersizliği,
Ġstanbul‟un tanıtım ve pazarlama stratejisine yön verecek araĢtırmaların yapılmaması ya
da kısıtlı olması,
Turizm ile ilgili veri toplama ve toplanan verinin paylaĢılmaması problemi. Bu
problemler nedeniyle, neye tam olarak sahip olunduğunun bilinmemesi ve neyin
hedeflenmesi gerektiği ve nasıl algılandığı konusunda strateji geliĢtirme güçlüğü
çekilmesi,
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Ġstanbul turizminin hangi alanda öne çıkartılacak sorusuna yanıt verecek kurum
olmaması,
Ġstanbul‟un sloganının, görsel bir imgesinin grafik pazarlama unsurunun olmaması,
Ucuz turizm destinasyonu imajının yerleĢmiĢ olmasıdır.
Ġnsan ve Kültürel Altyapısına Yönelik
Yabancı dil ile iletiĢim kurmada yaĢanan güçlük: özellikle profesyonel olarak turistlere
hizmet sunmak durumunda olan Ġstanbulluların (esnaf, taksici gibi…) iyi niyetine rağmen
iletiĢim kurma güçlüğü,
Turistlere karĢı iyi niyetli olmayan yaklaĢımların varlığı: fahiĢ fiyatlandırma, taciz vs.
UlaĢım Olanaklarına Yönelik
Kent içindeki ulaĢımın yoğun trafikten kaynaklanan olumsuzluğu,
Turistlerin toplu taĢıma olanaklarından yararlanması için kolaylaĢtırıcı unsurların
olunmaması, bireysel taĢımacılık için tek alternatifin taksi olması,
Taksicilerin olumsuz imajı ve turistlerden en çok Ģikayet alan konulardan birisi olması,
Turistleri yönlendiren trafik iĢaret ve levhalarının yetersiz olması,
Turizmin çeĢitlendirilmesi olasıyken bunun için uygun ulaĢım altyapısının olmaması, olan
ulaĢım siteminin ise kombine ulaĢım biçiminde olmaması nedeniyle caydıracak kadar güç
olmasıdır.
ĠletiĢim Olanaklarına Yönelik
BroĢür, tanıtıcı el kitapçıkları konusunda çok nitelikli olmayan, çok çeĢitli kurumlar
tarafından yaptırılan çok sayıda dokümanın olması, buna karĢılık hiçbirinin kullanıĢlı ve
kapsamlı olmaması,
Yabancı dillere çevrilen tanıtıcı broĢür vs de görülen çeviri hataları, eksiklerin varlığı,
Son yıllarda artan sayıda turist gelen Doğu Asya ülkelerinin dillerinde broĢürlerin
olmayıĢı,
Dijital platformun henüz etkin ve hedefine yönelik olarak yönetilememesi,
Ġstanbul‟la özdeĢleĢen kültürel etkinliklerin, uluslararası festivallerin beklendiği kadar
turist çekememesi ve Ġstanbul‟un bu etkinliklerle anılamamasıdır.
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Mekâna Yönelik
Altyapı ve hizmet kalitesinin ve destek sektörlerdeki geliĢmenin, hızlı talep artıĢına
paralel gereksinimlere yanıt verememesi,
Bugünkü haliyle Tarihi Yarımada, çok az Beyoğlu ve daha az Anadolu yakasına sıkıĢmıĢ
turizm etkinlikleri,
Kültürel mirasa ait yapılar ve objeler insanlık tarihine ıĢık tuttuğu için önemlidir. Onların
korunması geçmiĢe ve onların anlatılarına duyulan ihtiyacın göstergesi olması gerekirken,
kültür mirasının daha çok Osmanlı Dönemi eserlerine odaklanması; Ġstanbul‟un 8000 yılı
aĢkın geçmiĢinin olduğunun ihmal edilmesi, görmezden gelinmesidir.
Fırsatlar
Yönetime Yönelik
Dünyada turist profilinin doğu ülkelerine kaymakta olması ve bu potansiyeli gösteren
pazarlarda Türkiye‟ye ve Ġstanbul‟a yönelik ilginin artması,
Türkiye turizm pazarında ihtisaslaĢmıĢ seyahat organizatörlerinin artması,
Türkiye ekonomisinin kalbinin Ġstanbul‟da atması, bölgesel dengesizlik bakımından sorun
olmakla birlikte, turizmin çeĢitliliği bakımından (fuar, kongre, akademik vs. )
avantajlarıdır.
Ġnsani ve Kültürel Altyapısına Yönelik
Türkiye‟nin çok kültürlü yapısını yansıtan bir kent olması, buna bağlı olarak turizmin bazı
alanlarınaavantajlar sunması (gurme gibi),
Dizi ve filmlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak Ġstanbul‟daki çeĢitli mekanların
görünmesi, bu yapımların yurtdıĢında gördüğü talep nedeniyle doğal olarak Ġstanbul‟a
olan ilgiliyi de artırmalarıdır.
UlaĢım ve ĠletiĢim Olanaklarına Yönelik
Sivil havayolu firmalarının hızla büyümesi ve yurtdıĢında yeni destinasyonlara direkt
uçuĢlar geliĢtirmeleri,
Türkiye‟nin diğer Avrupa ülkelerini en doğusunda yer alması nedeniyle geliĢmekte olan
Doğu ve Asya pazarlarına göreli yakın coğrafi konumu,
Türkiye‟de bilgi ve iletiĢim teknolojilerine ait alt yapının hızla geliĢmesi, yaygınlaĢması
ve ucuzlaması,
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Tanıtımlarda Ġstanbul‟un sunduğu yaĢam tarzı ve seyahat deneyiminin duygulara hitap
eden mesajlarla aktarılması79‟dır.
Mekâna Yönelik
UNESCO‟nun Tarihi Yarımadayı Dünya Mirası Listesi‟nde tutması,
Türkiye‟nin tüm destinasyonlarındaki turizm talebinin artmakta olması,
Ġstanbul‟un Türkiye‟nin giriĢ kapısı olması,
Batı Akdeniz'deki kirlenme sonucu, Doğu Akdeniz bölgesinin çekiciliğinin artmasıdır.
Tehditler
Yönetime Yönelik
Avrupa Birliği'nin, Birlik içi turizm hareketlerini özendirici politikalarında Türkiye‟nin
zaman zaman dıĢlanması,
Kamu kurumları arasında gerekli koordinasyonun kurulamaması,
Fiyatların standardize edilememesi nedeniyle zaman zaman fahiĢ fiyat uygulamalarına
maruz kalınması ve bunun olumsuz pazarlama malzemesi olarak aleyhte kullanılmasıdır.
Ġnsanı ve Kültürel Altyapısına Yönelik
Yüksek oranda göç alması nedeniyle “Ġstanbulluluk” bilincinin, Ġstanbul yaĢam biçiminin
ve kültürünün yok olmakta olması,
Kente göç ile gelenlerin kendilerini Ġstanbullu olarak tanımlamamaları, kentlerine yabancı
olmaları,
Dejenere olmuĢ kültürel imgelerin kentin pazarlanmasında kullanılmasıdır.
UlaĢım ve ĠletiĢim Olanaklarına Yönelik
Turizmin tanıtımında ve pazarlanmasında rol oynayan en önemli aktör olan Kültür ve
Turizm Bakanlığı‟ndaki tanıtım bütçesinin doğru kanallara ulaĢamaması,
Üniversitelerin turizm ile ilgili bölümlerinin, sektörün değiĢen gereksinimleri
doğrultusunda eğitimlerini hızla revize edememesi,
Ucuz destinasyon imajı,
Küresel medya ortamında Türkiye ve Ġstanbul için yapılan kötü niyetli ve/veya olumsuz
yayınların

hızla

yayılması

ve

mevcut/potansiyel

turistleri

bu

olumsuzlukların

etkilemesidir.
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3. Odak grup toplantısı, 24.05.2012
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Mekana Yönelik
Kentin doğal güzelliklerinin, tarihi siluetinin çeĢitli nedenlerle (sermayenin baskısı, siyasi
irade yoksunluğu, kısa vadeli maddi çıkarlar ya da kazançlar uğruna) hiçe sayılması,
Tarihi Yarımada‟nın özgün silüetini ve karakterini zedeleyen yapılar/müdahaleler
nedeniyle Unesco listesinden çıkartılması tehlikesidir.
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4.2.4 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN YASAL VE YÖNETSEL BOYUTUNUN SENTEZĠ
Ülkemizde ilk turizm hareketleri 1890 yılında yürürlüğe giren “Seyyahine Tercümanlık
Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190 Sayılı Nizamname” ile baĢlamıĢtır. Turizmin kamu
yönetimi içinde yer alması ise 1934 yılında kurulan Turizm Bürosu ile gerçekleĢmiĢtir.
Turizm Bürosu 1939 yılında Ticaret Vekâleti‟nin kuruluĢu sırasında “Turizm Müdürlüğü”,
1949 yılından itibaren ise “Basın – Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü” adını almıĢtır.
(Evliyaoğlu, 1989). Türkiye‟ de turizm alanında yapılacak yatırımların özendirilmesi konusu
ilk olarak 1950 tarihli Turizm Müesseselerini TeĢvik Kanunu ile ele alındı ve aynı yıl Türkiye
Emlak Kredi Bankasında Turizm Kredisi Fonu oluĢturulmuĢtur (Barutçugil, 1984). 1953
yılında ise, turizm ekonomisinin ulusal ekonomi içindeki yerinin sağlamlaĢtırıp, turizm
çalıĢmalarının hızlandırılması amacıyla 6086 sayılı “Turizm Endüstrisini TeĢvik Kanunu”
çıkarılmıĢtır.
Turizm alanında diğer önemli aĢama baĢta Ziraat Bankası olmak üzere diğer bazı bankaların
da katılması ile 1955 yılında, TC Turizm Bankası‟nın kurulmuĢ olmasıdır. Bankanın amaçları
arasında, turizm yatırımlarına finansman sağlanmasının yanı sıra, çeĢitli turistik konaklama
tesislerinin kurulması da yer almaktadır. 1960 yılında bu banka sermayesini TC Turizm
Bankası AS‟ ye devretmiĢtir. Faaliyetine 1962 yılında baĢlayan bu bankanın kısa adı
TURBAN‟dır (Türsab, 1997, 28). 1963 yılında planlı kalkınma dönemine geçilmesi ile
birlikte yalnızca turizm ile ilgilenmesi amaçlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuĢ ve
bu süreç Türkiye‟de turizm açısından önemli bir dönüm noktası olmuĢtur. Türkiye‟nin içinde
ve dıĢında turizmi geliĢtirmek, turizmi ulusal ekonominin verimli bir kesimi durumuna
getirmek, turizmle ilgili çalıĢmalar yapmak ve yaptırmak, ülkenin turizme elveriĢli tüm
olanaklarını değerlendirmek turizme özendirmek, yol göstermek ve tüm çalıĢmalar arasında
uyum sağlamak, Türkiye‟yi tanıtıcı nitelikteki hizmetleri yürütmek gibi görevler 2 Temmuz
1963‟te 265 sayılı kanunla kurulan bu bakanlığa verilmiĢtir (Barutçugil, 1984, 199). 80
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1980‟li yıllarda Türkiye‟de turizm açısından önem taĢıyan bir dizi değiĢiklik gerçekleĢtirilmiĢtir. 27 Ocak
1982 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türk turizminde kamu örgütlenmesi açısından önemli bir aĢama olan
Turizm ĠĢleri Yüksek Koordinasyon Kurulu oluĢturulması ve 12 Mart 1982‟de kabul edilen 2634 sayılı Turizmi
TeĢvik Kanunu Türkiye‟de turizmin geliĢmesi açısından önemli birer dönüm noktasıdır (Barutçugil, 1984).
Türkiye‟de turizme ilk önemli ve ciddi ilgi “Türk Seyyahin Cemiyeti” ile ortaya çıktı. Birinci Dünya Savasından
sonra bir dizi aydın kesim Ġstanbul‟a gelen yabancı seyyahlara rehberlik ve tercümanlık yapmaya baĢladılar.
Sonraları birleĢerek tercümanlık ve rehberlik faaliyetlerini fahri olarak” yürütmek amacıyla 1923 yılında Türk
Seyyahin Cemiyetini kurdular. Daha sonra Atatürk‟ ün direktifleri ile Türk Seyyahin Cemiyeti “Turing ve
Otomobil Kulübü” adını aldı. Uluslararasında da önemli ve itibarlı bir Ģekilde yer alarak kendini kabul ettiren bu
kulüp, Türkiye‟ye turizm alanında büyük yarar sağladı (Evliyaoglu, 1989). Cumhuriyetin ilk yıllarında turizm ve
acentecilik faaliyetleri ilk kez 18 Ekim 1923 tarihinde Beyoğlu Pera Palas Oteli‟nde faaliyete geçen Milli Türk
Seyahat Acentacılığı (NATTA) tarafından yürütülmeye baĢlandı. Bilet satıĢları ile birlikte otomobil kiralama,
broĢür basma, rehber sağlama ve iç ve dıĢ seyahatler düzenleme gibi faaliyetlerde bulunan NATTA aynı
zamanda gerçekleĢtirdiği bu faaliyetlerle Uluslararası Seyahat Acentaları Federasyonu FIA‟ ya ve Uluslararası
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Turizm örgütleri ülkelerin turizm politikası oluĢturmada, turizm planlaması yapmada, turizm
sektöründen en iyi Ģekilde faydalanmada en önemli aracılardır. Örgütlerin koordineli Ģekilde
hareket etmesi, sektör temsilcileri ve iĢletmeler ile iĢbirliği halinde hareket etmeleri, onlara
gerektiği durumlarda yol göstermeleri sektör geliĢimi için önemlidir. AĢağıda Türkiye‟nin
baĢlıca turizm örgütlerine kısa tarihçeleri, kuruluĢ amaçları ve faaliyet doğrultuları
kapsamında değinilmiĢtir.

Turizm Örgütleri Birliği‟ ne (AGOT) de üye idi. NATTA‟nın yanında anılan bir diğer kuruluĢ da, PASSRAPIDE
(Milli Türk Seyahat Sirketi)‟dir. 1927–1937 yılları arasında yurtdıĢından gelen ve yurtdıĢına gidenlerin pasaport
iĢlemleri, gelenlere rehber sağlama, otel ve pansiyon kiralama, vapur ve tren biletleri satma gibi konularda
faaliyet gösterdi. 1950‟li yılların sonuna doğru sektörde meydana gelen canlanma acentaları yeni bir örgüt
kurmaya teĢvik etti ve Türkiye Seyahat Acentaları Cemiyeti (TÜSCAT) kuruldu. Bu cemiyet 1970‟li yıllara
kadar faaliyetlerini devam ettirdi.
Türkiye Milli Talebe Federasyonu TMTF, Türkiye Milli Gençlik TeĢkilatı TMGT ve Türkiye Seyahat Acentaları
Cemiyeti TÜSCAT‟ın kurulmasını izleyen yıllar 1972 yılında bu mirası TÜRSAB adında yeni bir örgütlüğe
bıraktılar (Türsab, 1997, 13-15 ve 28). Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nu
sırasıyla 1971 yılında kurulan TUROB, 1980' li yılların ortalarında kurulan TUGEV, 1988 yılında kurulan TYD,
1993 yılında kurulan TÜRÇEV, 1996 yılında kurulan TÜROFED, 1997 yılında kurulan TYD ve 1998 yılında
kurulan TUREB izlemiĢtir.
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4.2.4.1 Türkiye’de Turizm ile Ġlgili Örgütler
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yukarıda da belirtildiği gibi 1963 yılında kalkınma dönemine geçilmesi ile birlikte yalnızca
turizm ile ilgilenmesi amacı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuĢtur. 1989 yılında
Turizm Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olarak ayrı birer bakanlık haline dönüĢtükten sonra
16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yeniden birleĢerek
kurulmuĢtur. 29.4.2003 tarihli ve 25093 sayılı resmi gazeteye göre Bakanlığın amacı, kültürel
değerleri yaĢatmak, geliĢtirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve
kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, Türkiye‟nin turizme elveriĢli bütün
imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak Ģekilde değerlendirmek, turizmin
geliĢtirilmesi, pazarlanması, teĢvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve
turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarını yönlendirmek ve bu kuruluĢlarla
iĢbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluĢları ve özel sektör ile iletiĢimi
geliĢtirmek ve iĢbirliği yapmaktır. Bakanlığın görevleri ise kısaca milli, manevi, tarihi,
kültürel vb değerlerin korunması ve değerlendirilmesi ile milli bütünlüğe ve ekonomik
geliĢmeye katkı sağlamak, kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ve
özel sektör ile iĢbirliği içerisinde olmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak, ülkenin kültürel
ve turistik tanıtımını yürütmek Ģeklinde özetlenebilir (10).
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
1972‟de Türkiye‟de turizm aracıları ile ilgili tek yasal düzenleme olan 1618 sayılı Seyahat
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu yürürlüğe girerek seyahat acentaları
tanımlanmıĢ ve gruplara ayrılmıĢ ve faaliyet alanları belirlenmiĢtir. TÜRSAB ile ilgili
mevzuat 1973yılında çıkarılan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile daha da
geliĢtirilmiĢtir. 1975 yılında çıkarılan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile de seyahat
acentalarının tüm faaliyetlerine iliĢkin ayrıntılı tanımlamalar ve sınıflandırmalar yapılmıĢtır.
Bu mevzuat ile Türkiye‟ de seyahat acentacılığı, yasal düzenlemeye ve kamu kurulusu
niteliğinde bir meslek örgütüne kavuĢmakta, mesleğe giriĢ özel koĢullara bağlanmakta ve
aracılık faaliyetlerini yürütmek yalnız acentalara bırakılmaktadır. Türk turizmi ve turistler
özel olarak korunmak suretiyle haksız kazanç yolları kapanmakta ve acentalar devlet
tarafından sağlanan bazı kolaylıklardan yararlanma olanağını elde etmektedirler (Barutçugil,
1084, s. 230-231).
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1618 sayılı kanunun belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin sağlanması,
mesleğin geliĢimine iliĢkin faaliyetler, seyahat acentalarının karĢılaĢtıkları sorunların çözümü
yönünde yapılan çalıĢmalar, TÜRSAB'ın hizmet alanı içinde yer alan önemli iĢlevler
arasındadır. Turizm sektöründe yaĢanan geliĢmeler ve karĢılaĢılan sorunlara iliĢkin tüm
konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de
TÜRSAB'ın temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için,
kamu ve özel sektör turizm örgütleri ile ortaklasa çalıĢmalar yapan TÜRSAB, turizm
politikalarının geliĢtirilmesinde de önemli görevler üstlenir. TÜRSAB çevresel, tarihi ve
insani değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda, bir
sivil birlik olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taĢımaktadır. TÜRSAB'ın
çalıĢmaları arasında uluslararası iliĢkiler ve görev kapsamı içinde yürütülen tanıtım
faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. TÜRSAB, Dünya Turizm Örgütü (WTO), Uluslararası
Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği içindeki Seyahat
Acentaları ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA), Uluslararası Tur Operatörleri
Birliği (IFTO) gibi uluslararası önemli kuruluĢların üyesidir (11).
Turistik Otelciler ĠĢletmeciler ve Yatırımcılar Birligi (TUROB)
Otelcilik sektörü temsilcilerinin bir arada faaliyetler yürüttüğü TUROB” 1971 yılında,
Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği (T.O.D) adıyla 13 kiĢi ile kurulmuĢtur. 1983
yılına kadar faaliyet gösteren bu dernek Dernekler Kanunu'nun değiĢmesi üzerine Turistik
Otelciler ĠĢletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) adını almıĢtır. Örgütün kuruluĢ amacı,
turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalıĢmalar yapmak ve
bu çalıĢmalara katkıda bulunmak, turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine uygun
geliĢmesini sağlamak, bu doğrultuda üyeleri arasında ve turizmle doğrudan ve dolaylı ilgisi
bulunan daire, kurum, kuruluĢ ve kiĢilerle irtibatı ve koordinasyonu sağlamak ve üyelerini
sektör içinde ve dıĢında temsil etmektir. Örgüt turizm sektörünün en önemli kolu olan
konaklama bölümünü anayasal bir kuruluĢta toplayacak olan Türkiye Turistik Otelciler Birliği
kanun taslağının hazırlanmasında öncülük yapmıĢ ve bu konuda çalıĢmalara devam
etmektedir. Örgüt üyelerine ülkesel ve uluslararası turizm faaliyetlerinde geçerlilik sağlayan
bir hüviyet kartını ilk defa hazırlamıĢtır ve bu kartlar her iki yılda bir yenilenmektedir.
Örgütün baĢlıca amaçları arasında otellerin turizme katkı sağlayacak tüm imkânların yine
oteller ve turizmi geliĢtirecek Ģekilde yeniden düzenlemek, bakanlık ve sektör kuruluĢlarıyla
konusunda çalıĢmalar yapmak, bakanlık ve sektör kuruluĢlarıyla iĢbirliği yaparak bakanlığa
ve sektöre yol gösterici raporlar hazırlamak gibi maddeler yer almaktadır. Örgütün önemli
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görevlerinden bazıları ise; sektör içinde etkili ve kontrollü bir Ģekilde yapılmıĢ anketlerden
elde edilecek sonuçları ÇalıĢma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ile kamuya duyurmak,
yabancı ve yerli yatırımları yönlendirecek projeler hazırlatmak, otellerin ve tesislerin tasnifini
yaparak bunların tanıtımında etkin rol oynamak olarak sıralanabilir (12).
Turist Rehberleri Birliği (TUREB)
Kısa adı TUREB olan Turist Rehberleri Birliği, Eylül 1998'de dört meslek örgütünün bir
araya gelmesiyle oluĢmuĢ, ardından 2002 tarihinde üç yeni meslek örgütünün de eklenmesi ile
yedi meslek örgütünün yenilenmiĢ bir protokol etrafında bir araya gelmesiyle oluĢturulmuĢ
temsili bir birliktir. Örgüt çalıĢmaları Nisan 2006 tarihinden itibaren Profesyonel Turist
Rehberleri Birliği Derneği çatısı altında ĠRO (Ġstanbul Turist Rehberleri Odası), ARED
(Ankara Profesyonel Turizm Rehberleri Derneği), KARED (Kapadokya Rehberler Derneği),
KURED (Kusadası Turist Rehberleri Derneği), KARDER (Karadeniz Profesyonel Turist
Rehberleri Derneği), BORED (Bodrum Profesyonel Turist Rehberleri Derneği) ve ÇARED
(Çanakkale Rehberler Derneği) „in katılımı ile sürdürülmektedir.
Aynı TUREB yapısını koruyacak, bunun yanında rehber derneklerinin bağlayıcı bir yapıyla
bir üst birlik olan federasyonda birleĢmesini sağlamak amacıyla “Federasyon” statüsünde
örgütlenme modeli Mart 2007 tarihinde resmen hayata geçirildi. Kısa adı TUREF olan
"Profesyonel Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu", Ġstanbul, Ankara, NevĢehir,
KuĢadası, Bodrum, Çanakkale ve Trabzon olmak üzere 7 ildeki rehber örgütlerinin biraraya
gelmesiyle kurulmuĢtur. TUREF, profesyonel turist rehberliğinin bir “meslek” olarak
tanınmasını, mesleki sorunları giderecek bir “Rehberlik Meslek Yasasının” çıkarılmasını,
meslek ve mesleki örgütlenme konusunda halen sürmekte olan idari ve mesleki çabaların
baĢarıya ulaĢmasını sağlamayı amaçlamaktadır (14).
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Örgütün kuruluĢ amaçları; üyelere daha iyi hizmet vermek, sektörü geleceğe hazırlamak ve
doğru yönlendirmek, daha etkin ve donanımlı bir örgütsel yapılanma içerisine girmek,
sektörde güç birliği yaratmak, sektörün yanlıĢ vergi ve para politikalarından dolayı uğradığı
ve uğrayabileceği zararları bertaraf etmek, ülke tanıtımına katkıda bulunmak olarak
özetlenebilir (15).
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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD)
1988 yılında baĢlıca turizm yatırımcıları tarafından kurulan Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği (TYD), turizm sektöründe yatırım yapan kiĢi ve kuruluĢların meslek örgütüdür (16).
Örgüt Türkiye‟de turizm sektörünün herhangi bir alanında yatırım yapmıĢ olan kiĢileri bir
araya getirmekte ve bu yatırımcıları gerekli platformlarda temsil etmektedir (Öztas, 2002, 90).
Turizm yatırımlarını Türkiye turizminin geliĢmesinde önemli bir güç olarak gören TYD
turizmin geliĢiminde ve yönlendirilmesinde önemli rol üstlenmiĢtir. Konaklamadan yat
limanına, turist taĢımacılığından Avrupa‟daki Türk tur operatörlerine, alıĢveriĢ ve eğlence
merkezinden golf kulübüne kadar turizmin ana dallarındaki baĢlıca yatırımcı ve iĢletmecileri
bünyesinde toplamıĢtır. Halen 185 üyesi bulunan TYD, Dünya Turizm Örgütü (WTO), ĠĢ
Konseyi, Global Real Estate Institute of Europe (GRI), Avrupa Çevre Eğitim Vakfı‟nı (FEEE)
temsilen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) yönetim kurulu üyesidir (17). TTYD
faaliyetlerini Sektörel Dernekler Federasyonu bünyesinde yürütmektedir.
Profesyonel Turizm Yazarları, Gazetecileri ve Editörleri Dernegi (TUYED)
1996 yılında turizm sektörüne yönelik yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalıĢan
gazeteci, yazar, editör, muhabir ve araĢtırmacılarının kurduğu bir örgüttür. TUYED birinci
genel kurulunu 26 Kasım 1997´de Ġstanbul Gazeteciler Cemiyeti‟nin ÇemberlitaĢ‟taki Basın
Müzesi‟nde yaparak çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. TUYED, diğer ülkelerde ve Türkiye´de hızla
geliĢen, her alanda uzmanlaĢma sürecinin basın yayın alanındaki yansımasının bir ifadesi
olarak turizm gazeteciliği, muhabirliği, yazarlığı, editörlüğü ve akademisyenliğinin genelden
ayrı bir uzmanlık alanı olduğu gerçeğinden hareketle kurulmuĢ bir dernektir.
TUYED´ in amacı, turizm haberi yazan muhabir, turizm yayını çıkaran yayıncı veya editör ya
da turizm ile ilgili yazı yazan yazarlar ve turizm sektörüne yönelik araĢtırma yapan
akademisyenlerin sahip oldukları deneyim ve birikimleri ile sektöre ve genel kamuoyuna
seyahat endüstrisi konusunda kurum ve kiĢilere sağlıklı bilgi aktarılmasını sağlamaktır (18).
Turizm GeliĢtirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV)
Kısa adı TUGEV olan ve 1984 yılında kurulan Turizm GeliĢtirme ve Eğitim Vakfı‟nın
kuruluĢ amacı; kısa ve uzun dönemdeki turizm politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına
katkıda bulunmak, bu çerçevedeki faaliyetlerin, organizasyon ve eĢgüdümlemeye yardımcı
olmak ve bu konularda baĢarıyı sağlayacak turizm eğitiminin oluĢması için kısa ve uzun
dönemli turizm eğitim politikasının tespit ve planlanmasının yapılmasını sağlamak olarak
belirlenmiĢtir (Öztas, 2002, 90; Turizm GeliĢtirme ve Eğitimi Vakfı Resmi Senedi).
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1990‟lı yıllarda akademik çalıĢma yapanlar için ayrı bir yeri ve önemi olan bu örgüt turizm
eğitiminden, turizm araĢtırmalarına, turizm veri tabanının oluĢturulmasına kadar pek çok
önemli çalıĢmayı gerçekleĢtirilmiĢtir. TUGEV bünyesinde bir yönüyle turizm sektörüne, bir
yönüyle de akademik çevrelere yönelik olmak üzere pek çok ciddi çalımsa ortaya çıkarılmıĢtır
(19). TUGEV‟ in 1997 yılında eğitim faaliyetlerinin bir miktar zayıfladığı dönemde, vakfın
önde gelen üyelerinin Ġstanbul‟un tanıtım eksikliğini dile getirmiĢler ve vakfın buna yönelik
çalıĢmalar yapabileceğini görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu doğrultuda ülkesel tanıtım ve
pazarlamadan ziyade Ģehir bazında tanıtım yapmayı ve buna en uygun araç olarak kongre
turizmini görmüĢlerdir. Vakıf bünyesinde oluĢan bir örgütlenmenin, yasal statüsü
çerçevesinde ticari faaliyette bulunamayacağını, ancak bunun iktisadi isletme kanalı ile
yapılabileceğini belirtmiĢlerdir. Bu amaçla da TUGEV bünyesinde 1997 yılında Kongre ve
Ziyaretçi Bürosu Ġktisadi ĠĢletmesi kurulmuĢtur. ĠĢletmenin amacı: “Türkiye ve özellikle
Ġstanbul‟un kongre, konferans, fuar ve sergileme olanaklarını yurtdıĢında ve içinde tanıtıp
pazarlamasına yardımcı olmak sureti ile kongre ve konferans turizmini özendirmek, kentin ve
ülkenin tanıtımına katkıda bulunarak turizmin geliĢtirilmesini sağlamak” tır (Turizm
GeliĢtirme ve Eğitim Vakfı Resmi Senedi, 2006). Bu amaçla TUGEV Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu Ġktisadi Ġsletmesi ICVB (Istanbul Convention and Visitors Bureau) adı altında çeĢitli
kongre, seminer ve organizasyonlar yürütmektedir.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde, Mavi
Bayrak uygulamasının Türkiye‟de de baĢlatılabilmesi amacı ile kurulmuĢtur. Akdeniz
çanağında turizmde geliĢmiĢ olan ülkelerde yaygınlaĢmaya baĢlayan sağlıklı plaj, bakımlı ve
kontrol edilen bir çevreyi simgeleyen Mavi Bayrak'ın turizm açısından da önemli olduğu
yaklaĢımı ile çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. TÜRÇEV kurulusunu takiben Avrupa Çevre Eğitim
Vakfı'na (FEEE) üye olmuĢtur ve Türkiye‟yi temsilen faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Örgütün
1996 yılında FEEE Genel Kurulu'nda tam üyeliği gündeme gelmiĢ ve yapılan değerlendirme
sonucunda kabul edilmiĢtir.
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Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (T.T.O.K.)
Ulusal bir diğer örgüt olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Gazi Mustafa Kemal
PaĢa'nın talimatları ile 1923 yılında bir grup aydın tarafından kurulmuĢtur. 1930 yılında kamu
yararına çalıĢır bir örgüt olarak tanınmıĢ ve gümrük ve trafik mevzuatı ile de, özel yetkiler ve
görevler almıĢtır. Örgüt uzun yıllar kültür, turizm ve teknik alanlarında bir devlet organı gibi
görev yapmıĢtır. Türkiye'nin ilk prospektüsleri, ilk afisleri, ilk karayolu haritası, ilk turist
rehberleri Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından basılmıĢtır. Ġlk dil kursları açılmıĢ,
ilk tercüman rehber sınavları yapılmıĢtır. Ġlk turizm incelemeleri yazılmıĢ ve yayımlanmıĢ,
turizm kongre ve konferansları düzenlenmiĢ, devlet mekanizmasının, mevzuatın ve metotların
turizm ihtiyaçları ile yeni bastan düĢünülmesi yolu açılmaya çalıĢılmıĢtır. 1923 – 1939 yılları
arasında baĢarılı çalıĢmalara imza atan örgüt yeni üye olduğu Uluslararası Turizm Birliği'nin
(AIT) Ġstanbul'da toplanmasını sağlamıĢ ve bu amaçla Dolmabahçe Sarayı tarihinde ilk kez
turizme açılmıĢtır. 1960‟lı yıllarda yenilenen kadrosu ile örgüt ilk teknik yol yardımı servisini
kurmuĢ, turistlere kredi açılması sistemini getirmiĢ, renkli ve yabancı dillerde ilk kitapların
yayımına baĢlamıĢ, ilk enformasyon hizmetlerinin verilmesine baĢlamıĢtır.
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4.2.4.2 Kalkınma Planları Çerçevesinde Turizm Örgütleri
Türkiye‟de Cumhuriyet‟in ilk yıllarından baĢlamak üzere bir takım kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle ve çeĢitli faaliyetlerle uygulanmaya çalıĢılmıĢ turizm ile ilgili bir takım
politikalar mevcuttur. Ancak 1963 yılında “Planlı Dönem”e geçilmesi ile birlikte hedefleri
önceden belirlenmiĢ turizm politikalarından söz etmek mümkündür (Tablo 94). 1940'lardan
sonra Türkiye'de turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri fark edilmiĢ, 1963 yılından
1980'li yıllara kadar, zamanla geliĢme eğilimi göstermiĢtir. 1980 sonrası Türkiye'ye yönelik
yabancı turizm talebinin dünya ortalamasının üstünde olduğu yıllardır ve bu yıllar Türk
turizmi için bir dönüm noktası olmuĢtur. Turizm bu yıllardan sonra ekonomik, sosyal ve
çevresel yönleri ile birlikte ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Çünkü Türkiye'de turizmden elde
edilen sayısal verilerin büyüklüklerinin, Türkiye‟nin sahip olduğu doğal ve tarihi
zenginliklerin karĢılığı olmadığı görülmüĢtür. Bunun için yasal düzenlemeler yapılarak turizm
teĢvik kanunları çıkartılmıĢ, vergi ve gümrük muafiyetleri özel döviz tahsisleri verilmiĢtir.
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Tablo 94: Kalkınma Planlarında Turizm Örgütleri Ġle Ġlgili Kararlar
Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı
1963-1967

Bu dönemde turizm örgütleri ile ilgili geliĢmeler incelendiğinde, belirlenen amaçların gerçekleĢebilmesi için “Turizm GeliĢtirme Kurulu” kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu kurul, turizmin geliĢmesini planlayacak,
proje yapılmasını teĢvik ve yapılan isleri kontrol edecektir.

Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı
1968-1972

Bu dönemde turizm örgütlenmeleri açısından iki geliĢme söz konusudur. Ġlki planın politika tedbirleri kısmında yer alan “kamu sektörü elindeki turistik iĢletmelerin aynı elden yönetilmesi ve belirli bir iĢletme
politikasının izlenmesi için «Turizm ĠĢletmeleri Kurumu» kurulacak veya mevcut örgütlerden birine bu görev verilecektir” maddesidir. Aynı kısımda yer alan “çeĢitli kamu kuruluĢları tarafından yürütülen turizm
eğitimi ve öğretimi çalıĢmalarının koordineli halde ele alınabilmesi için bir «Turizm Eğitimi ve Öğretimi Millî Merkezi» kurulacaktır” maddesi ise Türkiye‟deki turistik örgütlenmeler açısından dikkat
çekmektedir

Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı
1973–1977

Bu dönemde ise turizm yatırımlarına ve eğitimine ağırlık veren planlamalar yer almaktadır

Dördüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı

Bu dönemde çıkarılan kalkınma planında ilkeler ve politikalar kısmında yer alan en önemli madde TC Turizm Bankası AS, Türk Hava Yolları, Devlet Hava Meydanları, Limanlar Genel Müdürlüğü arasında
iĢbirliği sağlanması ve uçak seferleri fiyatlarının saptanmasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının görüĢünün alınmasıdır. Bu madde ile örgütlenmeler arasındaki iĢbirliğin önemine değinildiği görülmektedir.

1979– 1983
Besinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı
1985–1989

Bu dönemim diğer bir özelliği de ülke turizminin tarihinde hiç rastlanamayacak bir geliĢme hızı yakalamıĢ olmasıdır. BeĢinci plan döneminde Bakanlığın en önemli planlama faaliyeti Güney Antalya Turizmi
GeliĢtirme Projesi olmuĢtur. Söz konusu proje: planlama, programlama, finansman, yürütme, yönetim süreçlerini kapsayan entegre bir turizm faaliyeti olmuĢ ve 1995 yılına kadar bölgede toplam 38.000 yatak
kapasitesinin oluĢturulması amaçlanmıĢtır. OluĢturulacak toplam yatak kapasitesinin %80‟inin yabancı kitle turizm pazarına sunulması planlanmıĢtır. Projede kamu, önemli ve öncü rol oynamakta, özel sektöre
ise ek finansman kredileri ve kolaylıkları sağlanmaktadır. Bunun dıĢında, yüksek standartlı özel turizm altyapısının hazırlandığı projede, yerli ve yabancı yatırımlara iyi koĢullarda kamu arazisi tahsis
edilmektedir.

Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı
1990-1994

Bu dönemdeki turizm açısından hedefler, ilkeler ve politikalar kısımlarında turizm örgütleri ile ilgili herhangi bir çalıĢma görülmemektedir

Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı
1996-2000

Bu dönemde diğer planlardan farklı olarak bir takım hukuki ve yasal düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiĢtir. Turizm Bakanlığı‟nın ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değiĢikliklere hızla ayak
uydurabilecek dinamik bir yapıya kavuĢturulması için Turizm Bakanlığı TeĢkilat Kanunu çıkarılması, Gümrük Birliği‟nin getireceği koĢullar içinde uluslararası pazarda rekabet gücüne sahip bir yapı oluĢturmak
amacı ile seyahat acentalarını bir meslek disiplini içine almak ve otokontrol mekanizması oluĢturmak üzere Türkiye Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yasası‟nın günün koĢullarına uygun hale
getirilmesi amaçlanmıĢtır. Uluslararası pazarda rekabet gücünü koruyacak ve fiyat ayarlamalarını disipline edecek bir yapı oluĢturmak üzere Türkiye Turistik Otelciler ve ĠĢletmecileri Birliği Yasası çıkarılması,
deniz turizmi ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve sağlıklı bir yapıya kavuĢturulması için Deniz Turizmi Birliği Yasası çıkarılması, mahalli kaynakların daha verimli kullanılması, meslek üyeleri arasında
mesleki iĢbirliğ ve otokontrolün sağlanması amacı ile Pansiyon ĠĢletmeleri ve Türkiye Pansiyon ĠĢletmecileri Birliği Yasası çıkarılması, turist rehberliği mesleğine mensup olanların ortak sorunlarına çözüm
bulmak, mesleki etkinliklerini artırmak, seyahat acenteleri ve birbirleri ile olan iliĢkilerini meslek disiplini altında düzenlemek amacıyla Rehberler Birliği Yasası çıkarılması hedeflenmiĢtir.

Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı
2001-2005

Bu planın öncelikle planlardan farklı olarak “Tanıtma” baĢlığı altında turizm bölümlüne yeni bir kısım eklenmiĢtir. Bu baĢlığın amaç, politika ve ilkeler kısmında Türkiye hakkında olumlu bilinçlenme ve
ilgilendirmenin
temini için uluslararası siyasi, kültürel, ekonomik, ticari ve turistik iliĢkilerin geliĢtirilmesi çabalarına tüm kamu ve özel kesim kuruluĢları ile meslek ve sivil toplum örgütlerinin bir koordinasyon içinde
katılımının sağlanması, yurtdıĢındaki Türkiye vatandaĢlarının bulundukları ülkelerde Türkiye‟nin tanıtılması açısından yararlı olmalarının sağlanması, Türkiye‟nin tanıtımında teknolojiden yararlanılması, tanıtım
etkinliklerinin belirli bir amaç doğrultusunda yapılabilmesi ve etkin bir koordinasyon ve verimlilik içerisinde uygulanabilmesini sağlamak için; ilgili kamu kurumları ile özel kuruluĢ, meslek odaları, dernek ve
vakıflardan oluĢan bir kurulun yapılanmasına gidilmesi belirtilmiĢtir. Ayrıca planın Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler kısmında, Turizm Bakanlığı TeĢkilat ve Görevlerine ĠliĢkin Kanun Tasarısı Türkiye
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yasası, Turistik Otelciler ve Turizm ĠĢletmecileri Birliği Kanunu, Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve Turist Rehber Odaları Kanunu Tasarısı çalıĢmaları
tamamlanacaktır, maddeleri yer almıĢtır. Tanıtma baĢlığında ise BaĢbakanlığa bağlı Tanıtma Fonu Kurulu yeniden yapılandırılarak; tanıtma ile ilgili kamu, özel kuruluĢ, meslek odaları ve vakıflardan oluĢacak bir
kurul haline getirilecektir ifadesi bulunmaktadır.

Dokuzuncu BeĢ Yıllık Kalkınma
Planı
2007-2013

Bu plan döneminin hedefler ve politikalar kısmında turizm sektörünün ülkedeki refah ve geliĢmiĢlik dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirilecek, turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele
alınmamıĢ yörelerde turizm geliĢtirilerek ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacaktır. Planda ayrıca turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı geliĢmesini sağlamak amacıyla Turizm Sektörü Ana Planı
hazırlanması kararlaĢtırılmıĢtır.
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4.2.4.3 Dünyadaki Turizm Örgütleri
Dünya çapında bir araya gelmiĢ turizm örgütleri gerek kuruldukları bölgelerde, gerekse
turizm destinasyonlarında dünya turizmine yön vermek, rehberlik etmek, çeĢitli alan
araĢtırmaları yaparak ihtiyaç duyulan bilgileri ve verileri ortaya çıkarıp değerlendirmek gibi
önemli çalıĢmalarda bulunan organizasyonlardır. AĢağıda bu organizasyonların en etkinleri
incelenmiĢtir.
Dünya Turizm Örgütü (WTO-World Tourism Organization)
1970 yılında merkezi Ġspanya‟nın Madrid Ģehrinde, turizm sektörüne yönelik yeni turizm
politikaları ve yeni teknikler üretmek için toplantı ve etkinlikler düzenlemek amacı ile kurulan
Örgüt BirleĢmiĢ Milletler‟e (UN) bağlı, her ülkede ilgili bakanlığın ve benzeri turizm
örgütlerinin üyelikleriyle oluĢan bir uzmanlık örgütüdür.
Uluslararası Hava UlaĢım Teskilatı (IATA-International Air Transport
Association)
IATA, 1945 yılı Nisan ayında Küba Havana‟ da kuruldu. Kurulusunda 31 ülkeden (daha çok
Avrupa ve Kuzey Amerika) 57 üyesi olan IATA 2008 yılı itibari ile 140‟ tan fazla ülkeden
270‟ i askın üyesi bulunmaktadır. KuruluĢ yıllarında IATA‟nın hava ulaĢımı ile ilgili yasal
konular dıĢında öncelikle ilgilendiği bir diğer konu da teknik konulardı. Güvenlik ve emniyet
havayolu isletmeleri için en öncelikli konuydu. Bu da uçak seferleri, havaalanı düzenlemeleri
ve uçuĢ firmaları için yüksek standartlar gerektiriyordu. Bu yıllarda IATA‟ nın yaptığı önemli
çalıĢmalardan birisi de müĢteriler ve ulaĢtırma Ģirketleri arasında TaĢıma KoĢulları ile ilgili
kuralları içeren bir sözleĢme hazırlamak olmuĢtur. Merkezi Ġsviçre'nin Cenevre kentinde
bulunan örgüte, Uluslararası tarifeli uçak seferi yapan havayolu Ģirketleri üye olmak
zorundadır. IATA ayrıca kargo taĢımacılığı, uçak kiralama iĢlemleri ve seyahat acentaları ile
ilgili iliĢkileri de düzenlemektedir (Mısırlı, 2002, s. 82).
Dünya Turist Rehberleri Birligi (WFTGA - World Federation of Tourist Guide
Association)
WFTGA ġubat 1985‟te Ġsrail Rehberler Birliği‟nin giriĢimleri ile kurulmuĢtur. Federasyon
1987‟de Viyana‟ da toplanan ikinci bir toplantının ardından Avusturya kanunları çerçevesinde
kar gütmeyen bir örgüt olarak resmen kayıt altına alınmıĢtır. 2008 yılı itibari ile her bir
kıtadan 88.000‟in üzerinde bireysel turist rehberi üyesi bulunmaktadır. WFTGA turist
rehberlerini uluslararası iĢ ağı ile birleĢtirmiĢ ve onlar için uluslararası bir forum
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oluĢturmuĢtur. Örgüt endüstrideki değiĢiklikleri de yakından takip ederek büyümeye devam
etmektedir. Örgütün esas amacı turist rehberlerinin tanıtım ve pazarlamasını yaptıkları
bölgelerin en büyükelçileri olduklarının önemini vurgulamaktır. Onlar ziyaretçilerin
karĢılaĢtıkları ilk ve bazen de tek temsilcilerdir. WFTGA, üyesi olan bölgelerde özel turist
rehberlerinin çalıĢtırılmasını teĢvik eder ve ziyaretçilerin üye bölgelerden eksiksiz ve
profesyonel hizmet almalarını garantiler.
Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (BITS)
1963 yılında Belçika‟nın Brüksel Ģehrinde kurulan örgüt, toplumsal düzeyde turizmi teĢvik
etmek amacı güden ve özel hukuk statüsüne sahip uluslararası bir örgüttür. Türkiye Resmi
Turizm KuruluĢu olarak BITS‟e 1977 yılından bu yana onur üyesidir. Örgüt, her toplumun,
turizme yönelik önlemlerini alarak turistik etkinliklere katılmalarını kolaylaĢtırmayı, düĢük
gelirli kesimlerin turizm etkinliklerinden yararlanmalarını ve turizm olaylarının toplumla
bütünleĢmesini amaçlar (Andaç, 2000, s. 63).
Uluslararası Turizm Birliği (AIT)
BirleĢmiĢ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi‟nde istiĢari bir statüsü de olan örgüt 1898
yılında Ġsviçre‟nin Cenevre kentinde kurulmuĢtur. Uluslararası Turizm Birliği, Turing ve
Otomobil Kurumlarının üye olduğu uluslararası bir örgüttür. Kar amacı gütmeyen örgütün
tüzüğünde; ulaĢtırma ve turizme bağlı tüm sektörden yararlananların çıkarlarını korumak,
yayla turizmi, deniz sporları, kampçılık, karavancılık, bisikletçilik, otomobilcilik dahil tüm
turistik alanlarda üyelerin çıkarlarını korumak, yabancı ülkelerde yolculuk yapan üyelerinin
yararına olmak Ģartıyla üye kuruluĢlarla karĢılıklı yardım ve hizmet iliĢkisi kurmak, amaçları
doğrultusunda tavsiyelerde bulunmak ve haberler yayınlamak, Ģeklinde etkinlikler yer
almaktadır. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, birliğin asil üyesi, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı ise özel statüye sahip üyedir (Andaç, 2000, s. 63).
Dünya Seyahat Acentaları Birliği (WATA-World Association of Travel Agencies)
1949 yılında kurulan örgütün üyeleri bağımsız seyahat acentalarından oluĢmaktadır Merkezi
Ġsviçre Gland‟da olan WATA Ġsveç Toplumsal Hukuku altında bir birlik olarak kayıtlı olan ve
kar amacı gütmeyen bir örgüttür. WATA‟ nın temel felsefesi yerel acentalara uluslararası
bağlantılar sağlamak ve Uluslararası bir birliğe üye olmanın sağlayacağı her türlü imkân ve
avantajları sunmaktır. WATA‟nın bugünkü hedeflerinden bazıları üyelerinin is hacimlerini
arttırmak, üyelerinin ürünlerinin tanınırlığını arttırmak, teknolojik imkânlardan faydalanmayı
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teĢvik etmek, üyelerinin pazar trendleri ile yakından ilgilenmelerini sağlamak, pazarda güçlü
kalmak, müĢteriler ile yakın iliksiler içerisinde olmaktır (6).
Uluslararası Otel ve Restoran Birligi (IH&RA- International Hotel And
Restaurant Association)
Merkezi Paris‟ te olan IH&RA dünya çapında otel ve restoran endüstrisinin çıkarlarını
öncelikle teĢvik etmeye ve korumaya adamıĢ tek uluslararası meslek örgütüdür. Üyelerinin
mesleklerine yönelik hedeflerini baĢarmalarına ve onları geleceğe yönelik hazırlamaya adamıĢ
kar gütmeyen bir örgüttür. IH&RA üyeleri dünya çapında 100 ülkede 50 markayı temsil eden
ulusal ve uluslararası otel ve/veya restoran zincirleri, bağımsız otel ve restoran isletmecileri,
ulusal otel ve/veya restoran birliklerinden oluĢur. Ayrıca endüstrinin servis sağlayıcıları ve
destekleyicileri, eğitim enstitüleri, sektör danıĢmanları ve bütünleyici ağırlama, seyahat ve
turizm birliklerini de içerir. IH&RA üyeleri için endüstriyi yakından takip eder ve denetler, iĢ
ağı bağlantıları geliĢtirir ve üyelerini sektör ile ilgili olarak gerekli zamanlarda ve gerekli
Ģekilde bilgilendirir. Bunun yanında ağırlama endüstrisinin dünya çapında tanınması ve zararlı
ve maliyetli yatırımlara karsı endüstriyi düzenlemek için lobi faaliyetleri yapar (7).
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC - World Travel And Tourism
Council)
WTTC dünyanın önde gelen 100 Ģirketinin CEO larının, baĢkanlarının, yöneticilerinin bir
araya gelmesi ile oluĢan dünya çapında bir örgüttür. Seyahat ve turizm endüstrisini dünya
çapında her yönüyle temsil eden tek topluluktur. Konseyin misyonu seyahat ve turizmin
ekonomik ve sosyal öneminin farkındalığını arttırmak ve hükümetle birlikte çalıĢarak
endüstrinin önünü açmak, yeni iĢ alanları yaratmak ve baĢarı sağlamaktır (8).
Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği (ICCA- International Congressess
And Conventions Association)
ICCA 1963 yılında bir grup seyahat acentası tarafından kuruldu. Baslıca ve en önemli amacı,
hızla geliĢen ve uluslararası toplantı pazarını da içeren seyahat endüstrisine kolayca girmenin
yollarını bulmak ve pazarda ilgili konularda bilgi alıĢveriĢi yapmak olan ICCA kongre,
seminer ve toplantı endüstrisi için evrensel bir komite, birlik niteliğindedir. Baslıca görevi ise
üyeleri için önemli rekabet avantajları oluĢturmak ve bunların devamına olanak sağlamaktır.
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Uluslararası Tur Yöneticileri Derneği (IATM-International Association of Tour
Managers)
Merkezi Londra‟da olan örgütün amacı, dünyanın her yöresinde tur yöneticileri ile iliĢkiler
sağlamaktır. Bu bağlamda, turizm örgütlerinin uluslararası toplantılarda tur yöneticilerini
temsil etmek, toplantılar ve turizm basını aracılığı ile tur yöneticilerinin görüĢlerini
duyurmaktır.
Diğer baĢlıca turizm örgütleri arasında;
Uluslararası Turizm Yazarları Federasyonu (FIJET-The Federation Internationale Des
Journalistes et Ecrivains)
BirleĢmiĢ Seyahat Acentaları Derneği Federasyonu (UFTAA – United Federation Of
Travel Agencies Associations)
Asya Pasifik Turizm Birliği (PATA-Pasific Asia Tourism Association)
Amerikan Turizm Derneği (ATS – American Tourism Society)
Avrupa Rehberler Örgütü Federasyonu (FEG - European Federation Of Tourist Guide
Associations)
Amerikan Seyahat Acentaları Birliği (ASTA-American Society of Travel Agents)
Uluslararası Turizm Fuarları Birliği (ITTFA)
sayılabilir. Bu örgütsel yapı da göstermektedir ki yönetsel örgütlenmede sivil toplum
kuruluĢlarının rolü oldukça fazladır.
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4.2.4.4 Turizm Sektöründe Yasal Yapı ve Yönetsel ĠliĢki Ağları
Turizm sektörünün yasal altyapısını oluĢturan ilgili tüm kanunlar Ġstanbul Turizm Master
Planı Veri Toplama ĠĢi kapsamında 1.4. baĢlığında detaylı olarak incelenmektedir. Bu
incelemelerde turizm ile ilgili her tür faaliyeti ilgilendiren kanunlar 4 ana baĢlık altında ele
alınmıĢtır81;
Turizm yatırımlarını düzenleyen kanunlar
Turizm aktivitelerini düzenleyen kanunlar
Turizme iliĢkin mekânsal kararları düzenleyen kanunlar
Turizm sektöründe çalıĢan haklarını düzenleyen kanunlar
Bu kapsamda ele alınan 21 adet kanun ve 28 adet yönetmelik ilgili bölümde irdelenmiĢ ve
değerlendirilmiĢtir. Bu bölümde ise bu analizler temel alınarak yasal mevzuat-ilgili olduğu
kamu kurumları-sivil toplum örgütleri-özel sektör kuruluĢları iliĢki ağı çıkartılmıĢtır (Tablo
95). Böylelikle ağda eksik olan iliĢkiler ve kurumlar tanımlanmıĢtır. Bu çalıĢmanın Turizm
Ana Planı‟nın 3. Bölümünde geliĢtirilecek hedef ve stratejiler ile uygulama önerilerine altlık
teĢkil etmesi amaçlanmaktadır.
Turizm ile ilgili yasalar incelenirken doğrudan turizm ile iliĢkili olanlar ile maddelerinde yer
alan ifadelerle turizme etki edebilecek olan tüm yasalar ve ilgili yönetmelikleri ele alınmıĢtır.
Toplamda 60 adet yasa ve yönetmelik irdelenmiĢ ve turizme hangi açıdan etki ettiğine göre
(mekânsal, yatırım, turizm aktivitesi, çalıĢan hakkı) gruplanmıĢtır.
Turizm ile ilgili mekânsal kararları düzenleyen 19 adet yasa ve yönetmelik ile bu yasaları
yöneten 13 farklı bakanlık ya da ilgili birim bulunmaktadır (ilgili belediyeler de bu kapsamda
düĢünülmelidirler). Mekânsal kararları düzenleyen kanunlar ve yönetmeliklerdeki temel sorun
turizm ile çok ilgili görünmeyen kanunlarda dahi bir maddede atıf yapılarak bağlayıcı hale
gelmiĢ olmalarıdır. Doğrudan mekânı ilgilen kararlardaki bu çok parçacılık ve dolayısı ile çok
baĢlılık uygulamalarda sorun yaratmaktadır (Tablo 95).
Turizm yatırımlarını düzenleyen 14 yasa ve yönetmelik ile bu yasa ve yönetmelikleri
uygulayan 5 bakanlık ve ilgili birim vardır. Turizm yatırımlarının denetlenmesinde ağırlıklı
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın yetki ve sorumluluğunda iĢleyen bir sistem

81

Kanunların maddelerindeki yetki ile Bakanlıkların isimlerinde değiĢiklik yapılmıĢtır. Metinlerde geçen;
• Orman Bakanlığı / Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
• Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı / Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
• Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı /Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• UlaĢtırma Bakanlığı / UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı
Olarak değiĢmiĢtir.
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bulunmaktadır. Bu alandaki temel sorun alan tahsislerinde ve etkileyen ihale yasasında
yaĢanmaktadır (Tablo 95).
Turizm aktivitelerini düzenleyen yasa ve yönetmelikler ise 16 tanedir ve çok çeĢitlidir. Turizm
aktivitesinin türüne göre ilgili kamu Karumları devreye girdiği için sayıları oldukça fazladır 7
bakanlık ve bağlı müdürlükler, ilgili birimler ve 3 sivil toplum kuruluĢu bu alanda görev
yapmakadır. Bu alandaki temel sorun da turizm aktivitelerini düzenleyecek ve denetleyecek
üst koordinayon mekanizmasının eksikliğidir (Tablo 95).
Turizm sektöründe çalışan hakları 10 yasa ve yönetmelikle düzenlenmektedir. Bu yasaları ve
yönetmelikleri uygulayan 7 bakanlık ve ilgili birim bulunmaktadır. ÇalıĢan haklarını
düzenlemek ile ilgili bir sivil toplum kuruluĢu bulunmaktadır. ÇalıĢan hakları sektörün
özelliğine bağlı olarak daha çok turizm ve turizm ile iliĢkili doğa koruma alanlarından
sorumlu bakanlıkların yetkisindedir.
Bu irdelemeler doğrultusunda çok fazla yasa ve yönetmeliğin turizm için karar üretmekte
olduğu görülmektedir. Doğrudan mekânsal kararlar içermeyen yasalar da bile turizm
faaliyetlerini yönlendiren maddelere rastlanmaktadır. Tüm bu yasaları denetleyen ve birbiri ile
iliĢkilendirerek koordine eden daha toplayıcı bir yasal mekanizma gerekliliği vardır.
PaydaĢlar açısından baktığımızda da 46 adet bakanlık ve yatırımcı kamu kurum ve
kuruluĢlarından oluĢan bir yapı karĢımıza çıkmaktadır. Turizmde geliĢmiĢ ülkelerin turizm
politikalarının oluĢumunda, sadece devlet kurumlarının değil, aynı zamanda sivil toplum
örgütlerinin de etkisini görebilmek mümkündür. GeliĢen dünya Ģartlarında turizm sektöründe
ve diğer tüm alanlarda, halkın içinden gelen sivil toplum insiyatiflerinin karar
mekanizmalarında rol aldığı görülmektedir. Sivil toplum örgütleri, kendi alanlarıyla ilgili
sorunlara sahip çıkmakta, sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde,
turizm politikaları tamamen sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluĢları gibi örgütler
tarafından Ģekillendirilmektedir. Hükümetler ve özellikle sivil toplum örgütleri, turizmde
sürdürülebilirliğin, kültürel ve doğal alanların mirası için iĢbirliği çabalarında bulunmalıdırlar.
Turizm politikalarının oluĢturulmasında, dünyada geliĢen ve değiĢen turizm anlayıĢları
doğrultusunda yeni perspektifler ortaya çıkmıĢtır. Önceleri turizm politikası, iç ve dıĢ
turizmin geliĢtirilmesi, ekonomik ve daha ötesi fonksiyonlarından azami bir düzeyde
yararlanılması için, kamu yönetiminin turizm alanında aldığı önlem ve yaptığı mücadelelerin
tamamı olarak düĢünülüyordu (Olalı, 1990: 30). Bugüne geldiğimizde, turizm politikası, bir
ülkenin tüm insanlarının turizme katılarak, maddi ve manevi faydalar sağlamak, çevreyi
koruyarak turizm ihtiyaçlarının karĢılanması için gerekli en uygun alt ve üst yapıyı kurmak
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amacı ile kamu yönetiminin turizm alanına doğrudan veya dolaylı olarak müdahalesini ifade
etmektedir. Hükümetler ve özellikle sivil toplum örgütleri, turizm sektöründe kültürel ve
doğal alanların mirası için iĢbirliği çabalarında bulunmaktadırlar. Böylece doğal kaynakların
korunması sağlanarak, turizmde sürdürülebilir gelir elde edilmesine katkıda bulunulur (3).
Turizm olgusunun karmaĢık bir yapı ve bir çok elemanlardan oluĢan sosyal bir olgu olması,
çok çeĢitli faktörlerin etkisi altında kalması, turizm politikaların oluĢumunda çok taraflı
hareket edilmesini yani, devletin, meslek örgütlerinin ve diğer sivil toplum örgütlerinin
katılımını zorunlu kılmaktadır. Örneğin, turizm ile teknolojik geliĢme, ekonomik büyüme ve
kalkınma, ĢehirleĢme, sosyal meslekler, çevrenin korunması, geçmiĢ tarihi dokuların
korunması, psikolojik ve sosyolojik veriler arasında iliĢkiler vardır. Bu nedenle turizmin
ortaya çıkaracağı sorunlara da çok yönlü bir turizm politikası ile yaklaĢım sergilenmelidir.
Turizm politikalar oluĢturulurken, ulusal ve Uluslararası bazda iki kategoride inceleme
yapılması gerekir. Ulusal turizm alanında oluĢturulacak politikalarda, ulusal tanıtım ve
pazarlama, altyapı ve üst yapı yatırımlarının geliĢtirilmesine, istihdam ve verimliliğe, kamu ve
özel sektör iĢbirliğine, araĢtırma ve veri toplamaya, toplumun turizm amaçlı eğitimine ve
turizm değerlerinin korunması gibi konulara dikkat edilmelidir.
Ülkedeki turizm faaliyetlerinin geliĢtirilmesi için, ulusal turizm organizasyonları tarafından
yeni alternatif ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkarılması da önemlidir. Uluslararası alanda,
turizm politikalarının oluĢumundaki bir baĢka husus da, bazı ülkelerin gümrük vergisi ve
katma değer vergisi gibi uygulamalarında yabancı turistleri muaf tutması, ülkeye daha fazla
turist gelmesine, dolayısıyla turizm gelirlerinin artmasına yaramaktadır (Ġçöz, Kozak, 1998:
179-183). Ulusal ve Uluslararası alandaki turizm politikaların oluĢumunda, mutlaka sivil
toplum örgütlerinden faydalanılmalıdır. Dünyada, geliĢen sivil toplum ağırlıklı yaklaĢımları
sonucu, bu durum kaçınılmazdır. Turizm politikalarının oluĢturulmasında sivil toplum
örgütlerinin devreye sokulmasının sayısız faydalarının olacağı aĢikardır. Nitekim daha önce
de bahsedildiği gibi, ülkemizde Turizm Bakanlığı‟nın bu konudaki anlayıĢı değiĢmiĢ ve II.
Turizm ġurası‟nda, ülke turizminin politikalarının oluĢumunda ve uygulanmasında,
sektördeki meslek ve sivil toplum örgütlerine söz hakkı verilmesi ile ilgili kararlar alınmıĢtır
(T.C. Turizm Bakanlığı II. Turizm ġurası Kararları 2002: 20).
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Tablo 95: Turizm Sektöründe Yasal Yapı ve Yönetsel ĠliĢki Ağları
TURĠZM YATIRIMLARINI DÜZENLEYEN
KANUNLAR VE YÖNETMELĠKLER

ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR
KAMU

STK

ÖZEL
SEKTÖR

2863 sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı TeĢkilat Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ve Görevleri Hakkında Kanun
2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu

Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C. Turizm Bankası Anonim ġirketi

Turizmi TeĢvik Kanununun Ceza Hükümlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı
Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Kültür Ve Turizm Koruma Ve GeliĢim Bölgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine Ve
ilanına iliĢkin Yönetmelik
Bakanlık Ġçi Komisyon; Bakanlık MüsteĢar Yardımcısı. Hukuk
MüĢaviri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve
iĢletmeler Genel Müdürü ile Yatırım ve ĠĢletmeler Genel
Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı ve daire baĢkanından
oluĢur.
Bakanlıklararası Komisyon; Bakanlık MüsteĢarı, Genelkurmay
BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı,
UlaĢtırma Bakanlığı; Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Orman ve Su
ĠĢleri Bakanlığı ile Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı
temsilcilerinden oluĢur.
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine
Niteliklerine iliĢkin Yönetmelik
Turizm Yatırım iĢletme ve
Denetimi Hakkında Yönetmelik

ve Kültür ve Turizm Bakanlığı

Turizm
iĢletmeleri

KuruluĢlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu

Ġl Özel Ġdaresi

Kültür Yatırım Ve GiriĢimlerine Gelir Vergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Stopajı, Sigorta Primi iĢveren Payı Ve Su Bedeli
indirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü
Yönetmelik
4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Maliye Bakanlığı
Hakkında Kanun
Hazine
TaĢınmazlarının
Yönetmelik

idaresi

Kamu TaĢınmazlarının Turizm
Tahsisi Hakkında Yönetmelik

Hakkında Maliye Bakanlığı
Yatırımlarına Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Alt yatırımcı
Ana
yatırımcı
GiriĢimci

Kıyı Tesislerine iĢletme izni Verilmesine iliĢkin Denizcilik MüsteĢarlığı
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına iliĢkin Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dıĢı ile
Yönetmelik
kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il
özel idaresi, büyükĢehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde
büyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükĢehir
belediyesini, bunların dıĢında kalan hususlarda büyükĢehir ilçe veya
ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi
bölgesi tüzel kiĢilik
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Belediye BaĢkanlıkları,
Tesisler Hakkında Yönetmelik
Karayolları Genel Müdürlüğü
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığı
Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müdürlüklerinin Görev – Yetki – Sorumluluk Ve
ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik
Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
1618 sayılı Seyahat Acentaları Ve Seyahat Kültür ve Turizm Bakanlığı
Acentaları Birliği Kanunu
Deniz Turizmi Yönetmeliği

Seyahat Acentaları Birliği

Seyahat
Acentaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hac ve Umre Seyahatleriyle ilgili iĢlerin Diyanet Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
iĢleri
BaĢkanlığınca
Yürütülmesine
Dair
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yönetmelik

Seyahat
Acentaları
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Tablo 95‟nın devamı…
TURĠZM
AKTĠVĠTELERĠNĠ
DÜZENLEYEN
YASALAR
VE
YÖNETMELĠKLER

ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR
KAMU

Turizm
Amaçlı
Yönetmeliği
Turizm
ve
Mihmandarlık
Yönetmeliği

Sportif

Faaliyet Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tanıtma
Görevi

STK

ÖZEL
SEKTÖR

Seyahat Acentaları ve
Seyahat Acentaları Birliği
Sportif Turizm Kurulları

Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hakkında

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Resim Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
Heykel Müzeleri Yönetmeliği
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
DÖSĠMM: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez
Müdürlüğü
Askeri Müzeler Yönetmeliği

Askerî Müze Komutanlıkları,
Millî Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

4077
sayılı
Tüketicinin
Hakkında Kanun

5683 sayılı Yabancıların
Seyahatleri Hakkında Kanun

Korunması Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin
baĢkanlığında, Adalet, ĠçiĢleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, UlaĢtırma,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, , Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile
Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret
MüsteĢarlığı, Türk Patent Enstitüsü BaĢkanlığı, Devlet Ġstatistik Enstitüsü
BaĢkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü BaĢkanlığı, Rekabet Kurumu,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli
Prodüktivite Merkezi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, büyük Ģehir belediyeleri,
il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, iĢçi sendikaları
konfederasyonları, memur sendikaları konfederasyonları, Türkiye ĠĢveren
Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği,
Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk
Tabipleri Birliği, Türk DiĢ Hekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tüketim
Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik AraĢtırma ve Kültür Vakfı ve tüketici
örgütleri temsilcilerinden oluĢur.
Ġkamet

5682 sayılı Pasaport Kanunu

ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bakanlar Kurulu
Ġç ĠĢleri Bakanlığı
DıĢ ĠĢleri Bakanlığı

Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Dağcılık Federasyonunu,

Uluslararası Dağcılık
Birliğini,

Spor Eğitimi Dairesi BaĢkanlığını,
Gezi Tekneleri Yönetmeliği

Denizcilik MüsteĢarlığı

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu

Orman ve Su iĢleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Türk Karasularında
Yapılacak
Aletli
Yönetmelik

Sportif Amaçlarla Kültür ve Turizm Bakanlığı
DalıĢlara
iliĢkin

Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Yerel Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların Ve
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak
Yardımlara iliĢkin Yönetmelik
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

Boğaziçi Ġmar Müdürlüğü

644 sayılı KHK

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı

3621 sayılı Kıyı Kanunu

Bakanlar Kurulu
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı

Avrupa Birliği
Komisyonunu

Dağ
Mihmandar
ı
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Tablo 95‟nın devamı…
TURĠZM
DÜZENLEYEN
YÖNETMELĠKLER

Kıyı Kanununun
Yönetmelik

AKTĠVĠTELERĠNĠ
YASALAR
VE

ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR
KAMU

Uygulanmasına

STK

ÖZEL
SEKTÖR

Dair Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu

Millî Savunma Bakanlığı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Yönetmelik
Komisyonunu,
Kültür Ve Turizm Koruma Ve GeliĢim Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde Ġmar
Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına
iliĢkin Yönetmelik
3194 sayılı Ġmar Kanunu

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
Belediyeler, Valilik

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı
Koruma Kanunu
Koruma Amaçlı Ġmar Planları ve Çevre Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Düzenleme
Projelerinin
Hazırlanması,
Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Müelliflerine ĠliĢkin Usul ve Esaslara Ait
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
Yönetmelik (2005)
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği [1]
6831 sayılı Orman Kanunu

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü
Tarım Orman ve Köy ĠĢleri Bakanlığı

5393 sayılı Belediye Kanunu

Belediyeler

442 sayılı Köy Kanunu

Köy muhtarı Ġhtiyar meclisi

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı
Kullanımı Kanunu
Toprak Koruma Kurulu,
Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kültür ve Turizm Bakanlığı
KuruluĢ Ve Görevleri ile Yönetim
Alanlarının Belirlenmesine iliĢkin Usul Ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Ġl Özel Ġdareleri
TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması
Ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Belediyeler
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yenileme Kurulu
[1] 5273 sayılı "Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanunu'nda DeğiĢiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Kaldırılması Hakkında Kanun" 15 Aralık 2004 Tarihli
Resmi Gazetede yayınlanmıĢ ve aynı kanunun 1. maddesi ile 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu‟nun adı "Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"
olarak değiĢtirilmiĢ ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, teĢkilâtı ile birlikte kaldırılmıĢtır. Yürürlükten kaldırıldığı 2004 yılına kadar süreçteki
etkileri açısından bu kanun incelemeye dahil edilmiĢtir. Günümüzde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü teĢkilâtıyla birlikte kaldırılarakbu yetkiler Toplu Konut Ġdaresi'ne (TOKĠ)
devredilmiĢ ve TOKĠ‟nin yetkileri geniĢletilmiĢtir.
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Tablo 95‟nın devamı…
MEKÂNSAL
DÜZENLEYEN
YÖNETMELĠKLER

KARARLARI
KANUN
VE

ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR
KAMU

2872 sayılı Çevre Kanunu

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı

Mesire yerleri yönetmeliği

Orman Genel Müdürlüğü

6326 sayılı Turist Rehberliği Kanunu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı,

STK

Turist rehberliği meslek yönetmeliği - Rg Kültür ve Turizm Bakanlığı
23.02.2013
4817 sayılı Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri ĠçiĢleri Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve
Hakkında Kanun
ġehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Denizcilik
MüsteĢarlığı ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı
Belgeli Turizm iĢletmelerinde Yabancı ĠçiĢleri Bakanı
Personel Ve Sanatkârların ÇalıĢtırılması
Hakkında Yönetmelik
Turizm iĢletmelerine Personel YetiĢtirme Kültür ve Turizm Bakanlığı
Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği

TUREM

Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) KuruluĢ Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetmeliği
Kültür ve Turizm Bakanlığı

TUREM

Turizm ġurası Yönetmeliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Komite BaĢkanı: Turizm ġurası Düzenleme Komitesi BaĢkanını,
Tabii Üyeler
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, Ġmar, UlaĢtırma ve Turizm
Komisyonu BaĢkanı ve Üyeleri,
b) Bakanlıktan;
C) Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Antalya, Muğla, NevĢehir, Erzurum,
Diyarbakır Ġl Turizm Müdürleri.
Temsilci Üyeler
a) Bakanlıktan;
b) Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce, Turizm Eğitim Merkezlerinden
görevlendirilecek 4 Turizm Eğitim Merkezi Müdürü ile her branĢtan birer
eğitici.
c) Turizm Özel Sektör Temsilcileri;
Turizm sektörü meslek kuruluĢları baĢkanlıklarından, oluĢturulacak Alt
Komisyonların her birinde görev yapmak üzere birer temsilci.
Davetli Üyeler
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıĢ olanlar,
b) Kültür ve Turizm Bakanlığı MüsteĢarlığı yapmıĢ olanlar,
c) Turizmle ilgili kiĢi ve kuruluĢlardan beĢer kiĢi.

Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, ÇalıĢma Çevre ve Orman Bakanlığı,
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
Ġl Çevre Ve Orman Müdürlüğü,
Milli Park Müdürlüğü,
Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile Adalet, ĠçiĢleri,
ilgili Yönetmelik
Turizm ve Tanıtma ve Devlet Ġstatistik Enstitüsü ĠĢlerine Bakan Devlet
Bakanları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Müdürlüklerinin Görev – Yetki – Sorumluluk
Ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik

ÖZEL
SEKTÖR
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4.2.4.5 Turizm Sektöründe Yasal Yapı ve Yönetsel ĠliĢki Ağları Hakkında PaydaĢ
Katılımlı Sorun Saptama ve Çözüm Önerme Süreci
Turizm sektöründe yasal yapı ve yönetsel iliĢki ağlarını tanımlayabilmek ve paydaĢları
sorunların çözümlerine katabilmek amacı ile bir dizi toplantı yapılmıĢtır. 10.Nisan, 19 Nisan
ve 24 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleĢtirilen Odak Grup çalıĢmalarında kültür ve turizm
sektörlerini bir bütün olarak ele alan politika oluĢturması gerektiği vurgulanmıĢtır. 8-10
Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleĢtirilen Ġstanbul Turizm Ana Planı Ġkinci Arama
Konferansında ise, Ġstanbul Turizm Master Planına yönelik Vizyon ve Ġlkelerin Belirlenmesi;
Ġstanbul için Turizm ÇeĢitliliği ve Nasıl GeliĢtirilebileceği; Ġstanbul‟un Turizm Alt Yapısının
Nasıl Daha Güçlü Hale Getirilebileceği; Ġstanbul‟un Nasıl Tanıtılacağı ve Turizmin
Ġstanbul‟un Ġhtiyaçlarıyla Nasıl ÖrtüĢebileceğine odaklanılmıĢ ve bu kapsamda yer alan
Eylem Planı ve Uygulama Araçları” tartıĢılmıĢtır. Kamu kuruluĢları, turizm iĢletmeleri, sivil
toplum kuruluĢları ve akademisyenlerden oluĢan paydaĢ gruplarının katılımlarıyla, çeĢitli ana
baĢlıklar altında ele alınan Ġstanbul‟a dair değerlendirmeler, yapılmıĢtır. Bu arama konferansı
içinde katılımcılarla konferans sırasında tartıĢılamayan konularla ilgili olarak “Fikir Havuzu”
adı altında bir anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. AĢağıda, tüm bu çalıĢmalardaki yasal ve
yönetsel yapıya iliĢkin sonuçlarının derlenmesi sunulmuĢtur (Tablo 96 ve Tablo 97).
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·
Ġlgili kanuni mevzuatın getirdiği tanımlarda bazı problemlerin olması: Özellikle 3194 sayılı Ġmar Kanunu ile 2630
sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu arasında ve bu kanunlar ile diğer kanun ve yönetmelikler arasındaki uyumsuzluklar
uygulamada sorun yaratmaktadır.
·
Turizme yönelik kanunlarda tarihi çevreye, kentsel ve tarihi sit alanlarına, doğal sit alanlarına yönelik kanunların
birlikte uygulanmasının yarattığı bir takım boĢlukların ve çeliĢkilerin olumsuz sonuçlara sebebiyet vermesi,

UYGULAMA

SORUNLAR

MEVZUAT

Tablo 96: Turizm Sektörünün Yasal Yapı Açısından YaĢadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

·
Gerek korunması gerekli kültür varlıkları, gerekse Boğaz kıyısında ya da o alanlarda görünen konaklama fonksiyonu ve
silueti doğrudan etkileyen yapıların bir eĢgüdüm veya belli bir politika ile oluĢturulması gerektiği halde buna iliĢkin politika
veya kısıtlayıcı unsurun olmaması,
·
Dünya Miras Alanları‟nda yer alan kültür varlıklarının korunmasında ciddi tehlike ve tehditlerin günümüzde de devam
etmesi,
·
Turizme yönelik yatırımların dinamizmi ile tescilli kültür varlıklarının doğasından gelen durağanlığın dengesinin
sağlanamaması,
·
Tarihi bölgelerdeki yenileme ve inĢaat çalıĢmalarında tarih ve kültür varlıklarının zarar görmesi (Beyoğlu‟ndaki AVM
inĢasında Ağa camii ve diğer tarihi yapıların zarar görmesi örneği gibi).
·
Ġnsan kaynakları ve mevzuat iliĢkisindeki açıklar/boĢluklar gözden geçirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalı,
düzenlemeler yapılmalıdır.
·

Mevzuatta, bazı alanlarda hızlı çözüme yönelik maddeler olmalıdır.

·
Mevcut mevzuat yeniden gözden geçirilmelidir. Sektör temsilcilerinden kamudan ve üniversitelerinden turizm/özel
sektörden çalıĢma grupları oluĢturulmalı ve mevzuat üzerine öneriler geliĢtirilmelidir.

ÖNERĠLER

MEVZUAT

·
Mevzuat için hukukçuların bir arada yer aldığı odak grup çalıĢmaları yapılmalı, ortak akılla çözümler bulunmalıdır.
·
Öncelikle temel ilkelerin tanımlanması gerekmektedir. Mevzuat, hijyen, güvenlik ve tarihi alanların korunması
dıĢındaki düzenlemelere karıĢmamalı, uygulamayı etkileyen detaydaki konular daha alt ölçekli düzenlemelerle
çözümlenmelidir.
·
Mevzuatta taĢıma kapasitesi, turizm planının ana planla iliĢkisi, turizm teĢvik yasası, bütüncül mekânsal kararlar gibi
turizm sektörünün mekânla iliĢkili konuları düzenlenmelidir.
·

Tur rehberliği kokartındaki gibi çeĢitliliğe imkân veren bir mevzuat düzenlemelidir.

·

Turistin konaklaması ile ilgili mevzuat yeniden düzenlenmeli, belirsizlikler kayıt altına alınmalıdır.

·
Tarihi ve kültürel varlıkların özgünlüklerine zarar verecek amaçlarla kullanılmasını önleyecek mevzuat değiĢiklikleri
yapılmalıdır.
·

Tabela kirliliği mevzuattaki yeni düzenlemeler ile önlenmelidir.

·
Yasalar, hem Ģehri hem de yaĢayan insanı korumaya yönelik olmalıdır. Kentsel dönüĢüm projeleri toplumla barıĢık ve
dayatmasız olmalıdır.
·
Ġstanbul‟un siluetine zarar veren ve Ġstanbul koruma planlarına aykırı olan özel statülü alanlara izin veren sistem
değiĢtirilmelidir.

KONTROL/DENETĠME

·
Otelcilik mevzuatının hızlı çözüm üretecek Ģekilde düzenlenmesi ve kriterlerin günün koĢullarına göre güncellenmesi
gerekir.
·
Yapıların koruma kullanma dengesini sağlayacak kontrol mekanizmaları oluĢturulmalıdır. Kentsel dokuların yaĢayan
organizmalar olduğu unutulmamalıdır.
·

Ġhale yasasında fiyat ölçütleri yerine, nitelikli proje koĢulları getirilmelidir.

·
Ormanlar varlık olarak turizm olgusunun vazgeçilmezleri arasında yer alır. Sadece varlıklarının devamı turizm
faaliyetlerini destekler. Ama orman alanları turizm tesisi yapılmak üzere yatırımcılara tahsis edilebilmektedir. Söz konusu
açılım, Anayasa mahkemesi kararı ile de hukuki olarak temel kazanmıĢtır. Bu süreçte ayrılan tahsis alanının kontrollü ve
detaylı analizler yapılarak kullandırılması gerekir. Aksi takdirde turizm Ġstanbul‟un kontrolsüz geliĢimindeki en önemli
sorunların baĢında gelebilir.
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Tablo 97: Turizm Sektörünün Yönetim Açısından YaĢadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tüm paydaĢların katılımının sağlandığı bir organizasyon yapısının oluĢturulamaması,
Farklı kurumların yetkilerinin birbiri içine girmesi (merkezi yönetim, yerel yönetim, yeni kurulan tabiat
varlıkları kurulu vb gibi),
ÖRGÜTLENME

SORUNLAR

Yönetim konusunda kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğinin yetersizliği;
kurumların bir araya gelmesi yani koordinasyon ve eĢgüdüm gerekliliği,
Sektörün en büyük problemi turizminin yönetilmesi için kamu, yerel yönetim ve özel sektörün muhakkak
iĢbirliğinin sağlanamaması,
Gerekli kurulların oluĢturulması, sadece kamu, özel, yerel kuruluĢlar değil sivil toplum kuruluĢlarının da
bunun içerisinde olması gerekliliği,
Kurumsal iletiĢimin, paylaĢımın ve birlikte çalıĢma anlayıĢının, organizasyon Ģemasının ve yetersizliği,
Özellikle merkezi ve yerel idareler ve mevzuata dayalı uygulamalar ve tüm paydaĢların katılımı bakımından
kurumlar arası eĢgüdüm sorunu

Belediyelerin KardeĢ Ģehirlerin önemini kavrayarak bu konuda fonlar ayırması ve bu fonların kullanılarak
turizm için fırsatlar yaratılması sağlanmalıdır.
Turizm sektörü için bir teĢvik sistemi mekanizması oluĢturulması,

Ġstanbul Platformu kurulmalı ve merkezi bir turizm yönetimi sağlanmalıdır.
Koordinasyonlarda farklı sektörlerin -Kamu/özel sektör/STK/Üniversite- dengesi gözetilmeli ve ortak akıldan
daha fazla faydalanılmalıdır.
Sistemin kendi kendini denetleyebildiği öz denetim yaratılmalıdır. Sivil inisiyatifler gündeme gelebilir. Belirli

YENĠ ÖRGÜTLENME MODELĠ

ÖNERĠLER

eĢikler tanımlanabilir. Bu eĢiklerin aĢılması engellenebilir.
Ġstanbul Belediyesi organizatör ve/veya koordinatör rolünde denetleyen ve meĢruiyet kazandıran bir fonksiyon
üstlenebilir
Merkezden değil yerelden bir Ġstanbul turizm yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır
STK ve Turizmcilerin bir arada yer aldığı bir yapı oluĢturulmalıdır
Yönetim / Platform aĢağıda yer alan unsurlardan oluĢmalıdır:
o Farklı sektörleri içeren üst yapı
o Birden fazla tanıtım stratejisi
o Tasarım
o Toplumun bütününe yayılmıĢ bir tanıtım
o Marka yönetimi. Marka yönetimi kültürel miras üzerinden olmalı. Slogan „Ġstanbul‟da kültürümü
arıyorum‟ olabilir. Ortak amaç belirlenmeli. Somut ve soyut değerleri göz önünde tutan çoğulcu bir
yaklaĢım oluĢturulmalıdır.
Örgütlenme modeli Ģu Ģekilde olmalıdır:
MüĢteri odaklı; talep sahibine odaklı olmalı,
Hukuk, finans gibi alanlarda alt yapı sunmalı;
Farklı sektörlerin temsil edildiği bir koordinasyon merkezi kurularak sektörler arası koordinasyon
sağlanmalıdır.
Sistem kendi içerisinde kendini yönetmeli / Platform kendi kendini denetleyerek öz denetim sağlamalıdır.
Piyasa doğası içinde kendi yolunu bulacaktır ama bunun planlı programlı, kontrollü bir biçimde yapılması
gereklidir.
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YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ

4.2.2.3
Sektörde Kurumsal Örgütlenmeye Bağlı Olarak, Belirlenen Hedef ve Projeksiyon
Önerilerinin Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi

Ek-Bölüm II-1
Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı ġehir
Planlama Müdürlüğü Tarafından 22.02.2011 Tarihinde Toplam 190 Kamu Kurum
KuruluĢu, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, Ġlçe Belediyelerine Sorulan GörüĢü
Yazılarına Verilen Cevapların Özet Analiz Tabloları

Yüklenici

BOĞAZĠÇĠ ĠNġAAT MÜġAVĠRLĠK A.ġ.

Alt Yüklenici

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

KURUM ADI

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

GÖRÜŞ KARARI
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı: Eğitim Yapılarıyla İlgili Olarak Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve Yönetmeliğin 4. ve 21. Maddelerine
Uygun İş, İşlem ve Uygulama Yapılması Gerektiği; Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (N) Fıkrası Gereğince
Her Derece ve Türden Eğitim Hizmeti Veren Eğitim Binalarının Arsalarının Temin Edilmesi, Yeni Binalarının Yapılmasıve
Mevcut Binaların Bakım ve Onarımlarını Yapılmasının Da Önem ve Öncelik Alması Gerektiği

İstanbul İl Sınırları İçerisinde Daha Önceden Bakanlığımızca Onaylanmış Olan Planların Dikkate Alınması ve Plan
T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Çalışmalarının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri İle 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmeliği
Uygulama Müdürlüğü
Çerçevesinde Yürütülmesi
T.C. Sağlık Bakanlığı, İnşaat ve 2011-2014 Yılı İstanbul İli Yatırım Programı ve Devam Eden İşlerle İlgili Veriler (İlçe Bazında ) Ada Parsel Numaraları Var.
Onarım Dairesi Başkanlığı
Yatırım ve İnşaat Halinde Olma Bilgisi Var… Sağlık Hizmetinin Türü ve Yata Sayıları Var…
T.C. Ulaştırma Bakanlığı

İstanbul Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü:

İstanbul İli, Kilyos Köyü Muhtarlığı'nca Talep Edilen D.L.H. İnşaatı Genel Müdürlüğünce Kıyı Yapıları Turizm Master Planı
Sonucunda Değerlendirilmesi Düşünülen Kilyos Yat Limanı İle Y.İ.D. Modeli İle Yapılması Planlanan, Silivri Yat Limanı ve
İstanbul Karayolu Boğaz Geçişi Projelerinin 'İstanbul Turizm Master Planı' nda Göz Önünde Bulundurulması

T.C Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Strateji Geliştirme
Başkanlığı

Master Planı Çalışmasında, Tarım Alanlarının Korunmasına Yönelik Hassasiyetin Gösterilmesi ve Sektörün Gıda İhtiyacının
Daha Güvenilir Karşılanması Noktasında Bakanlığımızın İstanbul'da Yer Alan Kurum ve Kuruluşlarının Da Yer Almasının
Faydalı Olacağı, Tarım Dışı Amaçla Kullanımın Söz Konusu Olması Halinde 5403 Sayılı "Toprak Koruma ve Arazi
Kullanım Kanununun" Kapsamında İzin Alınması Gerekliliği Bakanlığımızca Uygun Görülmektedir.

T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve
Sanayi Bölgeleri ve Siteleri
Genel Müdürlüğü

İstanbul İlinde Bulunan OSB'lerin 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Haritaları, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Ait Haritalar ve
Koordinat Değerleri Gönderilmiş Olup, Küçük Sanayi Siteleri İle İlgili Bilgilerin İlgili Kurumlardan Temin Edilmesi
Gerekmektedir. Ayrıca, Başkanlığınızca Yapılacak Her Tür ve Ölçekte Planlama Çalışmalarında 4562 Sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu ve Yönetmelikleri Çerçevesinde Kurulan ve İşletilen OSB ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu Uyarınca Belirlenen Alanlara Ait Bakanlığımızca Onaylı Sınırlarının Korunması, Yetki Alanı İçine Müdahale
Edilmemesi ve Özel Kanunlarla Belirlenen Alanların Çevresi İle İlgili Olarak Yapılacak Ana Plan Kararları Değişikliğine
İlişkin Bakanlığımızın Görüşünün Alınması, Yukarıda Belirtilen Konularda Plan Notu Konulması Yazılmıştır.
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KURUM ADI

GÖRÜŞ KARARI

T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü

Konunun İvediliği Göz Önünde Bulundurularak Her Türlü Bilgi ve Belgenin Bakanlık İlgili Birimlerince Hazırlanması ve
İletilmesi Sürecinin Başlamış Olması ve Plan Çalışmaları Kapsamında Düzenlenecek Olan Toplantı ve Çalıştaylara Bakanlık
Katılımının Sağlanması ve Toplanılacak Kurum ve Kuruluş Görüşleri Doğrultusunda Hazırlanacak Taslak Planın
Tamamlanma Aşamasından Önce Bakanlık Görüşüne Sunulması Gereği Belirtilmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü

İstanbul İçin Hazırlanacak Olan "Turizm Master Planı"Nın 28.02.2007 Tarih 2007/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
İle Onaylanmış Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) Temel Hedef ve
Stratejilerine Uygun, 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu İle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (Ktkgb) ve Turizm
Merkezi (Tm)'Lerde Her Ölçekte Plan Yapma ve Yaptırma ve Onaylama Yetkisinin İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca
Bakanlık Tarafından Değerlendirilerek Sonuçlandırılacağından Master Plan Kapsamında Göz Önünde Bulundurulması, Plan
Çalışması Kapsamında Ktkgb ve Tm Listesi, Kültür ve Turizm Amaçlı Tahsise Konu Olan Taşınmazlar, Belgeli Yat
Limanları, Belgeli Turizm Tesisleri (Şubat 2011 İtibari İle) ve Turizme İlişkin İstatistikler (2009)(2010 Yılına İlişkin Veriler
Derlenmemiş Olup Daha Önceki Yıllara İlişkin Veri Bakanlık Resmi İnternet Sitesi Http://Www.Kulturturizm.Gov.Tr
Adresinden Temin Edilebilir) İle Tanıtma Faaliyetlerini İçeren Rapor ve İstanbulda Faaliyet Gösteren Sanat Kurumları
Görüşleri Yazı Ekinde Cd Ortamında Yer Almaktadır.Plan Çalışması Kapsamında Düzenlenecek Olan Toplantı ve
Çalıştaylara Bakanlığın Katılımının Sağlanması, Kurum ve Kuruluş Görüşleri Doğrultusunda Hazırlanacak Olan Taslak
Planın Tamamlanma Aşamasında Önce Bir Kez Daha Bakanlığın Görüşüne Sunulması

T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü

İlgi 11.04.2011 Tarih GN-034-75673 (A) Yazısı Bakanlık Görüşü İletilmiş Olup; Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlgi (B) Yazısının Bir Örneği İlgi (A) Yazısı İle Birlikte Değerlendirilmek
Üzere Ekte İletildiği Belirtilmektedir.

T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı, Çevresel Etki
Değerlendirmesi ve
Planlama Genel Müdürlüğü

Master Planı Çalışmasında, İstanbul İl Sınırları Dahilindeki Her Türlü Doğal Kaynağın Sağlıklı Bir Envanterinin Çıkarılması
ve Bu Doğal Kaynakların ve Bağlı Ekosistemlerin Korunmasına ve Taşıma Kapasitelerinin Üzerine Çıkılmadan Sürdürülebilir
Kullanımına Yönelik Plan Stratejileri İle Bunlara Yönelik Eylemlerin Geliştirilmesi Önem Arz Etmektedir. Çalışmalarda
5491/2872 Sayılı Çevre Kanunu'na ve İlgili Yönetmeliklerine Uyulması ve Çalışma Sonucundan Bakanlığa Bilgi Verilmesi,
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KURUM ADI

T.C. Spordan Sorumlu
Devlet Bakanlığı
Görüş
T.C Başbakanlık Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü

Görüş Kararı
İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti Olması ve Aynı Yıl Düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası Nedeniyle
Tesisleşme Faaliyetleri Sürdürülmektedir. Plan Çalışmasına Etki Edecek Mevcut Bilgi, Belge ve İleriye Yönelik Hedefler
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Temini Gerekmektedir. İstanbul İlinin Nihai Hedefi Olimpiyatlar Olup, Kentte
Spor Tesislerine Olan İhtiyaç Kara, Hava ve Su Sporları Açısından Hem Kentin Üstleneceği Spor Misyonu Çerçevesinde
Hem De Spor Turizminin Oluşması Noktasında Kent Plancısı Tarafından Ortaya Konulacak Yeni Spor Alanlarının ve
Konaklama İmkanlarının Birlikte Tanımlanmasını Gerektirmektedir. Yapılacak Olan Çalışmanın 3194 Sayılı İmar Kanunu
Hükümlerine, "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" De Nüfusa Göre Tanımlanan Kentsel Sosyal Altyapı Alanlarına
Yönelik Standartlara ve Üst Ölçekli Plan Kararlarına Uygun Olarak Ortaya Konulması Gerekmektedir. Spor Tesislerinin
Yapılacağı Alanların Yer Seçiminde, Mülkiyet Edinme Sorunu Yaşanmaması İçin Hazine Veya Belediyeniz Adına Kayıtlı
Taşınmazların Spor Tesisleri Alanı Olarak Ayrılması, Gerektiği Yazılmıştır.

T.C. Başbakanlık Devlet
Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü:2011 Yılı Programının Sektöelerle İlgili Tüm Yatırımların Doğal,
Tarihi, Sosyal ve Kültürel Çevreyi Koruyucu ve Geliştirici (İstanbul'un Doğal ve Kültürel Zenginliklerinin Sürdürülebilir
Turizmi Geliştirici) Bir Yaklaşımla Ele Alınması, Uygulanmakta Olan Genel Politikalarla Uyumlu Olmak Üzere, İstanbul
Turizminin Geliştirilmesi Konusunda Yapılacak Çalışmalar Müsteşarlıkça Uygun Görülmektedir Denilmekte.

T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı

İstanbul İl Sınırları İçerisinde Bulunan Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Taşınmazlara İlişkin Liste Ekte Yer
Almaktadır.

T.C. Başbakanlık Türkiye
İstatistik Kurumu

İstanbul İline Ait "Bölgesel Göstergeler, 2009 Tr İstanbul" Adlı Yayın Manyetik Ortamda Excel (Xls) Dosyası Formatında
Ekte Sunulmuştur. Ayrıca, "http://tuikapp.tuik.gov.tr/bolgesel/menuaction.do" Kurumsal Web Adresimizden İl Bazında
Bilgileri Sorgulama Yöntemi İle Temin Edebilirsiniz.

T.C. Başbakanlık Türkiye
İstatistik Kurumu

İstanbul İline Ait 2009 Yılı Kültür İstatistikleri, Türkiye Geneli 2010 Yılı Aylık Turizm Geliri, Harcama Türüne Göre Turizm
Geliri ve Diğer Harcamalar, Harcama Türü ve Dönemlere Göre Yurt Dışına Giden Vatandaşların Harcama Bilgileri İle "Spor
İstatistikleri, 2007" Adlı Yayın Manyetik Ortamda Excel (xls) Dosyası Formatında Ekte Sunulmuştur. Ayrıca Turizm
İstatistiklerine Ait İl Bazında Bilgileri "Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Turizmapp/Turizm.Zul" Kurumsal Web Adresinden
Sorgulama Yöntemiyle Temin Edilebilir.
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KURUM ADI

GÖRÜŞ KARARI

T.C. Ulaştırma Bakanlığı
Demiryollar, Limanlar ve
Hava Meydanları İnşaatı
Genel Müdürülüğü

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü; Konuyla İlgili Olarak Mevcut Belge ve Bilgilerin
İbb Başkanlığına ve Bir Örneğinin De Genel Müdürlüğümüze Gönderilmesi

T.C. Ulaştırma Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Turizm Master Planında Daha Önceden Gönderilen Yazıların Ekinde Olan 1/25.000
Ölçekli Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Kriterleri, 1/25.000 Ölçekli Atatürk Havaalanı Mania Kriterleri ve 26.06.2007.Tarih
ve 20000 Sayılı Bakanlık Genelgesi İle 23.09.1993 Tarih ve Sht-150/5300 Sayılı Havacılık Talimatında Belirtilen Hususlar
Dikkate Alınmalıdır.

Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü,
Araştırma Planlama ve
Koordinasyon Daire
Başkanlığı

2011-2013 Yıları Arasında İstanbul İlinde Planlanan Yatırımlar Kapsamında; Atatürk Havalimanının Gelişimine Yönelik
Olarak Sürdürülen Atatürk Havalimanı Master Planı Çalışmaları ve Atatürk Havalimanındaki Askeri Arazilerin
Kuruluşumuza Devri Hususlarındaki Çalışmaların Tamamalanmasını Müteakip, Havalimanının Geleceğine Yönelik
Kuruluşumuz Görüşleri Bildirilecektir. Ayrıca Dlh İnşaatı Genel Müdürlüğü İstanbul Üçüncü Havalimanı Yapım Projesi Söz
Konusu Olup, Konuya İlişkin Olarak Anılan Genel Müdürlüğün Görüşlerinin Alınması Kurumumuz Görüşüdür.
Havalimanının Mevcut Durumunu Gösteriri Bilgi Notu Ektedir.

Tbmm Genel Sekreterliği
Milli Saraylar Daire
Başkanlığı

İdari Şube Müdürlüğü (Tarihi Binalar); Milli Saraylar Daire Başkanlığına Bağlı Müzeler İle Tarihi Fabrikaların
Yüzölçümleri Tablo 1, Ziyarete Açık Olanların 2010 Yılındaki Ziyaretçi Sayıları Tablo 2' De Yazı Sonunda Ek Olarak
Belirtilmiştir. İstanbıl Turizm Master Planı Çerçevesinde Milli Saraylar İle İlgili Göz Önünde Bulundurulması Gereken
Başlıca Hususlar; Tarihi Yapıların Bulunduğu Alanlarda Taşıt Trafiğinin Azaltılması, Tarihi Dokuya Saygılı ve
Sürdürülebilir Ulaşım Olanaklarının Araştırılması, Asfalt Yenileme Çalışmaları Tarihi Yapılar İçin Risk Oluşturduğundan
Altyapı ve Yol Seviyelerinin Tarihi Binalara Olan Etkisi Göz Önüne Alınarak Risk Oluşturmayacak Biçimde Düzenlenmesi,
Turistlerin Şehir İçinde Daha Kolay Ulaşımının Deniz Ulaşımı Da Dahil Olmak Üzere Sağlanması, Saray ve Müzelerin
Çevrelerinde Tarihi Dokuyu Bozan Niteliksiz Yeni Yapılaşmaya İzin Verilmemesi, Deprem, Sel, Yangın Gibi Afetlerde
Tarihi Dokuya Zarar Vermeyen Doğru ve Hızlı Müdahale Edilmesini Sağlayacak Düzenlemelerin Yapılması Şeklinde
Belirtilmiştir.
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KURUM ADI

GÖRÜŞ KARARI

T.C. İstanbul Valiliği, İl
Sağlık Müdürlüğü

İstanbul Turizm Master Plan Çalışmalarında, Mevcut Sağlık Tesislerinin Üzerinde Bulunduğu Taşınmazların, Projelendirilen,
Yapımı Devam Eden Sağlık Tesislerinin Bulunduğu Taşınmazların, Halihazırda Bakanlığımıza Tahsisli Durumdaki Arsaların
ve Meri İmar Planlarında Sağlık Alanında Bulunan Taşınmazların "Sağlık Tesis Alanı "Olarak Korunması

T.C. Ulaştırma Bakanlığı
Karayolları Genel
Müdürlüğü 17. Bölge
Müdürülüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü; Bölge Müdürlüğümüz Sorumluluğundaki Birinci Çevreyolu (O-1),
İkinci Çevreyolu (O-2) Otoyolları, Kapasitelerinin 2,5 Katı Olan Günlük 200 Binin Üzerinde, Edirne Yönü (O-3) ve Ankara
Yönü (O-4) Otoyolları İse Kapasitelerinin 1,5 Katı Olan Günlük 160 Binin Üzerinde Trafik Yükü İle Karşı Karşıya
Kalmaktadır.
Otoyollar Üzerinde Oluşan Trafik Problemlerinin Çözümü İçin Planladığımız Kuzey Marmara (İstanbul 3. Çevreyolu Dahil)
Otoyolu Projesinin Yap-İşlet-Devret Yöntemi İle Yapılması Planlanmaktadır.

Vakıflar İstanbul 1. Bölge
Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Mazbut Vakıf Taşınmazlarının İmar Planlarında Yol, Donatı Alanı Gibi Umumi Hizmetlere
Ayrılması Halinde Vakfeden Kişilerin Vakfiye Şartlarını Büyük Ölçüde Ortadan Kaldırmaktadır. Mazbut Vakıfların
Vakfiyesinde Öngörülen Hizmetleri Yerine Getirebilmesi İçin Taşınmazların İmar Planlarında Mümkün Olduğunca Gelir
Getirici Fonksiyonlara Ayrılması Gerekmektedir. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Avrupa Yakasında Yaklaşık 10000 Mazbut
Vakıf Taşınmazları İşe İlgili Çalışmaktadır. Master Plan Çalışması Kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Mazbut
Vakıf Taşınmazlarına Yönelik Turizm Amaçlı Tesisler, Konaklama, Hizmet Birimleri ...Vb Fonksiyonların Öngörülmesi
Durumunda Taşınmazlar İdaremiz Tarafından Yatırım Programına Alınabilecektir. Turizm Master Planı Çalışma Sürecinde
İdaremiz Tarfından Taşınmazların Turizm Amaçlı Olarak Yatırıma Alınması Durumunda, Başkanlığınıza Bilgisi İletilecek
Olup, Vakıf Mülkleri Hakkında Verilecek Fonksiyonel Kararların 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Kapsamında Verilmesi
Gerektiği Bildirilmiştir.
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Vakıflar İstanbul 2. Bölge
Müdürlüğü, İmar-Etüt ve
Yatırım Şube Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Mazbut Vakıf Taşınmazlarının İmar Planlarında Yol, Donatı Alanı Gibi Umumi
Hizmetlere Ayrılması Halinde Vakfeden Kişilerin Vakfiye Şartlarını Büyük Ölçüde Ortadan Kaldırmaktadır. Mazbut
Vakıfların Vakfiyesinde Öngörülen Hizmetleri Yerine Getirebilmesi İçin Taşınmazların İmar Planlarında Mümkün
Olduğunca Gelir Getirici Fonksiyonlara Ayrılması Gerekmektedir. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakasında
Yaklaşık 3000 Mazbut Vakıf Taşınmazları İşe İlgili Çalışmaktadır. Master Plan Çalışması Kapsamında Vakıflar Genel
Müdürlüğü'ne Ait Mazbut Vakıf Taşınmazlarına Yönelik Turizm Amaçlı Tesisler, Konaklama, Hizmet Birimleri ...Vb
Fonksiyonların Öngörülmesi Durumunda Taşınmazlar İdaremiz Tarafından Yatırım Programına Alınabilecektir. Turizm
Master Planı Çalışma Sürecinde İdaremiz Tarfından Taşınmazların Turizm Amaçlı Olarak Yatırıma Alınması Durumunda,
Başkanlığınıza Bilgisi İletilecek Olup, Vakıf Mülkleri Hakkında Verilecek Fonksiyonel Kararların 5737 Sayılı Vakıflar
Kanunu Kapsamında Verilmesi Gerektiği Bildirilmiştir.

Adalar Belediyesi

1984 Yılında "Sit Alanları Bütünü" Olarak İlan Edilmiş Olan Adalar'ın 1657 Adet Tescilli, 500 Adet Tescile Önerilen
Olmak Üzere 2000' İn Üzerinde Tescilli Tarihi Eser Barındırdığı Belirtilerek; Hazırlanacak Projeler ve Sağlanacak Fonlarla
Tarihi Ahşap Köşklerin ve Binaların Kaliteli Hizmet Sunan Otellere Dönüşmesinin Adalar Turizmine Çok Büyük Değer
Katacağı, Kongre ve Sempozyumların Yapılması İçin Uygun Mekanlar Yaratılmasının, Yürüyüş Parkurları ve Bisiklet
Yolları Yapılmasının, Adaların Tanıtımına Yönelik Projelerin Gerçekleştirilmesinin, Büyükada'da Aya Yorgi Kilise'sinin
Bulunduğu Yücetepe'nin Daha Etkin Cazibe Merkezi Olarak İlgili Kurumlarla İşbirliği İçinde Yeniden Prolelendirilmesinin
Adalar Turizmine Büyük Katkı Sağlayacağı İfade Edilmiştir. Ayrıca, 11-14 Şubat 2010 Tarihleri Arasında ve 2011 Yılında
( Emitt) Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyehat Fuarı'na Katılım Sağlandığı ve Önümüzdeki Yıllarda Da Katılım
Sağlanarak Adalar'ın Daha İyi Tanıtılmasının Amaçlandığı Belirtilmiştir. 22 Haziran 2009' Dan Bu Güne, Her Ay Ortalama
5000 Turiste Hizmet Veren Turizm Danışma Bürosunun Kurulmuş Olduğundan Da Söz Edilerek, İstanbul Master Planı
Çalışmalarınada, Tarihi ve Kültürel Miras Yönünden Çok Zengin Olan Adalar'ın Göz Önüne Alınarak Gereğinin Yapılması
İstenilmiştir.
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KURUM ADI

GÖRÜŞ KARARI

Arnavutköy Belediyesi

İlçemizin 1/100000 Ölçekli Çdp'nında İstanbul Genelinde Turizmdeki Rolü Günübirlik Turizm ve Ekoloji Turizmdir. Ç.D.P.
Raporunda "Terkos ve Kasatura Arasındaki Ormanlık Alan ve Kıyı Şeridi" Ekolojik Turizm Alanları Başlığı Altında Yer Almıştır.
Ekolojik Turizm Alanlarında Tarımsal Üretimin Turizm İle Yer Değiştirmesi Yerine Turizm İle Bütünleşmesini Sağlayacak
"Tatuta" Projesinin Uygulanması Sağlanmalıdır. İstanbul'un Hava Koridorlarından Biri Olan İlçemiz, Sahip Olduğu Zengin Orman
Potansiyeli Sayesinde De Önemli Mesire Alanlarını İçermektedir. İmrahor, Tayakadın, Hacımaşlı, Baklalı, Balaban ve Yassıören
Yerleşmelerindeki
Mesire
Yerleri
Projelendirme
Aşamasındadır
(Ekli
Paftada
İşaretlenmiş).
İmrahor Göleti ve Sazlıbosna Barajı'nın Peyzaj Ögesi Olarak Kullanılması, Etrafının Ağaçlandırılarak Piknik Alanları. Yapılması
Önerilmelidir. İlçemiz Sınırları İçindeki Bolluca Mah.'De Gençlik ve Spor Genel Md.'Ne Golf Sahası Yapımı Amacı İle Öneri
Verilmiş,
1/1000 Ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi U.İ.P'nda Sınırları Ekli Paftada İşaretli Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanları
Bulunmaktadır. Plan Notlarında Bu Alanlarda Neler Yapılabileceği Yazılmıştır. İlçemiz Karadeniz Kıyısı ve Orman Alanlarıyla
Sağlık ve Doğa Turizmine İmkan Tanımakta Olup Bu Alanlarda Sağlık Tesisleri İle Doğal Yaşamı Bir Araya Getiren Merkezler
Kurulabilir. İlçemizde Sülün Gibi Değerli Av Hayvanları İle Durusu ve Terkos Göllerinde Yaban Ördeği ve Yaban Kazı
Bulunmaktadır. Durusu-Deliyunus Mevkiinde Örnek Teşkil Edecek Yana Hayatı Müzesi Bulunmaktadır. İlçemiz 30 M2. Kıyı
Şeridine Sahip Olup Plaj, Kumsal, Karavan Alanı, Kamp Alanı, İzci Kampalrı ve Butik Otel Gibi Turizm Fonksiyonu
Önerilmelidir. Yeniköy Mevkii'nde Ekteki Paftada İşaretli Alanda Öncelikle Yat Limanı, Kruvaziyer Limanı, ve Ro-Ro Limanı
Yapılmak Amacıyla Ön Sözleşme Yapılmış, Teknik Açlışmaları Devam Eden Yat Limanı Projesi Mevcuttur. İlçemizdeki Yerleşim
Birimlerinin Tarihi Eskiler Dayanmaktadır, Sazlıbosna-Kayabaşı Yolunun Doğusunda Filiboz Viranlığı Mevkiinde Antik Yerleşim
Belirlenmiştir. Yukarıda Önerilen Tüm Fonksiyonları Destekleyecek Ulaşım Çözümlerinin Yapılması, Bölgeye Ulaşımın
Güçlendirilmesi, Raylı Sitemin Entegrasyonunun Sağlanması Gerekmekteir.

Ataşehir Belediyesi

İlçe Sınırları İçerisinde Hizmet Sektörünün ve Trafiğin Yoğun Olduğu Bölgelerde, Turizm +Ticeret Fonksiyonu İle Turizm Alanına
Ayrılmış 2 Adet Plan Tadilatının Yapıldığı Belirtilerek, Özellikle Mustafa Kemal, Yeni Sahra, Yeni Çamlıca, Ferhatpaşa
Mahallelerinde Yaşam Kalitesinin Arttırılması Yönünde Kültür ve Turizm Alanlarının Ayrılabilecegi İfade Edilerek Bu Konuların
Değerlendirilmesi İstenilmiştir.
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Bağcılar Belediyesi

Bağcılar İlçesinin Yürürlükte Bulunan İmar Planlarının Plan Notlarında Yer Alan, Merkezi İş Alanları (1) ve Prestij Hizmet
Alanlarının Tanımlanması Yapılarak, Bu Alanlar İçinde Yer Alabilecek Kültürel ve Konaklama Tesislerinden Bahisle; Özellikle
Yeşilköy-Mahmutbey Ekspres Yolu İle Taşocağı Caddesi Arasındaki Prestij Hizmet Aksının, Yalçın Koreş Caddesi İle Mimar
Sinan Caddesi Arasındaki Prestij Hizmet Alanlarının, Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesi ve Yakın Çevresindeki Merkezi
İş Alanlarının, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesinin Kuzey ve Yakın Çevresinde Yer Alan Merkezi İş Alanlarının Bu
Kapsamda Değerlendirilebileceği Belirtilmiştir. Ayrıca, Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Mevkiindeki Geleneksel Sivil Yapılara
İlişkin Tescil Karaları Bildirilmiştir.

Bahçelievler Belediyesi

Tem Bağlantı Yolunun Doğusunda, D-100 Karayolunun Kuzeyinde ve Tem Bağlantı Yolu İle Ayamama Deresi Arasında Kalan
Bölgede, Münferit Onaylanan Planlar ve Plan Tadilatları İle , Prestij Hizmet Alanı, Özel Eğitim Alanı, Ticaret+Turizm Alanı
Olarak İlan Edilen Alanlar Dikkate Alınarak Küçükçekmece İlçesine Ait Bölge İle Bağlantılı Olarak "Ticaret-Turizm Alanı"
Vasfının Verilmesinin Uygun Olacağı Bildirilmiştir.

Bakırköy Belediyesi

Bakırköy İlçesi Ataköy Turizm Merkezine İlişkin Mer-İ İmar Planları Listelenmiş Olup, Bu Bölgelerin Plan Yapma ve Onama
Yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Olduğu, Ayrıca, Aynı Kurumun Yetkili Olduğu Bakırköy Turizm Merkezinin (564
Ada 154 Parsel, 74 Ada 65 Parsel) İmar Planı Bulunmadığı Belirtilmiştir.. Kentsel Sit Alanı Olan Yeşilköy Köyiçi Mahallesi'ne Ait
Uygulama İmar Planında "Açık Kültür ve Sanat Müzesi Alanı" Ayrıldığı, Bu Bölge İçerisinde ve Bakırköy Merkez Bölgesi
Demiryolu Güneyinde Çok Sayıda Tescilli Eski Eser Bulunduğu İfade Edlerek, Bakırköy'ün Kara-Deniz- Hava Entegrasyonu
Nedeniye Tarihsel Dokusunun Turizme Yönelik Kullanımının Etkinleştiğinden Söz Edilmiştir.

Başakşehir Belediyesi

İlçemiz Sınırları Dahilinde Değerlendirilmesi İstenen Hususlar
1- Şahintepe, Altınşehir ve Güvercintepe Mah. Ortasında Yer alan ve Yakındoğu ve Avrupa'nın En Eski Buluntu Yerlerinden Olan
Yarımburgaz Mağaraları ve Çevresi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. Master Planda Bu Alanın "Doğa ve Kültür Parkı" Olarak
Gösterilmesi,
2- Atatürk Olimpiyat Stadını Kapsayan Olimpiyat Parkı Alanının Kültürel ve Spor Organizasyonlarına Yönelik Olmakla Birlikte
Fuar Alanı Olarak Da Kullanılabilecek Şekilde Master Planda Gösterilmesi,
3- Sazlıdere Barajı İçmesuyu Havzasının "Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanı Olarak Ayrılması
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Bayrampaşa Belediyesi

Kentlerin Sundukları Kültürel ve Sanatsal Ortam, Eğlence ve Alışveriş Olanakları, Canlı Bir Yaşam; Kentlerin Cazibesini
Yükselten, Turistlerin Kalış Sürelerini Uzatan ve Turistlerin Tekrar Gelem İsteğini Arttıran Unsurlardır. Bu Bağlamda Kentin
Turistlere Farklı Olanaklar Sunması Önem Taşımaktadır. İlçemiz Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Projelerin De Gerek İç Turizme
Gerekse Dış Turizme Katkı Sağlayacağı Düşüncesindeyiz. Bu Projeler;
Forum İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi: Alışveriş Merkezinin Yanısıra Bünyesinde Türkiye'nin İlk Dev Akvaryumu ve İlk
Buz Müzesi Bulunmaktadır.
Ora İstanbul Kentsel Eğlence Merkezi: Projede Eğlence, Alışveriş, Konaklama (Biri 4 Yıldızlı Diğeri 3 Yıldızlı İki Otel Yer
Alacaktır) ve Kongre/Toplantı Mekanları Düşünülmüştür.
Capris Otel: Bir Otel ve 730 Konut Biriminden Oluşacaktır.

Bayrampaşa Belediyesi

Ruhsat Denetim Müdürlüğü; Çalışma Kapsamında İstenen İlçe Sınırları İçerisinde Belediye Belgeli Konaklama Tesislerine Ait
Bilgiler (Tuna Sosyal Tesis Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi; 12 Oda 18 Yatak) Şeklinde Belirtilmiştir.

Beykoz Belediyesi

Beykoz İlçesi Doğal Sit Alanının, Onaylı Beykoz Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Sınırları Dışında Kalan
Kısmının Halen Plansız Olduğu İfade Edilerek, İlçe Genelinde Öngörünüm Bölgesinde, Doğal Sit Alanında Alınan Karar
Gereğince Sanayi Alanlarının Oluşturulamamsı Nedeniyle İlçenin Tarım ve Turizm Dışında Gelir Kaynaklarının Kalmadığı
Belirtilmiş Olup, Zengin Turizm Potansiyelinin Yatırıma Dönüştürülmesine Olanak Sağlanması, Sağlık, Spor, Eko Turizm
Türlerinin İlçe Köylerinde Geliştirilmesi, Ayrıca Bölgeye Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının Da Turizm
Master Planı İle Entegre Edilmesi Telep Edilmektedir.

Beylikdüzü Belediyesi

Beylikdüzü İlçesi, Beylikdüzü Sahili'nde Yaklaşık 40 Hektarlık Dolgu Alanı İle İlgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımına Dair Belediyemizce Çalışmalar Yürütülmekte Olup; İmar Planlarının Onanmasından Sonra
Planlar Tarafınıza İletilecektir.

Büyükçekmece Belediyesi

İlçe Sınırlarımız Dahilindeki Mevcut Yat Limanlarını Gösterir Kroki Ekte Gönderilmiş Olup Korunması Hususu Dikkate
Alınmalıdır.

Çatalca Belediyesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; İlçede Faaliyet Gösteren Belediye İşletme Belgesine Sahip 2 Adet Otel (47 Oda 168 Yatak) ve 1
Adet Kamping Mevcut Olduğu Ancak, Turizm Belgeli Konaklama Tesisi Bulunmadığı Belirtilmiştir.
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Güngören Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü

İlçe Sınırları İçerisinde Güngören Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tarafından Ruhsat Verilmiş ve Denetimi
Yürütülmekte Olan Toplam 5 Adet Otel-Pansiyon Bulunduğu; Ayrıca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda M. Nesih Özmen
Mahallesi 1118 Ada 1,2 Parsel Üzerinde H:22.00 M. Olan, Yaklaşık 2000 M2 Alana Sahip, Yaklaşık 1100 M2 Oturumu Olan 1
Adet Turizm Tesis Alanı Bulunmakta Olduğu Belirtilmiştir. Merter Bölgesi Ülkesel Ölçekte Sahip Olduğu Ticari Faaliyetlerinin
Yanı Sıra, Uluslar Arası Alanda Da Önemli Bir Tekstil Ticareti Hacmine Sahip Bir Yer Olduğu; Ancak Haftalık Ya Da Günübirlik
Konaklama Alanlarının Yetersiz Olup; Bu İhtiyaca Cevap Verebilecek Potansiyel Alanların Olduğu Belirtilmiştir.

Kağıthane Belediyesi

Kağıthane İlçesinin İstanbul Avrupa Yakasının En Stratejik Konuma Sahip İlçesi Olma Özelliğinden Bahsedilerek "İstanbul
Turizm Master Planı" Kapsamında, Öncelikle Tarihi Sit Alanı Olan "Sadabad Mesire Alanı" Nın ve Bu Alana Bitişik Kağıthane
İlçe Merkezi ve Hemen Devamında Cendere Vadisinin Bir Bütün Halinde Bu Amaç Doğrultusunda Değerlendirilmesi Talep
Edilmiştir.

Kartal Belediyesi

Dragos ve Yakın Çevresi, Aydos ve Yakın Çevresi, Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi, Soğanlık Kentsel Sit Alanı
ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları İle, Sahil Dolgu Planı Kapsamındaki Sit Alanlarının ve Kartal 2222 Ada
Eski 162, 182, Yeni 207 Parsellerdeki İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü Denetiminde Yapılan Kazı Çalışmalarının Göz Önünde
Bulundurulmaları İstenmiştir.

Maltepe Belediyesi

Maltepe Belediyesi Sınırları Dahilinde Gecekondu ve Kaçak Yapılaşmanın En Çok Görüldüğü Başıbüyük,Gülsuyu ve Gülensu
Mahallelerinde, "Sürdürülebilir Turizm Merkezi" Olma Potansiyelinden Söz Edilerek Bu Yönde Kentsel Dönüşüme İhtiyaç
Duyulduğunda Söz Edilmiş, Ayrıca Maltepe'de Bulunan Diğer Tarihi Yapılardan ve Çevrelerine İlişkin Projelerden Söz Edilerek (
Bryas Sarayı/Küçükyalı Arkeopark Projesi, Bakireler Anıtı/Yenileme Projesi, Beşçeşmeler Meydanı/Kentsel Sit Alanı, Vordonisi
Batık Adası/Turizm Alanı, Adatepe Köprüsü/Kültür Merkezi, Süreyya Plajı-Tarihi Balıkçıköy/Sahil Turizm Merkezi, Maltepe
Bölge Parkı/ Rekreasyon Alanı-Argo Turizm, İstanbul Fuar Merkezi), İstanbul Turizm Master Planı Çalışmalarında
Değerlendirilebilecekleri Bildirilmiştir.
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Pendik Belediyesi

Kongre Merkezi Olarak Planlanabilecek Pendik, Mevcut ve Proje Aşamasındaki 5yıldızlı Oteller İle Yatak Sayısı ve Nitelikli Tesis
Bakımından Bahse Konu Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Altyapı ve Uluslar Arası Ulaşım Ağına Sahiptir. Pendik
Yenişehir Mah. Tem Otoyolu Paralelinde 100 Ha. Büyüklüğündeki Alan Fuar Alanı Olarak Planlanmıştır. Denizcilik ve Su
Sporları Düzenleme Faaliyetleri Açısından Pendik Yat Limanı Büyük Bir Potansiyeldir. Pendik Güzelyalı Konut ve Otel
Yerleşimleri Olan, Anadolu Yakasının Sayfiye Alanlarından Birisi Olarak Günümüze Kadar Ulaşmış Örnek Teşkil Edecek Bir
Yerleşim Alanıdır. Bu Alanın Bugünkü Niteliğnin Korunması, Kültürel ve Turistik Kimlik Yanında Prestij Kazandırılarak Daha
Nitelikli Bir Sayfiye Alanı Olarak Devam Ettirilmesi İlçe ve Bölgeye Değer Katacaktır. Yukarıda Belirttiğimiz Turizm Aktiviteleri,
Planlanan ve Potansiyel Turizm Çeşitleriyle İlgili Görüşlerimiz "İstanbul Turizm Master Planı" Hazırlıkları Aşamasında
Değerlendirilebilecek Hususlardır.

Sancaktepe Belediyesi

1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı İlan Edilen Damatry's Sarayı ve Yakın Çevresi Röleve, Restorasyon ve Restütiston
Projelerinin Yapılması İçin İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi Tarafından Proje Çalışmalarının Başlatıldığı İfade Edilerek İstanbul
Turizm Master Planı Çalışmaları Kapsamında Değerlendirilmesi İstenilmiştir.

Sarıyer Belediyesi

Sarıyer İlçesi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri "Boğaziçi Sit Alanı", Mücavir Alanda "Doğal Sit Alanı" Olup, Bu Alanlar
5226 Sayılı K.Ve T.V.K.Kanununa ve Iıı. Numaralı K.T.V.K.Bölge Kurulu Görüş ve Onayına Tabidir. Bölgemizde Iıı. Numaralı
K.T.V.K.B.Kurulu ve İbb Başkanlığınca Onaylanmış 4 K.A.İ.Planı ve Onay Aşamasında Olan 4 K.A.İ.Planı Bulunmaktadır. Bu
Planlar İçindeki Turizm Alanları Yapılacak Çalışmalarda Dikkate Alınmalıdır.
Ayrıca 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planında "Kültür-Turizm ve Hizmet Odaklı Projeler" Başlığı Altına
Değerlendirilecek Alanlar Arasında "Kilyos-Kemerburgaz Turizm Geliştirme" Bölgesi De Yer Almaktadır. Yine Çevre Düzeni
Planında "Doğa Odaklı Turizm Alanları" Arasında Karadeniz Kıyılarında Deniz Potansiyelinden Yararlanmak Üzere Kilyos, Şile,
Ağva ve Riva Önerilmiştir.

Silivri Belediyesi

İlçe Görüşleri, Yatırım Kararları, Plan ve Projeleri Dijital Ortamda Sunulmuştur. Projenin Adı Silivri Belediyesi Tarih Ringi:
Projenin Amacı Silivri İlçesi Eserleri ve Doğal Alanları İle Yeni Bir Turizm Alanı Olarak Öngörülmüştür. Farklı Rotalar
Belirlenerek, Köy ve Mahallerdeki Yapı ve Eserlerin Ziyaretçiler Tarafından Görülmesi Daha Kolay Hale Getirilmesi,Doğal
Alanların Çeşitli Doğa Aktivitelerine Açılmasıyla Farklı Bir Turizm Hareketi Yaratılması Bu Çalışma Kapsamındaki Hedefler
Arasındadır.

11

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

KURUM ADI
Sultanbeyli Belediyesi
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Sultanbeyli İlçe Sınırları İçerisinde Doğal ve Tarihi Değerlere Sahip "Aydos Kalesi" Bulunmaktadır. Aydos Kalesi İle İlgili
Rölöve, Restitüsyon Projeleri Tamamlanmış Olup Arkeolıjik Kazı Çalışmaları Devam Etmektedir. Bu Kapsamda İstanbul Turizm
Master Planında Aydos Kalesine Yer Verilmesi İfade Edilmiştir.

Sultangazi Nazım İmar Planı Kapsamında 3201 Ha. Alanlı "Havza İçi Proje Alanı" Nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Sultangazi Belediyesi Plan ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce Çalışıldığı Bildirilerek, Bu Alanın İstanbul'a ve İlçeye Hizmet Edecek Hayvanat Bahçesi, Turizm
Proje Müdürlüğü
Amaçlı Rekreasyon Alanları Vb. Fonksiyonlarına Yönelik Planlanmasının Amaçlandığı İfade Edilmiştir.
Sultangazi Belediyesi Ruhsat
İlgi Yazınıza İstinaden Arşiv Kayıtlarında Yapılan İnceleme Sonucu İstenilen Bilgiler Ekte Sunulmuştur.
ve Denetim Müdürlüğü
1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına Göre Ümraniye İlçe Sınırlarında Md Lejantlı Alt Merkez ve M1 Lejantlı 1.
Ümraniye Belediyesi İmar ve
Derece Merkez Alanlarının Yaratacağı İhtiyacın Karşılanmasına Yönelik, Belediye Sınırları İçerisinde Turizm Master Planı
Şehircilik Müdürlüğü
Çalışmalarında Otel Alanı İhtiyacının Göz Önünde Bulundurulması

Üsküdar Belediyesi

Üsküdar Merkezi-Boğaz Hattı ve Üsküdar Merkezi-Haydarpaşa Hattı Ekseninin Planlanması Gerektiği, Bu Planlama Kapsamında
Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilebileceği, ,Ayrıca Üsküdar Meydanı ve Salacak Aksı Üzerinde Tarihi Dokuyu Gölgelemeyen
ve Silüete Olumsuz Etki Etmeyen Yapılanma Koşulları Sağlanmak Suretiyle Bu Bölgede Turizm Fonksiyonunun Geliştirilebileceği
Bildirilmiştir.

Zeytinburnu Belediyesi

Tarihi Yarımadanın ve Kara Surlarının Batı Cephesinde Yer Alan Zeytinburnu İlçesinin Gerek Tarihi ve Kültürel Yapıları Gerekse
Marmara Denizine Kıyı Olması Nedeniyle Kültür ve Doğa Turizmi Açısından Önemli Bir Potansiyel Taşıdığı Belirtilerek; Ataköy
Turizm Merkezinin Zeytinburnu Kısmının, Ataköy Turizm Merkezi Kazlıçeşme Alanının, Sur Tecrit Alanı İmar Planlarının ,
Merkezefendi ve Çevresi Yenileme Alanı Avan Projeleri ve 700. Yıl Parkı Yakın Çevresi Yenileme Alanı Avan Projelerinin Yasal
Boyutu ve Onama Süreçleri Detaylı Olarak Verilmiş, Bu Avan Projeler Bağlamında Gündeme Gelen Sur Tecrit Alanı Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı ve Merkezefendi ve Çevresi Yenileme Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliklerinden
Bahsedilerek Bu Değişiklikler Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Sur Tecrit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının
Onama Prosedürünün Halen Devam Ettiği Bildirilmiş Olup, Planların Dijital Olarak Yazı Ekinde Gönderildiği İfade Edilmiştir..
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Deniz Hizmetleri Müdürlüğü İle Birlikte, İstanbul Kıyılarında Teknelerin Kontrolsüz Bağlanmalarından Kaynaklanan Kıyı ve
Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla, İstinye ve Tarabya Koylarında Yüzer İskele Yapımı İçin Çalışmalara Başlanmıştır. Daha
İbb Çevre Koruma ve Kontrol Sonra Sarıyer, Büyükdere, Beykoz, Kanlıca, Çubuklu, Göksu, Bebek ve Arnavutköy'de Çalışmalara Başlanması Planlanmaktadır.
Daire Başkanlığı Çevre
Turistik Amaçlı Gezi Teknelerinin Boğaz'da Belirlenmiş Bir Bağlama Yeri Bulunmaması Nedeniyle, Kuruçeşme'de Arnavutköy
Sınırından Ortaköy'e Doğru Uzanan Kıyı İçerisinde Galatasaray Adası İle Sahil Arasında Kalan Bölge İçin Denizcilik
Koruma Müdürlüğü
Müsteşarlığı'na Ön Müracaatta Bulunulmuştur. Söz Konusu Planlama Çalışmasında Uygun Alanların Belirlenmesinde Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde Belirtilen Hususlar Da Dikkate Alınmalıdır.

İbb Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzce Yapılan Etkinlikler Lale Festivali: Türk Kültürünün Bir Parçası ve Kentin En Önemli Sigelerinden Biri Olan
Daire Başkanlığı Park ve
Laleyi İstanbullularla Buluşturan Festival, Her Yıl Nisan Ayının İlk İki Haftası Yapılmaktadır. 20. Uluslararası Barış Parkı: 22
Nisan 2010 Tarihinde Fatih İlçesi Yedikule Soğanlı Bitkiler Bahçesinde Açılmıştır.
Bahçeler Müdürlüğü
İbb Deprem Risk Yönetim ve
Kentsel İyileştirme Daire
2005 Yılında "İstanbul Turizm Master Planı Teknik Şartnameye Esas Ön Fizibilite Raporlarının Hazırlanması" İşi Yapılmıştır.
Başkanlığı Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü
İbb Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı Gençlik ve Spor
Müdürlüğü
İbb Emlak Yönetimi Daire
Başkanlığı Kamulaştırma
Müdürlüğü
İbb Emlak Yönetimi Daire
Başkanlığı Emlak
Müdürlüğü

İstanbul ve Türkiye'nin Tanıtımı İçin Kullanılan Kitap, Broşür ve Afişlerde, İbb'nin Ev Sahipliği Yaptığı Spor Organizasyonları ve
Aktiviteleri Başta Olmak Üzere Görsellerin Kullanılmasının Uygun Olacağı Düşünülmektedir. Spor İle İlgili Konularda
Müdürlüğümüze Başvurulduğu Takdirde Gerekli Yardım Yapılacaktır.
Planlama Çalışmaları İle Kamuya Ayrılacak Donatı Alanlarının, Mümkün Olduğunca Mevcut Kamu Mülkiyetindeki Taşınmazlar
Üzerine Yerleştirilmesi Hususu Belirtilmiştir.
İstanbul Turizm Master Planının 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Hedefleri Doğrultusunda Hazırlanması, Kamuya
Ayrılacak Donatıların Mümkün Oldukça Kamu Mülkiyetindeki Alanlar Üzerine Yerleştirilmesi Belirtilmiş.
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İbb Emlak Yönetimi Daire
Başkanlığı Mesken
Müdürlüğü

İstanbul Turizm Master Planının 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı Hedefleri Doğrultusunda Hazırlanması ve
Belediye Parsellerinin Turizm Amaçlı Değerlendirilmesini Kolaylaştırıcı / Hızlandırıcı İlke Kararlarının Alınması Müdürlük
Görüşüdür.

İbb Etüd ve Projeler Daire
Başkanlığı Tarihi Çevre
Koruma Müdürlüğü

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Nazım Plan Raporu Kapsamında Yapılan Turizm Bölümü Etüt ve Araştırmalar Sonucu;
Sit ve Koruma Alanları, Turizm Alanları ve Kültür Odaklı Turizm Alanları Başlıkları Altında Belirtilen Şekilde Değerlendirilmesi
ve Temel Amaç Turist Sayısının Arttırılmasının Yanı Sıra; Kalınabilir Gün Sayısının Arttırılmasına Yönelik, İstanbul'un Tüm
Metropoliten Alanda Bulunan 40.000'e Yakın Taşınmaz Kültür Varlığının Gezilebilir Duruma Getirilmesi, Tanıtımlarının
Yapılması, Restorasyonlarının Etaplanarak Gerçekleştirilmesi ve Turizme Kazandırılması Olması Gerektiği; Tüm Bu Çalışmaların
Göz Önünde Bulundurularak Tarihi Yarımada'nın Ağırlıklı Olarak Yer Alacağı Planlama Aşamasında Periyodik Olarak
Toplantılarda, İlgili Kamu Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütlerine Plan Anlayışının Aktarılacağı Bir Sistemle Planın
Sonuçlandırılması Gerektiği Belirtilmiştir.

İbb Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı
Özürlüler Müdürlüğü

Özürlü ve Yaşlı Turistler İçin Çeşitli Öneriler
Yaya Yolları, Kaldırımlar, Park ve Bahçelerde Uygun Malzeme İle Özürlü ve Yaşlılar Düşünülerek Tasarlama, Gerekli Yerlere
Rampalar, Korkuluklar, Bordurler, Hissedilir Yüzeyler, Sesli ve Görsel İşaretler,
Müze, Kültür ve Sanat Merkezlerinin Erişilebilirliğinin Arttırılması
Herkes İçin Erişilebilir Konaklama Tesisleri,
Ulaşımın İyileştirilmesi, Kitle Ulaşım Araçlarının Herkes İçin Erişlebilir Hale Getirilmesi.
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İbb Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı Turizm
Müdürlüğü

GÖRÜŞ KARARI

İstanbul'un Turizm ve Tanıtım İşlerini Tek Elden ve Özerk Bir Şekilde Yürütecek Yeni Bir Kurumsal Yapılanma Olmalıdır.
İstanbul'daki Müze ve Ören Yerlerinin İşletme ve Yönetme İşlerinin Tek Bir Elden Koordinasyon İçerisinde Yürütülmesi,
İstanbul'da Açılan Kongre Merkezlerinin De Eşgüdüm İçerisinde İşletilmeleri, İstanbul'un Bir Kongre ve Konferans Merkezi
Olması Açısından Önem Taşımaktadır. İstanbul'daki Turistik Tesislerin ve Turistik Restoranların Denetlenmesi ve Yönlendirilmesi
İşlerinin De Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülmesi Önemlidir. Tüm Bu Başlıklarda İstanbul'un Başarıya Ulaşmasının Yolu Özerk Bir
Turizm-Tanıtım Kurumsallaşmasından Geçmektedir. İstanbul'un Özgün Bir Yasal Statüye Kavuşturulmasının Tartışıldığı Bir
Dönemde, İstanbul'un Turizm Alanında Da Özerk Bir Yapılanmaya Gitmesi Doğal Bir Gelişme Olacaktır. İstanbul Turizm Master
Planı İçin Öneriler
* İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarafından İşletilen İstanbul'daki "Tourıst Informatıon" Noktalarında İbb Turizm
Müdürlüğü'nün De Temsil Edilebilmesi, * İstanbul'un Tarihi ve Kültürel Mirasın Yoğunlaştığı Bir Mevkisinde "İsanbul Turizm ve
Tanıtım Merkezi Kurulması", * İbb Zabıta Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan/Kurulacak
Olan Turizm Zabıtave Polis Birimlerinin Eşgüdüm İçerisinde Görev Yapmalarının Sağlanması ve Kurumsallaşmaları, * İbb Turizm
Müdürlüğü, İstanbul Turizm Atöltesi/Platformu, İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Valiliği-İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
İstanbul Kalınma Ajansı ve İlçe Belediyelerinin Turizm ve Tanıtım Çalışmalarında Eşgüdüm ve Koordinasyonu Sağlayacak Bir
Sistemin Kurulması, * Kongre Turizmi Kavramının Ayrıştırılarak Ele Alınması, * İstanbul'daki Yükseköğretim Kurumları
Bünyesindeki Turizm Okullarıyla İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İbb Turizm Müdürlüğünün Daha Yakın Bir İşbirliği
İçerisine Girmesine Olanak Tanınması,* İstanbul'un Turizm İstatistikleri Konusunda İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Konaklama ve
Kongre İşletmeleri İle Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında İletrişim ve Eşgüdümün Arttırılması, *Eko Turizmin
Yaygınlaştırılması, * Turizmin Dezavantajlı Grupların Soayal ve Kültürel Konumlarının Güçlendirilmesinde Kullanılması, *
Günümüz Tarihi ve Turistik Mekanların Dokusunun Bozulmadan Turizme Kazandırılması, * İstanbul'un Tarihi ve Turistk
Mekanları İle Birlikte Bir Minyatürü Yapılarak İki Uluslararası Havalimanına Yerleştirilmesi, * Turizm Sektöründe Çalışan Stk'lar
İle Ortak Bir Platform Oluşturularak Bilgi Paylaşımının Sağlanması, * İnanç Turizmi Kavramının Ele Alınması Turizm Müdürlüğü
Tarafından Yürütülen Projeler; İstanbul Okulu Kültür Elçileri Projesi, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projeleri, "İstanbullu Minik
Seyyahlar", "İstanbul Tarihi Suyolları Kültür ve Turizm Güzergah Projesi.
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İbb Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı Stratejik
Planlama Müdürlüğü

Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı'nda Yer Alan Turizm İle İlgili Yatırım ve Hizmet Projelerin
Listesi Var. 2010-2014 İbb Stratejik Planı'nda İl Çevre Düzeni Planı İle İbb Stratejik Planı İlişkilendirilmiş, İl Çevre Düzeni
Planında Yer Alan Kent Vizyonu Bileşenlerinden; Kültür ve Turizm Alanlarındaki Üstünlükleri Ön Plana Çıkartan, Kentin, Tarihi
Kültürel ve Doğal Kimlik Değerleri İle Özdeşleşen, İlkeleri Stratejik Amaçlara Yansımıştır. Kültür Hizmetleri Yönetimi Stratejik
Amacı İse: Kentin Kültür Mirasını Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlamak Olarak
Belirlenmiştir. 2010-2014 Stratejik Planında Bu Amaca İlişkin Hedefler İle Buna Dair Faaliyet ve Proje Listeleri Yer Almaktadır.
2010-2014 İbb Stratejik Planı'nın ve Performans Esaslı 2011 Yılı Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı'nın İstanbul Turizm Master
Planında Dikkate Alınması

İbb Ulaşım Daire Başkanlığı
Ulaşım Planlama
Müdürlüğü

Müdürlüğümüz Tarafından Yürütülen İstanbul Entegre Kentsel Ulaşım Ana Planı Çalışmasında Öncelikli Eylem Önerileri
Çerçevesinde "Bölgesel ve Küçük Ölçekli Turizm Ulaşım Plan ve Projeleri Yapılmalıdır." Önerisi Dahilinde "Turizm Potansiyeli
Yüksek Olan Bölgelerde Turizm Amaçlı Ulaşım Planlaması İle Bu Alanlar Arasındaki Ulaşımın Sağlanmasına Dönük Özel
Projeler Geliştirilmelidir." Görüşü Benimsenmiştir. Tarafınızca Yapılacak "İstanbul Turizm Master Planı" Çalışmasında Yer
Alacak Kararlar Çerçevesinde, Turizm Odaklı İstihdam, Yatak Kapasitesi, Turistik Tesis Kapasitesi Vb. Bilgileri İçeren
Projeksiyonların Ulaşım Ana Planı Çalışmasında Kullanılan ve Ekte Gösterilen Trafik Analiz Bölgeleri Ölçeğinde Tarafımıza
İletilmesi Halinde Turizm Bölgelerinin Birbiri Arasında ve Diğer Alanlarla Etkin Olarak Erişiminin Sağlanmasına Yönelik
Çalışmalar Yapılarak Ulaşım Açısından Önerilerde Bulunulabilecektir.

Belbim A.Ş.

"Turist Kart" İsimli Proje Önerisi Bulunmaktadır. Amaç; İstanbul'a Gelen Turistlerin Havaalanından Satın Alabilecekleri ve Toplu
Ulaşımda, Müzelerde ve Fuar Alanlarında Ayrıca Bir Bilet Satın Alma İhtiyacı Duymadan Giriş Yapabilecekleri Ön Ödemeli Bir
Akıllı Kart Projesidir.

Beltur A.Ş.

Kurumun Hizmet Verdiği Mekanlar ve 2011 Yılında Hedeflenen Toplam Ziyaretçi Sayısı Belirtilmiştir. İbb Mülkiyeti, Hüküm ve
Tasarrufu Altında Bulunan Yer Üzerindeki Çay Bahçesi, Büfe ve Tesislerin İşletme Hakkı Şirkete Verilmiş Olup, Sahil Dolgu
Alanlarında 2011 Yılı İçerisinde 20 Adet Büfe Yapımı Planlanmaktadır.

İhe A.Ş.

Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası Taşınarak, Yerine Otel, Müze, Kültür Merkezi, Konut Vb. Yapılar İnşa Edilebilir. İkinci Proje;
Davutpaşa Metro İstasyonu Karşısında Bulunan Tarihi Fırın Restore Edilerek "Ekmekçilik Müzesi Veya Okuluna"
Dönüştürülebilir.
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KURUM ADI
İ. Enerji A.Ş.

Tarihi ve Silüete Giren Eserler İle Yüksek Yapılar Önem Derecelerine Göre Sınıflandırılmalı ve Aydınlatılmalıdır. İbb Tarafından
"Aydınlatma Master Planı" Çalışması Yapılmalıdır.

İ. Şehir Hatları A.Ş.

Şirkete Ait İstatistiki Bilgiler Ekte Sunulmuştur.

İgdaş

Turizm Master Planının Onay Tarihinden Önce Yapımı Tamamlanmış Tesislerin İşlenmesi, Plan Notlarına İgdaş Altyapı Hatlarına
Minimum 1.00 M. Yaklaşma Sınırı İle İnşaat Yapım ve Diğer Altyapı Hatlarının İnşası Notunun Eklenmesi; Yeni Yerleşime
Açılacak Bölgelerin Doğalgaz İhtiyacının Karşılanması Amacıyla 3.00x5.00 M. Yer Tahsis Edilmesi, Bu Yerlerin Mahalle
Merkezlerindeki Yeşil Alanlarda Olmasının Tercih Eildiği Belirtilmiştir.

İsbak A.Ş

Sinyalize Kavşak Sayısı ve Diğer Akıllı Ulaşım Sitemlerine Dair İstatistiki Bilgiler Sunulmuştur.

İspark A.Ş.

Konuyla İlgili Olarak, Kent Genelinde Otopark İhtiyacının Sürdürülebilir Yönetilmesi Üzerinde Çalışmalar Yürütülmektedir.
Dünya Kentlerinde Gözlenen Çağdaş Uygulama Örneklerinin Uygulanması Konusunda Karar Alınmalıdır:
- Araç Paylaşım Sistemi
- Bölge Geçiş ve Yol Ücretlendirme Sistemi
- Bisiklet Kiralama Organizasyonu
- Elektrikli Araç Kullanımı
- Deniz Ulaşımının Teşvik Edilmesi
- Servis Minibüslerinin Toplu Ulaşım Sistemine Katılımının Sağlanması
- Yayalaştırılmış Alanların Artırılması
- Teleferik Sisteminin Kurulması
- Yolcu Organizasyonları
- Park Et Devam Et Uygulamasının Yaygınlaştırılması
Yukarıdakiler Ek Olarak Yerli Turistlere Odaklanmış Faaliyetlere Ağırlık Verilmesi, Kiosklarla Turizm Noktaları Oluşturulması,
Turistik Gezi Alanlarının Oluşturulması ve Kültür Gezileri Yapılması Önerileri De Bulunmaktadır.
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İston A.Ş.

Konu İle İlgili Olarak Bölgesel ve Yerel Tanıtım Projeleri, Kamusal Açık Alan Ağı Oluşturulması (Cadde,Meydan, Temalı Park
Düzenlemeleri), Turizm Potansiyeli Bulunan Tarihi Bölgelerin Araçtan Arındırılması, Kıyı Potansiyelinin Değerlendirlmesi, Kırsal
Turizme Yönelik Polonezköy, Şile Vb. Alanlarda Doğa Parklarının Düzenlenmesi Önerilmektedir. Bu Kapsamda; Açık Hava
Müzesi, Terkos ve Ömerli Bölgelerinde Doğa Parkı Düzenlenmesi, Sanat-Zanaat ve Tasarım Köyü Kurulması, Antik İstanbul
Surlarının Rekreatif Amaçlı Kullanıma Yönelik Yenilenmesi Önerileri Getirilmiştir.

Kiptaş

Süleymaniye Bölgesindeki Geleneksel Sivil Mimari Örneklerinin İhya Edilmesi Çalışmalarının Kültür Turizminde Kullanılabilecek
Yeni Alanlar Kazandırabileceği Kanaati Oluşmuştur.

Kültür A.Ş.

Planlanan Proje Çalışmaları 13 Başlıkta Sunulmuştur:
- Miniatürk Çevresinde Müze, Gözlemevi ve Plenataryum İnşa Etmek,
- Metrobüs Durak Giriş ve Çıkışlarında Sergi Alanları (Mecidiyeköy, Altunizade, Söğütlüçeşme Gibi Noktalarda) Kültür
Platformları Oluşturmak
- Topkapı Kültür Parkında Kültür-Sanat Koridoru (Tarihe Adını Yazdırmış Önemli Kişilerin Büst/Portrelerinin Yer Aldığı)
- Açık Hava Alanlarında Cep Sahneler
- Hızlı Şehirleşen ve Göç Alan Bölgelerde Sanat Çalışmaları
- Geleneksel Oyunların Sergileneceği Meydan Sahnesi
- Geleneksel Sanatları Yeni Teknolojilerle Birleştirerek Küresel Ölçekte Paydaş Platformu Oluşturmak
- Workshoplar Düzenlemek, Uluslararası Kültür ve Sanat Alanlarında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların Katılımını
Sağlayacak Think-Tankler Oluşturmak
- Kültür Turizmi Faaliyet Takvimi Oluşturmak, İstanbul'un Kültür Belgeselini Yaptırmak
- Tarihi Yarımada Da Performans Altyapısı
- Geleneksel Sanatların Aktarılacağı Sanat Okulu
- İstanbul Kültür Belgeseli

Sağlık A.Ş.

Göz Önünde Bulundurulması İstenen İlgili Faaliyetler ve İstatiksel Veriler Ekte Sunulmuştur:
- Özürlülere Yönelik Hizmetler
- İlaçlama ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
- İstanbul Plajları Acil Müdahale Hizmeti

KURUM ADI

GÖRÜŞ KARARI
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Spor A.Ş.

Konu İle İlgili Olarak Şirkete Ait Bilgiler Dijital Ortamda, Ekte Sunulmuştur.

Ulaşım A.Ş.

Konu İle İlgili Olarak Kabataş-Zeytinburnu-Bağcılar Tramvayına Bağlantılı Sultanahmet-Tophane Arasında Düşünülen Ekspres
Turistik Tramvay Projesi Bulunmaktadır.

22.7.1983 Onanlı 1/5000 Ölçekli Boğaziçi Nazım İmar Planı ve 22.7.1983 Onanlı 1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve
Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında Turizm Alanları Gösterilmiş ve Bu Alanlara İlişkin Yapılamma Koşulları
Belirtilmiştir. Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesinde Özellikle Üsküdar ve Beykoz İlçeleri Planda Belirlenmiş Turizm
Alanları Olmasına Rağmen Turizm Yatırımlarının Yapılmadığı Alanlardır. Bu Sebeple Yapılacak Olan Turizm Master Palnında
Üsküdar ve Beykoz İlçelerinin Turizm Yatırımları Çekmesi Açısından Cazibeli Bir Alan Olması Hususunda Üretilecek Plan
İbb Boğaziçi İmar Müdürlüğü Kararları İstanbul'un Turizm Alanındaki Üstünlüklerini Ön Plana Çıkarmada Aktif Rol Oynayacaktır.
Müdürlüğümüzde Yapılan İncelemede, Boğaziçi Alanında Konusunda Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenmiş 3 Turizm Merkezi
(Baltalimanı T.M., Beykoz Hünkar Kasrı T.M., İstinye Koyu T.M) Bulunduğuna İlişkin Bilgilere Rastlanmış, Ancak Bu
Merkezlerin Yürürlükte Olup Olmadığı Konusunda Kesin Bir Bilgiye Ulaşılmamıştır.
Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planları ve Plan Hükümleri Sayısal Ortamda Yazımız Ekinde
Sunulmuş Olup Plan Onay Süreci Devam Etmektedir.

İbb İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü

Söz Konusu 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Doğrultusunda, Alt Ölçekli Plan Çalışmalarına Altlık Olması
Amacıyla; 'İstanbul Turizm Master Planı' Çalışmaları Yapılırken 23.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren İski İçmesuyu Havzaları
Yönetmeliği Hükümlerine Uyulmalı. Altyapıya İlişkin Olarak Çalışma ve Plan Sahası Dahilinde Mevcut ve Planlanan
Atıksu/Yağmursuyu Tesislerini Gösterir Plan ve Belgelerin Ekte Yer Aldığı ve Plan Çalışmalarında Bunların Dikkate Alınması
Gerektiği; Altyapı Hatlarının Geçtiği Güzergahların İmar Çalışmalarında Yeşil Alan Olarak Korunması Gerektiği Vs.... Şeklindeki
ve Uygulamaya Dönük Kararların Belirtilen 20 Madde Doğrultusunda Dikkate Alınması ve İdare Görüşü Doğrultusunda
Hazırlanarak Görüş Alınmak Üzere 4 Takım Halinde Gönderilmesi (Sayısal Verileri İle Birlikte) ve Nihai Görüş Alınmadan
Uygulamaya Geçilmemesi
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İstanbul Üniversitesi

Yapılması Önerilen Projeler
* Beyazıt Merkez Kampüsünün Turizm Amaçlı Ziyarete Açılması Projesi,
* Merkez Kampüsü Tarihi Kapılarının (Süleymaniye, Bakırcılar, Esnaf ve Ana Giriş Kapı) Restore Edilmesi Projesi
* Beyazıt Kulesinin Restorasyon ve Diğer İşlemlerinin Tamamlanmasıyla Turizme Açılması Projesi,
* Beyazıt Merkez Kampüsünde Bulunan Astronomi ve Gözlemevi Binasının Turizm Amaçlı Ziyarete Açılması Projesi,
* Fen Fakültesi Botanik Bahçesinin Yeniden Düzenlenerek Turizme Açılması Projesi,
* Iı. Beyazıt Hamamının Çevre Düzenleme İşinin Tamamlanarak Muhtelif Sosyal Aktiviteler İçin Faaliyete Geçirilmesi Projesi,
* Salis Medresesinin Restore Edilerek Müze Olarak Hizmete Girmesi ve Turizm Amaçlı Ziyarete Açılması Projesi,
* Küçükçekmece Gölünde Su Sporları, Yelken ve Kano Yarışlarının Yapılması Planlaması,
* Orman Fakültemizin Olduğu Orman Bölgelerinde Uluslar Arası Orientiring, Kamp Sporları, Paıntball, İzcilik Vb. Yarışların
Yapılması,
* Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bulunan Anatomi Müzesinin Turizm Amaçlı Ziyarete Açılması Projesi,
* Fen Fakültesi Zooloji Müzesiin Turizm Amaçlı Ziyarete Açılması Projesi,
* Nadir Eserler ve İletişim Müzesinin Turizm Amaçlı Ziyarete Açılması Projesi,
* Orman Fakültesine Ait Eğitim Araştırma Ormanı, Bilezikçi Çiftliği ve Doğa Gezintisi,
* Yapımı Devam Eden Taş Odaları ve Onarılmakta Olan Süleymaniye Evleri Projeleri ve Diğer İhya Edilecek Konaklarla Birlikte
Süleymaniye Yenileme Alanında İstanbul Üniversitesi'nin Aktif Olarak Yer Alması ve Turizm Amaçlı Ziyarete Açılması Projesi

Doğuş Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü - İlgili Kapsamda Hazırlanan, Üniversitenin Çevresindeki Sanat ve Kültür Potansiyelini
Artırmayı ve Gelişimine Katkıda Bulunmayı Amaçlayan Taslak Projesi Ektedir. Proje Kadıköy Belediyesinden Salı Pazarına Kadar
Uzanan Uzunçayır Caddesin Çevre Halkı Da Düşünülerek Sanat Yolu Haline Getirilmesi
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İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi

Üniversitemiz Adına Hazırlanan İstanbul Turizm Master Planı Çalışmaları Şöyledir.
1-Küçükçekmece Gölü'ndeki Su Sporları İle İlgili Aktiviteler
2- Halkalı Ziraat Mektebi Olarak Bilinen Üniversitemiz Kampüsünün Yer Aldığı Alandaki Çalışmalar
A) Tarım Müzesi B) Türkiye'de İlk Tarım Yüksekokul Binası Olarak Ta Kullanılan, Halkalı Ziraat Mekteb-İ Alisi Binası C)
Kampüs Peyzajı
3- Demiryolu ve Çevresi Turizm Projesi

Trakya Kalkınma Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Hazırlanan "Türkiye Turizm Stratejisi (2023)" 9. Kalıknma Planı (2007-2013) Hedefleri İle
Uyum İçinde Hazırlanmıştır. Bu Doğrultuda Hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007-2013'te Trakya Alt Bölgesi ve
Yakın Çevresine İlişkin Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine Yönelik Stratejiler
"Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisi" Marka Kültür Kentleri Hedefi" İçin Edirne;
"Turizm Gelişim Koridorları" Hedefi Doğrultusunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İllerini Kapsayan "Trakya Kültür Koridoru"
"Turizm Kentleri" Stretejisi İçin "İğneada-Kıyıköy Eko-Turizm Kenti" İle "Saroz Körfezi Turizm Kenti" Önerilmektedir.
Trakya Alt Bölgesi'nde Ajansımızca Hazrlanmış ve Dpt Müsteşarlığı'nca Onaylanmış Olan Tr21 Bölge Planı, Çevre ve Orman
Bakanlığı'nca Onaylanmış Olan 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve Edirne,
Kırklareli ve Tekirdağ İllerinde Hazırlanmakta ve Onay Süreçlerinde Olan 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planları Çalışmaları
Bulunmaktadır.
Trakya Alt Bölgesi'nde Turizmin Geliştirilmesi İçin İki Temel Amaç Belirlenmiştir. Bunlar
*Yerel Potansiyeller Çerçevesinde Turizm Çekim Bölgelerinin Oluşturulması,
*Bölgede Turizm Altyapısı Kalitesinin Arttırılması
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Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı, Genel Sekreterliği

1. Yatırıma Yönelik: Özellikle İstanbul'daki Turizm Sektörü Yatırımcıları İçin İstanbul'un Yakın Civarında Bulunan ve Ziyaretçi
Potansiyeli Kaynaklı Olan Kocaeli Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova İllerindeki Yatırım Olanakları Hakkında Bilgi Sağlanması
Gerekmektedir
2. Turizm Profesyonellerine Yönelik: Master Planda İstanbul'daki ve İstanbul'un Çevre İllerindeki Turizm Profesyonellerinin
Bilgileri De Bulunmalıdır. Gerek Tecrübe Paylaşımı Gerekse De İş İmkanlarının Oluşturulabilmesi İçin Yine Bir Ortam
Sağlanmalıdır.
Turistik Ziyaretçilere Yönelik: İstanbul Turizm Master Planı Sadece İstanbul İl Sınırları İçinde Kalan Turistik Değerleri Değil,
İstanbullulara ve İstanbul'a Dışarıdan Gelen Turistlere Yönelikilin Yakın Çevresindeki Bölgeleri De Kapsamalıdır.

İstanbul Sanayi Odası

Odaya Kayıtlı Firmalar ve Üretim Adreslerine Ait Talep Edilen Bilgiler Ekteki Cd'dedir.

İstanbul Ticaret Odası

İto Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesinin Hazırladığı "İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
Yetki Alanında Olan Konulardaki Talep ve Beklentileri" Başlıklı Raporda Aşağıdaki Ana Başlıklar Bulunmaktadır:
* İndirim Talepleri
* Tabela Vergileri ve Düzenlemelerine İlişkin Talepler
* Vergi ve Mali Konularla İlgili Diğer Talepler
* Ruhsat ve Geçici Ruhsat Konusundaki Genel Talepler
* Lpg ve Benzin İstasyonları Ruhsat Talepleri
* Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Talepler
* Yer Tahsisine İlişkin Talepler
* Endüstriyel Atık Tesisleri Talepleri
* Trafikle İlgili Talepler
* Otopark Konusundaki Talepler
* Ulaşımla İlgili Konulardaki Talepler

Türkiye Erozyonla Mücadele, Konuyla İlgili Görüş ve Değerlendirmeler Ek'te Arz Edilmekte. Taslak Planın Kuruma Gönderilmesi Durumunda Plan Kararları İle
Ağaçlandırma ve Doğal
İlgili Görüş Belirtebilecekleri Söylenmektedir. Ekteki Görüşlerde 1/100.000 Çevre Düzeni Planı Hakkında Dikkat Edilmesi
Varlıkları Koruma Vakfı
Gereken Hususlar ve Doğal Dengenin Korunması İçin Alınması Gereken Önemlerden Bahsedilmektedir.
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Doğal Hayatı Koruma
Kurumun "İstanbul'un Doğal Alanları", "Türkiye'nın Önemli Kuş Alanları", "Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları", "Türkiye
Derneği Görüş Türkiye Doğal
Ormanlarının Sıcak Noktaları" Konulu Projelerinin Faydalı Olacağına Dair Görüş
Hayatı Koruma Vakfı (Wwf)
Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği

Turizmin Yoğunlaştığı Bölgelerde Yaşanan Trafik Problemlerinin Çözülerek Sirkülasyonun Rahatlatılması, İstanbul Silüetine
Yakışır Çevre Düzenlemelerinin Yapılması ve Kentimizi Ziyaret Eden Turistlerin Geceleme Sayısını Artırıcı Cazibelerin
Yaratılmasına Yönelik Değerlendirmeler. (8 Maddelik Bir Liste Yukarıdaki Yazıyı Takip Etmektedir.)

Kültür ve Tabiat Varlıkları
İstanbul Yenileme Kurulu
Görüş T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, İstanbul Yenileme
Alanları Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, Ekte Listesi Sunulan Yenileme Alanlarında Yetkilidir. Müdürlük Personel Sayımız Yetersiz Olduğundan Master
Plan Çalışması Kapsamında Tarafınızdan Görevlendirilecek Bir Personelin Müdürlüğümüz Arşivinde Gerekli Çalışmayı Yaparak
İlgi Yazı İle İstenen Bilgi ve Belgeleri Edinebileceği, Yazılmıştır.

İstanbul 1. Numaralı Kültür ve Müdürlük Yetki Alanında Kalan ve Ekte Sayısal Ortamda Listesi Gönderilen Korunması Gerekli Arkeolojik, Doğal, Kentsel ve
Tabiat Varlıklarını Koruma
Karma Sit Alanları İle Tescilli Eser Koruma Alanlarının Açıklamalarıyla ve (Varsa) Koruma Amaçlı İmar Planları İle Beraber
Bölge Kurulu Müdürlüğü
Dikkate Alınarak Koruma Koşullarının Sağlanması Gerektiği Yazılmıştır.
İstanbul 3. Numaralı Kültür ve Müdürlüğümüz Yetki Alanında Bulunan Sarıyer ve Beşiktaş İlçelerine İlişkin Sit Alanlarını ve Koruma Amaçlı İmar Planlarını
Tabiat Varlıklarını Koruma
Gösteren Liste Örneği Yazımız Ekinde Olup Yapılacak Çalışmalarda, Sit Alanlarına, Sit Derecelendirmelerine ve Koruma Amaçlı
Bölge Kurulu Müdürlüğü
İmar Planlarına İlikin Kurul Kararlarının Dikkate Alınması Gerektiği Yazılmıştır.
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Kurulumuz Yetki Alanında Kalan Sit Alanları İle Turizm Merkezi Alanları ve Bu Alanlarda Mevcut Olan Koruma Amaçlı İmar
Planlarına İlişkin Liste Yazısı Ekinde Olup, İstanbul Turizm Master Planı Çalışmalarında Bu Alanların Sit Statüsü ve Niteliğinin
Dikkate Alınması Sit Alanları: 1- Eyüp Kentsel Sit Alanı, 2-Beyoğlu-Ok Meydanı Tarihi Sit Alanı, 3- Beyoğlu Kentsel Sit Alanı,
İstanbul 2. Numaralı Kültür ve
4-Beyoğlu-Tersaneler Aynalıkavak Tarihi Sit Alanı, 5-Kağıthane-Sadabad Tarihi ve Kentsel Sit Alanı, 6- Şişli Kongre Vadisitarihi
Tabiat Varlıklarını Koruma
ve Kentsel Sit Alanı
Bölge Kurulu Müdürlüğü
Turizm Merkezleri
1- Galata Kulesi ve Çevresi Turizm Merkezi, 2- Park Otelturizm Merkezi, 3- Tophane Salıpazarı Turizm Merkezi,
4- Şişli Bomonti Turizm Merkezi
Müdürlüğümüz Görev Alanı İçerisinde Bulunan Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal Maltepe, Pendik, Sancaktepe,
İstanbul 5. Numaralı Kültür ve
Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye İlçelerinde 35 Sit Alanı (Listelenmiş) Bulunmaktadır. Söz Konusu Plan Çalışması Kapsamında
Tabiat Varlıklarını Koruma
Yürütülen Çalışmalarda 2863 Sayılı K.T.V.K. Kanunu, İlgili Yönetmelikler, K.T.V.K. Yüksek Kurulu İlke Kararları, İlgili Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü
Bölge Kurulu Kararlarının Dikkate Alınması
İstanbul 7. Numaralı Kültür ve Kurul Yetki ve Sorumluluğu Altında Olan Sit Alanları, İstanbul'un Turizm Hedefleri İçerisinde Potansiyel Turizm Alanları Olarak
Tabiat Varlıklarını Koruma
Değerlendirilebilecek Alanlar Olarak İstanbul Turizm Master Planında Değerlendirilmek Üzere Kurul Görev Alanı İçerisinde Yer
Bölge Kurulu Müdürlüğü
Alan(Listelenmiş 10 Adet) Sit Alanlarına İlişkin Ekte Yer Almaktadır.

T.C. Başbakanlık Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığı
İstanbul Bölge Müdürlüğü

2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (Adnks) Nüfus Sayım Sonuçları, Turizm, Kültür İstatistiklerinden Mevcut Olanlar İle
Çalışmanızda Faydalı Olacağını Düşündüğümüz 2009 Bölgesel Göstergeler İstanbul Cd'si Ekte Gösterilmiştir. Ayrıca İstemiş
Olduğunuz Bilgiler Aşağıda Verilen Linklerden Temin Edilebilir.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8430
http://www.tuik.gov.tr/turizmapp/turizm.zul
http://www.tuik.gov.tr/Bolgesel/sorguSayfa.do?target=degisken
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14
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Müdürlüğümüz Yetki Alanında Kalan Fatih İlçesinde "Kentsel ve Tarihi Sit", "1. Derece Arkeolojik Sit", ve "Kentsel Arkeolojik
Sit Alanı" Yer Almaktadır. Zeytinburnu İlçesinde, "Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Siti Koruma Alanı" Olarak Tanımlanmış
Olan, "Sur Tecrit Bandı" Olarak Anılan Alanda İst. I.Numaralı Ktvk. Kurulunun Kararı İle Sınır Revizyonu Yapılmıştır. Sit
Alanlarında Ktvk Yüksek Kurulu ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Tarafından Belirlenen Koruma ve
Kullanma Koşulları İlke Kararları Geçerlidir. Ayrıca Her İki İlçe Dahilinde İstanbul Yenileme Alanları Ktvk Bölge Kurulu'nun
Yetki Alanında Kalan 5366 Sayılı Yasa Uyarınca Yenileme Alanı İlan Edilmiş Bölgeler Bulunmaktadır. Müdürlüğümüz Yetki
Alanında Dünya Miras Listesi'ne 6.12.1985 Tarihinde Kabul Edilen Koruma Alanları; * Arkeolojik Park (Topkapı Sarayı ve
Sultanahmet Bölgesi), * Süleymaniye Koruma Alanı, * Zeyrek Koruma Alanı, * İstanbul Kara Surları Koruma Alanı'dır.
Müdürlüğümüz Yetki Alanı İçerisinde, Bakanlar Kurulu Kararı İle Turizm Merkezi Olarak İlan Edilen Yerler;* İstanbul
Sultanahmet Meydanı (R.G. 06.09.1982 Gün ve 17804 Sayı), * İstanbul Barbaros Evleri (R.G. 19.01.1989 Gün ve 20144 Sayı), *
İstanbul Süleymaniye (R.G. 29.12.1991 Gün ve 21096 Sayı), * İstanbul Ataköy 2. Tevsii (R.G. 11.01.1989 Gün ve 23227 Sayı),
İstanbul 4. Numaralı Kültür ve
30.06.2007 Gün ve 26568 Sayılı R.G.'De Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı İle İstanbul Süleymaniye Mevkiinin Turizm Merkezi
Tabiat Varlıklarını Koruma
Olarak Tespit Edilmesine İlişkin B.K.K. Yürürlükten Kaldırılmasının, Kararlaştırıldığı Anlaşılmaktadır. Söz Konusu Alan Aynı
Bölge Kurulu Müdürlüğü
Zamanda 24.05.2006 Gün ve 2006/10501 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle "Yenileme Alanı" Olarak Belirlenmiş ve Hali Hazırda
İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün Yetki Alanı Sınırlarında Kalmaktadır.Müdürlüğümüz Yetki
Alanı Sınırları İçindeki Planlama Çalışmaları
* Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Tarihi Ayrımada Kanip ve 1/1000 Ölçekli Fatih ve Eminönü Kai Planalrı İstanbul 8. İdare Mahkemesi
Atrafından 2007 Yılında İptal Edilmiştir. Ayrıca Fatih İlçesine İlişkin Kurulumuz Tarafından Belirlenen Geçiş Dönemi Koruma
Esasları ve Kullanma Şartlarının, Danıştay 6. Daire Başkanlığı Tarafından Yürütmesi Durdurulmuştur.
* Zeytinbunu İlçesi: Kazlıçeşme Ma.'De Kruvaziye Limanı ve Deniz Turizmi Yapılacak Alanla İlgili 25.3.2009 Tarih ve 2827
Sayılı ve 8.11.2010 Tarih ve 4192 Sayılı Kurul Kararları Bulunmaktadır.
Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı: 5226 Sayılı Yasanın Ek-2 Maddesi İle Alan Yönetim Planlarının Hazırlanması Zorunludur.
İbb Etüd ve Projeler D.B, Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü "Tarihi Yarımada Yönetim Planı Hazırlanması İşi"Ni Bimtaş'a İhale
Etmiştir.
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Müdürlüğümüz Görev Alanına Giren Üsküdar, Beykoz ve Şile İlçelerine Ait Sit Alanlarının Günümüzdeki Son Durumlarını
Gösteren Sit Alanı Listeleri ve Sit Alan-Sıırları İle İlgili Netcad (.ncz) Formatlı, Raster (.dre) Formatında ve Resim (jpeg, Tıf)
Dosyalarının Yeraldığı Dvd Yazımız Ekinde İletilmekte Olup, Yapılacak Olan Master Plan Çalışmalarında Söz Konusu Listeler ve
İstanbul 6. Numaralı Kültür ve Haritalarda Belirtilen Sit Alanlarının Dikkate Alınması
Tabiat Varlıklarını Koruma
* İstanbul Sarıyer-Beşiktaş, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit (Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi), KAİP Var.
Bölge Kurulu Müdürlüğü
* İstanbul Sarıyer, Reşitpaşa Doğal Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Bilgi Paftası Var.
* İstanbul Beşiktaş, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit (Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi), 1/5000 ve 1/1000 KAİP Var.
* İstanbul Sarıyer, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit (Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi), 1/5000 ve 1/1000 KAİP Var.
* İstanbul Sarıyer, İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit (Bahçeköy Hariç) Kaip Var.
Ataköy Marina & Yat
İşletmeleri A.Ş. / Deniz
Turizmi Birliği

Deniz Turizmi Birliği Olan Şirketin Yatırım Planlaması Yaptığı Kruvaziyer Liman Çalışması Ek Cd'de Sunulmaktadır.

İstanbul Turizm Master Planı Çalışması Kapsamında İstanbul İl Sınırları Dahilinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken 1İstanbul ve Marmara, Ege,
Turistik Amaçlı Yüzer Lokantaların Bağlama Yeri Sorununun Çözümüne 2- İstanbul'un Modern Silüetine Yakışır Bir Kruvaziyer
Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri
Limanın Hizmete Açılması 3- Acentalar Aracılığı İle Turist Taşıyan Yolcu Motorlarının Yolcu İndirme ve Bindirme Yerleri 4Deniz Ticaret Odası
Turizm Danışma Bürosunun Kurulması İle İlgili Olarak Toplam 4 Maddeden Oluşan Talep ve Yatırım Kararları Belirtilmektedir.

Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği

İstanbul Turizm Master Planı Çalışması Kapsamında Öneriler: 1.Tarihi Yarımada Trafiğe Kapatılmalı ve Meydan Sayısı Arttırılmlı
2. İstanbul Boğazında ve Haliçte Yemekli Turlar Organize Edilmeli, 3. İstanbul'da 3 Yıldızlı Otellere Ağırlık Verilmeli, 4. Anadolu
Yakasında Yapılacak Otellerde Arz-Talep Dengesi İyi Analiz Edilmeli, 5.Haydarpaşa-Maslak ve Yeşilköye Hizmet Edecek Kongre
Merkezleri Yatırım Programına Alınmalı, 6.Durusu, Pendik Gibi Merkezlere Golf Sahaları Yapılmalı, 7.Mevcut Marina Sayısı ve
Yat Bağlama Kapasitesi Arttırılmalı, Kruvaziyer Liman Sayısı Arttırılmalı, 8.Mevcut Yatak Kapasitesi Arttırılmalı, 9.Adalar
Cazibe Merkezi Haline Getirilmeli, Spesifik Konularda Toplantılara ve Kongrelere Hizmet Edecek Mekanlar Düzenlenmeli
www.Parisdigest.Com, www.Odysseycruises.Com İnternet Adreslerinden Konu İle İlgili Olarak Bilgi Edinilebileceği
Belirtilmektedir.
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ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
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EK: 4.2.4 TURİZM SEKTÖRÜNÜN YASAL VE YÖNETSEL BOYUTUNUN
SENTEZİ
Turizme yönelik mekânsal kararları almakta, turizm yatırımlarını tanımlamada, turizm
aktivitelerini yönlendirmede, sektörün iç işleyişlerinden kaynaklanan sorunların çözümünde
hangi yasa ve yönetmeliklerin geçerli olduğu önemlidir. Bu amaçla yürürlükteki turizm ile
ilgili yasa ve yönetmelikler dört başlıkta sınıflandırılmıştır.
Turizm yatırımlarını düzenleyen yasalar ve yönetmelikler
Turizm aktivitelerini düzenleyen yasalar ve yönetmelikler
Turizme ilişkin mekânsal kararları düzenleyen yasalar ve yönetmelikler
Turizm sektöründe çalışan haklarını düzenleyen yasalar ve yönetmelikler
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TURİZM
YATIRIMLARINI
DÜZENLEYEN

YASA/YÖNETMELİK İLGİLİ MADDE

Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek,
tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını ülke ekonomisine
olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli
önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde
bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve
Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kültür Ve Turizm
Bakanlığı Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında
Kanun

Görev
Madde 2 - Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak,
tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, (Ek ibare: 28/12/2006- 5571
S.K./23.mad) ; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için
kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve
tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak,
c) Tarihi ve kültürel varlıkları korumak,
d) Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını
değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını
yapmak, yaptırmak,
g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve
turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
Madde 10 - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
h) Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi
kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek,
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ı) Milli kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak
yayımlamak ve yayımlatmak,
Madde 12 - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek
doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve
yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak,
değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,
c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti, ilanı ve bu yerlerin planları konusunda
Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,
d) Tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar
Kurulu kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde planlı
gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve
yatırım yapmak,
f) Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,
g) Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını,
sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin
uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,
j) Turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek,
k) Dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek politika ve esaslara uygun olarak turizm
işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek,
l) Turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş
ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek,
m) Bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idareler, turizm meslek kuruluşları,
üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli
işbirliğini sağlamak,
Madde 13 - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
f) Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin
alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, bu amaçla (...) kurslar açmak, ilgili meslek ve kamu
kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,
g) Kültür ve turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik
yardım sağlamak,
h) Toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla
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işbirliği sağlamak,
ı) Kültür ve turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini planlamak ve
gerçekleştirmek,
Madde 14 - Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
e) Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların oluşturulması amacıyla yurt içinde ve yurt
dışında her türlü etüt ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, istatistik verilerini derlemek,
f) Ülkemize yönelik turizm talebini artırmak amacıyla yurt dışında basın, yayın gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve
hizmetleri satın almak,
Madde 16 - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek
ve geliştirmek,
b) Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının
hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
c) Milletlerarası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu
sağlamak,
e) Avrupa Birliğinin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,
Amaç:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip
ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Turizmi Teşvik Kanunu

Kapsam:
Madde 2 – Bu Kanun, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm
merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve
denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar:
Madde 3 – Bu Kanunda yer alan;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) (Değişik: 24.07.2003-4957/1 md.) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun
olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı
gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen
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bölgeleri,
c) (Mülga: 24.07.2003-4957/1 md.)
d) (Değişik: 24.07.2003-4957/1 md.) Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında,
öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân
edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,
e) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm
sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektöründe yatırım yapana tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi,
g) Turizm İşletmesi Belgesi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi,
h) Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri: Bakanlıkça belgelendirilmiş yatırım veya işletmeleri,
i) Yat: Ölçü belgesinde (mesaha şahadetnamesi) yat şeklinde tescil edilen gemiler ile ölçü belgesinin bulunmaması halinde gezi
ve spor amacıyla yararlanılan ancak, yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan tekmil deniz araçlarını,
j) (Ek: 24.07.2003-4957/1 md.) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi: 1/25.000 veya daha alt ölçekli plân ile
belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yapı alanlarından bir
veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt alanlara ayrıştırılabilen arazileri, ifade eder.
Turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti:
Madde 4 – Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik
ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınır.
Belge alınması:
Madde 5 – a) Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan
yararlanabilmek için Bakanlıktan, turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.
b) Belgeli yatırımlara, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlanması ve yatırımın tamamlanarak işletmeye açılması
zorunludur. Ancak, Bakanlıkça kabul edilen zorunlu sebeplerle bu süre uzatılabilir.
Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması:
Madde 6 – Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu Kanunun 3 üncü
maddesindeki belgelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki koşullara uygun olarak, imar
planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir.
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde,
bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar vermemek ve imar planlarına uygun olmak ve
Bakanlıktan izin almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir.
Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şekilde kullanılamaz. Bu yerlerden kum, çakıl ve taş
alınması gibi çeşitli şekillerde yararlanma 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununa göre Deniz Kuvvetleri
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Komutanlığının görüşü alınmak kaydiyle Bakanlığın iznine bağlıdır.
Madde 7 – (Değişik: 24.07.2003-4957/2 md.)
Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya,
yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça yapılacak alt yapı ve plânlama işlemlerine
esas olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından istenilen bilgi, belge ve görüş 3 ay içinde verilir. Bu süre sonunda
istenilen bilgi, belge ve görüşün verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça re’sen tesis edilebilir.
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak satış,
tahsis, kiralama, sınır ilânı ve değişikliği işlemleri ile çevresel etki yaratacak alt yapı ve üst yapı projelerinden önce Bakanlığın
olumlu görüşünün alınması gereklidir.
Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı:
Madde 8 – A. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar
planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan;
(1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir.
Bu tahsisler:
(a) Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle kapanan yollar ve yol fazlalarının resen
tescili,
(b) Ormanların, turizme ayrılması ve amenejman planlarının tadili,
İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanır.
(2) Kamu kuruluşlarına ait olanlar, talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde Hazine adına tapuya tescil ve Bakanlığa
tahsis edilir. Devre ilişkin şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu
maddesine göre çözümlenir.
(3) Diğer gerçek ve tüzelkişiler ile vakıflara ait olup turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça kamulaştırılarak,
Hazine adına tapuya tescil ve tescil tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis edilir. Uyuşmazlıklarda dava ve
takipler kamulaştırma kararına değil, bedeline ilişkin olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. Uyuşmazlıkların çözümlenmemiş
olması, arazinin turizm amaçlı kullanıma tahsisine engel sayılmaz.
B. (A) fıkrasına göre tahsis edilen taşınmaz mallar yatırımcıya intikal ettirilinceye kadar, Hazinece Bakanlıktan bir ödeme
talep edilmez.
C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler,
bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2490 sayılı
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu ile hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir.
D. (Değişik: 24.07.2003-4957/3 md.) Bu taşınmaz malları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı
uyruklu, gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmaz mallar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli üst
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hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek
kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla
ve bu Bakanlık tarafından yapılır.
E. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy
Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna
edilebilir.
F. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan
yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu bölgelerde yatırım yapmak maksadıyla müracaat vaki olduğunda, Bakanlığın
talebi üzerine bu madde hükümleri uygulanır.
G. (Değişik: 24.07.2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde kamu
kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme maksatlı tesisler ile araziler üzerindeki tahsisler, Bakanlığın teklifi ve Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine tahsisi yapan idarece kaldırılır ve tasarruf hakları Bakanlığa verilir.
H. (Ek: 24.07.2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin tamamı veya plânlarla belirlenmiş alt bölgeleri
veya bir veya birden fazla parselleri, plân amaçlarına uygun olarak Bakanlıkça tahsis edilebilir. Bölgenin tamamının veya alt
bölgenin tek bir ana yatırımcıya tahsisi Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve Bakanlıkça bu yatırımcıya ön izin verilir.
Yatırımcının projelerinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yatırım belgesinin düzenlenmesini takiben, ön izin Bakanlıkça
kesin izne dönüştürülür. Bu taşınmaz mallar üzerinde ana yatırımcı lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak
üzere irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık
tarafından yapılır.
Bölgenin tamamı veya alt bölgeleri için imar plânları Bakanlıkça yapılır/yaptırılır ve onaylanır. Bu plânlar ile oluşan parseller,
tahsis sözleşmesinde öngörülmüş olmak ve tahsis süresini aşmamak koşuluyla, adına tahsis yapılan ve lehine bağımsız ve
sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilen yatırımcı tarafından üçüncü şahıslara kiralanabilir, işlettirilebilir veya lehine tapuda tesis
edilen üst hakkı devredilebilir. Bu şekilde tahsis edilen alanlarda gerçekleştirilen her türlü bina, tesis ve bağımsız bölümleri de
aynı usule tâbidir. Bu alanlarda Bakanlıkça belgelendirilebilecek tür ve tesisler için yatırım ve işletme belgesi alınması
zorunludur.
Ana yatırımcı, üçüncü şahısların tahsis sözleşmesi ve koşullarından doğan yükümlülükleri yerine getirmesinden Bakanlığa
karşı sorumludur. Ana yatırımcı ve üçüncü şahıslarca yapılacak iş ve işlemlerin, Bakanlık ve ilgili kamu kurum/kuruluşlarıyla
yapılacak sözleşmede zikredilen tahsis iptaline ilişkin hükümlere aykırı olması halinde, ana yatırımcıya ve/veya üçüncü
şahıslara yapılan tahsis, tahsis edildiği yöntemle iptal edilir. Ana yatırımcıya yapılan tahsisin iptal edilmesi durumunda, tahsis
sözleşmesine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getiren üçüncü şahısların hakları korunur. Kesin tahsisten önce proje
bedelinin tahsis sözleşmesinde belirlenen oranında teminat, ana yatırımcı tarafından Bakanlığa verilir. Ana yatırımcının tahsis
sözleşmesindeki sosyal ve teknik alt yapı taahhütlerini yerine getirememesi halinde, Bakanlık; bu yükümlülükleri, teminatı
paraya çevirerek kendi belirleyeceği usulle yerine getirir. Ancak Bakanlığın üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu, bu teminatla
sınırlıdır.
I. (Ek: 24.07.2003-4957/3 md.) Tahsisi iptal edilen veya tahsis süresi sona eren araziler üzerinde bulunan yapı, tesis ve
müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez.
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Bakanlık, tahsis edilen alanlarda gerçekleştirilecek sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının
yapımını ya da maliyetinin karşılanmasını yatırımcıdan tahsis koşulu olarak isteyebilir.
J. (Ek: 24.07.2003-4957/3 md.) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde kalan özel mülkiyet konusu arazi ve
arsaların turizm yatırımlarına tahsisi amacıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele
kamulaştırma yapılabilir. Bu şekilde kamulaştırılan taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına tescil edilir. Kamulaştırılan bu
taşınmaz mallar üzerinde sözleşmesinde belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine, kamulaştırma bedelleri Bakanlık bütçesinden
karşılanmış ise bedeli karşılığında, yatırımcılar tarafından karşılanmış ise yönetmelikte belirlenen esaslara göre tespit edilecek
bedelle bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye
Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır.
K. (Ek: 24.7.2003-4957/3 md.) Aynı yatırımcıya veya işletmeye ait veya aynı işletmenin markasını kullanan ve Bakanlıkça
belgelendirilebilen turizm türlerini yapmak amacıyla, adına birden fazla tahsis yapılan ve lehine bağımsız ve sürekli nitelikli üst
hakkı tesis edilen yatırımcı tarafından, her bir tahsisi işletme zincirinde kalmak koşuluyla, bu yerler üçüncü şahıslara
kiralanabilir, işlettirilebilir veya lehine tapuda tesis edilen üst hakkı devredilebilir.
L. (Ek: 24.07.2003-4957/3 md.) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar (C) fıkrasında belirtilen çerçevede ve
doğrudan yabancı sermaye yatırımının teşvik edilmesi, uluslararası marka, zincir, teknoloji ve standartların ülkeye
kazandırılması, etkin alan yönetimi, kalite denetimi ve sosyal, kültürel, fiziki çevreyle uyumlu sürdürülebilir turizm ilkeleri
gözetilerek Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kamu yatırımları:
Madde 9 – a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve
telekomünikasyon gibi altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. Bu maksatla ilgili
Bakanlık ve kuruluşlara tahsis edilen ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka maksatla kullanılamaz.
b) Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca turizm işletmeciliği amaçlı yatırımlar programlanamaz.
Fiyat tarifeleri:
Madde 10 – Belgeli işletmelerin, uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler
Bakanlıkça belirlenir. İşletmeler en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında, uygulayacakları tarifelerini
Bakanlığa göndermek zorundadırlar.
Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler uyarınca onaylanmış tarifelerin dışında, başka bir tarife uygulanamaz.
İşletmeler, onaylanmış fiyat tarifelerini Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak kolayca okunabilecek bir yerde
bulundurmak ve ayrıca istendiğinde göstermek zorundadırlar.
Bilgi verme:
Madde 11 – Belgeli yatırımcılar ve belgeli işletmeciler, belgeye konu tesisin tümünün veya bir kısmının aynı amaçlarla
kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya verilmesi ve ortaklık statüsünün değiştirilmesi ile işletme konularının turizm
işletmesi niteliğini koruması kaydıyla, kısmen veya tamamen değiştirilmesi için Bakanlıktan izin almak zorundadırlar.
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Ayrıca, belgeli yatırımlar kuruluş dönemlerinde yatırımlarına ilişkin gelişmeleri altı aylık devrelerde, işletmeler ise, ülke
turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri üçer aylık devrelerde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
Teşvik ve koordinasyon esasları:
Madde 13 – Turizm sektöründeki teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usul ve
esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken tespit
edilir.
Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen
diğer yerlerdir.(1)
Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen döviz miktarını sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.
Turizm kredileri:
Madde 14 – a) Turizm kredileri öncelikle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yapılacak
yatırımlara tahsis edilir. (1)
b) T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerindeki belgeli
yatırımlara tahsis edilmek üzere, yabancı kaynaklardan döviz kredileri alabilir. (1)
Bu kredilerin temininde; Hazine tarafından sağlanan krediler için kabul edilen şartlar aynen uygulanır ve bu kredilerin tahsisi
ve geri ödenmesi ile ilgili genel esaslar, Maliye Bakanlığı, Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca, müştereken
düzenlenir.
Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi:
Madde 15 – Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-3 Üncü maddesinin (c)
fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit
taksitte alınır.
Personel çalıştırılması:
Madde 18 – a) (Değişik: 27.02.2003-4817/31 md.) Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir. Ancak bu
şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10'unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça % 20'ye kadar
artırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir.
b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerde 21 yaşından küçük
kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür.
Yat limanı işletmeciliği:
Madde 26 – Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaydı ile yat limanı işletmeciliği yapabilirler. Ancak;
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yabancılar tarafından kurulacak işletmelerde Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilerle ortaklık şartı aranır.
(Ek: 27.02.2003-4817/32 md.) Birinci fıkra kapsamında faaliyet gösterecek yabancılar, Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanun hükümlerine tâbidir.
Yat işletmeciliği:
Madde 27 – a) Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaydı ile yat işletmeciliği yapabilirler. Türk
Bayrağı çekemeyen yatlara, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 ncü maddesine bağlı kalınmaksızın Türk Bayrağı
çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir.
b) Yabancı bayraklı yatların Türk sahillerinde ve Türk limanları arasında turizm amacı ile kullanılmasına ilişkin esaslar,
İhtiyaca göre Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
Karasularında seyir esasları:
Madde 28 – a) Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına giren veya yabancı limanlara gitmek üzere Türk Karasuları dışına
çıkan yatların hudut kapılarından giriş ve çıkış yapmaları esastır.
b) Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’de kışlayan yatlar için, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 34,35
ve 41 nci maddeleri uyarınca ilk vardıkları Türk limanında veya kışlamak üzere kalınan son bağlama yerinde yapacakları beyan
ve işlemler sonradan uğrayacakları Türk limanlarında da geçerlidir.
c) Yatlara Türk limanında yapılan sıhhi muamele, yabancı bir limana uğramadıkları sürece bir yıl geçerlidir ve bunlara vize
uygulanmaz. Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin en yakın liman başkanlığına veya mülki idare amirliğine derhal
bildirilmesi zorunludur.
d) Yabancı bayraklı yatlar ile yabancıların kullandıkları yatlar; Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay Başkanlığının da uygun
görüşü alınarak tespit ve ilan edilen bölgelerde:
(1) Seyir evrakında gösterilen güzergah üzerinde seyredebilirler.
(2) Bu güzergah üzerinde gümrük idaresi bulunmayan yerlere de başkaca bir tahdit bulunmaması kaydıyla gezi amacıyla
yanaşabilirler ve demirleyebilirler.
Madde 29 – Yabancı bayraklı yatlar bakım, onarım, kızaklanma ve kışlamak amacı ile Türkiye’de iki yıla kadar kalabilirler.
Bu süre Bakanlar Kurulunun belirleyeceği esaslara göre uzatılabilir.
Özellikleri Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek Türk Bayraklı yatlar; Türk ve yabancı uyruklu
kişilere gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere kiraya verilebilir. Bu şekilde kiralanan yatların ticari amaçla
kullanımı yasaktır. (1)
Yabancı bayraklı yatların, gezi, spor ve eğlence amacı ile kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz.
Madde 30 – (Değişik: 02.11.1988 – 3492/1 md.)
Belgeli yatırım ve işletmeleri, bu yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup
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korumadıklarını denetleme ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi münhasıran Bakanlığa aittir.
Bakanlığın gerek görmesi halinde, denetim ve sınıflandırmaya esas oluşturacak tespitler, Bakanlıkça yetkili kılınacak gerçek
veya tüzel uzman kişilere de yaptırılır. Ancak bu tespitlere göre Bakanlıkça karar alınır ve uygulanır. Bu kişilerin nitelikleri,
seçilme esas ve usulleri, görevleri, yetkileri ve tespit esas ve usulleri ile gerçeğe aykırı tespitler için uygulanacak esaslar
yönetmelikte gösterilir.
Bakanlık; gerekli gördüğü hallerde, belgesiz turistik yatırım ve işletmelerdeki denetime esas olacak tespitleri, yukarıdaki
esaslar çerçevesinde resen yaptırır ve gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirir.
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Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun uygulanması ile cezaların kesinleşmesine ilişkin
hükümleri kapsar.
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (2)
numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Kanun: 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,
ç) Turizm Yatırım ve İşletmeleri: Kanun uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm amaçlı yatırım ve işletmeleri, ifade eder.
Turizmi Teşvik
Kanununun Ceza
Hükümlerinin
Uygulanması Hakkında
Yönetmelik

Madde 5 – (1) Kanunun beşinci bölümünde yer alan ceza hükümleri uyarınca, belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek
uyarma cezası, para cezası ve belge iptali cezası bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.
(2) 11.03.1983 tarihli ve 83/6181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Yatırım,
(9) İlgili birim tarafından cezaların etkin bir şekilde takibinin sağlanması bakımından; turizm yatırımı ve işletmesi belgeli her
bir tesis için, cezaların tayin edildiği tutanak tarihleri ile ceza tebliğ tarihlerini de içerecek şekilde bilgisayar ortamında ve tesis
dosyalarında ceza sicili tutulur.
Madde 6 – (1) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için, belge
(ıcabA nabaŞ) sahibine Bakanlıkça veya denetim elemanlarınca uyarma cezası verilir.
(4) Turizm yatırımı ve işletmelerinde yapılan tespitler çerçevesinde ceza uygulanmasını gerektiren hallerde, kusur, aksaklık ve
eksikliğin idarece tespit edildiği tarih esas alınır.
İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık kontrolörleri ve müfettişleri dışındaki
kişi veya kişiler tarafından denetim yapılması halinde belirlenen tespitlerin cezayı gerektirmesi durumunda, bu ceza ancak
Bakanlık kontrolörleri veya müfettişleri tarafından ve gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra verilebilir.
Yapılacak değerlendirmede; belirlenen kusur, aksaklık ve eksikliğin mevzuata açıkça bir aykırılık teşkil edip
etmediği, mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen denetleme elemanları tarafından ve anılan Yönetmelikte belirtilen
denetim kapsamında tespit edilip edilmediği ile yatırım veya işletme hakkında yapılması önerilen işlemin açıkça belirtilip
belirtilmediği dikkate alınır.
Madde 8 – (1) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi, Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hallerde Bakanlıkça iptal
edilir. İptal kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak ilgiliye tebliğ edilir.
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Madde 10 – (1) 20.11.1998 tarihli ve 23529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai
Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesine ve
belirleme sürecinde görev alacak çalışma komisyonlarının oluşturulmasına, bu komisyonların görev ve yetkileri ile çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Madde 2- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (I) numaralı alt bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim
Bölgeleri ile Turizm
Merkezlerinin
Belirlenmesine ve İlanına
İlişkin Yönetmelik

Madde 3- Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi; tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aklığı ve/veya turizm
potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla
değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen bölgeleri,
b) Turizm Merkezi; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen;
yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri
yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,
Madde 4- Bakanlık İçi Komisyon; Bakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında I. Hukuk Müşaviri, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve işletmeler Genel Müdürü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür
yardımcısı ve daire başkanından oluşur.
Komisyonun sekreterya hizmetleri, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Bakanlık İçi Komisyon; ilan edilmesi öngörülen Kültür ve Turizm "Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin
mevkii ve sınırlarını belirlemekle görevlidir.
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel
turizm değerleri ile deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, kültür, spor, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm imkanları göz
önünde bulundurularak belirlenir.
Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşen öneriler, Bakanlıkça Bakanlıklararası Komisyona götürülür
Madde 6- Bakanlıklararası Komisyon; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşur. Bakanlık, gerekli görmesi halinde komisyona diğer bakanlıklar ile
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kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir.
Komisyon, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde toplanır ve Bakanlıkça öngörüleri Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve sınırlarına ilişkin önerileri inceler ve istişari nitelikte olan görüşünü bu toplantılar
sonucunda birer tutanakla belirler.
Madde 7- Bakanlıkça ilan edilmesi öngörülen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin
mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ile bu yerlere ilişkin 5 inci madde kapsamında hazırlanan açıklama raporlarını içeren
bilgi ve belgeler, Bakanlıklararası Komisyonun toplantı tarihinden en az bir ay önce Komisyon üyesi kuruluşlara iletilir ve
toplantının tarihi bildirilir.
Madde 8- Bakanlıklararası Komisyonun görüşlerini içeren tutanak ile birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirlenen
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri ilanına ilişkin öneri, Bakanlar Kurulunun onayına
sunulmak üzere Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.
Bakanlar Kurulunca tespit edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri, Resmi Gazetede
yayımlanmak suretiyle ilan olunur.
Madde 9- 07.06.2001 tarihli ve 2001/2672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Bölgeleri, Turizm
Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline
İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 10 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tespit ve ilan edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri
yürürlüktedir.
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Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve
işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart
birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, turizm tesislerine turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin
yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat
tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin
(2) numaralı alt bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine ilişkin
Yönetmelik

Tanımlar
c) Kanun: Turizmi Teşvik Kanununu,
d) Turizm yatırımı: Turizm tesislerine yapılan yatırımları,
e) Turizm işletmesi: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm
tesislerinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
f) Turizm tesisi: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların
ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını,
g) Belgeli turizm yatırım ve işletmeleri: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm yatırım ve
işletmelerini,
h) Turizm belgesi: Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi
belgesini,
i) Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belgeyi,
j) Turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça işletme aşamasında verilen belgeyi,
k) Kısmi turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, tür ve sınıfının gerektirdiği zorunlu
üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlıkça verilen belgeyi,
l) Sınıflandırma: Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı,
işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komisyonunca
değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini,
m) Geçiş dönemi turizm belgesi: Bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder.
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Amaç
Madde 1 - (Değişik madde: 29.09.2006 - 2006/11076 Yön/1.mad)
Bu Yönetmeliğin amacı, 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa tabi belgeli turizm yatırım ve
işletmelerinin denetimine ait esasların tespitidir.
Kapsam
Madde 2 - (Değişik madde: 29.09.2006 - 2006/11076 Yön/2.mad)
Bu Yönetmelik, insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere belgeli turizm yatırım ve
işletmelerinin, belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer
hususların denetlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Turizm Yatırım işletme
Yasal Dayanak
ve Kuruluşlarının
Madde 3 - (Değişik madde: 29.09.2006 - 2006/11076 Yön/3.mad)
Denetimi Hakkında
Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmüne dayanılarak
Yönetmelik
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;
b. (Değişik bent: 29.09.2006 - 2006/11076 Yön/4.mad) "Kontrolör", Bakanlık merkez teşkilatında görevli ve
Bakanlıkça "kontrolör" kadrosunda istihdam edilen denetim elemanlarını,
c. "Kanun", 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,
d. "Belgeli turizm işletmesi", Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı
gerçekleştirilen ve Kanunun 37 nci maddesinin A - 2 Fıkrası kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari
işletmeleri,
e. "Belgeli turizm yatırımı", belgeli bir turizm işletmesini gerçekleştirmeyi amaçlayan, Bakanlıktan belge almış
yatırımları ifade eder.
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Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kültür belgesi verilen yatırım veya girişimlere, münhasıran kültür belgeli yatırım veya
girişimde çalıştıracakları işçi ücretlerinden gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren payı ve su bedeli indirimi ile enerji desteği
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kültür Yatırım ve
Girişimlerine Gelir
Vergisi Stopajı, Sigorta
Primi işveren Payı Ve Su
Bedeli indirimi ile Enerji
Desteği Uygulamasına
Dair Yönetmelik

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, kültür belgesi verilen yatırım veya girişimlere, münhasıran kültür belgeli yatırım veya
girişimde çalıştıracakları işçi ücretlerinden gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren payı ve su bedeli indirimi ile enerji desteği
sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14.7.2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci ve
6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür ve Turizm
Bakanları birlikte yürütür.

İl Özel İdaresi Kanunu

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları
Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre
düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar,
yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, (1)(2)(3)
2) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle “erozyonun önlenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“kültür, sanat, turizm,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)(1); orman köylerinin desteklenmesi,
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,1) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı
Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan “kültür, turizm, gençlik ve spor” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Yapmakla görevli ve yetkilidir.
(Ek fıkra: 30.07.2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım,
bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre,
imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına
giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.
Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve
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esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya
göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada
öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

Hazineye Ait Tarım
Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanun

Hazine
Taşınmazlarının
idaresi Hakkında
Yönetmelik

i) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan alanlarda uygulanmaz.
Madde 12 (1) – (1) (Değişik cümle: RG-10.04.2011-27901) Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit
edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak
suretiyle rayiç bedel esas alınır
(2) (Değişik: RG-14.03.2009-27169) Ancak bu bedel;
c) Deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım ve sosyal hizmetlerden birkaçını veya
tamamını sunan deniz turizmi tesisleri yapılmak amacıyla, kullanma izni veya irtifak hakkı verilmesi talep edilen
alanda projelendirilmiş veya mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinin de bulunması hâlinde, deniz yüzeyinin
kullanma izni metrekare birim bedeli; proje sahasındaki kara parçası için Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen
kullanma izni veya irtifak hakkı beher metrekare bedelinin yüzde onundan az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.
Ancak, irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıl bedelleri ise
sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.
(Değişik ibare: RG-10.04.2011-27901) Tarım veya organize hayvancılık yapılmak üzere irtifak hakkı tesis edilecek
veya kullanma izni verilecek taşınmazlar için ilk yıl bedeli ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıl bedelleri ise
sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere yüzde yetmiş, sonraki yıllar için yüzde elli indirim uygulanarak;
aynı amaçla yapılacak kiralamalarda ise ilk yıl bedeli ihale bedeline, sonraki yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince
tespit edilecek bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir.
Madde 82 – (1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak
kullanılmak ve ilgili kuruluşlardan izin alınmak suretiyle; kıyıda deniz turizmi tesisleri, tersane, liman, barınak,
iskele, yanaşma yeri, rıhtım ve benzeri türde tesis yapan yatırımcılara azami kırk dokuz yıla kadar kullanma izni
verilebilir.
(2) Kullanma izni verilmesi ve bedelinin takdiri, alınacak hasılat payları, sözleşmenin sona ermesinde ve diğer
hususlarda Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
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Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu
bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının
Bakanlığa tahsisi, özel mülkiyete tabi taşınmazların kamulaştırılması, Hazine adına tapuya tescili, yatırımcılara
tahsisi, bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kiralama, işletme ve devir
işlemleri ile bu işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların sona ermesi ve diğer koşullarla turizm amaçlı kullandırılmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kamu Taşınmazlarının
Turizm Yatırımlarına
Tahsisi Hakkında
Yönetmelik

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu bölgelerin
planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının Bakanlığa
tahsisi, özel mülkiyete tabi taşınmazların kamulaştırılması, Hazine adına tapuya tescili, yatırımcılara tahsisi,
bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kiralama, işletme ve devir işlemleri
ile bu işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların sona ermesi ve diğer koşullarla turizm amaçlı kullandırılmasına ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt yatırımcı: Ana yatırımcıya tahsis edilen taşınmazlardan en az birini devralan tüzel kişileri,
b) Ana yatırımcı: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin tamamı veya plânlarla belirlenmiş alt bölgelerinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm yatırımını plan kararıyla belirlenen tüm sosyal ve teknik altyapılarıyla birlikte
gerçekleştirecek veya gerçekleştirilmesini sağlayacak olan gerçek veya tüzel kişiyi,
c) Bakanlığa tahsis: Kamu taşınmazlarının Kanun ve bu Yönetmelik amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere
Bakanlığın tasarrufuna bırakılmasını,
ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
d) Girişimci: Turizm yatırımı yapmak isteği ile Bakanlığa başvurmuş Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel
kişiler ile iş ortaklıkları ve konsorsiyumları,
e) Kamu taşınmazları: Kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler,
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin
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veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde yer alan orman arazilerini,
f) Kanun: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
g) Kesin tahsis: Ön izin koşullarını yerine getiren girişimciler adına, kamu taşınmazı üzerinde bağımsız ve sürekli
nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi veya kiralama ya da kullanma izni verilmesi suretiyle
kullanma hakkı verilmesini,
ğ) Komisyon: Bu Yönetmelik uyarınca oluşturulan Arazi Tahsis Komisyonunu,
h) Kullanma bedeli: Kira, irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini,
ı) Kültür ve turizm koruma ve gelişim alt bölgesi: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde bulunan ve
1/25.000 veya daha alt ölçekli plan ile belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve
her türlü teknik ve sosyal altyapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt alanlara ayrılabilen
taşınmazları,
i) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi: Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm
potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak
amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen
bölgeleri,
j) Ön izin: Bu Yönetmelik kapsamındaki kamuya ait taşınmazlarla ilgili turizm amaçlı plan ve proje geliştirilmesi ile
diğer işlemlerin tamamlanmasına imkân tanınması amacıyla girişimci adına kesin tahsis aşamasına kadar verilen
izni,
k) Sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerinin yapımı veya katılım payı: İlanen yapılacak tahsislerden Bakanlık
tarafından belirlenen tahsise konu alanlarda gerçekleştirilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin tamamının veya
bir kısmının yapımını veya maliyetinin karşılanması için toplam yatırım maliyetinin binde on beşinden az olmamak
üzere, girişimci tarafından teklif edilen ve/veya müzakere sonucunda belirlenecek payı,
l) Tahsis şartnamesi: Bakanlıkça her ilan döneminde tahsise konu taşınmazların özel şartlarını ve genel hükümlerini
içeren şartnameyi,
m) Toplam yatırım maliyeti: Bakanlıkça yatırım türleri için her yıl belirlenecek birim maliyetlere göre hesaplanacak
toplam yatırım tutarını,
n) Turizm bölgeleri ve alanları: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda 24/7/2003 tarihli ve 4957 sayılı Kanun ile
yapılan değişikliklerden önce yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan
edilen ve Kanunun Geçici 7 nci maddesine göre yürürlükte olan bölgeleri ve alanları,
o) Turizm merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi
öngörülen, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen turizm
hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,
ö) Yatırımcı: Turizm yatırımı belgesine sahip tüzel kişiler, ifade eder.
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Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 04.04.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6’ncı maddesinin
dördüncü fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele,
rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı
tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni
verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kıyı Tesislerine İşletme
İzni Verilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik ve limancılık faaliyetlerinde
bulunmak amacıyla inşa edilmiş kıyı tesislerini, bunların inşasını gerçekleştirecek ve işletecek olan kişileri kapsar.
(2) Ancak, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ve
tüm askeri kıyı tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14.04.1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10.06.1946 tarihli ve 4922 sayılı
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 10.08.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin (c) ve (m) bentleri hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Kamu, özel ve turizm amaçlı kıyı tesisleri
Madde 15 - ( Değişik madde: 01.07.2009 - 27275 S.R.G Yön\8.mad)
(1) İdare, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında yer almakla birlikte; belediyelerce işletilen kıyı tesisleri ile EK-2,
EK-3, EK-4 veya EK-5'de belirtilenlerin dışında kalan, kamu, özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş
iskele, rıhtım, balıkçı barınakları ve benzeri kıyı tesisleri için, basitleştirilmiş uygulamalar getirebilir, bu
Yönetmeliğin hükümlerinin bazılarından muaf tutabilir veya ek tedbir isteyebilir.
Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır.

(Değişik üçüncü fıkra: 19.03.2007 – 2007/11882 K.) Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine
İşyeri Açma ve Çalışma
esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. Kültür ve turizm koruma ve
Ruhsatlarına İlişkin
gelişim bölgeleri ile turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki
Yönetmelik
Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer alan
yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın on beş
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gün içinde verilir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı
verilmeden önce yerinde kontrol edilir.
Madde 32-Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü
içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları
ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin
devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz.
Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz. Turizmin
yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz
metre şartı aranmaz.
Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri,
veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri
yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri
sunulması yasaktır.
Madde 42- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl
içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı
mahallin en büyük mülkî idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptali halinde
iptal işlemine ilişkin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir.
Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, on sekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri,
veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri
yerlere alınması ve on sekiz yaşından küçüklere her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri
sunulması yasaktır.
Karayolları Kenarında
Yapılacak ve Açılacak
Tesisler Hakkında
Yönetmelik

Madde 3 - Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelikte adı geçen
terimlerin, tanımları aşağıda yapılmıştır. Turistik Yapı ve Tesisler: Konaklama, spor, dinlenme, eğlence ve tedavi
amacı ile geliştirilmiş birimleri olabilen Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli açık veya kapalı tesislerdir.
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TURİZM
AKTİVİTELERİNİ
DÜZENLEYEN
YASALAR VE
YÖNETMELİKLER

YASA/YÖNETMELİK İLGİLİ MADDE

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, yönetmek,
denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin görevlerini, çalışma usul ve
esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, İl Müdürlüklerine bağlı
birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesi için uygulanacak esaslar ile İl Müdürlükleri ve Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı
olan birimler arasındaki koordinasyona ilişkin esasları kapsar.
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16.04.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı Turizm
Müdürlüklerinin
Görev – Yetki –
Sorumluluk ve
Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) İl Müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,
d) Bakanlık Taşra Teşkilatı: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimleri, ifade eder.
Madde 5-(1) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; idari hiyerarşisi altında hizmetlerini yürütmekte olan Bağlı Birimlerin
faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan yönetim ve denetim mercidir.
(2) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı olan birimler arasında Bakanlıkça verilen
koordinasyon görevlerini yürütür.
(3) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin, Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı olan birimler arasındaki koordinasyon
faaliyetinin kapsamı Bakanlık Makamınca belirlenir.
Madde 6 - (1) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, hizmetin özellikleri göz önünde bulundurularak şubeler ve şubelere bağlı ihtisas
şefliklerinden meydana gelir.
(2) Kültür ve Turizm Müdürlükleri esas olarak;
a) Kültür İşleri Şube Müdürlüğü,
b) Turizm İşleri Şube Müdürlüğü,
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c) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
ile bu Şubelere bağlı Şefliklerinden teşekkül eder.
Madde 7 - (1) Kültür faaliyetleri ile ilgili görevler;
b) Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapmak, kültür ve turizm alanlarında
konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikler düzenlemek,
f) İl'de kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği sağlamak, kalkınma planları ve yıllık programları da
dikkate alarak bölgenin turizm imkanlarını değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör personelinin kültür ve turizm
konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,
ı) 15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel
Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik"de İl
Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek, vakıf, dernek ve özel tiyatroların düzenlemiş oldukları kültürel etkinliklere katkısı
olan diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak
(2) Turizm faaliyetleri ile ilgili görevler:
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen turizm faaliyetlerinin Müdürlük ve bağlı birimlerce
gerçekleştirilmesini sağlamak,
b) Profesyonel Turist Rehberi ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda kurslar açmak, hizmet içi eğitim
seminerleri düzenlemek, turist rehberlerini denetlemek ve vize işlemlerini yapmak,
c) İl'deki turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve
yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak. Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve
Bakanlığımız ilgili birimlerine aylık ve yıllık yayımı yapılan bültenler için gerekli istatistiki verilerin toplanmasına ve
hazırlanmasına yardımcı olmak, toplanan verilerin Bakanlık birimlerine iletilmesi amacıyla gerekli ve yeterli sayıda personel
temin etmek, temin edilen personelin Bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde bulunması için elverişli ortam hazırlamak,
Bakanlık merkez birimlerince illerde ve ilçelerde yapılan alan çalışmalarına gereken her türlü yardımı yapmak,
ç) İl'in kültür ve turizm bakımından önem taşıyan, her çeşit kıymetlerini belirten bir Kültür ve Turizm Envanteri hazırlamak,
d) İl sınırları içerisinde işletilmek istenilen taş-çakıl-kum ocağı gibi yapı malzemelerinin işletme alanına ilişkin, Bakanlıkça
verilecek görüşe esas olmak üzere, verileri mahallinden temin ederek göndermek,
e) Bakanlıkça görev verilmesi halinde Bakanlık belgeli turizm yatırım ve işletme tesislerini denetlemek ve denetim sonucu
hazırlanacak raporu incelenmek üzere Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne göndermek,
f) İl'deki turizm potansiyelini değerlendirerek, gerekli görülmesi halinde Turizm Danışma Büroları kurulması yönünde Bakanlığa
teklifte bulunmak,
g) Yöredeki mevcut ve potansiyel turizm türlerini tespit ettikten sonra turizmin çeşitlendirilerek on iki aya çıkartılması ve
sürdürülebilir bir nitelik kazanması için gerekli çalışmaları yürütmek ve bu faaliyetleri yılsonunda bir rapor halinde Bakanlığa
göndermek,
ğ) Bakanlık belgeli turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tasdik işlemlerini yürütmek,
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h) Seyahat Acentalarını denetlemek,
ı) Valiliklerce yörenin kültür ve turizm sorunlarının çözümü için oluşturulan kurul, komisyon vb. teşekküllere katılarak, alman
kararların uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
i) Turizm yatırımlarının öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip etmek ve devre raporlarının
Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
j) Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin deniz suyu analizleri ile ilgili çalışmalarının sağlanarak analiz
sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
k) Her türlü imkândan yararlanarak, milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu
amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri
düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri
desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak,
l) Yerli ve yabancı seyahat ticareti kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek ve bunların faaliyetlerine yardımcı olmak,
m) Türk ve yabancı basın yayın organlarının yöredeki çalışmalarını diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kolaylaştıracak
tedbirleri Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, ulusal ve yerel basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yöreyi tanıtıcı haber
ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,
n) İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri yörenin özelliğini de dikkate alarak planlamak, yürütmek, mahalli imkanlarla
hazırlanacak tanıtıcı broşür, depliyan veya İlin tanıtımına yönelik kitap, belgesel film vb. çalışmaların mizanpaj ve bastırılmasını
Bakanlığın onayı ile uygulamak,
o) Kültür ve Turizm anlaşmaları çerçevesinde ülkemize gelen yabancıların Bakanlık hizmet alanına giren konularda bir programa
bağlı olarak İl içinde yapacakları gezi ve incelemelere yardımcı olmak,
ö) Mevzuatla ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,
p) Turizm amaçlı faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek üzere teşkil edilen Sportif turizm kurullarında yer almak,
yeterlilik belgesi başvuru taleplerini incelemek ve diğer işlemlerin takibini yapmak.
(3) İdari ve mali işler ile ilgili görevler;
a) Kültür ve Turizm Bakanlığını İl düzeyinde temsil etmek,
ç) Bakanlığın görevleri kapsamında İl Müdürlüğüne yapılacak şikayetleri değerlendirerek sonuçlandırmak, mahalli basında çıkan
Bakanlıkla ilgili haberleri, İl’de yapılan kültür ve turizm ile ilgili toplantıları ve yayınları takip etmek ve gerekli gördüklerini
Bakanlığa bildirmek,
Yürütme
MADDE 16-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Seyahat Acentaları ve
Seyahat Acentaları
Birliği Kanunu

Madde 1 - (Değişik Madde: 28.12.2006 - 5571 S.K./4.mad)
ç) Paket tur: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanan paket turu,
d) Tur: Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu
hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan
ticarî faaliyeti,
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e) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı
konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat
acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu,
f) Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi,
Madde 3 - Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:
A) (A) Grubu seyahat acentaları - 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler.
B) (B) Grubu seyahat acentaları - uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının
düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
C) (C) Grubu seyahat acentaları - yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi
hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının
verecekleri hizmetleri görürler.Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertib edemezler.
(A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde,
kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi
Madde 10 - (Değişik Madde: 28.12.2006 - 5571 S.K./6.mad)
Seyahat acentaları aşağıdaki hususlara uymak zorundadır:
a) Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket
tur veya tur başına kırkbeş kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak; tek araç kapasitesi kırkbeş kişiyi aşan araçlarda bir rehber
bulundurmak; turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye'nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili
rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermemek.
b) Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak.
Madde 20 - Seyahat acentaları, Bakanlıkça * gönderilen genelge ve diğer çeşitli konulardaki yazıları en geç 15 gün içinde
cevaplandırır veya cevabın gecikme sebebini Bakanlığa bildirirler.
Seyahat acentaları diğer yerli ve yabancı kuruluşların seyahat acentalığı işlemleri ve tüm turizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da
aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlüdürler. Seyahat acentaları yukarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle
saklarlar.
Madde 32 - Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı
tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak amaciyle Seyahat Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir birlik
kurarlar. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları zorunludur.
Geçici Madde 2 - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları
ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları hususunda azami 4 ay içinde görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda
Seyahat Acentaları Birliğinin vazifelerini ifa etmek üzere Birlik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası örgütünü vazifelendirir.
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Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; denizcilik ve turizm hizmetleri açısından deniz turizmi tesisleri ve araçlarının yatırım
ve işletmeciliğinin geliştirilmesi, teşviki, bunların güvenli bir biçimde kullanılması, bu işletmelerin ülke ekonomisine ve ülke
turizmine yararlı olacak şekilde nitelik ve standartlarının belirlenmesi, bu alanda faaliyet gösteren yatırımcı ve işletmecilerin
uyması gereken asgari kuralların belirlenerek deniz turizmi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve
kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; deniz turizmi tesisleri ile deniz turizminde çalışacak gezi, spor ve eğlence amaçlı Türk bayraklı
ticari kayıtlı deniz araçları ve yabancı bayraklı deniz araçları işletmelerine turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin
verilmesini, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartları, Türk ve yabancı
bayraklı deniz araçlarının karasularımızdaki seyir esasları, Türkiye’de kalış süreleri ve kabotaj hakları ile deniz turizminin
geliştirilmesi amacıyla alınacak diğer tedbirleri kapsar.
(2) Turizm amacı dışında yük ve yolcu taşımacılığı yapan deniz araçları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Deniz Turizmi
Yönetmeliği

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinin (4) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
c) Belgeli işletmeler: Bakanlıkça turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi verilmiş deniz turizmi tesisleri veya
araçlarını,
ç) Deniz turizmi araçları: Deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, denize elverişlilik belgesine sahip, gerçek ve
tüzel kişilere ait özel ve ticari yatları, kruvaziyer gemileri, günübirlik gezi teknelerini, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde
veya su altında hareket etme kabiliyetine sahip araçlar ile diğer deniz turizmi araçlarını,
d) Deniz turizmi araçları yatırım ve işletmecisi: Bakanlıktan alınan turizm yatırım belgesi ile yatırımı yapan veya işletme
belgesi almak suretiyle sahip oldukları veya kiraladıkları Türk veya yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarını, mürettebatlı veya
mürettebatsız olarak gezi, spor ve eğlence amacıyla geçici süreler ile kiraya veren, kendi ürünlerinin pazarlamasını yapan,
gerçek veya tüzel kişileri,
e) Deniz turizmi işletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen
deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçlarını işleten ticari işletmeleri,
f) Deniz turizmi tesisleri: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı, münhasıran deniz
turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, bu araçlarla gelen yolculara yeme, içme,
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dinlenme, eğlence, konaklama gibi hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri,
rıhtım ve iskele gibi turizm tesislerini,
g) Deniz turizmi tesisleri yatırım veya işletmecisi: Bakanlıktan turizm yatırım veya turizm işletme belgesi almak suretiyle deniz
turizmi tesisi yatırım ve işletmeciliği ile tesislerinin pazarlamasını yapan, faaliyet alanları Bakanlıkça belirlenen gerçek veya
tüzel kişileri,
ğ) Deniz turizmi yatırımı: Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce, deniz turizmi tesislerine ve deniz turizmi
araçlarına yapılan yatırımları,
h) Doğrudan turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi araçları
işletmelerine turizm yatırımı belgesi almadan doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde verilen belgeyi,
ı) Kanun: 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,
i) Kısmi turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen deniz turizmi tesis ve deniz turizmi araçları
işletmelerine tür ve sınıfının gerektirdiği asgari nitelikleri sağlaması durumunda yapılacak olan diğer üniteleri yatırım
kapsamında tutularak verilen belgeyi,
j) Seyir izin belgesi: Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’de kışlayan yabancı
bayraklı deniz araçlarının vardıkları ilk Türk limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları araç,
personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade
edildiğini gösteren, liman çıkış belgesi yerine de geçen belgeyi,
k) Sınıflandırma: Bu Yönetmelikte yer alan turizm işletme belgeli deniz turizmi tesisleri ve araçlarının asgari nitelikler,
kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesiyle personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi
gibi ölçütlerin sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek sınıfının belirlenmesini,
l) Turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları işletmelerine
işletme aşamasında verilen belgeyi,
m) Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları işletmelerine
yatırım aşamasında verilen belgeyi,
n) Yatçı: Mürettebat ve diğer hizmet personeli dışında gezi, spor, eğlence amacıyla yatta bulunan kişileri,
o) Yolcu: Ticari olarak kullanılan bir deniz turizmi aracında, gemi adamı ve görevli diğer personel ile sahibi, işletmecisi veya
bunların temsilcileri dışında gezi, eğlence ve spor hizmetlerini belli bir ücret karşılığında alan kişileri, ifade eder.
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Madde 29 – (1) Dalabilir deniz araçlarının turizm ve ticari amaçlı kullanımı izinleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve
Orman Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kuruluşların uygun görüşleri çerçevesinde İdare tarafından verilir. İlgili
bakanlık ve kuruluşlar görüşlerini otuz gün içinde bildirirler. Bu sürede görüş bildirmeyen bakanlık ve kuruluşların görüşleri
olumlu kabul edilir. Bu maksatla yapılacak ilk başvurularda, müracaat dilekçesi ve eklerinde aşağıdaki hususlar bildirilmelidir.
ç) Bölgenin turizm potansiyeli çerçevesinde, bu tür bir turizme duyulan talep hakkında değerlendirme.
Dalabilir Deniz Araçları
Hakkında Yönetmelik

Madde 30 – (1) İlk başvuru İdare tarafından incelenir. Müracaatın uygulanabilir olduğunun değerlendirilmesi halinde ön izin
verilir. Ön izinle birlikte faaliyet izninin verilmesine esas olacak aşağıdaki bilgi ve belgelerin hazırlanarak İdareye verilmesi
gerektiği bildirilir.
a) Denizaltında doğa turizmi ve tarihi açıdan görülmeye değer alanlar hakkında detaylı bilgiler ve önemleri konusunda
değerlendirme.
Madde 32 – (1) Turistik ve ticari amaçla dalabilir denizaltı işletilmesi izinleri, sadece bu amacı karşılayacak şekilde mümkün
olan en küçük deniz alanları için verilir ve bu deniz alanlarında su üstü deniz trafiği yasaklanır. Deniz trafiğinin
sınırlandırılmasına ilişkin bilgiler ilgililere duyurulur.
(7) Dalabilir deniz araçları için seçilecek seyir ve işletim sahası belirlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alınarak değerlendirme yapılır.

Hac ve Umre
Seyahatleriyle İlgili
İşlerin Diyanet İşleri
Başkanlığınca
Yürütülmesine Dair
Yönetmelik

Madde 2 - (Değişik madde: 30.10.2005 - 25981 S.R.G Yön/2.mad) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Başkanlığın
denetim ve gözetimi altında, Başkanlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken belirlenecek nitelikleri taşıyan "A"
grubu seyahat acentaları tarafından düzenlenecek hac ve umre seyahatleriyle ilgili işleri kapsar.
Madde 67 - ( Değişik madde: 18.07.2007 - 26586 S.R.G Yön\5.mad) Hac ve umre seyahatleri Başkanlığın denetim-gözetim
ve rehberliği altında yapılır. Başkanlık bu maksatla hac organizasyonunda Kurul ve Komisyon kararlarının uygulanmasında
rehberlik yapmak, kontrol, inceleme ve tespitte bulunmak, gerektiğinde çözüm önerileri sunmak üzere daire başkanı, dengi
veya üstü görevlerde çalışan Başkanlık personelinden oluşan Denetim-Gözetim ve Rehberlik Ekibi kurar. Bu ekibe Kültür ve
Turizm Bakanlığından temsilci istenebilir.
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Amaç
Madde 1 – (1) Yönetmeliğin amacı, çeşitli spor disiplinlerinin turizm faaliyeti olarak uygulanması sırasında, turizm amaçlı
sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek, faaliyetin güvenli biçimde sürdürülebilmesi
için önlemleri almak, denetlemek ve turizmin çeşitlendirilmesini geliştirmektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, sportif turizm faaliyetinin yapılmasına ilişkin uyulması zorunlu şartları kapsar.
(2) İlgili mevzuata uygun faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili federasyonların kendi sporcuları arasında veya başka ülke
sporcuları arasında düzenleyecekleri faaliyetler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (C) bendinin (3)
numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Turizm Amaçlı Sportif
Faaliyet Yönetmeliği

Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
ç) Deniz turizmi aracı işletmesi belgesi: Denizde turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyette bulunacak işletmelere valilikçe
verilecek belgeyi,
d) İl Müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,
e) İzin: Valilikçe işletmeye verilecek sportif turizm faaliyetinde bulunabilme izin belgesini,
f) Kurul: 11 inci maddede sayılan Sportif Turizm Kurullarını,
g) Parkur: Valilikçe belirlenecek sportif faaliyet alanını,
ğ) Tesis: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş
işletmeyi,
h) Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyet: Gezi, spor ve eğlence amaçlı olarak su altı ve su üstünde
gerekli ekipmana sahip deniz turizmi araçları ile denizde gerçekleştirilen faaliyeti,
ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet: Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin kurallarının tamamen veya
kısmen
uygulanması
ile
turiste
yaptırılan,
turistle
birlikte
yapılan
veya
turistler
için
organize
edilen, rafting, paragliding, handgliding, su altı ve su üstü sporları (araca bağlı ya da bağımsız), binicilik, dağcılık, oto
ve motokros, mağaracılık ve benzeri turizm faaliyetlerine konu, spor türleri ve turizm çeşitliliği olarak gelişecek diğer turizm
amaçlı sportif faaliyetleri,
i) Yeterlilik Belgesi: Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belgeyi (Ek-1),
ifade eder.
Madde 5 – (1) Turizm amaçlı sportif faaliyetler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izinleri alan,
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Bakanlıktan işletme belgeli acenta, tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerince yapılabilir. Ancak, denizde turizm amaçlı su altı
ve su üstü sportif faaliyetlerde bulunacak acenta ve tesislerin, ayrıca deniz turizmi aracı işletmesi belgesi alması zorunludur.
Tesisin önünde denizde yapılacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise aittir.
(2) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetler için, deniz
turizmi aracı işletmesi belgesi diğer faaliyet türleri için acenta belgesi alınması şarttır.
(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrası hükmünde belirtilen kuruluşlarca düzenlenecek faaliyetler, tesisler bünyesinde yapılacak
faaliyetler, kruvaziyer gemilerin Liman Başkanlığının gösterdiği alanlarda müşterilerine yaptıracakları su üstü sportif
faaliyetler ile liman haricinde koylarda seyreden özel ve ticari yatların, yatçılarına yaptıracakları turizm amaçlı su üstü sportif
faaliyetlere ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Spor kuralları
Madde 6 – (1) Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, o sporun yapılması için oluşturulmuş ulusal spor
federasyonları veya kuruluşlar, böyle bir federasyon ya da kuruluş yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş spor
kurallarına uyulur.
Parkur
Madde 7 – (1) Sportif turizm faaliyeti, valiliklerin her yıl belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır.
(2) Bu alanların düzenlenmesi valilik tarafından yapılır. Birden fazla il sınırlarını kapsayan düzenleme ise ilgili valiliklerin
eşgüdümü ile yapılır.
(3) Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için valiliklerce ayrı ayrı belirlenir. Özel parkur gerektirmeyen sportif turizm
faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılır.
(4) Parkur alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşme, anlaşma
ve düzenlemelere uyulur, bunun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır.
Denizde su altı ve su üstü faaliyet alanları
Madde 8 – (1) Valilikler tarafından, denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyetler için aşağıdaki
düzenlemeler yapılır.
a) Müşterileri ile ilişkilerin yürütüldüğü, malzemelerin ve en az üç dilde uyarı levhasının bulunduğu sahildeki irtibat noktası
konulması,
b) Su üstü sporlarının yapılacağı emniyetli deniz alanı ile kıyısındaki istasyon arasında su üstü araçlarının güvenli giriş ve
çıkışlarını sağlayan şamandıralarla markalanmış, yüzme alanlarından ayrılmış emniyetli denizalanı belirlenmesi,
c) İlan edilen dalışa açık sahalarda koordinatları ile sınırları belirlenmiş yapay resifler, batırılan uçak, helikopter, gemi gibi
çeşitli araçlar, anfora, su altı parkları ve doğal yapısı ile kendiliğinden oluşmuş, Kurul tarafından belirlenmiş dalış alanı
oluşturulması.
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Madde 9 – (1) İşletmeler her yıl, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen
şekilde valilikten izin alır.
(2) Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su üstü ve su altı sportif faaliyetleri için en fazla bir takvim yılını kapsayacak
şekilde valilikten alınan deniz turizmi aracı işletmesi belgesi, izin belgesi yerine geçer.
Madde 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin şartlar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun
görüşü alınarak valiliklerce, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir.
(2) İzin belgesi talebinde bulunan işletmeler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerin yanı sıra aşağıda belirtilen ve valiliklerce
ilan edilecek şartları da haiz olmak zorundadır.
a) Kullanılacak zorunlu malzeme ve araçların bulundurulması,
b) Yapılacak sportif faaliyet türüne göre personel için zorunlu ehliyete sahip olunması,
c) Yapılacak sportif faaliyet türü transfer aracını gerektiriyorsa, gerekli nitelikleri haiz transfer aracı,
ç) Sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası,
d) İlk yardım ekipmanı,
e) Gerekli görülecek diğer hususlara ilişkin şartlar.
(3) Denizde gerçekleştirilecek turizm amaçlı su altı dalışlarına ilişkin sportif faaliyetlerde, 3/3/1990 tarihli ve 20450 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin
Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Sportif turizm kurullarının oluşumu
Madde 11 – (1) Yönetmeliğin belirlediği görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini
incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, Yönetmeliğin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, denetimi sağlamak için,
valiliklerce belirlenecek bölgelerde Sportif Turizm Kurulu kurulur.
a) Acentaların başvurularında Kurul; bulunduğu ilde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı; ilçede Kaymakam, İl Kültür
ve Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü veya
görevlendireceği kişi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından belirlenen bir seyahatacentası temsilcisi olmak üzere
dört kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımıyla beş kişiden oluşur.
b) Tesislerin başvurularında Kurul; bulunduğu İlde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı; İlçede Kaymakam, İl Kültür ve
Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü veya
görevlendireceği kişi ve tesisin üyesi olduğu kuruluş tarafından belirlenen bir sektör temsilcisi olmak üzere dört kişi, daimi
inceleme yapacağı faaliyet türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımıyla beş kişiden oluşur.
c) Denizde gerçekleştirilecek su altı ve su üstü sportif faaliyetlerde bulunacak işletmelerin başvurularında Kurul; bulunduğu
İlde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı; İlçede Kaymakam, İl Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl
Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Liman Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanı veya bunların
görevlendireceği kişi, Deniz Ticaret Odasının ilgili meslek temsilcisi olmak üzere altı kişi, daimi inceleme yapacağı faaliyet
türüne uygun olarak da bir uzman kişinin katılımıyla yedi kişiden oluşur.
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(2) Kurulun yazışmaları ve sekretaryası İl Müdürlüğü bünyesinde yerine getirilir. İlde Vali veya görevlendireceği Vali
Yardımcısı; İlçede, Kaymakam Kurul Başkanı olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürü veya görevlendireceği İl Kültür ve Turizm
Müdür Yardımcısı ikinci başkan olarak görev yapar. Kurul Başkanın çağrısıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere
uzman çağırabilir.
Spor faaliyetlerine uygulanacak mevzuat
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ilgili spor dallarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.
Madde 12- Bu Yönetmelik Turizm ve Tanıtma Bakanlığında yürütülen mihmandarlık görevini kapsamını alır.
Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı Mihmandarlık
Görevi Hakkında
Yönetmeliği

Madde 13- Geliştirme seminerlerinde,
c) Sanat tarihi, tarihi eserler, folklor ve diğer ilgili hususlar yanında genel esasları ile turizm ve tanıtma
d) Turistik tesis ve yerler, hakkında bilgi verilir. Ayrıca haftanın belirli günlerinde turistik ve ören yerlerine geziler
düzenlenerek dersler yapılır.
Genel raporda ise gezi programının tam olarak uygulanıp uygulanmadığı, değişiklik yapma zarureti doğmuş ise sebepleri,
konuğun temas ettiği kimselerin isim ve sıfatları yapılan konuşmalar sırasında daha ziyade hangi konular üzerinde durduğu ve
turizm belgeli ve belgesiz müesseselerde karşılaşılan güçlükler ve aksaklıklar bulunup bulunmadığı vb. belirtilir.
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; resim ve heykel müzelerinin kaynakları, yönetimi, müze koleksiyonunun müze dışında
sergilenmesi, müze hizmetleri, müze hizmetlerinde çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile müzenin güvenliğine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı Resim Ve
Heykel Müzeleri
Yönetmeliği

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; resim ve heykel müzelerinin kaynakları, yönetimi, müze koleksiyonunun müze dışında
sergilenmesi, müze hizmetleri, müze hizmetlerinde çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile müzenin güvenliğine ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
ğ) Müze eseri: Müze Kurulu tarafından müze koleksiyonunda yer alması ve müze koleksiyonuna kazandırılması uygun
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bulunan plastik sanat eserleri ile Türk süsleme sanatı eserlerini,
h) Müze koleksiyonu: Müze envanterine kayıtlı tüm eserleri,
ı) Müze Kurulu: Müzelerin koleksiyon politikasını belirleyen Kurulu,
i) Plastik sanat eseri: Resim, heykel, seramik, desen, özgün baskı, görsel sanatlar, enstalasyon ve benzeri çağdaş
sanatlar ile tasarım alanında yapılan sanatsal işleri,
j) Seçici kurul: Müdürlüklerde sergi açma taleplerini inceleyerek karara bağlayan ve müze koleksiyonunun teşhirini
Müze Kuruluna öneren kurulu,
k) Türk süsleme sanatları: Hat, tezhip, minyatür, ebru, çini deseni ve benzeri sanatları,
ifade eder.
Müzelerin amacı
Madde 5 – (1) Müzelerin amacı; plastik sanatlar ve Türk süsleme sanatları alanında, ülkemizdeki ve dünyadaki eserleri
sergileyerek tanıtmak, bu alandaki birikimi gelecek kuşaklara aktarmak, bu yolla plastik sanatları ve Türk süsleme sanatlarını
tanıtarak ülke kültürüne katkıda bulunmak, kendi alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar ile eğitim, teknik ve yönetim hizmetlerini
yürütmektir.
Müzelerin faaliyetleri
Madde 6 – (1) Müzeler; müze koleksiyonu ve müze eserlerini tespit eden, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli
veya geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve sanat birikimini geliştirmede etkili olan daimi kuruluşlardır.

Askeri Müzeler
Yönetmeliği

Madde 9 - Askerî Kültür Varlığı (6136 sayılı Kanun kapsamına giren silah, mermi ve bıçaklar hariç) bulundurulduğuna veya
müzayede yolu ile satış yapılacağına dair haber alan ilgili Askerî Müze Komutanlıkları, uzman personel görevlendirerek
malzemeyi
yerinde
incelerler.
İncelenen
malzemeler,
aşağıdaki
şekilde
tasnif
ve
tescil
edilir.
2 - Korunması gerekli askerî kültür varlığı niteliğinde olup, Askerî Müzeye alınması gerekli görülmeyenler, sahiplerine bir
belge ile iade olunurlar. Belge ile iade olunan bu eserler, sahipleri tarafından korunur veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca
yürütülen
ilgili
yönetmelikler
hükümlerine
göre
değerlendirilir.
Madde 38 - Bu Yönetmeliği Millî Savunma ve Kültür ve Turizm Bakanları yürütür.

Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun

(Değişik: 6.3.2003-4822/28 md.) Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığında,
Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre bakanlıkları
ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli Prodüktivite
Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük şehir belediyeleri, il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği, işçi sendikaları
konfederasyonları, memur sendikaları konfederasyonları, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli
Kooperatifler Birliği, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
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Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri
Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri
temsilcilerinden oluşur.
Yabancıların İkamet ve
Seyahatleri Hakkında
Kanun

Madde 6 – Triptik vesikalariyle, Milletlerarası Turizm ve Otomobil Birliğinin gümrüklerden giriş karneleriyle gelen yabancı
seyyahlar dört ay müddet için ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler.

Pasaport Kanunu

Madde 6 – Başka memleketlere gitmek üzere yola çıkmış olan veya sırf turizm veya tenezzüh maksadıyla münferit veya
müşterek pasaportlarla seyahat eden yabancılar vizesiz olarak Türk liman ve hava istasyonları şehirlerine mahalli emniyet
makamlarının müsaadesi ile inip gezebilirler ve oralarda geceleyebilirler.
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Ülkemiz sınırları içerisindeki dağlara çıkacak dağcı ve doğa yürüyüşçülerine
mihmandarlık yapacak kişilerin belirlenmesi ve eğitimlerine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğe bağlı dağ mihmandarlarının belirlenmesi, sınavı, eğitimi, görev, yetki ve
sorumluklarını kapsar.

Dağ Mihmandarlığı
Yönetmeliği

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Dağ Mihmandarı: Dağlarda yol gösteren, çıkılan dağı bilen, olağanüstü durumlarda arama, kurtarma organizasyonu ve
operasyonu yapabilen dağcıyı, ifade eder.
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Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünlerin tasarımı ve yapımı için temel
güvenlik gereklerini belirlemek, söz konusu ürünlerin bu gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE
uygunluk işaretlemesi ve bunlara ilişkin piyasa gözetimine ve denetimine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Gezi Tekneleri
Yönetmeliği

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Gezi Teknesi: Teknenin piyasaya gezi amaçlı olarak arz edilmesi hâlinde, aynı teknenin kiralanarak veya gezi tekneciliği
eğitiminde kullanılıyor olması, teknenin bu Yönetmeliğin kapsamına girmesini engellememek üzere, uyumlaştırılmış standarda
göre ölçüldüğünde boyu 2,5 metreden 24 metreye kadar olan, tahrik sistemlerine bakılmaksızın spor ve eğlence amaçlı,
herhangi bir tipteki tekneyi,
b) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,
c) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri tasarımlayan ve imal eden veya bu kapsamda tasarımlanmış ve/veya imal
edilmiş ürünleri kendi adına piyasaya arz etmek üzere elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,
ç) Kişisel Deniz Taşıtı: Tahrik kaynağı olarak su jeti pompasına sahip içten yanmalı bir motorun kullanıldığı ve tekne
gövdesinin sınırladığı bölge içinde değil de üzerinde oturan, ayakta duran veya diz çökmüş vaziyetteki bir kişi veya kişiler
tarafından kullanılan, boyu 4 metreden küçük tekneyi,
d) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
e) Motor Ailesi: Tasarımlarındaki özellikler sebebiyle benzer egzoz emisyonu karakteristiklerine sahip olmaları beklenen ve bu
Yönetmeliğin egzoz emisyonu ile ilgili kurallarına uyan motorların imalatçıları tarafından yapılan gruplandırmayı,
f) Motorda Büyük Tadilat: Motorda gerçekleştirilen ve motorun emisyon karakteristiklerini değiştirmeyen motor bileşenlerinin
yenisiyle değiştirilmesi hariç, motorun emisyon sınırlarının Ek-1’in B bölümünde belirtilen sınırları aşmasına sebep olan,
motorun anma gücünü % 15’ten fazla artıran tadilatları,
g) Tahrik Motoru: Tekne içine yerleştirilen motorlar, entegre egzozu bulunan veya bulunmayan kıçtan tahrikli motorlar ve
dıştan takmalı motorlar dâhil, tahrik amacıyla kullanılan, buji ile veya sıkıştırma ile ateşlenen içten yanmalı iki zamanlı veya
dört zamanlı herhangi bir motoru,
ğ) Tahrik Sistemi: Teknenin tahrik edildiği mekanik metodu, özellikle pervaneli veya su jetli mekanik tahrik sistemlerini,
h) Teknede Büyük Tadilat: Teknede gerçekleştirilen ve teknenin tahrik araçlarının değişmesini, motorda büyük tadilat
yapılmasını, teknenin ―yeni bir tekne‖ olarak nitelendirilmesine sebep olacak değişiklikler yapılmasını kapsayan tadilatları,
ı) Yetkili Temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmek üzere imalatçıdan yazılı
izni bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
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Madde 1 - Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam
ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av
kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile
işbirliğini sağlamaktır.
(Değişik ikinci fıkra: 23.01.2008 – 5728/505 md.) Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların
korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av
turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av
ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını kapsar.
Gelirlerin kullanılması
Madde 10 - Bakanlık, av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve av ve yaban hayatı yönetimi, avlakların
kurulması, bakımı, işletilmesi ve avlanmaların kontrol altına alınması, üretme istasyonları, koruma ve geliştirme sahaları
kurulması, yaban hayvanlarının hastalıkları ile mücadele edilmesi, avcıların eğitilmesi, avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi
için Döner Sermaye İşletmesinde bu Kanun uyarınca toplanan gelirin tamamını kullanır.

Kara Avcılığı Kanunu

Av Turizmi
Yabancıların avlandırılması
Madde 15 - Türkiye’de av turları, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turları yaptıracak seyahat
acenteleri, Bakanlıktan av turizmi izin belgesini almaya; seyahat acenteleri vasıtasıyla veya münferiden sadece özel avlaklar ile
gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanmak üzere yurdumuza gelen avcı turistler ise 13 üncü maddede
belirtilen geçici avcılık belgesini almaya ve avlayacakları av hayvanlarını bu belgeye kaydettirmeye mecburdurlar. Av turizmi
izin belgesinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
Av turizmine ilişkin esas ve usuller ile avcı turistlerin avlayabilecekleri av hayvanlarının tür, cinsiyet ve miktarları, bunlardan
alınacak avlanma ücretleri ve diğer ücretler Bakanlıkça tespit edilir.
Yabancılarla ilgili yasaklara uymama
Madde 25 - Av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turları
yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık eden kişi, kuruluş ve acentelere onbin Türk
Lirası (3), geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişiye, beşbin Türk Lirası (3) idarî
para cezası verilir. (3)
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Merkez Av Komisyonunca alınmış olan avlanma süreleri,
avlanma limitleri, avına izin verilen türler, koruma altına alınan türler, yasak av sahaları ve av turizminin düzenlenmesine
ilişkin kararlar, bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu kararı yürürlüğe girinceye kadar
geçerlidir.
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Madde 3- Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na dayalı çıkartılan 8/6/1983 tarih ve 83/6708sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik’in 45 inci maddesi uyarınca
hazırlanmıştır.
Türk Karasularında
Sportif Amaçlarla
Yapılacak Aletli Dalışlara
ilişkin Yönetmelik

Madde 7- Kulüp, kuruluş ve derneklerce grup halinde yasal bölgeler dışında yapılacak sualtı dalışları için dalış yapılacak
yerlere ait izne esas bilginin il turizm müdürlüklerine veya yetkili kılacağı kuruluşa önceden bildirilmesi zorunludur. Bu bilgi
ilgili kuruluşça Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığı’na (veya mahallindeki yetkilisine ) iletilir.
Yabancı uyruklu dalıcılar için her türlü aletli sportif dalış izne tabidir.Bu izinleri verecek makamlar il turizm müdürlükleri veya
yetkili kılacağı kuruluştur.
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelere Kültür ve
Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Madde 2 – (1) (Değişik: RG-09.02.2012-28199) Bu Yönetmelik, yerel yönetimlerin, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve
tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu
yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Kültür ve Turizm
Bakanlığınca Yerel
Yönetimlerin,
Derneklerin, Vakıfların
ve Özel Tiyatroların
Projelerine Yapılacak
Yardımlara ilişkin
Yönetmelik

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16.04.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 4 – (Değişik: RG-09.02.2012-28199)
f) Proje: Kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak amacıyla teşekküllerce gerçekleştirilecek her bir faaliyeti,
Madde 5 – (1) Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için;
c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması, gerekir.
Madde 6 – (1) Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı,
yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel,
güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilir.
Madde 9 – (1) Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:
a) Projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi.
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MEKANSAL
KARARLARI
DÜZENLEYEN

Boğaziçi Kanunu

YASA/YÖNETMELİK İLGİLİ MADDE
Madde 3 – Boğaziçi Alanının korunması ve geliştirilmesinde ve imar mevzuatının uygulanmasında aşağıdaki hususlar esas
alınır.
h) Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına
ayrılan yapı yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir. Toplumun yararlanmasına ayrılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz.
i) Boğaziçi Alanında kıyılar ancak kamu yararına kullanılır.
j) Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri imar planlarına uygun olmak şartı
ile yapılabilir.
Madde 6 – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit,
parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.
c) (Ek: 03.07.2005 - 5398/13 md. 21.07.2005 T. 25882 RG) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu
gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman
hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla
ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme
tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri,
konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait
deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları,

Kıyı Kanunu

Madde 7 – Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler
dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.
Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık
ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun
bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar
Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
kapsamında kalan alanlardaki planlar ise, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyet konusu
olamaz.
Madde 8 – Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 4 üncü maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir
yapı ve tesis yapılamaz.
Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz,
toprak, curuf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez, kazı yapılamaz.
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Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede belirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına
açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir.
Madde 10 – Kıyıda ve sahil şeridindeki planlar bu Kanunun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin hükümlerine aykırı
olamaz. Bu yerlerde düzenlenen planlardan, imar mevzuatı veya yerin özelliği dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
kapsamına girenler, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre onaylanarak kesinleşir.
Madde 4 - Bu Yönetmelikte kullanılan deyimler aşağıda tanımlanmıştır.
Günübirlik Turizm Tesisleri : (Değişik fıkra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Kamping ve konaklama ünilerini içermeyen duş,
gölgelik, soyunma kabini WC, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri
ve eğlence alanları, lunapark, fuar, su oyunları parkı ve 20 m

Kıyı Kanununun
Uygulanmasına Dair
Yönetmelik

Kısmi Yapılaşma: (Değişik fıkra: 30/03/1994 - 21890 R.G.)
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında;
b) Kentsel ve kırsal yerleşmelerde;
c) Turizm ve alan merkezlerinde; Turizm Bakanlığınca 11 TEMMUZ 1992 tarihinden önce onaylanmış turizm amaçlı
uygulama imar planlarının, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik bandı içerisinde kalan kesimlerdeki imar
adalarının yüzde ellisinden fazlasında (a) bendindeki tanıma uygun yapılaşma olması durumudur. Aksi halde (a) bendi
hükümleri geçersizdir.
d) Turizm alan ve merkezlerinde, turizm dışı kullanımlara yönelik olarak hazırlanmış ve 11 TEMMUZ 1992 tarihinden önce
onaylanmış uygulama imar planlarının ilgi ve kapsamına göre (a) veya (b) bentlerindeki tanımlara uygun yapılaşmış olması
durumundur.
Yat limanı: (Ek fıkra: 27/07/1996 - 22709 R.G.) Yatlara güvenil bir bağlama, her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına olanak
sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, bakım ve onarım hizmetleri sunan,
rüzgar ve deniz tesislerinden korunmuş Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından "işletme belgesi" almış, turizm belgeli kıyı
yapılardır.
Madde 12 - Kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.
Kıyıda, gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak sadece Kanunun 6 ncı maddesi ve bu Yönetmeliğin 13 üncü
maddesindeki yapı ve tesislerin inşası amacıyla, imar planı yapılabilir.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizme dönük kullanımlar ile aynı
alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki günübirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama tesislerinin
tamamlayıcısı veya devamı niteliğinde olan ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan yapı ve tesislere ait
uygulama imar planları, aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girer.
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Madde 13 - Kıyıda onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemler alınmak
koşulu ile aşağıdaki yapı ve tesisler yapılabilir.
(Ek fıkra: 13/10/1992 - 21374) (a) ve (b) bentlerinde sayılan yapı ve tesis alanlarında, bu kullanımların tamamlayıcısı
niteliğinde ve yapılması zorunlu alt ve üst yapı tesisleri yapılabilir. Günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılamaz.
Madde 14 - (Değişik madde: 30/03/1994 - 21890 R.G. )
e - Doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazi, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan
ve merkezlerinden ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kullanımlara, yapı ve tesislere ait ise,
uyguluma imar planları aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığı'nca onaylanır.
Turizm bölge, alan ve merkezlerinde turizm dışı kullanımları içeren uygulama imar planları ile doldurma ve kurutma yoluyla
arazi kazanılan diğer alanlardaki uygulama imar planları 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca yapılır veya yaptırılır.
Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer.
Madde 15 - Kıyıda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak olan ve bu Yönetmeliğin 13 üncü
maddesi ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde sayılan yapı ve tesislere yapı ruhsatı verilebilmesi için Maliye ve Gümrük
Bakanlığı'nca gerekli iznin alınması zorunludur.
(Değişik fıkra: 27.07.1996 - 22709 R.G.) Maliye Bakanlığı'nca bu iznin verilebilmesi için yatırımcı kişi veya kuruluşça
yatırıma ilişkin, Onaylı uygulama imar planının, Dolgu veya kurutmanın plân ve projesine uygun olarak gerçekleştiğine ilişkin
plân ve projeyi onaylayan ilgli idare yazısının, Turizm alan ve merkezlerinde yer alan yapılar için Turizm Bakanlığı'ndan
alınacak yatırım belgesinin, bu Bakanlığa verilmesi şarttır.
Madde 16 - (Değişik madde: 13.10.1992 - 21374 R.G.) Sahil şeridinin belirlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.
b - (Değişik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.) 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planı bulunan
kentsel ve kırsal yerleşmelerde, turizm merkez ve alanlarındaki turizm amaçlı alanlar ile turizm merkez ve alanlarındaki kentsel
ve kırsal yerleşmelerde kısmen veya tamamen yapılaşma varsa, onaylı imar planındaki sahil şeridi geçerlidir. Aksi halde sahil
şeridi (c) bendi uyarınca belirlenir.
c - (Değişik bent: 30.03.1994 - 21890 R.G.) 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış mevzii imar planı ve turizm
merkez ve alanlarındaki turizm dışı kullanımlara yönelik mevzii imar planı bulunan alanlarda; planlara belirlenen sahil
şeridinin başlangıcından itibaren ilk sırada yer alan imar adalarının kısmen veya tamamen yapılaşmış olması durumunda,
gerisindeki imar adalarında kısmen veya tamamen yapılaşma olup olmadığına bakılmaksızın onaylı plandaki sahil şeridine
uyulur. İlk sırada yer alan imar adalarında kısmen veya tamamen yapılaşma olmaması durumunda geriye doğru ve diğer imar
adalarının durumu değerlendirilerek kısmen veya tamamen yapılaşma bulunanların kıyı yönündeki cephe hattı esas alınarak
sahil şeridi belirlenir.
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Madde 17 - (Değişik madde: 13.10.1992 - 21374)
Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak planlar, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddesinde sayılan yapı ve tesisler ile
toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile konaklama hariç bu Yönetmelikte tanımlanan günübirlik turizm yapı ve tesislerini
kapsayacak şekilde düzenlenir.
Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak günübirlik turizm yapı ve tesisleri için emsal 0.20'yi, bir (1) kat, H=4.50 metreye,
asma katlı yapılması halinde H=5.50 metreyi geçmemek üzere plan kararları getirilebilir.
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'na göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden sahil şeridini kapsayanlarda
uygulama imar planları, aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenip onaylanarak yürürlüğe girer.
Madde 18 - (Değişik madde: 13.10.1992 - 21374 R.G.)
Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre belirlenen sahil şeritlerinde uygulama imar planı olmaksızın hiçbir yapı ve tesis
yapılamaz.
(Değişik fıkra: 30.03.1994 - 21890 R.G.) Sahil şeridinin ikinci bölümünde sadece onaylı uygulama imar planında belirlenmiş
toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm tesisleri, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen yapı ve
tesisler ile kıyı ve deniz güvenliğini sağlamak amacıyla lojman, konaklama ve benzeri tesisler içermemek üzere inşa edilecek
karakol ve bu gibi güvenlik yapıları yer alabilir.
Madde 2 – Bu Kanunda yer alan;
a) Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile
koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını. İfade eder.
Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi:

Milli Parklar Kanunu

Madde 3 – (Değişik birinci fıkra: 26.05.2004-5177/29 md.) Milli park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Millî
Savunma Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer ilgili
bakanlıkların da görüşü alınarak, Çevre ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile milli park olarak
belirlenir.
Madde 4 –
Üçüncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler için gerekli planlar,
Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur.
Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki turizm bölge, alan ve merkezlerinde, turizm yatırımlarına ilişkin plan kararları Tarım ve
Orman Bakanlığının görüşü alınarak sonuçlandırılır.
Madde 7 – Milli park veya tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun
hükümlerine göre denetlenir.
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Ancak; bu Kanun kapsamına giren yerlerde tarihi ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve
Turizm Bakanlığının iznine tabidir.
Madde 8 – Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve
plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine Maliye Bakanlığının
görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu izin üzerine gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine tesis
edilecek intifa hakkı süresi kırk dokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün tesisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir. Ancak,
işletmesinin başarılı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve Orman
Bakanlığınca tesisin rayiç değeri üzerinden belirlenecek bedelle doksan dokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda Hazineye
devir işlemi bu uzatma sonunda yapılır. Milli park ve tabiat parklarının gelişme planları kesinleşmeden bu Kanunda sözü edilen
izin verilemez.
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde her ölçekte imar planlarının yapılması, yaptırılması ve resen
onaylanması ve tadil edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemektir.
Madde 2 - Bu Yönetmelik, mevkii ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde her ölçekte imar planlarının hazırlanması, onaylanması ve tadil edilmesinde
uyulacak usul ve esaslara ait hükümleri kapsar.
Kültür Ve Turizm
Koruma Ve Gelişim
Bölgelerinde Ve Turizm
Merkezlerinde imar
Planlarının Hazırlanması
Ve Onaylanmasına ilişkin
Yönetmelik

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Bu Yönetmelikte adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır.
d) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Tarihi ve Kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm
potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla
değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen bölgelerdir.
e) Turizm Merkezi: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen;
yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri
yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümleridir.
f) Her Ölçekte Plan: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve
ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve
turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve
hedefler ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan bu Yönetmelikte tanımlanan çeşitli ölçeklerde fiziksel planlardır.
g) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Planları: İçinde turizm türleri ile kültür ve eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her
türlü teknik ve sosyal altyapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt bölgeler ihtiva edebilen, bu
kapsamda kaynaklar arasında koruma-kullanma dengesini ve sektörel kalkınmayı sağlayan, arazi ana kullanım kararlarını
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belirleyen, açıklama raporları ve plan notları ile bir bütün olan 1/25000 veya daha üst ölçekli fiziki planlardır.
h) (Değişik bend: 12.01.2004-25698 S.R.G. Yön/1.mad) Nazım İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine jeolojik bilgiler
ve varsa kadastral durum işlenmiş olarak; varsa üst ölçekli Kültür ve Turizm Gelişim Planlarına uygun biçimde hazırlanan
farklı arazi kullanış biçimlerini, yapı ve nüfus yoğunluklarını, gelişme yön ve büyüklüklerini, ana ulaşım sistemini belirleyen
ve uygulama imar planlarını yönlendiren zaman, mekan ve örgütlenme (uygulama) etaplarını belirleyen plan notları ve detaylı
açıklama raporu ile bir bütün olan 1/2000 veya 1/5000 ölçekli düzenlenen planlardır.
i) Uygulama İmar Planı: Onaylı halihazır harita üzerine varsa kadastral durum, jeolojik bilgiler işlenmiş olarak, varsa üst
ölçekli Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Planları ile nazım imar planı kararlarına uygun biçimde hazırlanan ve çeşitli arazi
kullanım bölgelerinin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yaya ve trafik yollarını ve uygulama için gerekli imar
programlarına ve imar uygulamalarına esas olacak uygulama etaplarını, esaslarını ve yapılaşmaya ilişkin tüm bilgileri
ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen detaylı açıklama raporu ile bir bütün olan plandır.
o) Yerleşme Tasarım Planı: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde, sınırları nazım ve
uygulama imar planları ile belirlenen yerlerde özel uygulama ayrıntıları tasarım gerektiren alanlar için hazırlanan plan ve
projelerdir.
p) Vaziyet Planı: İmar Planında turizm kullanımına ayrılmış yatırım alanlarında yer alacak tesislerin konumu, yapı yaklaşma
sınırları, kat yüksekliği ve görünümü gibi imar planı kararlarını belirten plan ve projelerdir.
Madde 18 - Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında
kalan deniz, göl ve akarsularda doldurma ve kurutma suretiyle kazanılan arazilere ilişkin her ölçekte imar planları 4957/2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca Bakanlıkça onaylanır. İmar planı teklifleri ve ilgili kurum görüşleri
için 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından belirlenen genelge ve usullere uyulur.
Madde 4 – 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili
maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı
olmayan hükümleri uygulanır.
Tanımlar:
İmar Kanunu
Madde 5 – Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır.
Çevre düzeni planı;
Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını
belirleyen plandır.
Arazi ve arsa düzenlemesi: (1)
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Madde 18 –Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım
ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı
olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi
sözleşmeleri yapılamaz.
Ek Madde 3 – (Ek: 3/7/2005 – 5398/12 md.; Değişik: 24/7/2008-5793/15 md.)
Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel
kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan
tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar
bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve
Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinleşir ve bu Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden
muaf olarak yürürlüğe girer. İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle
değiştiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine
getirilmesini teminen yapılacak imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu maddede
belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. İlgili kuruluşlar görüşlerini onbeş gün içinde bildirirler. Bu madde kapsamında
yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin
(a)
bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz. Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu
planlara göre yapılacak imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır veya
yaptırılır. Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve 19 uncu maddede belirtilen ilan ve askıya
dair hükümlerden muaf olarak kesinleşir ve yürürlüğe girer. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer
belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilir.
Madde 6 – Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:
b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarında
gerek görülen taşınmazlar,
Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma
Kanunu

Aşağıdaki maddelerde de yukarıdaki gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hak, yetki ve görevleri ile ilgili ibareler yer
almaktadır.
Korunma alanı ile ilgili karar alma yetkisi: Madde 8 –
Yetki ve yöntem: Madde 10 –
Hak ve sorumluluk: Madde 11
Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı payı (1) Madde 12 –
Devir yasağı: Madde 13 –
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Kullanma: Madde 14 –
Kamulaştırma: Madde 15 –
Maliklerin izin verme yükümlülüğü: Madde 19 –
Taşınmaz kültür varlıklarının nakli: Madde 20 –
Müzelere alınma: Madde 25 –
Müze, özel müze ve koleksiyonculuk: Madde 26 –
Kültür varlığı ticareti: Madde 27 –
Ticarethane ve depoların kontrolü: Madde 29
Haber verme zorunluluğu: Madde 30 –
Yurt dışına çıkarma yasağı: Madde 32 –
Kopya çıkarma: Madde 34 –
Araştırma, sondaj ve kazı izni: Madde 35 –
Kazı izninde usul: Madde 37
Kazı izninin devredilmeyeceği: Madde 38
Araştırma, sondaj ve kazı izninin hükümsüzlüğü: Madde 39
Kazıdan çıkan eserlerin müzelere nakli: Madde 41
Zarar vermede tazminat yükümlülüğü: Madde 42
Yayım hakkı: Madde 43
Giderler: Madde 44
Korunma ve çevre düzenlemesi: Madde 45
Araştırma, kazı ve sondajların geçici olarak veya tamamen durdurulması: Madde 46 –
Tesislerin devri: Madde 47
Araştırma, kazı ve sondajda görevlendirilenler: Madde 48 –
Define arama: Madde 50 –
Koruma Yüksek Kurulu üyeliği: Madde 53 –
Kurul Üyelerinin yolluk ve gündelikleri: Madde 62

Arsa Ofisi Kanunu

Madde 1 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/1 md.)
Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış ve satış
yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak
üzere; Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur.
(2)
Madde 2 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/2 md.)
Bu Genel Müdürlük;
a) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve
benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlamaya,
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f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı
inşaatları için tahsis edilen fonlardan kaynak sağlamaya, yetkilidir.
Madde 9 - (Değişik: 28/6/2001-4698/8 md.)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere
ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.
Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 19/6/1994 - KHK - 542/6 md.)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü
ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şuf`a hakkını haizdir.
Madde 15 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu
tesisleri meydana getirmek isteyen kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile
araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapabilir, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının
muvafakatini almak şartiyle, bu kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabilir.(1) Ortaklık esasları ve ilgili sair
hususlar hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.
Madde 1 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/1 md.) Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış ve satış
yapmak; konut,sanayi,eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere; Maliye
Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. (2)

Arsa Ofisi Kanunu
Uygulama Yönetmeliği

Madde 2 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/2 md.) Bu Genel Müdürlük;
a) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri
şekillerde arazi ve arsa sağlamaya,
f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı
inşaatları için tahsis edilen fonlardan kaynak sağlamaya,
Madde 9 - (Değişik: 28/6/2001-4698/8 md.)
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere
ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.
Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 19/6/1994 - KHK - 542/6 md.) Arsa Ofisi
Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve
tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şuf`a hakkını haizdir.
Madde 15 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut, sanayi ve turizm bölgeleri,

konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu
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tesisleri meydana getirmek isteyen kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile
araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapabilir, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının
muvafakatini almak şartiyle, bu kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabilir. Ortaklık esasları ve ilgili sair
hususlar hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.
Madde 3 - Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine
yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi
mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya
Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.
Madde 17 - Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve
tesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla
açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.

Orman Kanunu

Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde
olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler,
şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. Yanan yerlerde husule gelen
enkaz hiçbir suretle eşhasa satılamaz. Bunlar resmi daire ve müesseseler ihtiyacına tahsis olunur.
(Değişik: 02.05.1987 - 3373/7 md.) Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü
bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin verilebilir. Bu izin
süresi kırkdokuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesizler dışında kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksiksiz ve
bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak işletmenin maksadına uygun faaliyet gösterdiği Orman
Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiplerinin kullanma hakları yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek
yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı
tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzin ve irtifak hakları amaç dışı kullanılamaz.

Belediye Kanunu

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı
atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
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İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000''i geçen
belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon,
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir
veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis
edebilir.

Köy Kanunu

Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu

Madde 85e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, "erozyonun
önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş; (b) bendinde yer alan "kültür, turizm,
gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiş; 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 15 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "on gün içinde" ibaresi madde metninden çıkarılmış; 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesi "İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan
ihtisas komisyonları kurabilir." şeklinde değiştirilmiş; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Meclis" ibaresinden sonra gelmek
üzere "ve komisyon" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkradaki ―2600‖ ibaresi ―6000‖ olarak değiştirilmiş; 36 ncı maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları madde metninden çıkarılmış ve ―il özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli
personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır.‖ cümlesi aynı maddeye üçüncü
fıkra olarak eklenmiştir.
Ek Madde 14 - (20.05.1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 16 ncı md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 6831
sayılı, Orman, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunla değişik 7269
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 2565 sayılı Askeri
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunları bu Kanun kapsamı dışındadır.
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;
i) Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, ırmak yataklarını, sahil
kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyapı ve benzeri amaçlarla
plânlanmış arazileri,
İfade eder.

Alan Yönetimi ile Anıt
Eser Kurulunun Kuruluş Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, ifade eder.
ve Görevleri ile Yönetim
Alanlarının
Madde 5 - Alan yönetiminin hedefleri şunlardır:
Belirlenmesine ilişkin
d) Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslar arası işbirliği ve paylaşımı yaratacak etkinlik ağının kurulmasının,
Usul ve Esaslar Hakkında
sağlanmasıdır.
Yönetmelik
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Madde 10 -Yönetim planlarının yetkili idarece hazırlanması veya hazırlattırılması hallerinde uzman bir danışman
sorumluluğunda konusunda plan hazırlama ekibi kurulur.
Alanın niteliğine göre sosyolog, antropolog, tarihçi, ekonomist, turizm işletmeciliği, reklamcı, halkla ilişkiler ve iletişim gibi
meslek gruplarından uzmanlar ile yönetim planı konusunda uzman bir danışman ekibe dahil edilebilir.
Yıpranan Tarihi ve
Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek
Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması
Hakkında Kanun

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe
belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel
idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak
tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore
edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler
alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır.

Çevre Kanunu
Madde 1 - (Değişik madde: 26.04.2006 - 5491 S.K/1.mad): Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin,
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Madde 11 - (Değişik madde: 26.04.2006 - 5492 S.K/8.mad):Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür
ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimler,
organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıkları, mevcut
yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları vb. kullanım alanlarında ise
site yönetimleri veya tesis işletmecileri atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı ve işletilmesinden
sorumludurlar.
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TURİZM
SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞAN HAKLARINI YASA/YÖNETMELİK İLGİLİ MADDE
DÜZENLEYEN

Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun

Madde 22. — Her türlü çalışma izninin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile
bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik; Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile müştereken, ilgili görülen diğer bakanlıklar, kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yayımı tarihini
izleyen altı ay içinde çıkarılır.
Madde 31. — 12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 18 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen
izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir.
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı belgeli turizm işletmelerinde 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen
Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek nitelikli "yabancı uzman personel" ve
Sanatkarların nitelikleri ile sayılarının ve bunların çalışmalarına izin verilmesindeki usullerin tespitidir.

Belgeli Turizm
İşetmelerinde Yabancı
Personel Ve
Sanatkârların
Çalıştırılması Hakkında
Yönetmelik

Madde 2 - Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (h) fıkrasında tarifi yapılan yatırım ve
işletmelerde çalıştırılabilecek nitelikli yabancı uzman personel ve sanatkarlara izin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslara
ait hükümleri kapsar.
Madde 3 - Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci Maddesinin (b) fıkrasının 2 nolu bendi uyarınca
düzenlenmiştir.
Madde 4 - Belgeli turizm işletmeleri, 2007 sayılı Kanun kapsamına giren işlerde, 2634 sayılı Kanunun 18 inci Maddesinin (a)
fıkrası uyarınca: a. Nitelikli yabancı uzman personel b. Uluslararası üne sahip sanatçılarla, üst düzeye yabancı işletmelerde
program yaparak çalışmış sanatçı ve sanatçı toplulukları, Turizm Bakanlığının uyun görüşü ve İçişleri Bakanlığının izni ile
çalıştırabilirler.
Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi uyarınca 2007 sayılı Kanundan istisna edilerek çalıştırılacak yabancı uyrukluların
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miktarı, toplam personelin %10'unu geçemez. Bu oran Turizm Bakanlığınca %20'ye arttırılabilir. 2007 sayılı Kanun kapsamına
giren meslek ve hizmetler ışındaki işlerde çalıştırılanlarla genel hükümler ve 6224 sayılı <Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
uyarınca izin verilen yabancı personel yukarıdaki fıkrada belirlenen hesaplamada dikkate alınmaz. Uluslararası zincir
işletmelerde toplam personel sayısının hesabında, zincirin yabancı ülkelerdeki tesislerinde çalıştırılan Türk personelde dikkate
alınır.
Madde 6 - Yabancı sanatkar çalıştırmak üzere başvuracak belgeli turizm işletmelerinin bir önceki yıl en az 40,000 (kırkbin)
USD veya muadili dövizi sağlamış olması gerekir. İşletmenin döviz kazancı başvuru dosyasına eklenecek, kambiyo devre
beyannamesi veya yetkili bankalarca verilen döviz alım bordroları ile belirlenir. Yeni açılacak işletmelerinde anılan miktarda
döviz kazancının taahhüt etmeleri halinde izin verilebilir.
Madde 8 - Bu yönetmeliğin 7 nci Maddesi uyarınca kendilerine başvuru yapılan merciler gerekiyorsa görüşlerini de ekleyerek
talebi Turizm Bakanlığına iletirler. Bakanlık gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra görüşü ile birlikte dosyayı İçişleri
Bakanlığına yollar. İzin işlemi İçişleri Bakanlığınca sonuçlandırılır. Bakanlıklar gerekli gördükleri hallerde taleple ilgili olarak
Konsolosluklarımızdan ayrıca bilgi ve görüş isteyebilir.
Madde 10 - Bu yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı ile İçişleri Bakanı yürütür.
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, turizm sektörünün çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesi için, Turizm
Bakanlığı’nca Turizm Eğitim Merkezlerinde açılan turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursları ile ilgili
hususları düzenlemektir.

Turizm işletmelerine
Personel Yetiştirme
Temel Eğitim Kursları
Yönetmeliği

Madde 3- Bu Yönetmelik 355 sayılı Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’nin,411 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 11/A maddesinin (c) bendi uyarınca hazırlanmıştır.
d) Kurs: Turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursunu,
e) Kursiyer: Turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursuna katılanları, ifade eder.
Madde 5- Her yıl Eylül ayı içinde başlayan kursların eğitim süresi 30 haftadır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, eğitim
süresini 24 haftaya indirmek suretiyle, bir yıl içinde iki ayrı dönemde kurs açabilir. Bu durumda kurs tarihleri Bakanlıkça
belirlenir. Ayrıca, bu sürelere ek olarak Bakanlıkça tespit edilecek tarihler arasında bir haftalık dinlenme tatili verilir.
Bakanlık, turizm sektörünün ihtiyacına göre ve görülen lüzum üzerine bölüm açar veya kapatabilir.
Madde 10- Adayların seçme sınavı bir komisyon aracılığı ile TUREM’lerin bulunduğu yerlerde yapılır. Bakanlık Onayı ile
kurulan Sınav Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
3) Turizm işletmeleri temsilcileri, varsa Otelciler Birliği temsilcisi (TUREM Müdürlüğünce belirlenir),
6) İl Turizm Müdürü veya Yardımcısı
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Madde 18- Kurs bitirme sınavı ilgili TUREM’lerde Bakanlık onayı ile kurulan komisyon tarafından yapılır.
3- Turizm İşletmeleri temsilcileri, varsa Otelciler Birliği temsilcisi (TUREM Müdürlüğünce belirlenir.),
4- İl Turizm Müdürü veya yardımcısı
Madde 24- TUREM Disiplin Kurulu ve Bakanlık Üst Disiplin Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
b)Bakanlık Üst Disiplin Kurulu: Bakanlık Üst Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği başkanlığında, Turizm Eğitimi Genel
Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Mesleki Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili şube müdürü üyeliği ile
kurulur.
Madde 1- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanununun 8 ve 26 ncı maddelerine dayanarak turizm endüstrisinin çeşitli
alanlarında ihtiyaç duyulan personele faaliyet dallarında formasyon kazandırmak ve geliştirmek, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
personeline de kurs ve seminerler yoluyla hizmet içi eğitimi vermek amacıyla Bakanlık, gerekli gördüğü yerlerde Turizm
Eğitimi Merkezi (TUREM) kurar.
Turizm Eğitim
Merkezleri (TUREM)
Kuruluş Yönetmeliği

Madde 2- TUREM’ler merkezde doğrudan, illerde ise bölge müdürlükleri aracılığı ile Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğüne
bağlıdır.
Madde 7- TUREM’lerde uygulanan yıllık eğitim programları ve kurs kitaplarında zamanla değişiklikler Turizm Eğitim Genel
Müdürlüğünün teklifi ve makamın onayı ile yapılır.
Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür.
Madde 1 –Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ekonominin önemli bir dalı durumuna gelen Türk Turizminin, yurtta ve dünyada
değişen ve gelişen olaylar ışığında daha ileriye götürülmesi için alınması gerekli önlemleri saptamak ve turizm politikası ile
ilgili görüşleri belirlemek üzere "Turizm Şurası" nın kuruluşunu, çalışma esaslarını ve işleyişini düzenlemektir.
Madde 2 –Bu Yönetmelik, Turizm Şurası'nın amacı, kuruluşu, çalışması, işleyişi ve bunlarla ilgili diğer hükümlerini kapsar.

Turizm Şurası
Yönetmeliği

Madde 3 –Bu Yönetmelik, Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
25 inci ve 26 ncı maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Şura: Turizm Şurası'nı,
Komite Başkanı: Turizm Şurası Düzenleme Komitesi Başkanını,
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Madde 6 - Şuranın tabii üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Üyeleri,
b) Bakanlıktan; 9) Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Nevşehir, Erzurum, Diyarbakır İl Turizm Müdürleri.
Madde 7 - Şuranın temsilci üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlıktan; 8) Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünce, Turizm Eğitim Merkezlerinden görevlendirilecek 4 Turizm Eğitim
Merkezi Müdürü ile her branştan birer eğitici.
c) Turizm Özel Sektör Temsilcileri; Turizm sektörü meslek kuruluşları başkanlıklarından, oluşturulacak Alt Komisyonların
her birinde görev yapmak üzere birer temsilci.
Madde 8 - Bakan tarafından davet edilecek üyeler şunlardır:
a) Turizm Bakanlığı yapmış olanlar,
b) Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış olanlar,
c) Turizmle ilgili kişi ve kuruluşlardan beşer kişi.
Madde

19

- Şura

kitabı

4

ay

içinde,

Turizm

Bakanlığınca

yayımlanır

ve

ilgili

yerlere

gönderilir.

Madde23 -Turizm Şurası Düzenleme Komitesi, APK Kurulu uzmanları arasından Bakanlık Makamı tarafından
görevlendirilecek bir Komite Başkanı, Komite Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilecek bir Komite Başkan
Yardımcısı ve yeterli sayıda üyeden oluşur.

Alan Kılavuzlarının
Seçimi, Eğitimi, Çalışma
Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmelik

Kimlik Bildirme
Kanununun Uygulanması
ile ilgili Yönetmelik

Madde 11 - (1) Eğitimde görev alacak eğiticiler;
ğ) Alan kılavuzluğunu ilgilendiren konularda çalışmalarda bulunan dernek ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Dağcılık Federasyonunda görev alan en az master düzeyine sahip uzman rehberler ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı Profesyonel Turizm Rehberlerinden en az master düzeyine sahip olanlar,
Madde 24 - (1) İstisnai hükümler aşağıda belirtilmiştir:
d) Nemrut Dağı Milli Parkı, Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı, Altındere Vadisi Milli Parkı,
Termessos-Güllük Dağı Milli Parkı ve benzeri kültürel kaynak değerleri açısından önem arz eden alanlarda yapılacak alan
kılavuzluğu eğitimi çalışmalarında ve uygulamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon sağlanır.
Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Enstitüsü işlerine Bakan
Devlet Bakanları yürütür.
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Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, yönetmek,
denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin görevlerini, çalışma usul ve
esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, İl Müdürlüklerine bağlı
birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesi için uygulanacak esaslar ile İl Müdürlükleri ve Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan
bağlı olan birimler arasındaki koordinasyona ilişkin esasları kapsar.
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı Turizm
Müdürlüklerinin Görev –
Yetki – Sorumluluk Ve
Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik

Madde 5-(1) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; idari hiyerarşisi altında hizmetlerini yürütmekte olan Bağlı Birimlerin
faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan yönetim ve denetim mercidir.
(2) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı olan birimler arasında Bakanlıkça
verilen koordinasyon görevlerini yürütür.
(3) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin, Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı olan birimler arasındaki
koordinasyon faaliyetinin kapsamı Bakanlık Makamınca belirlenir.
Madde 6 - (1) İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, hizmetin özellikleri göz önünde bulundurularak şubeler ve şubelere bağlı
ihtisas şefliklerinden meydana gelir.
(2) Kültür ve Turizm Müdürlükleri esas olarak;
a) Kültür İşleri Şube Müdürlüğü,
b) Turizm İşleri Şube Müdürlüğü,
c) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
ile bu Şubelere bağlı Şefliklerinden teşekkül eder.
Madde 7 - (1) Kültür faaliyetleri ile ilgili görevler;
b) Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve
planlama yapmak, kültür ve turizm alanlarında konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikler düzenlemek,
f) İl'de kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu
amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği sağlamak,
kalkınma planları ve yıllık programları da dikkate alarak bölgenin turizm imkanlarını değerlendirmek, kamu kurum ve
kuruluşları ile sektör personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,
ı) 15/03/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel
Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik"de İl
Müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek, vakıf, dernek ve özel tiyatroların düzenlemiş oldukları kültürel etkinliklere
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katkısı olan diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak
(2) Turizm faaliyetleri ile ilgili görevler:
a)Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen turizm
faaliyetlerinin Müdürlük ve bağlı birimlerce gerçekleştirilmesini sağlamak,
b) Profesyonel Turist Rehberi ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda kurslar açmak, hizmet içi
eğitim seminerleri düzenlemek, turist rehberlerini denetlemek ve vize işlemlerini yapmak,
c) İl'deki turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve
yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak. Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan
ve Bakanlığımız ilgili birimlerine aylık ve yıllık yayımı yapılan bültenler için gerekli istatistiki verilerin toplanmasına ve
hazırlanmasına yardımcı olmak, toplanan verilerin Bakanlık birimlerine iletilmesi amacıyla gerekli ve yeterli sayıda personel
temin etmek, temin edilen personelin Bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde bulunması için elverişli ortam hazırlamak,
Bakanlık merkez birimlerince illerde ve ilçelerde yapılan alan çalışmalarına gereken her türlü yardımı yapmak,
ç) İl'in kültür ve turizm bakımından önem taşıyan, her çeşit kıymetlerini belirten bir Kültür ve Turizm Envanteri hazırlamak,
d) İl sınırları içerisinde işletilmek istenilen taş-çakıl-kum ocağı gibi yapı malzemelerinin işletme alanına ilişkin, Bakanlıkça
verilecek görüşe esas olmak üzere, verileri mahallinden temin ederek göndermek,
e) Bakanlıkça görev verilmesi halinde Bakanlık belgeli turizm yatırım ve işletme tesislerini denetlemek ve denetim sonucu
hazırlanacak raporu incelenmek üzere Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne göndermek,
f) İl'deki turizm potansiyelini değerlendirerek, gerekli görülmesi halinde Turizm Danışma Büroları kurulması yönünde
Bakanlığa teklifte bulunmak,
g) Yöredeki mevcut ve potansiyel turizm türlerini tespit ettikten sonra turizmin çeşitlendirilerek on iki aya çıkartılması ve
sürdürülebilir bir nitelik kazanması için gerekli çalışmaları yürütmek ve bu faaliyetleri yılsonunda bir rapor halinde Bakanlığa
göndermek,
ğ) Bakanlık belgeli turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tasdik işlemlerini yürütmek,
h) Seyahat Acentalarını denetlemek,
ı) Valiliklerce yörenin kültür ve turizm sorunlarının çözümü için oluşturulan kurul, komisyon vb. teşekküllere katılarak, alman
kararların uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
i) Turizm yatırımlarının öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip etmek ve devre raporlarının
Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
j) Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin deniz suyu analizleri ile ilgili çalışmalarının sağlanarak
analiz sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
k) Her türlü imkândan yararlanarak, milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin tanıtımını yapmak, yaptırmak,
bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival, yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri
düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri
desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak,
l) Yerli ve yabancı seyahat ticareti kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek ve bunların faaliyetlerine yardımcı olmak,
m) Türk ve yabancı basın yayın organlarının yöredeki çalışmalarını diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kolaylaştıracak
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tedbirleri Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, ulusal ve yerel basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yöreyi tanıtıcı
haber ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,
n) İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri yörenin özelliğini de dikkate alarak planlamak, yürütmek, mahalli imkanlarla
hazırlanacak tanıtıcı broşür, depliyan veya İlin tanıtımına yönelik kitap, belgesel film vb. çalışmaların mizanpaj ve
bastırılmasını Bakanlığın onayı ile uygulamak,
o) Kültür ve Turizm anlaşmaları çerçevesinde ülkemize gelen yabancıların Bakanlık hizmet alanına giren konularda bir
programa bağlı olarak İl içinde yapacakları gezi ve incelemelere yardımcı olmak,
ö) Mevzuatla ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,
p) Turizm amaçlı faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek üzere teşkil edilen Sportif turizm kurullarında yer
almak, yeterlilik belgesi başvuru taleplerini incelemek ve diğer işlemlerin takibini yapmak.
(3) İdari ve mali işler ile ilgili görevler;
a) Kültür ve Turizm Bakanlığını İl düzeyinde temsil etmek,
ç) Bakanlığın görevleri kapsamında İl Müdürlüğüne yapılacak şikayetleri değerlendirerek sonuçlandırmak, mahalli basında
çıkan Bakanlıkla ilgili haberleri, İl’de yapılan kültür ve turizm ile ilgili toplantıları ve yayınları takip etmek ve gerekli
gördüklerini Bakanlığa bildirmek,
Yürütme
Madde 16-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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