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4.2 VĠZYON VE STRATEJĠLERĠN BELĠRLENMESĠ 

4.2.1 ĠSTANBUL TURĠZM VĠZYONUNUN BELĠRLENMESĠ 

4.2.1.1 Yöntem ve Kaynaklar 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından “Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri 

Toplama ĠĢi Ġhalesi Özel Teknik ġartnamesi” kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi 

tarafından hazırlanmakta olan Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın vizyon ve stratejileri aĢağıdaki 

süreçlerde elde edilen bilgiler ile ve ilgili kaynaklar kullanılarak oluĢturulmuĢtur.  

 Ġstanbul turizm sektörü ile ilgili veri envanterinin derlenmesi, 

 Ġstanbul turizm sektörü hakkındaki yayınların incelenmesi, 

 Ġstanbul turizm sektörünün dünya kentleri ile karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi,  

 Ġstanbul‟daki mevcut ve potansiyel turizm türleri (kongre, fuar, sağlık, gençlik, mutfak, 

vb.), turizm değerleri (doğal, tarihi, kültürel değerler) ve turizm altyapısının (konaklama, 

yeme içme, alıĢveriĢ, kültür-sanat, eğlence, spor, sağlık, ulaĢım, iletiĢim ve bilgilenme, 

güvenlik, iĢgücü vb.) saptanması ve irdelenmesi, 

 Ġstanbul ile ilgili turizm plan, proje ve yatırım kararlarının karĢılaĢtırmalı incelenmesi, 

 Turizm sektörünün yasal ve yönetsel durumunun incelenmesi, 

 Turizm sektöründeki tanıtım ve pazarlama çalıĢmalarının incelenmesi. 

Literatür, sektör kaynakları, istatistiki veriler, anket, mülakat ve diğer saha çalıĢmalarıyla elde 

edilen bu bilgilerin yanı sıra ilgili paydaĢların katılımlarıyla gerçekleĢtirilen aĢağıdaki 

toplantılar Ġstanbul turizm vizyonu ve stratejilerinin geliĢtirilmesine temel teĢkil etmiĢtir.  

 Ġstanbul Turizm Ana Planı Odak Grup ÇalıĢmaları-1: Ġstanbul turizminin potansiyellerini 

ve sorunlarını kültür-sanat sektörü, eğlence organizatörleri, kültürel ve yaratıcı endüstriler 

temsilcileriyle tartıĢmak: 10 Nisan 2012 (Ek:1). 

 Ġstanbul Turizm Ana Planı Odak Grup ÇalıĢmaları-2: Ġstanbul turizminin potansiyellerini 

ve sorunlarını turizm sektörü yatırımcıları ve kamu sektörü temsilcileriyle tartıĢmak: 19 

Nisan 2012 (Ek:1). 

 Ġstanbul Turizm Ana Planı Odak Grup ÇalıĢmaları-3: Ġstanbul turizminin potansiyellerini 

ve sorunlarını Ġstanbul‟un tanıtımını yapanlar, reklamcılar ve pazarlama uzmanlarıyla 

tartıĢmak: 24 Mayıs 2012 (Ek:1). 

 TÜRSAB Komiteler Toplantısı: Kültür Turizmi Komitesi, Doğa, Macera ve 

Sürdürülebilir Turizm Komitesi, Kongre ve Incentive Turizm Komitesi, Sağlık Turizmi 
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Komitesi, Gençlik ve Eğitim Turizmi Komitesi, Spor Turizmi Komitesi, Tur Operatörleri 

Komitesi: 30.Mayıs 2012 (Ek:2).  

 Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-1: Ġstanbul Turizm Ana Planına yönelik 

veri toplanması, SWOT Analizi ve Ana Hedeflerin Belirlenmesi: 26-27 Ekim 2011 

(Ek:3).  

 Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2: Ġstanbul Turizm Ana 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 ÖrtüĢebileceği: 9-10 Haziran 2012 (Ek:4).  

 Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2 kapsamında “Fikir Havuzu” 

uygulamasıyla toplam 54 katılımcıya yönlendirilen “Ġstanbul‟un turizm altyapısının 

geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / sektörün üzerine düĢen sorumluluklar 

nelerdir? Turizmin Ġstanbul‟un kontrolsüz büyüme sürecini dizginleyecek rolü nedir? Bir 

yerin tümüyle turistikleĢmemesi için neler yapılmalıdır? Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nda 

yer alması gereken konular nelerdir? Sorularının cevaplandırılması: 9-10 Haziran 2012 

(Ek:5).  

Yukarıda verilen kaynakların irdelenmesi, Ġstanbul Turizm Ana Planı için vizyon ve strateji 

belgesi haline dönüĢtürülmesi ve böylelikle aĢağıdaki konulara girdi sağlaması 

gerekmektedir; 

 Ġstanbul turizm sektörü ile dünya kentleri turizm sektörü karĢılaĢtırması kapsamında 

geliĢtirilebilecek vizyon ve strateji çerçevesi, 

 Ġstanbul‟daki mevcut ve potansiyel turizm türlerine bağlı olarak geliĢtirilebilecek vizyon 

ve strateji çerçevesi, 

 Ġstanbul‟daki mevcut turizm değerleri kapsamında geliĢtirilebilecek vizyon ve strateji 

çerçevesi, 

 Ġstanbul‟daki turizm altyapısı kapsamında geliĢtirilebilecek vizyon ve strateji çerçevesi, 

 Ġstanbul ile ilgili turizm plan, proje ve yatırım kararları kapsamında geliĢtirilebilecek 

vizyon ve strateji çerçevesi, 

 Turizm sektörünün yasal ve yönetsel yapısı kapsamında geliĢtirilebilecek vizyon ve 

strateji çerçevesi, 

 Turizm sektöründeki tanıtım ve pazarlama yapısı kapsamında geliĢtirilebilecek vizyon ve 

strateji çerçevesi,  
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4.2.1.2 Ġstanbul‟da Turizm Sektörü Ġçin Vizyon ve Strateji Çerçevesi 

Ġstanbul‟da turizm sektörü için vizyon ve strateji çerçevesi geliĢtirmek üzere üç temel 

eksenden gelen bilgilerden yararlanılmıĢtır. Öncelikle turizmde dünyada değiĢen eğilimler ve 

Türkiye‟nin bu eğilimler karĢısındaki davranıĢı ile Ġstanbul‟un küresel turizm pazarındaki 

konumu hakkında saptamalar yapılmıĢtır. Ġkinci eksen ise üst plan kararlarında Ġstanbul ile 

ilgili olarak geliĢtirilen turizm plan, proje ve yatırım kararlarının irdelenmesiyle ortaya çıkan 

vizyon ve strateji çerçevesidir. Üçüncü eksen Ġstanbul turizm ana planıçalıĢmalarıkapsamında 

gerçekleĢtirilen katılım toplantılarında geliĢtirilen fikirlerden oluĢan bilgi kaynağıdır. 

4.2.1.2.1 Turizmde Dünyada DeğiĢen Eğilimler ve Türkiye‟deki ĠzdüĢümleri 

Kapsamında Ġstanbul‟da Turizmin Geleceği Ġçin Vizyon ve Strateji Çerçevesi 

4.2.1.2.1.1 Turizmde Dünyada DeğiĢen Eğilimler ve Bölgesel ĠzdüĢümleri 

Turizm dünyada en hızlı geliĢen sektörler arasında yer almakta, birçok ülke için ekonominin 

motor güçlerinden birini teĢkil etmekte, istihdam yaratmak, döviz giriĢi sağlamak ve yabancı 

sermaye yatırımlarınıçekmek açısından en önemli sektörlerden biri olarak görülmektedir. Öte 

yandan, turizm sektörünün dünyadaki geliĢmelerden çabuk etkilenen bir yapısı vardır. Bu 

nedenle, ekonomik göstergeler açısından dalgalı bir seyir izleyebilmekte, dünya ekonomisinin 

“iyi” seyrettiği yıllarda daha yüksek zirveler gösterebilmekte, “kötü” yıllarda ise daha derin 

düĢüĢler yaĢayabilmektedir (Enlil vd. 2011). Nitekim dünya turizmi 2008‟den itibaren giderek 

etkili olan küresel iktisadi durgunluğun yanısıra terör, salgın hastalıklar, doğal afetler, yüksek 

petrol fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi etkenlere bağlı olarak olumsuz bir tablo 

çizmiĢ, 2009 yılı turizm sektörünün en zorlu yıllarından birisi olmuĢtur. Turizmin 2009 

yılındaki direkt GSYĠH‟si bu etkenlere bağlı olarak % 3,5 oranında bir daralma göstermiĢtir. 

Uluslararası ya da yabancı turist giriĢleri giriĢlerindeki (international tourist arrivals)
1
 tüm 

dünyada %3,8 oranında azalmıĢ; uluslararası seyahat eden kiĢi sayısı 2008 de 917 milyon iken 

bu sayı 2009 da 882 milyon kiĢiye düĢmüĢtür. Afrika hariç, dünyadaki diğer tüm bölgeler 

yabancı ziyaretçi giriĢlerinde önemli düĢüĢler olmuĢtur. Bu olumsuz koĢullardan en çok 

etkilenenler geliĢmiĢ ekonomiler olmuĢ (-%4,2), geliĢmekte olan ülkelerin kayıpları ise -%3,4 

mertebesinde kalmıĢtır. GeliĢmiĢ ekonomiler içinde en büyük kayıplar (-%6) Avrupa‟da 

gözlenmiĢ, bu bölgeyi -%5 oranındaki değiĢim oranıyla ile Amerika ve Orta Doğu Bölgeleri 

izlemiĢtir. Avrupa Bölgesinde en çok kayba uğrayan alt-bölge %10‟lık bir azalma yaĢayan 

Orta ve Doğu Avrupa alt-bölgesi olmuĢtur. Türkiye‟nin de içinde bulunduğu Güney Avrupa 

                                                 
1
 UNWTO‟nun tanımına göre uluslararası turist giriĢleri en az bir gece konaklayan yabancı ziyaretçileri 

kapsamaktadır. 
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ve Akdeniz alt-bölgesinde olumsuz etkiler en alt düzeyde olmuĢ, bu alt bölgede sadece 

%3,7‟lik bir düĢüĢ izlenmiĢtir. Ancak bölge ülkelerinin performansları aĢağıda 

tartıĢılacağıüzere farklılıklar göstermiĢ, kimi ülkeler kayıplara uğrarken, Türkiye‟nin de 

aralarında bulunduğu bazıülkeler büyümeye devam etmiĢtir. Uluslararası turizmden elde 

edilen gelirlerde de (international tourism receipts) benzer bir düĢüĢ izlenmiĢ, 2008‟de 

dünyada turizmden elde edilen gelir 941 milyar ABD doları iken %5,6 oranında bir azalma 

göstermiĢ ve 2009‟da 851 milyar ABD dolarına düĢmüĢtür
2
. Özetlemek gerekirse 2009 turizm 

sektörü için nadir “kötü” yıllardan birisi olmuĢtur. 

Belirsizlik Ortamında Yeniden Büyüme  

Ancak turizm otoriteleri geçmiĢteki deneyimlere dayanarak sektörün dayanıklılığının 

(resilience) yüksek olduğuna, orta-uzun vadede yeniden canlanacağına ve iyi yılların kötü 

yılları dengeleyeceğine iĢaret etmiĢlerdir. Nitekim 2010 yılının ortalarından itibaren 

toparlanma sinyalleri veren sektör, beklenenden daha hızlı bir canlanma göstererek çok daha 

aydınlık bir tablo çizmiĢtir. Uluslararası turizm hareketleri 2011 yılında küresel ekonomide 

süregiden belirsizlik ortamına, Orta Doğu ve Kuzey Afrika‟da yaĢanan toplumsal kargaĢaya 

ve meydana gelen önemli politik değiĢikliklere, Japonya‟da ve dünyanın çeĢitli yerlerinde 

yaĢanan afetlere rağmen toparlanmıĢ ve büyümeye devam etmiĢtir. Dünya turizminde 

2009‟da 883 milyona düĢen uluslararası turist giriĢleri %7,5 artarak hızlı bir iyileĢme 

göstermiĢ ve 2010 yılında 949 milyona ulaĢmıĢtır (Enlil vd 2011). Ġzleyen yıllarda ise artıĢ 

hızı daha düĢük olmakla birlikte büyümeye devam etmiĢ, 2010-2011 arasında % 4,8 oranında 

artarak 2011 yılında 995 milyona eriĢmiĢtir (Tablo 1). Benzer Ģekilde, 2009‟da 851 milyon 

ABD Dolarına düĢmüĢ olan uluslararası turizm gelirleri sabit fiyatlarla %5,5 oranında bir artıĢ 

göstererek 2010‟da 927 milyon ABD Dolarına, 2011 yılında ise %4,7 oranında artarak 1.042 

milyon ABD Dolarına ulaĢmıĢtır (Tablo 2). 

Asya ve Pasifik Bölgesi ile Avrupa Bölgesi 2011 yılında %6,4‟lük bir artıĢ oranıyla en iyi 

performans gösteren bölgeler olmuĢlardır. Tüm kemer sıkma politikalarına rağmen Avrupa 

beklenenden hızlı bir büyüme göstermiĢ, uluslararası turist giriĢleri 2011 yılında ilk kez 500 

milyonun üzerine çıkmıĢtır. Geleneksel olarak dünyadaki toplam uluslararası turist giriĢlerinin 

yarıdan fazlasına sahip olan Avrupa kriz ortamına rağmen bu pozisyonunu korumuĢtur. 

Avrupa içindeki alt bölgelere bakıldığında 2011 yılında en hızlı büyüyen alt-bölgenin Orta ve 

Doğu Avrupa olduğu görülmektedir (%9,4). Bu alt-bölgeyi içinde Türkiye‟nin de bulunduğu 

                                                 
2
 Bu kısım, Enlil vd (2011)‟de yer alan analizlerin ilgili kuruluĢların son çıkan raporlarında (WTTC 2012, 

UNWTO Tourism Highlights 2012 ve 2013 Edition‟larından) yayınlanan güncellenmiĢ istatistikler dikkate 

alınarak revize edilmiĢ halidir. 
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Güney Avrupa ve Akdeniz alt-bölgesi izlemektedir (%7,4). Mutlak sayılar açısından 

değerlendirildiğinde 187 milyon uluslararası turist giriĢi ile Güney Avrupa ve Akdeniz‟in hem 

Avrupa içinde hem de dünyada en çok turist çeken alt-bölge olduğu görülmektedir. Büyüme 

kaydedilen diğer bölge ise %3,7‟lik bir oranla Amerika Kıtası olmuĢtur. Afrika ve Orta Doğu 

Bölgelerinde ise çok daha belirgin bir daralma ve kayıplar söz konusu olmuĢtur. Afrika da 

değiĢim oranı -%0,8 olarak kaydedilirken bu oran Orta Doğu Bölgesi için -%5,6‟dır. Orta 

Doğu Bölgesi uluslararası turist giriĢleri bakımından üç milyonun üzerinde bir kayıp 

yaĢamıĢtır. Halen devam etmekte politik kargaĢa bölgenin toparlanmasının önündeki en 

önemli engeldir (Tablo 1). 

2012 yılına ait rakamlar ise farklı bir tabloya iĢaret etmektedir. Uluslararası turist giriĢleri 

dünya genelinde %4,8 oranında büyümüĢ, ilk kez 1 milyarın üzerine çıkmıĢtır. 2011 yılında 

995 milyon olan yabancı turist giriĢleri 40 milyonluk bir artıĢı ile 2012 yılında 1,035 milyona 

eriĢmiĢtir. 2012 yılında Asya ve Pasifik Bölgesi tüm bölgeler içinde %7‟lik bir oranla en hızlı 

büyüyen bölge konumundadır. 16 milyonluk bir artıĢ ile bölgedeki yabancı turist giriĢi toplam 

234 milyona ulaĢmıĢtır. Bu bölgede Güney-Doğu Asya %10,4 oranıyla gene en hızlı büyüme 

kaydeden alt-bölge olmuĢtur. Asya-Pasifik Bölgesini %6 oranında bir artıĢ ile Afrika Bölgesi 

izlemiĢ, bu bölgedeki yabancı turist giriĢleri ilk kez 50 milyona eriĢmiĢtir (Tablo 1). 

Dünyanın en çok ziyaretçi çeken bölgesi olan Avrupa bir önceki yıl gözlenen büyümesini 

azalan bir hızla da olsa sürdürmüĢtür. %3.4‟lük bu büyüme ve 18 milyonluk bir artıĢ ile 534 

milyon yabancı turist giriĢi kaydedilen bölgede bu artıĢ, ekonomik belirsizliklerin halen 

devam ettiği bir ortamda baĢarı olarak addedilmektedir. Avrupa‟da en çok turist çeken alt-

bölge Orta ve Doğu Avrupa olmuĢ (%7), onu Batı Avrupa izlemiĢtir (%3). Güney Avrupa ve 

Akdeniz Bölgesi ülkelerinin ise kriz koĢullarının ve Orta Doğu‟da yaĢanan politik kargaĢanın 

sağladığı avantaj nedeniyle 2011‟de gösterdikleri olağanüstü performansın normal düzeylere 

indiği kaydedilmekte ve sadece %2‟lik bir artıĢ gösterdikleri izlenmektedir. Mutlak rakamlara 

bakıldığında 191milyon yabancı turist giriĢi ile bu bölgenin gene hem Avrupa‟da, hem de tüm 

dünyada en çok turist çeken alt-bölge olduğu görülmektedir (UNWTO Annual Report 2012). 

Orta Doğu ise hala büyüme trendini yakalamayı baĢaramamıĢ, gene -%5 dolayında bir kayıp 

kaydetmiĢtir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Bölgelere Göre Uluslararası Ziyaretçi GiriĢleri  

  Uluslar arası Turist GeliĢ (milyon)  

Pazar Payı 

(%) DeğiĢim (%) 

Ortalama 

Yıllık 

Büyüme (%) 

  1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012*  2012*  11/10  12*/11  '05-'12* 

Dünya 436 529 677 807 949 995 1,035 100 4,8 4 3,6 

GeliĢmiĢ ekonomiler 297 336 420 459 506 530 551 53,2 4,8 3,8 2,6 

GeliĢmekte olan ekonomiler 139 193 256 348 443 465 484 46,8 4,9 4,3 4,8 

UNWTO bölgelerine göre                       

Avrupa 262,7 305,9 388 448,9 485,5 516,4 534,2 51,6 6,4 3,4 2,5 

Kuzey Avrupa 29,8 37,7 46,4 60,4 62,8 64 64,9 6,3 2 1,4 1 

Batı Avrupa 108,6 112,2 139,7 141,7 154,3 161,5 166,6 16,1 4,6 3,2 2,3 

Orta/Doğu Avrupa 33,9 58,1 69,3 90,4 95 103,9 111,6 10,8 9,4 7,4 3,1 

Güney/Akdeniz Avrupa 90,3 98 132,6 156,4 173,5 187 191,1 18,5 7,8 2,2 2,9 

27 Avrupa Birliği Ülkesi 231,3 267,7 326,8 356,1 371 390,9 400,2 38,7 5,4 2,4 1,7 

Asya ve Pasifik 55,8 82 110,1 153,6 205,1 218,2 233,6 22,6 6,4 7 6,2 

Kuzey-Doğu Asya 26,4 41,3 58,3 85,9 111,5 115,8 122,8 11,9 3,8 6 5,2 

Güney-Doğu Asya 21,2 28,4 36,1 48,5 70 77,3 84,6 8,2 10,4 9,4 8,3 

Okyanusya 5,2 8,1 9,6 11 11,6 11,7 12,1 1,2 0,9 4,1 1,4 

Güney Asya 3,1 4,2 6,1 8,1 12 13,5 14,1 1,4 12,6 4,4 8,2 

Amerika 92,8 109 128,2 133,3 150,4 156 163,1 15,8 3,7 4,6 2,9 

Kuzey Amerika 71,7 80,7 91,5 89,9 99,3 102,1 106,7 10,3 2,8 4,5 2,5 

Karayip 11,4 14 17,1 18,8 19,5 20,1 20,9 2 3 3,8 1,5 

Orta Amerika 1,9 2,6 4,3 6,3 7,9 8,3 8,9 0,9 4,4 7,5 5 

Güney Amerika 7,7 11,7 15,3 18,3 23,6 25,5 26,7 2,6 7,8 4,8 5,5 

Afrika 14,8 18,8 26,2 34,8 49,9 49,4 52,4 5,1 -0,8 5,9 6 

Kuzey Afrika 8,4 7,3 10,2 13,9 18,8 17,1 18,5 1,8 -9,1 8,7 4,2 

Sahra altı Afrika 6,4 11,5 16 20,9 31,1 32,4 33,8 3,3 4,1 4,4 7,1 

Orta Doğu 9,6 13,7 24,1 36,3 58,2 54,9 52 5 -5,6 -5,4 5,2 

Kaynak: World Tourism Organization (UNWTO) Tourism Highlights 2013 Edition.
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Uluslararası turizm gelirleri açısından da dünya genelinde benzer bir büyüme gözlenmektedir. 

2012 yılında uluslararası turizm gelirlerinde %4 oranında bir geliĢme kaydedilmiĢ, turizm 

gelirleri 1.075 milyar ABD Doları (837 milyar Euro) gibi yüksek bir seviyeye ulaĢmıĢtır. Bu 

artıĢ uluslararası ziyaretçi giriĢlerinde kaydedilen %4 oranındaki artıĢa denk gelmekte, iki 

gösterge arasında güçlü bir korelasyonun varlığının kanıtı olarak görülmektedir (Tablo 2). 

Bölgeler olarak bakıldığında turizm gelirleri açısından da gene en yüksek büyüme kaydeden 

bölge Asya-Pasifik olmuĢ (%6,2), onu benzer büyüme oranları ile Amerika (%5,9) ve Afrika 

(%5,8) izlemiĢtir. Orta Doğu ise bölgede devam etmekte olan kargaĢa nedeniyle hala -%2 lik 

bir kayıpla karĢı karĢıya olmakla birlikte 2011 düzeyine göre bir miktar iyileĢme göstermiĢtir 

(Tablo 2). 

Avrupa 2012 yılında turizm gelirleri açısından %2 gibi göreli olarak düĢük bir büyüme 

kaydetmiĢ olmakla birlikte eriĢtiği 458 milyar ABD Dolarlık (356 milyar Euro) değer ile hala 

dünya pazarında en büyük paya (%43) sahip bölge konumundadır. Avrupa‟yı dünya turizm 

gelirlerinin %30‟una sahip olan Asya-Pasifik Bölgesi (324 milyar ABD Doları/ 252 milyar 

Euro), ve %20‟sine sahip olan Amerika Bölgesi izlemektedir (213 milyar ABD Doları / 165 

milyar Euro). Orta Doğu bölgesinin dünya turizm gelirlerindeki payı sadece %4 (47 milyar 

ABD Doları / 37 milyar Euro), Afrika‟nınki ise sadece %3‟dür (34 milyar ABD Doları / 26 

milyar Euro). 

Bu dinamikler sonucu turizm dünyadaki en büyük endüstrilerden biri olmaya devam 

etmektedir. Her yıl turizm endüstrisinin ekonomik etkisini ölçen World Travel & Tourism 

Council (WTTC)‟ın raporuna göre son yıllarda yaĢanan tüm ekonomik belirsizliklere, politik 

istikrarsızlıklara ve afetlere rağmen turizmin küresel GSYĠH‟ya olan doğrudan katkısı 2011 

yılında %3 oranında artarak yaklaĢık 2 trilyon ABD Doları değerinde bir büyüme göstermiĢ 

ve 1,2 milyon doğrudan istihdam yaratmıĢtır. Bu büyümenin etkisiyle tetiklenen diğer iktisadi 

faaliyet alanları ile birlikte toplam 6 trilyon ABD Dolarının üzerinde bir değer yaratılmıĢ, bu 

da küresel GSYĠH‟nın %9‟unu oluĢturmuĢ ve dünya genelinde 255 milyon kiĢiye istihdam 

sağlanmıĢtır. Gelecek on yıl içinde turizm endüstrisinin yılda ortalama %4 oranında bir 

büyüme kaydedeceği, 10 trilyon ABD Dolarına denk bir değer üreteceği, küresel GSYĠH‟nın 

% 10‟unu oluĢturacağı ve 2022‟ye gelindiğinde yaklaĢık 382 milyon istihdam yaratacağı 

tahmin edilmekte, bunun ise her 10 iĢten birinin turizm sektöründe olacağı anlamına geleceği 

ifade edilmektedir (WTTC, Economic Impact 2012). 
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Tablo 2: Bölgelere Göre Uluslararası Turizm Gelirleri.  

  

  

Uluslararası Turizm Gelirleri Piyasa Payı  

(%) 

Dolar AVRO 

Gelir Gelir 

Yerel Para Birimleri (milyar) 

 

Gelen 

BaĢına (milyar)   

Gelen 

BaĢına Sabit Fiyatlarla DeğiĢim (%) 

09/08 10/09 11/10 12*/11 2012* 2011 2012* 2012* 2011 2012* 2012* 

Dünya  -5,5 5,5 4,7 4,0 100 1,042 1,075 1,04 749 837 810 

GeliĢmiĢ Ekonomiler  -6,4 5,8 5,9 4,3 64,1 672 689 1,25 482 536 970 

GeliĢmekte Olan 

Ekonomiler -3,8 4,9 2,8 3,6 35,9 371 386 800 266 300 620 

UNWTO Bölgeleri                        

Avrupa -6,3 0,1 5,2 2,3 42,6 466,7  457,8 860 335,3  356,3 670 

Kuzey Avrupa -3,6 3,3 3,4 5,2 6,7 69,8 72,4 1,12 50,1 56,3 870 

Batı Avrupa -6,6 1,3 4,3 3,0 14,6 161,6 157,0 940 116,1  122,2 730 

Merkez/Doğu Avrupa -8,0 -2,9 7,8 5,2 5,3 56,0  57,0  510 40,2 44,3 400 

Güney/Akdeniz 

Avrupa -6,4 -1,3 6,0 -0,3 15,9 179,3  171,4  900 128,8  133,4 700 

Avrupa Birliği 

Ülkelerinden -27 -7,0 0,9 4,3 1,1 34,2 378,3 367,7  920  271,8  286,2 720 

Asya ve Pasifik -0,7 15,4 8,0 6,2 30,1 298,6  323,9  1,39 214,5 252,1 1,08 

Kuzey Doğu Asya 7,9 21,4 8,8 8,3 15,5 149,6 166,8 1,36 107,5  129,9 1,06 

Güney Doğu Asya -7,0 15,1 12,8 6,7 8,5 84,4  91,7  1,08  60,7  71,3 840 

Okyanusya 4,2 -2,9 -5,7 -1,5 3,8 40,8 41,2 3,39 29,3  32,1 2,64 

Güney Asya -3,2 16,3 12,1 5,2 2,2 23,7 24,2 1,71  17,0 18,8 1,33 

Amerika Kıtası -10,2 4,4 5,0 5,9 19,8 197,9  212,6  1,3 142,2  165,5 1,01 

Kuzey Amerika -12,2 6,0 5,9 6,7 14,5 144,2 156,4 1,47 103,6  121,7 1,14 

Karayipler -8,0 1,3 -0,5 2,0 2,3 23,5 24,,5 1,17 16,9 19,1 910 

Merkez Amerika -6,5 1,1 0,7 8,9 0,7 7,1 8,0 900 5,1 6,2 700 

Güney Amerika 0,0 -1,6 6,7 3,6 2,2 23,1  23,7 890 16,6 18,5 690 

Afrika -5,5 2,3 1,6 5,8 3,1 32,7 33,6 640 23,5 26,1 500 

Kuzey Afrika -4,7 0,2 -5,5 2,4 0,9 9,6 9,4 510 6,9 7,3 390 

Sahraaltı Afrika  -5,9 3,5 4,9 7,2 2,3 23,1 24,2 720 16, 18,9 560 

Orta Doğu  1,2 17,2 -14,1 -2,0 4,4 46,4 47,0 900 33,4 36,6 700 

Kaynak: World Tourism Organization (UNWTO) Tourism Highlights 2013 Edition. 
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4.2.1.2.1.2 Dünyanın En Popüler Turizm Destinasyonları ve Türkiye‟nin Konumu 

Dünyada turizm hareketleri en çok geliĢmiĢ batıülkelerinden kaynaklanmaktadır. Kuzey 

Amerika ve Avrupa en çok turist gönderen bölgeler olduğu kadar en çok turist çeken 

bölgelerdir. Dünyadaki tüm bölgeler arasında Avrupa turizm sektörü dünyadaki en büyük ve 

en geliĢmiĢ olanıdır. Sektörde son yıllarda meydana gelen daralmadan en çok etkilenen bölge 

ise gene Avrupa olmuĢtur. Avrupa 2009 yılında yabancı turist giriĢlerinin %52‟sine ve uluslar 

arası turizm gelirlerinin %48‟ine sahip olmakla birlikte, bu rakamlar bir önceki yıla göre 

önemli düĢüĢler göstermiĢtir. Örneğin, 2008 yılına göre ortalama %6 oranında bir düĢüĢle 

yabancı turist giriĢleri 460 milyon ziyaretçi, turizm gelirleri ise %7‟lik bir düĢüĢle 413 milyar 

ABD doları olarak gerçekleĢmiĢtir. Bölge ülkeleri 2008-2009 arasında yaĢanan bu düĢüĢten 

farklı oranlarda etkilenmiĢ, yabancı turist giriĢleri açısından Orta ve Doğu Avrupa‟da % 

10‟lara varan kayıplar yaĢanırken, yukarıda da değinildiği üzere Türkiye‟nin de içinde 

bulunduğu Güney Avrupa ve Akdeniz Bölgesi‟nde %3,7 gibi çok daha düĢük sayılabilecek 

bir daralma olmuĢtur. Ancak gene de bu alt-bölgeler içinde farklıülkelerin performansları 

farklı olmuĢtur. Örneğin, Orta ve Doğu Avrupa alt-bölgesinde yabancı turist giriĢleri 

oranıÇek Cumhuriyeti için -%8,5 iken Macaristan‟da %+2,8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Batı 

Avrupa Bölgesi toplamda -%4,7 oranında bir küçülme göstermiĢ, bu oran bölge ülkelerinden 

Ġspanya‟da -% 9 iken Fransa, Almanya, Avusturya -%3, Hollanda -%2 oranlarıyla Avrupa 

ortalamasından daha iyi bir durum sergilemiĢlerdir. Buna karĢılık, Türkiye‟nin de içinde 

bulunduğu bir grup ülkede büyüme oranı azalmıĢ olmakla birlikte yabancı turist giriĢleri 

olumlu bir tablo sergilemiĢtir. Örneğin Ġsveç +%3, Ġtalya %+1,2 Türkiye +%2 ile bu dönemde 

Avrupa‟da pozitif büyüme oranına sahip olan çok az sayıda ülkelerdendir. Ġtalya ve Türkiye 

dıĢında Güney Avrupa ve Akdeniz kuĢağında yer alan tüm diğer ülkeler önemli düĢüler 

kaydetmiĢlerdir
3
. 

  

                                                 
3
 Bu konuda UNWTO Tourism Highlights 2010‟dan yararlanılarak yapılan daha geniĢ bir analiz için, Bkz. Enlil 

vd. 2011  
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Tablo 3: Uluslararası Turist GiriĢleri 2008-2009 

  

Milyon DeğiĢim (%) 

2008 2009 08/07 09*/08 

1 Fransa 79,2 74,2 -2 -6,3 

2 

Amerika BirleĢik 

Devletleri 57,9 54,9 3,5 -5,3 

3 Ġspanya 57,2 52,2 -2,5 -8,7 

4 Çin 53 50,9 -3,1 -4,1 

5 Ġtalya 42,7 43,2 -2,1 1,2 

6 Ġngiltere 30,1 28 -2,4 -7 

7 Türkiye 25 25,5 12,3 2 

8 Almanya 24,9 24,2 1,9 -2,7 

9 Malezya 22,1 23,6 5,1 7,2 

10 Meksika 22,6 21,5 5,9 -5,2 

Kaynak: UNWTO Tourism Highlights 2010 Edition. 

Tablo 4: Uluslararası Turizm Gelirleri 2008-2009 

 

Dolar Yerel Para Birimi 

Milyar DeğiĢim (%) DeğiĢim (%) 

    2008 2009 08/07 09*/08 08/07 09*/08 

1 

Amerika BirleĢik 

Devletleri 110 93,9 13,5 -14,6 13,5 -14,6 

2 Ġspanya 61,6 53,2 6,9 -13,7 -0,4 -9 

3 Fransa 56,6 49,4 4,2 -12,7 -2,9 -7,9 

4 Ġtalya 45,7 40,2 7,2 -12 -0,1 -7,2 

5 Çin 40,8 39,7 9,7 -2,9 9,7 -2,9($) 

6 Almanya 40 34,7 11,1 -13,3 3,5 -8,5 

7 Ġngiltere 36 30 -6,7 -16,6 1,6 -1,6 

8 Avustralya 24,8 25,6 11 3,4 10,7 11,2 

9 Türkiye 22 21,3 18,7 -3,2 18,7 -3,2($) 

10 Avusturya 21,6 19,4 15,5 -10,1 7,6 -5,2 

Kaynak: UNWTO Tourism Highlights 2010 Edition. 

Turizm sektörünün iki önemli göstergesi olan uluslararası turist giriĢleri ve uluslararası turizm 

gelirleri açısından yapılan sıralamada Dünya‟nın en çok ziyaretçi çeken ve en çok turizm 

geliri elde eden ilk on ülkesi karĢılaĢtırıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ġlk sekiz 

ülke hem 2008, hem de 2009 yıllarında listede yer almakla birlikte çektikleri turistin profili, 

ortalama kalıĢ süreleri ve harcama miktarları bakımından farklıklar göstermektedir. Hemen 

hemen tüm ülkeler uluslararası turist sayılarında ve gelirlerinde düĢüĢ yaĢamakla birlikte 

Fransa, Ġspanya ve ABD ilk üçteki sıralarını korumuĢlardır. Gelen yabancı turist sayıları 

açısından bakıldığında bir önceki yıla göre düĢüĢ kaydetmiĢ olmakla birlikte Fransa 74,2 
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milyon ziyaretçi ile dünyanın en çok turist çeken ülkesi konumunu korumaktadır. Fransa‟yı 

ABD ve Ġspanya izlemektedir (Tablo 3). Ancak gelirler açısından bakıldığında tablo 

değiĢmektedir. ABD, ikinci sırada kendini izleyen Ġspanya‟ya göre açık farkla dünyanın en 

çok turizm geliri elde eden ülkesidir. Ġkinci sıradaki Ġspanya Avrupa‟da en çok turizm gelir 

elde eden ülke olarak liderliğini sürdürmektedir (Tablo 4).  

Turist sayıları açısından dördüncü sırayıÇin almakta ve onu Ġtalya izlemekteyken, gelirler 

açısından durum tersine dönmekte; bu kez Ġtalya Çin‟in önüne geçerek dördüncü sıraya 

yerleĢmektedir. Türkiye azalan artıĢ oranlarına rağmen bir önceki yıla oranla daha fazla turist 

çekmeyi baĢarmıĢ ve çektiği turist sayısı bakımından 2008‟de sekizinci sırada iken bir 

basamak yükselerek 2009‟da yedinci sıraya çıkmıĢtır. Türkiye‟yi sıralamada gene bir 

basamak yükselen Almanya izlemektedir. Turizm gelirleri açısından ise Almanya altıncı, 

Türkiye ise dokuzuncu sırada yer almaktadır. Ziyaretçi sayısı bakımından dokuzuncu sıradaki 

Malezya ilk on ligine 2009‟da çıkmıĢtır. Onu Meksika takip etmektedir. Gelirler açısından ise 

ilk on içinde Avustralya Türkiye‟nin önünde sekizinci sırada yer alırken, Avusturya onuncu 

sırada yer almıĢtır (Tablo 3) (Enlil vd. 2011).  

2008 yılında en çok turist çeken bu 10 ülke arasında yabancı turist giriĢleri açısından açık 

farkla en hızla büyüyen ülke %12,3‟lük bir oran ile Türkiye olmuĢtur. Türkiye‟nin yanısıra ilk 

10‟da sıralamasında yer alan Almanya (%1,9) hariç diğer tüm Avrupa ülkeleri negatif 

büyüme hızı göstermiĢ, yabancı turist giriĢleri açısından kayıplara uğramıĢlardır. A.B.D. %3,5 

gibi bir oranla da olsa büyümeye devam etmiĢ, Malezya (%5) ve Meksika (%6) gibi 

geliĢmekte olan ekonomiler daha iyi performans göstermiĢlerdir. Ekonomik krizin etkileri 

2009 yılında daha bariz bir Ģekilde hissedilmiĢ, Malezya (%7), Türkiye (%2) ve Ġtalya (%1,2) 

hariç tüm diğer ülkelerde negatif değiĢim oranları ile bir önceki yıla göre daha büyük kayıplar 

gözlenmiĢtir (Tablo 3). 2009 yılında turizm gelirleri de paralel bir düĢüĢ sergilermiĢ, en 

yüksek kayıplar gene Avustralya hariç geliĢmiĢ ekonomilerde izlenmiĢtir. Sabit fiyatlarla 

Avrupa‟da en çok kayba uğrayan ülke -%16,6‟lik oranla Ġngiltere olmuĢ, onu -13‟lük 

oranlarla Ġspanya ve Almanya, -%12 ile Fransa ve Ġtalya izlemiĢtir. A.B.D de -% 14 ile en 

yüksek kayıplara uğrayan ülkelerden biridir. Buna karĢılık Türkiye turizm gelirleri açısından 

sadece -%3‟lük bir daralma kaydetmiĢtir. Ancak reel değerler olarak bakıldığında uluslararası 

turizm gelirleri geliĢmiĢülke ekonomilerinin hayli gerisindir (Tablo 4). 

2010 yılından baĢlayarak hemen hemen tüm ülkelerde bir toparlanma görülmeye baĢlanmıĢ, 

hem uluslararası turist giriĢleri, hem de turizm gelirleri bakımından artıĢlar gözlenmiĢtir. 

Uluslararası turist giriĢleri açısından en çok turist çeken ilk on ülke içinde yer alan ülkeler 

hemen hemen aynı kalmakla birlikte sıralamada bazı değiĢiklikler olduğu göze çarpmaktadır. 
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Fransa ve A.B.D. dünyanın en çok ziyaretçi çeken ilk üçülkesi içindeki 

konumlarınıkorumuĢlardır. Ancak 3. konumdaki Ġspanya bu konumunu Çin‟e kaptırmıĢ ve 4. 

sıraya düĢmüĢ, Çin 55,7 milyon ziyaretçi ile A.B.D.‟nin ardından dünyada en çok ziyaretçi 

çeken 3. ülke konumuna yükselmiĢtir. Çin‟in yanısıra 2009 yılında kademe yükselmeyi 

baĢaran ikinci ülke Türkiye olmuĢtur. 2009‟da yılında 7. sırada olan Türkiye‟nin de 2010 

yılında 6. sıraya çıktığı ve Ġngiltere‟nin önüne geçtiği görülmektedir. Çin ve Türkiye en çok 

ziyaretçi çeken ilk 10 ülke sıralamasında 2009 yılında birer kademe yükselerek elde ettikleri 

bu konumlarını 2012 yılında da korumuĢlardır. Buna karĢılık 3. sıradaki Ġspanya‟nın 4. sıraya; 

6. konumdaki Ġngiltere‟nin ise 8. sıraya düĢtüğü gözlenmektedir (Tablo 5). 

2012 yılında ise ilk 10 sıralamasında iki değiĢikliğin meydana geldiği görülmektedir. Ġlk 

olarak Almanya 30 milyon yabancı turist giriĢi ile bir kademe yükselerek 8. sıradan 7. sıraya 

yükselmiĢtir. Ġkinci olarak Rusya Federasyonu 2011 ve 2012 de yaptığı atağın kümülatif 

etkisi ile 2012‟de 26 milyon yabancı turist giriĢi kaydetmiĢtir. Böylelikle üç kademe birden 

yükselerek ilk kez ilk 10 ülke arasına girmeyi baĢaran Rusya Federasyonu 9. sıraya 

yerleĢmiĢtir. Rusya‟nın yaptığı bu atağa bağlı olarak Malezya‟nın 10. sıraya düĢtüğü, 

Meksika‟nın liste dıĢı kaldığı görülmektedir (Tablo 5).  

En çok yabancı turist çeken ilk 10 ülke içinde yer alan Avrupa ülkelerindeki yabancı turist 

giriĢlerindeki değiĢim oranları incelendiğinde 2011 yılında bir önceki yıla oranla en düĢük 

büyüme hızına sahip ülkenin %3,6 oranıyla Ġngiltere; en yüksek büyüme hızına sahip ülkenin 

ise %12 ile Rusya Federasyonu olduğu görülmektedir. Onu % 10,5‟lik bir oranla Türkiye 

izlemektedir. Diğer Avrupa ülkelerinin ise %5 ila % 7 arasında değiĢen artıĢlar kaydettiği 

gözlenmektedir. Ġngiltere, A.B.D, Çin ve Malezya bir önceki yıla göre artıĢ hızı azalan 

ülkelerdir. 2012 yılının rakamlarına bakıldığında Rusya Federasyonu (%13,4), Almanya 

(%7,3), A.B.D. (%6,8) ve Malezya‟nın (%1,3) bir önceki yıla göre artıĢ oranlarında yükselme 

kaydeden ülkeler olduğu görülmektedir. Tüm diğer ülkelerde ise değiĢim hızlarının yarı 

yarıya ve kimi zaman daha fazla azaldığı gözlenmektedir (Tablo 5).  
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Tablo 5: Uluslararası Turist GiriĢleri 2010 -2012  

  

Milyon DeğiĢim (%) 

2010 2011 2012* 10/9 11/10 12*/11 

1 Fransa 77,1 81,6 83 0,5 5 1,8 

2 Amerika BirleĢik Devletleri 59,8 62,7 67 8,8 4,9 6,8 

3 Çin 55,7 57,6 57,7 9,4 3,4 0,3 

4 Ġspanya 52,7 56,2 57,7 1 6,6 2,7 

5 Ġtalya 43,6 46,1 46,4 0,9 5,7 0,5 

6 Türkiye 27 34,7 35,7 5,9 10,5 3 

7 Almanya 26,9 28,4 30,4 10,9 5,5 7,3 

8 Ġngiltere 28,3 29,3 29,3 0,4 3,6 -0,1 

9 Rusya Federasyonu 20,2 22,7 25,7 4,4 11,9 13,4 

Kaynak: UNWTO Tourism Highlights 2012 Edition ve UNTWO Tourism Highlight 2013 Edition. 

Tablo 6: Uluslararası Turizm Gelirleri 2010 - 2012 

  

Dolar Yerel Para Birimi 

Milyar DeğiĢim (%) DeğiĢim (%) 

    2010 2011 2012*  10/9 11/10 12*/11 10/9 11/10 12/11 

1 A.B.D. 103,5 115,6 126,2 9,9 11,7 9,2 9,9 11,7 9,2 

2 Ġspanya 52,5 59,9 55,9 -1,2 14 -6,6 3,9 8,6 1,2 

3 Fransa 46,6 54,5 53,7 -6 16,2 -1,5 -1,1 10,7 6,7 

4 Çin 45,8 48,5 50 15,5 5,8 3,2 15,5 1 0,8 

5 Macao (Çin) 27,8 38,5 43,7 53,2 38,3 13,7 53,5 38,6 13,3 

6 Ġtalya 38,8 43 41,2 -3,6 10,9 -4,2 1,4 5,6 3,8 

7 Almanya 34,7 38,9 38,1 0,1 12,1 -1,9 5,3 6,7 6,2 

8 Ġngiltere 32,4 35,1 36,4 7,5 8,2 3,7 8,4 4,4 5,2 

9 
HongKong 

(Çin) 
22,2 27,7 32,1 35,3 24,6 16 35,6 24,9 15,6 

10 Avustralya 29,8 31,5 31,5 17,4 8,1 0,2 -0,2 -3,8 -0,2 

Kaynak: UNTWO Tourism Highlight 2012 Edition ve UNTWO Tourism Highlight 2013 Edition. 

Turizm gelirleri açısından irdelendiğinde ise gene farklılıklar gözlenmektedir. Fransa yabancı 

turist giriĢleri açısından azalan bir değiĢim oranına sahip olmakla birlikte 83 milyon turist ile 

1. sıradaki yerini 2012 yılında da korumaktadır. Ancak turizm gelirleri açısından 54 milyar 

ABD Doları ile hala 3. sırada yer almaktadır. Buna karĢılık A.B.D. 67 milyar yabancı turist ile 

yabancı turist giriĢleri açısından 2. sırada olmakla birlikte turizm gelirleri açısından 126 
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milyar dolar ile gene 1. sıradadır ve dünyada turizmden en çok gelir elde eden ülke 

konumundadır. Ġspanya 58 milyon yabancı turist giriĢi ile 4. Sırada olmakla birlikte 56 milyar 

dolar ile dünyada en çok turizm gelirine sahip 2. ülke, Avrupa‟da ise 1. ülke olarak 

sıralamadaki yerini korumaktadır. Çin ise 58 milyon turist ile yabancı turist giriĢleri açısından 

gene 3., turizm gelirleri açısından 4. sıradadır. Ġtalya turist giriĢlerinde 5. sırada (46 milyon), 

turizm gelirlerinde ise 5. sıradadır (41 milyar A.B.D. Doları). Ġtalya‟yı turist giriĢleri 

açısından 6. sıradaki konumunu koruyan Türkiye izlemektedir (36 milyon). Almanya turist 

giriĢleri açısından bir kademe yükselerek 8. sıradan 7. sıraya yerleĢmekle birlikte gelirler 

açından tersine bir durum sergilemiĢ ve 6. sıradan 7. sıraya düĢmüĢtür. Benzer Ģekilde 

Ġngiltere de turist giriĢleri açısından 8. sıraya düĢmüĢ, gelirler açısından 8. sıradaki yerini 

korumuĢtur. Rusya ise 26 milyon turist ile 9. sırada olmakla birlikte hızlı bir artıĢ oranına 

sahiptir. Bir önceki yıl 3. kademe birden sıçrayarak ilk 10‟a girmeyi ve 9. sıraya yerleĢmeyi 

baĢardığı ve her yıl artan yabancı turist giriĢ oranları sergilediği göz önüne alınırsa Rusya 

Federasyonunun giderek popülerleĢen bir destinasyon olduğu söylenebilir. Ancak Rusya da 

tıpkı Türkiye ve Malezya gibi turizm gelirleri açısından ilk 10 ülke içinde yer almamaktadır. 

(Tablo 5 ve Tablo 6) Makao ve Hong Kong ise tersine bir durum sergilemektedir. Bu iki ülke 

uluslararası turist giriĢleri açısından ilk 10 ülke içerisinde yer almamakla birlikte, uluslararası 

turizmden en çok gelir elde eden 10 ülke içindedirler. 2010 yılında ilk kez listeye giren ve 9. 

sıraya yerleĢen Hong Kong halen bu konumunu korumaktadır. 2011 yılında ilk kez ilk 10 

listesine giren Makao ise bir yıl içinde büyük bir sıçrama daha yaparak 2012‟de 9. sıradan 5. 

sıraya yükselmiĢtir (Tablo 6).  
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4.2.1.2.1.3 Turizmde Dünyada DeğiĢen Eğilimlerin Türkiye ve Ġstanbul Ġçin Verdiği 

Ġpuçları 

Dünyadaki bu eğilimler çerçevesinde Türkiye biraz daha yakından irdelediğinde uluslararası 

turist giriĢleri açısından istikrarlı bir büyüme izleyerek dünyada en çok ziyaretçi çeken ilk 10 

ülke arasında yer alması ve bu ülkeler arasındaki sıralamada altıncılığa kadar yükselmiĢ 

olmasıönemli bir baĢarıdır. 2010 yılında %5,9 olan büyüme oranı 2011 de ikiye katlayarak 

%10,5 olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye gösterdiği bu yüksek performans ile kendinden bir 

önce, 5. sırada yer almakta olan Ġtalya ile arasındaki farkı da giderek azaltmaktadır. Ancak 

aynı baĢarılı performansı turizm gelirleri açısından sergileyememiĢtir. Türkiye 2009 yılında 

uluslararası turizm gelirleri açısından 9. konumda iken 2010 yılında 10. sıraya, 2011 yılında 

ise 12. sıraya düĢmüĢ ve en çok turizm geliri elde eden ilk on ülke sıralamasının dıĢında 

kalmıĢtır. Öte yandan, Türkiye‟de yabancı turist giriĢleri artmıĢ, buna karĢın geleneksel olarak 

önemli cazibe merkezleri olan birçok Avrupa ülkesinde yaĢanan iktisadi kriz nedeniyle hatırı 

sayılır düĢüĢler kaydedilmiĢ olmakla birlikte bu ülkeler Türkiye‟den çok daha fazla yabancı 

turist giriĢine ve turizm gelirine sahiptirler. Örneğin Fransa hala Türkiye‟nin 2,3 katı, Ġspanya 

1,6 katı ve Ġtalya ise yaklaĢık 1,3 katı kadar turist çekebilmektedir. Turizm gelirleri açısından 

bakıldığında Fransa ve Ġspanya Türkiye‟nin 2,2 katı, Ġtalya ise 1,6 katı daha fazla gelir elde 

etmektedir
4
. 

Türkiye‟ye gelen yabancı turist sayısı artmasına rağmen, turizm gelirlerinin paralel bir artıĢ 

sergileyememesi hayli düĢündürücüdür. Birbiri ile yakın iliĢkisi olan bu iki gösterge arasında 

gözlenen ters eğilim döviz kurlarındaki değiĢikliklerden kaynaklanabileceği gibi ülkemize 

gelen turistin harcama yapma kapasitesi ve/veya isteğinin düĢük olduğunun da bir iĢareti 

olabilir. Bu durum talep ile ilgili olabileceği kadar arz ile de ilgilidir. Turistin içinde vakit 

geçirmek isteyeceği çevrenin cazip olması için çevre kalitesi, sunulan mal ve hizmetlerin 

kalitesi ve çeĢitliliği önemli faktörleridir. Turist harcamalarının istenilen düzeyde 

olmamasının etken olan faktörlerden biri örneğin, özellikle kıyı bölgelerimizde egemen olan 

ve turistin harcamalarının büyük bir bölümünü tesis içinde tutmaya çalıĢan “her Ģey dahil” 

sistemi olabileceği gibi, tesis dıĢında sunulan kentsel çevrenin, ve turist harcamalarının çok 

büyük bir bölümünü oluĢturan yeme-içme vb hizmetlerin kalitesinin yeterince iyi olmaması, 

çeĢitlilik arz etmemesi gibi faktörlerin de turist harcamalarının kısıtlı kalmasında önemli 

etkenler olabileceği unutulmamalıdır. Öte yandan, Türkiye turist harcamalarında önemli yer 

tutan hediyelik eĢya üretimi açısından yurtdıĢıörnekleri ile karĢılaĢtırıldığında oldukça fakir 

bir ülkedir. Dolayısıyla, tüm bu faktörler gerek ülke için, gerekse Ġstanbul için çizilecek 

                                                 
4
 2012 yılında Türkiye‟nin uluslararası turizm geliri 25,1 milyon $ iken, Fransa‟nınki 53,7 milyon $, 

Ġspanya‟nınki 55,9 milyon $, Ġtalya‟nınki ise 41.1 milyon $‟dır. Bkz: UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition 
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vizyon ve strateji çerçevesinde dikkate alınması gereken bir durumdur. Görüldüğü gibi 

yabancı turist giriĢlerinin artması her zaman gelirlerinde aynı oranda artacağı anlamına 

gelmemektedir. Önemli olan tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizi iyi koruyarak, hem 

yaĢamak, hem ziyaret etmek için kaliteli çevreler sunarak, verilen hizmetin kalitesini artırarak 

ülkeye ucuz olduğu için gelen, imkanları kısıtlı, dolayısıyla harcamaları da kısıtlı turist yerine 

belli bir kalite arayan, bu kaliteye de hak ettiği değeri ödemekten çekinmeyen nitelikli, 

sorumlu turist çekmek turizm gelirlerini artırmak için benimsenecek yol olmalıdır.  

Türkiye özellikle Avrupalı turistler için popüler bir destinasyon olma özelliğini sürdürmekte 

ve ziyaretçi sayıları sürekli olarak artmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi küresel kriz 

ortamına rağmen geliĢmesini sürdürmüĢtür. 2008‟den bu yana Almanya, Rusya Federasyonu 

ve Ġngiltere Türkiye‟ye en çok ziyaretçi gönderen ilk üçülkedir. Ġstanbul Antalya‟dan sonra 

yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği kenttir.  

Türkiye‟nin kriz ortamına rağmen geliĢmesini sürdürmesinde, bu ortamda sağladığı uygun 

fiyatların Türkiye‟yi daha da cazip kılmasının sağladığı avantajın yanısıra, yakın çevresinde 

Mısır vb. önemli turist destinasyonlarının yaĢadığı siyasi kargaĢa ortamı nedeniyle Orta Doğu 

ülkelerine yönlenecek turistler için alternatif bir tercih teĢkil etmesinin de etkili olduğu ileri 

sürülmektedir. Ancak bunun geçici bir durum olduğuna dikkat çekilmekte, Türkiye gibi kriz 

ortamının etkisiyle de cazibeleri artan ülkelerin ekonomik krizin etkileri azaldıkça ve sektör 

canlandıkça bu konumlarının normalize olacağı düĢünülmektedir. Nitekim bunun en önemli 

göstergesi turist giriĢlerinde 2011‟de gözlenen %10 oranındaki artıĢın 2012‟de % 3‟lere 

düĢmesidir. Bu nedenle hem Türkiye geneli için, hem de ülke bütününde en çok ziyaret edilen 

ikinci kent olan Ġstanbul için geliĢtirecek turizm vizyonu ve strateji çerçevesi dünyadaki 

eğilimler, ortaya çıkan yeni potansiyel pazarlar, değiĢen anlayıĢlar iyi okunarak çizilmelidir.  

En Çok Turist Gönderen ve En Çok Harcama Yapan Ülkeler  

Ġstanbul‟da turizm için geliĢtirilecek vizyon ve strateji çerçevesinin çizilmesinde dünyadaki 

mevcut eğilimlerin değerlendirmesinin bir baĢka önemli boyutunu da outbound turizm, yani 

yurtdıĢına seyahat eğilimlerinin irdelenmesi oluĢturmaktadır. Bir baĢka deyiĢle, ülkelerin 

yurtdıĢından aldıkları(inbound) turist kadar, yurtdıĢına gönderdikleri turist sayısı da 

(outbound) dünyadaki eğilimler açısından önemli bir göstergedir. Hangi bölge ve ülkelerin ne 

oranda dıĢarıya giden turiste kaynaklık ettiğinin analiz edilmesi hedef alınabilecek potansiyel 

pazarların neler olduğunu tespit etmek bakımından yol gösterici bir önem taĢımaktadır.  

Geldikleri bölgeye göre uluslararası turist giriĢleri 1990‟dan bu yana incelendiğinde Avrupa 

bölgesinin son 30 yıldır en çok uluslararası turist alan bölge olduğu kadar yurtdıĢına en çok 
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turist gönderen bölge olduğu da görülmektedir. 2012 itibarıyla yaratılan 1 milyar uluslararası 

seyahatin 539,8 milyonu (% 52) Avrupa kaynaklıdır. Avrupa‟yı 236 milyon (%22,8) ile Asya-

Pasifik Bölgesi izlemektedir. YurtdıĢına en çok turist gönderen 3. Bölge 171 milyon turist ile 

Amerika bölgesidir. Orta Doğu ve Afrika ise yurtdıĢı seyahatlerin sadece %3‟üne kaynaklık 

etmektedirler (Tablo 7). YurtdıĢına yapılan seyahatlere geleneksel olarak Avrupa, Amerika ve 

Asya-Pasifik bölgelerinin geliĢmiĢ ekonomileri kaynaklık etmektedir. Bu bakımdan 

Japonya‟nın maruz kaldığı doğal ve yapay afetler nedeniyle bir duraksama yaĢamasına karĢın 

artık toparlanmaya baĢladığı ve Asya-Pasifik Bölgesinin gene yükselen bir grafik çizmeye 

baĢlayan ülkesi olduğu kaydedilmektedir. Öte yandan, son yıllarda artan harcanabilir gelir 

düzeylerine bağlı olarak geliĢmekte olan ülkelerin de yurtdıĢı seyahat oranlarda hızlı artıĢlar 

olduğu izlenmektedir. Bu bakımdan Asya, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin 

Amerika‟da bazıülkeler dikkat çekmektedir (UNWTO Tourism Highlights, 2013, s. 12). 

Uluslararası turizm harcamaları açısından en çok harcama yapan ilk 10 ülke sıralamasına 

bakıldığında zaman içinde önemli değiĢimler meydana geldiği görülmektedir. Bunların 

baĢında Çin‟in ve Rusya Federasyonu‟nun uluslararası turizm harcamalarında meydana gelen 

hızlı ve istikrarlı yükseliĢ gelmektedir. Çin son 15 yıldan beri hem yurtdıĢı seyahatler hem de 

yurtdıĢı harcamalar açısından dünyada en hızlı büyüyen ülkedir. Hızlı kentleĢme, artan gelir 

düzeyleri ve yurtdıĢı seyahatlere getirilen kısıtlamaların giderek esnetilmesine bağlı olarak 

Çinli turistlerin yaptığı uluslararası seyahatlerin hacmi hızla artmıĢ, 2000‟de sadece 13 milyon 

yurtdıĢı seyahat gerçekleĢtirilmiĢken bu sayı 2012‟de 83 milyona ulaĢmıĢtır (UNWTO 

Tourism Highlights, 2013). 
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Tablo 7: Geldikleri Bölgeye Göre Uluslararası Turist GiriĢleri  

  Geldikleri Bölgeye Göre Uluslar Arası Turist GiriĢleri (milyon) 

Pazar 

Payı 

(%) 

Change (%) 

Ortalama 

Yıllık 

Büyüme 

(%) 

  1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 09/8 10/9 11/10 12*/11  '05-12* 

Dünya 436 529 677 807 901 919 892 949 995 1,035 100 -2,94 6,39 4,8 4 3,6 

Geldikleri Bölge:                                 

Avrupa 251,9 303,4 388,8 449,7 499,5 507,2 477,6 497,1 520,5 539,8 52,1 -5,84 4,08 4,7 3,7 2,6 

Asya ve Pasifik 58,7 86,4 114,2 153,2 178,2 181,2 181 206,4 222,5 236,4 22,8 -0,11 14,03 7,8 6,3 6,4 

Amerika 99,3 108,5 130,8 136,5 149,9 151 147,3 156,3 164,2 171,5 16,6 -2,45 6,11 5,1 4,4 3,3 

Orta Doğu 8,2 9,3 14,1 22,9 27,2 32 32,2 34,5 33,8 31,7 3,1 0,63 7,14 -2,1 -6,2 4,8 

Afrika 9,8 11,5 14,9 19,3 25,5 26,4 25,6 28,1 29,8 30,8 3 -3,03 9,77 6,1 3,3 6,9 

ÇıkıĢ Noktası 

BelirtilmemiĢ¹ 
7,9 10,3 14 25,4 21 21,3 28,2 26,5 24,1 25 2,4 

32,3

9 
-6,03       

Aynı Bölge 350,3 423,4 532,4 630,7 705,5 717,1 688 728,3 769,3 799,8 77,3 -4,06 5,86 5,6 4 3,5 

Farklı Bölge 77,6 95,7 130,3 151 174,8 180,7 175,6 194,2 201,6 210,4 20,3 -2,82 10,59 3,8 4,4 4,9 

Kaynak: UNWTP Tourism Highlights 2013 Edition, UNWTP Tourism Highlights 2010 Edition. 
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Tablo 8: Uluslararası Turizm Harcamaları 

  
Uluslararası Turizm Harcamaları (milyar. 

Dolar) 

Yerel Para 

Birimleri 

DeğiĢimi (%) 

Pazar 

Payı 

(%) 

Nüfus 

2012 

KiĢi/ 

Harcama 

Sıralama 2008 2009 2010 2011 2012 11/10 12*/11 2012* (milyon) (US$) 

1 Çin 36,2 43,7 54,9 72,6 102 26,2 37,2 9,5 1,354 75 

2 Almanya 91 81,2 78,1 85,9 83,8 4,7 5,8 7,8 82 1,023 

3 Amerika 79,7 74,1 75,5 78,2 83,5 3,6 6,7 7,8 314 266 

4 Ġngiltere 68,5 50,1 50 51 52,3 -1,6 4,1 4,9 63 828 

5 Rusya 27,9 20,9 26,6 32,9 42,8 19,3 36,5 4 142 302 

6 Fransa 41,4 38,5 38,5 44,1 37,2 7,6 -8,7 3,5 63 586 

7 Kanada 30,8 24,2 29,6 33,3 35,1 7,6 6,2 3,3 35 1,007 

8 Japonya 23,8 25,1 27,9 27,2 27,9 -11,2 2,4 2,6 128 218 

9 

Avustralya 
- 17,6 22,2 26,7 27,6 7 2,9 2,6 23 1,21 

10 Ġtalya 27,2 27,9 27,1 28,7 26,4 0,8 -0,3 2,5 61 433 

Kaynak: UNWTP Tourism Highlights 2013 Edition, UNWTP Tourism Highlights 2012 Edition UNWTP 

Tourism Highlights 2010 Edition. 

Buna paralel olarak uluslararası turizm harcamaları da 2000 yılından bu yana 8 kat artmıĢtır. 

Yuen‟in değer kazanması da Çinli turistlerin yurtdıĢı seyahatlerde yaptıkları harcamaların 

artmasına neden olmuĢ, Çin‟in 2011 yılında 73 milyar A.B.D. Doları olan uluslararası turizm 

harcamaları %40 oranında artarak 2012 yılında 102 milyar Dolara eriĢmiĢtir (Tablo 8). Zaman 

içinde kaydettiği istikrarlı ve hızlı büyüme ile Çin bugün dünyanın en çok uluslararası turizm 

harcaması olan ülkesidir. Oysa, 2006 yılına bakıldığında en çok uluslararası harcama yapan 

ülkelerin baĢında sırasıyla Almanya, A.B.D., Ġngiltere Fransa ve Japonya gelmektedir. Bu 

geliĢmiĢülkeleri 6. sırada dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin izlemektedir
5
. Çin 

bu yıldan sonra da büyümesini sürdürerek önce Japonya‟nın, sonra Fransa ve Ġngiltere‟nin 

önüne geçmiĢ; 2012 yılında yaptığı atak ile geleneksel olarak dünyanın en çok yurtdıĢı turizm 

harcaması olan ülkeleri olan Almanya ve A.B.D.‟yi geride bırakarak 1. sıraya yükselmiĢtir 

(Tablo 9). 

  

                                                 
5
Çin uluslararası harcamalar yönünden 1998‟de 9. ve 2003 de 7. sırada yer almıĢtır. Bkz: UNWTO Tourism 

Highlights 2000 ve UNWTO Tourism Highlights 2003. 
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Tablo 9: Toplam Uluslararası Turizm Harcaması En Yüksek 10 Ülke Sıralaması (2006-2012) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya Çin 

2 A.B.D A.B.D A.B.D A.B.D A.B.D A.B.D Almanya 

3 Ġngiltere Ġngiltere Ġngiltere Ġngiltere Çin Çin A.B.D 

4 Fransa Fransa Fransa Çin Ġngiltere Ġngiltere Ġngiltere 

5 Japonya Çin Çin Fransa Fransa Fransa Rusya 

6 Çin Ġtalya Ġtalya Ġtalya Kanada Kanada Fransa 

7 Ġtalya Japonya Japonya Japonya Japonya Rusya Kanada 

8 Kanada Kanada Kanada Kanada Ġtalya Ġtalya Japonya 

9 Rusya Rusya Rusya Rusya Rusya Japonya Avustralya 

10 Kore Kore Hollanda Hollanda Avustralya Avustralya Ġtalya 

Kaynak: UNWTO Tourism Highlights 2008, UNWTO Tourism Highlights 2010, UNWTO Tourism Highlights 

2012, UNWTO Tourism Highlights 2013. 

Ġzleyen bölümlerde de ele alınacağıüzere dünyanın bu en kalabalık ülkesi giderek refah 

düzeyinin de artmasına bağlı olarak dünyadaki toplam yurtdıĢı seyahat harcamalarının 

%9,5‟una kaynaklık eder hale gelmiĢtir. Onu izleyen Almanya ve A.B.D.‟nin her birinin 

payları ise %7,8‟dir. Bu ilk üçülke birbirine yakın oranlara sahipken, 2012 yılında yurtdıĢı 

seyahatlere kaynaklık etmekte olan 4. ülke olarak Ġngiltere‟nin dünya uluslararası turizm 

harcamalarındaki payı ise sadece % 4,9‟dur. Ġlk 10 içinde yer alan diğer tüm ülkelerin Pazar 

payları ise %4 ila % 2,5 arasında değiĢmektedir. Reel değerler olarak bakıldığında da Çin‟in 

2011 yılında %26, 2012 yılında ise %37 olan artıĢ hızı ile kendisinden sonra gelen Almanya 

ve A.B.D. ile giderek arayı açma eğiliminde olduğu görülmektedir. 2012 yılı itibarıyla Çin‟in 

102 milyar dolar olan uluslararası turizm harcamaları 2. ve 3. sırada yer alan A.B.D. (83,8 

milyar) ve Almanya‟dan (83,5 milyar) yaklaĢık % 20 fazla; 4. sırada yer alan Ġngiltere‟nin ise 

yaklaĢık iki katıdır.  

Önemli sıçramalar gerçekleĢtiren diğer bir ülke ise 2012‟de yarattığı 43 milyar dolarlık bir 

hacim ile Rusya‟dır. 2006-2010 yılları boyunca 9. sırada olan Rusya %19‟lik bir artıĢ ile 2 

kademe atlayarak 2011 de 7. sıraya, 2012 ise %37‟lik bir artıĢ ile 5. sıraya yükselmiĢtir. 

Çin‟in yükseliĢiyle Fransa (37 milyar Dolar) ve Kanada (35 milyon Dolar) sırasıyla 6. ve 7. 

sıraya düĢmüĢlerdir.  

Rusya ve Çin‟in yanısıra diğer BRIC ülkeleri de ilk 10‟a girmeseler bile kayda değer bir 

performans ve hızlı büyüme ile dikkat çekmektedirler. Brezilya, uluslararası turizm 

harcamaları sıralamasında 2005 yılında 29. sırada iken kaydettiği %50 oranındaki artıĢ ile 

2010‟da 18. sıraya; daha sonra %30 oranındaki artıĢ ile de altı kademe atlayarak 2012‟de 12. 

sıraya yükselmiĢtir. Öte yandan Hindistan en çok harcama yapan 50 ülke arasında en 
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hızlıbüyüyen ülkeler arasında yer almaktadır ve %33‟lük büyüme ile 2012‟de 22. sıraya 

çıkmıĢtır. (UNWTO Tourism Highlights 2012 Edition) 

Turizm harcamalarında en yüksek büyüme hızlarını geliĢmekte olan ekonomiler 

kaydetmiĢlerse de, geleneksel olarak turizme kaynaklık eden ülkelerde de daha yavaĢ olmakla 

birlikte büyüme gözlenmiĢtir. Örneğin, hem Almanya ve hem de A.B.D. uluslararası turizm 

harcamaları bakımından %6 oranında büyüme kaydetmiĢlerdir. Harcamaları kayda değer bir 

biçimde artan bir diğer ülke ise % 7‟lik artıĢ oranı ile Kanada‟dır. 

Bu veriler göstermektedir ki Avrupa hala dünyada hem çok en çok uluslararası turist alan hem 

de en çok turist gönderen bölgedir. Ancak Asya Pasifik Bölgesi giderek artan refah düzeyleri 

ve kalabalık nüfusu ile hızla büyüyen bir kaynak bölge haline gelmektedir. Bu bölge de 

özellikle dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi Çin‟in son yıllarda kaydettiği aĢama çok dikkat 

çekicidir. Çin hem bir destinasyon olarak, hem de yurtdıĢına turist gönderen kaynak ülke 

olarak hızla yükselmektedir. Çin çıkıĢlı seyahatlerin gelecek 10 yıl içinde dünya uluslararası 

turizm piyasasının %10‟unu oluĢturacağı, bu büyüme hızı ile 2020‟ye kalmadan Çin‟in dünya 

turizm pazarının en büyük kaynağı olarak birinci sıraya yerleĢeceği tahmin edilmektedir. 

Uluslararası turizm harcamaları bakımından dünyada birinci sırada yer almakta ve tek baĢına 

tüm Avrupa bölgesinin 1/5‟i kadar bir değer üretmektedir. Diğer BRIC ülkeleri olan Rusya, 

Brezilya ve Hindistan da hızla yükselen pazarlardır.  

Günümüzde bu ülkelerden sadece Rusya Türkiye ve Ġstanbul için önemli bir Pazar teĢkil 

etmektedir. Türkiye‟ye gelen yabancı turistler milliyetlerine göre değerlendirildiğinde 

Almanya, Rusya ve Ġngiltere‟nin 2010 ve 2012 yıllarına Türkiye‟ye en çok turist gönderen 

ülkeler olduğu görülmektedir (Türkiye Turizm Ġstatistikleri 2012).
6
 Türkiye‟ye gelen yabancı 

turistler içinde 5 milyonun üzerinde bir rakamla 1. sırada yer alan Almanya‟nın payı 2012 

yılında %15,8, 2. sırada yer alan Rusya Federasyonu‟nun payı ise 3.6 milyon turist ile 

%11.3‟dür. 3. sırada yer alan Ġngiltere‟nin payı ise 2,5 milyon turist ile %7,7‟dir
7
. Dünyada en 

çok uluslararası turizm harcaması olan ülkeler sıralamasında 2012‟de 3. konumda olan 

A.B.D.‟den Türkiye‟ye gelen turist sayısı sadece 771 bindir. A.B.D. Türkiye‟ye en çok giriĢ 

yapan ilk 10 ülke içinde 9. sıradadır ve Türkiye‟ye gelen toplan turist sayısının % 2.43‟ünü 

teĢkil etmektedir (Türkiye Turizm Ġstatistikleri, 2012). 

                                                 
6
Ġlk 10 ülke sıralamasında yer alan ülkeler arasında ilk 3 ülkeden sonrakiler yıllara göre farklılıklar 

göstermektedir. 2010 yılında 4. sırada Ġran, 5. sırada Bulgaristan yer almakta, Bulgaristan‟ı sırasıyla Gürcistan, 

Hollanda, Fransa, Suriye ve Ġtalya izlemektedir. 2012 de ise 4. Bulgaristan, 5. sırada Gürcistan yer almakta, 

Gürcistan‟ı sırasıyla Hollanda, Ġran, Fransa, ABD, Suriye izlemektedir. Rakamsal değerler için Bkz. Türkiye 

Turizm Ġstatistikleri 2012. 
7
 2010 yılında bu oranlar Almanya için %15.3, Rusya için 10.9, Ġngiltere için %10.9‟dur. Detaylı bilgi için Bkz: 

Ġstanbul Ġl Kütür ve Turizm Müdürlüğü, 2010 Ġstanbul Turizm Ġstatistikleri. 
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Ġstanbul Ġçin Ġpuçları 

Ġstanbul‟a baktığımızda ise Ģöyle bir tablo karĢımıza çıkmaktadır: Avrupa daima Ġstanbul‟a en 

çok turist gönderen bölge olmuĢtur ve Ġstanbul‟un pazarının en ağırlıklı bölümünü 

oluĢturmaktadır. Ġstanbul‟a gelen Avrupalı ziyaretçi oranı 2009 yılında % 57 iken, 2012 

yılında toplam 6,3 milyonun üzerinde turist ile bu oran %67 olmuĢtur. Bir baĢka deyiĢle, 

yaĢanan kriz ortamına rağmen Ġstanbul Avrupa‟dan artan oranda ziyaretçi almaya devam 

etmiĢtir. Öte yandan ilginç bir durum Orta Doğu ve Afrika açısından gözlenmektedir. ġöyle 

ki, dünyadaki eğilimlerin incelenmesi Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de son yıllarda gerek 

aldıkları, gerekse gönderdikleri turist sayıları açısından önemli bir daralma yaĢandığını 

göstermektedir. Orta Doğu Bölgesi 2011 de -%2, 2012‟de ise -%6,2 oranında bir değiĢim 

göstermiĢtir. Afrika‟da ise pozitif büyüme oranları olmasına rağmen bu %3 gibi düĢük bir 

düzeydedir. Buna rağmen Ġstanbul‟a bu bölge ülkelerinden gelen turist sayısı son yıllarda 

dikkate değer biçimde artmıĢ gözükmektedir. Ġstanbul Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟nün 

Arap ülkeleri
8
 baĢlığında altında yaptığı bir tasnif içerisinde ele aldığı Orta Doğu ülkeleri ve 

Mısır, Libya, Cezayir, Tunus gibi bazı Kuzey Afrika ülkelerinden oluĢan bu ülkelerden gelen 

turist sayısı 2010 yılında 670 bin civarında iken yaklaĢık %50 oranında bir artıĢ ile 2012‟de 

1,3 milyon kiĢiye eriĢmiĢtir. Bu artıĢta % 300ün üzerinde bir artıĢ gösteren Libya uyrukluların 

payıönemli bir etkendir. 2010 yılında giriĢ yapan Libya uyrukluların sayısı 56 bin iken bu 

rakam 2012‟de 210‟i geçmiĢtir. Ancak unutmamak gerekir ki, örneğin Libya, Suriye gibi bu 

ülkelerin bazılarından gelenler alıĢılmıĢ anlamda turist değil, ülkelerindeki karmaĢa ve savaĢ 

ortamı nedeniyle Türkiye‟ye gelenlerdir. Öte yandan bu ülkeler arasında gelir düzeyi yüksek 

Suudi Arabistan (%54), Kuveyt (%62,7), BirleĢik Arap Emirlikleri (%35), Katar (%85) gibi 

ülkelerden gelen turistlerin oranında önemli oranlarda artıĢlar olmuĢtur.  

Ülkedeki genel eğilimlere paralel olarak 2010 ve 2012 yıllarında Ġstanbul‟a gelen yabancı 

turistler sıralamasının baĢında 1,3 milyon turist ile Almanya gelmektedir. Alman turistler 

Ġstanbul‟a gelen uluslararası turistlerin %11,4‟ünü oluĢturmaktadır. Almanya‟yı tıpkı Türkiye 

genelinde olduğu gibi 538 bin turist ile Rusya izlemektedir ve toplam içindeki payı %5,7‟dir. 

Ġstanbul‟a gelen yabancı turistler arasında 2012 yılında 3. sırada Türkiye genelinden farklı 

olarak 485 bin turist ile A.B.D. yer almaktadır ve toplamdaki payı %5,2‟dir
9
. A.B.D. 2010 

yılında Ġstanbul‟a gelen yabancı turistler arasında 360 bin turist giriĢi ile 4. sırada yer almakta 

iken 2012 de bir kademe üste çıkmıĢtır. 2010 yılında Ġstanbul‟a gelen yabancı turistler 

arasında 3. sırada gene Türkiye genelinden farklı olarak 403 bin turist ile Ġtalya 

                                                 
8
 Uluslararası kuruluĢların yaptığı tasniflerde böyle bir gruplama yoktur.  

9
 2010 yılı için bu rakamlar Almanya için 892 bin turist ile %12.8, Rusya için 2010‟da 407 bin turist ile %5.9. 

Detaylı bilgi için Bkz: Ġstanbul Ġl Kütür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 Ġstanbul Turizm Ġstatistikleri. 
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bulunmaktadır. Türkiye‟ye gelen A.B.D.‟li turistlerin yarısından çoğu Ġstanbul‟a gelmektedir 

ve Ġstanbul‟a gelen A.B.D.‟li turist sayısında son yıllarda kayda değer bir artıĢ meydana 

gelmiĢse de toplam içindeki payı değiĢmemiĢtir. Oysa uzun mesafeli seyahat ettikleri için 

gittikleri yerde uzun kalma eğiliminde olan ve dünyanın en çok turizm harcaması yapan 

ülkelerinden birinden gelen ABD‟li turistler örneğin Roma‟ya gelen yabancı turistlerin 

%23‟ünü, Paris‟e gelen yabancı turistlerin %16‟sını ve Londra‟ya gelenlerin ise %15‟ini 

oluĢturmaktadırlar. Ġstanbul‟un benzer kulvarda koĢtuğu diğer Avrupa Ģehirlerinden Berlin, 

Madrid ve Barcelona‟nın yabancı ziyaretçilerinin yaklaĢık %12‟si gene ABD‟li turistlerdir. 

(Enlil vd. 2011) Oysa yukarıda da değinildiği gibi Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçilerin 

arasında ABD‟li turistlerin oranı sadece % 5‟dir. 

Öte yandan ne Türkiye geneline, ne de Ġstanbul‟a gelen yabancı turistler arasında Rusya 

dıĢında yukarıda sayılan yükselen pazarlardan kayda değer sayıda turist gelmektedir. Örneğin, 

2012 yılında Ġstanbul‟a sadece 105 bin Çinli turist gelmiĢtir. Oysa aynı yıl Paris‟e gelen Çinli 

turist sayısı 182 bindir. (Tourism in Paris: Key Figures 2012) Benzer Ģekilde Asya –Pasifik 

bölgesinin bir süredir yaĢadığı afetler nedeniyle pozisyon kaybeden ama Ģimdi yeniden 

canlanmaya baĢlayan önemli kaynak ülkelerinden Japonya‟daki bu yeniden canlanma 

Ġstanbul‟da da izdüĢümlerini bulmaktadır. Japon gelen turist sayısında gözlenen %10‟luk 

artıĢla 2010‟de 185 bin‟e eriĢmiĢtir. Ancak, örneğin Paris‟e gelen Japon turist 

sayısıĠstanbul‟un yaklaĢık 3 katıdır (553 bin) (Tourism in Paris: Key Figures 2012). 

Dünya turizm otoritelerinin araĢtırmalarına dayanılarak yapılan bu değerlendirme 

göstermektedir ki 2008 krizi etkisi kaybetmekte, bundan en çok etkilenen geliĢmiĢ ekonomiler 

yavaĢ bir hızla da olsa toparlanmaktadırlar. GeliĢmiĢülkelerdeki kemer sıkma politikalarının 

bir süre daha etkili olacağı, Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin bir süre daha temkinli 

harcamalar yapmaya devam edecekleri tahmin edilmektedir. Buna rağmen dünyadaki turizm 

hareketlerinin ve harcamalarının çok büyük bölümünü oluĢturan bu ülkelerin turizm 

hareketlerine ve yaratılacak gelirlere kaynaklık edeceği beklenmektedir. Ġstanbul için 

çizilecek bir vizyon ve strateji çerçevesinin dünyadaki bu eğilimleri gözetmesi, geleneksel 

olarak beslendiği Avrupa gibi temel bir pazarı koruyacak tedbirler alması, turizm harcamaları 

yüksek dolayısıyla daha çok gelir bırakma potansiyeli yüksek olan ABD gibi pazarlardaki 

payını artırmaya çalıĢacak ve benzer Ģekilde yükselen Asya-Pasifik bölgesi ve özellikle büyük 

bir atak yapmakta olan Çin baĢta olmak üzere ve diğer yeni pazarların da nabzını iyi tutacak 

politikalar geliĢtirmelidir.  
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4.2.1.2.1.4 2030‟a Doğru Turizme Küresel Bir BakıĢ 

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) dünya turizm hareketlerini izlemekte, mevcut 

eğilimleri bilimsel yöntemlerle değerlendirmekte, geleceğe iliĢkin kestirimlerde bulunmakta, 

yayınladığı araĢtırma ve değerlendirme raporlarıyla turizm politikalarını oluĢtururken dünya 

piyasasının nabzını tutarak pozisyon almaya olanak tanıyan önemli bir bilgi 

kaynağıoluĢturmaktadır. Ġstanbul turizmi için çizilecek bir vizyon ve strateji çerçevesinin 

kuĢkusuz dünyada gözlenen eğilimleri olduğu kadar geleceğe iliĢkin öngörüleri de göz önüne 

alması gerekmektedir. Bu nedenle aĢağıda BM Dünya Turizm Örgütü‟nün yapmıĢ olduğu iki 

çalıĢma incelenmektedir.  

Turizm 2020 Vizyonu (www.unwto.org) BM Dünya Turizm Örgütü‟nün turizmin 2020 

yılına kadarki geliĢimi hakkındaki kestirimlerini ve değerlendirmelerini içermektedir. Bu 

çalıĢma 1995 yılından baĢlayarak 2020‟ye kadar olan 25 yıllık süreyi kapsamaktadır. 

Sektördeki büyüme özellikle son yıllarda dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, bu durumun 

UNWTO‟nun uzun dönemli kestirimlerinde önemli değiĢikliklere neden olmadığı 

kaydedilmektedir. Zira UNWTO‟nun kestirimlerinin dayandığı dünyadaki eğilimlere ve 

yapısal özelliklere iliĢkin temel kabullerin önemli bir değiĢiklik göstermediği 

düĢünülmektedir. ġimdiye kadar edinilen deneyimler yavaĢ büyüme dönemlerini hızlı 

büyüme dönemlerinin izlediğini göstermektedir. Bu nedenle iktisadi krizin de etkisiyle son 

zamanlarda gözlenen yavaĢlamanın orta ve uzun vadede dengeleneceği beklenmektedir. 

Yukarıda yapılan incelemede elde edilen bulgular da bunu destekler niteliktedir.  

UNWTO‟nun Turizm 2020 Vizyonunda, 2020 yılında uluslararası turist giriĢlerinin yaklaĢık 

1,6 milyar kiĢiye ulaĢacağı, bunun 1,2 milyarını bölgeler içi, 378 milyonunu uzun mesafeli 

seyahatlerin oluĢturacağıöngörülmektedir.  

Bölgelere göre yapılan tahminlere bakıldığında (Tablo10) 2020 yılı itibarıyla en çok turist 

çeken üç bölgenin Avrupa (717 milyon turist) Doğu Asya ve Pasifik (397 milyon) ve Amerika 

(282 milyon) olacağı öngörülmektedir. Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika‟nın %5‟lik bir 

büyüme ile dünya ortalamasının (%4,1) üzerinde seyredeceği, Avrupa, Amerika gibi geliĢmiĢ 

bölgelerin daha yavaĢ bir seyir izleyeceği, Avrupa‟nın ise uluslar arası turist giriĢlerindeki 

payının 1995‟de %60 olan seviyesinden 2020‟de %46‟ya düĢeceği beklenmekle birlikte 

dünyada hala en büyük paya sahip bölge olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.  
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Tablo 10: Bölgelere Göre Turist GiriĢleri 

  

Baz 

Alınan 

Yıl 1995 

Kestirim 
Pazar Payı % 

Ortalama 

Yıllık 

Büyüme 

Oranı (%) 2010 2020 

(Milyon) 1995 2020 
1995-

2020 

Dünya 565 1006 1561 100 100 4,1 

Afrika 20 47 77 3,6 5 5,5 

Amerikalar 110 190 282 19,3 18,1 3,8 

Doğu Asya ve Pasifik 81 195 397 14,4 25,4 6,5 

Avrupa 336 527 717 59,8 45,9 3,1 

Orta Doğu 14 36 69 2,2 4,4 6,7 

Güney Asya 4 11 19 0,7 1,2 6,2 

Kaynak: www.unwto.org. 

BM Dünya Turizm Örgütü‟nün yayınladığı diğer önemli bir araĢtırma 2030‟a Doğru Turizme 

Küresel Bir Bakış
 

(s3-eu-west-1.amazonaws. com) baĢlıklı rapordur. Bu rapor, 2020 

raporundan devamla sonraki 10 yılı ele almakta ve 2030 yılında dünya turizm sektörünün bir 

resmini çizmeye çalıĢmaktadır. 2030 Raporuna göre uluslararası ziyaretçi giriĢlerinde 

(international tourist arrivals) gözlenen küresel büyümenin daha yavaĢ bir hızla da olsa 

devam edeceği ve 2010-2030 yıllarını kapsayan 20 yıllık dönem için yılda ortalama %3,3 

oranında bir hızla büyüyeceği, 2010-2020 arasındaki ilk on yıllık dönemde yılda ortalama 

%3,8 oranında seyrederken, 2020-2030 arasındaki ikinci on yıllık dönemde ortalama % 2,9‟a 

düĢeceği öngörülmektedir. Rapora göre uluslararası turist giriĢleri yılda ortalama 43 milyon 

kiĢi artarak, 2030 yılında 1,8 milyar kiĢiye eriĢecektir. Bu bağlamda yapılan temel tespitler 

Ģöyle özetlenebilir: 

2015 den itibaren geliĢmekte olan ülkelerin ve özellikle de Asya ve Pasifik Bölgesinin en çok 

turist çeken bölge olacağı; geliĢmekte olan ülkelerde uluslararası ziyaretçi giriĢlerinin yıllık 

%4,4, geliĢmiĢülkelerde ise % 2.2 oranında artacağı; mutlak rakamlarla bunun geliĢmekte 

olan ülkelerdeki uluslararası ziyaretçi giriĢlerinde yılda ortalama 30 milyon, geliĢmekte olan 

ülkelerde ise yılda ortalama 14 milyonluk bir artıĢa denk geleceği, 

Asya ve Pasifik, Orta Doğu ve Afrika‟nın 2010‟da dünyadaki tüm uluslararası ziyaretçi 

giriĢleri içinde %49 olan paylarının, 2030‟a gelindiğinde %59‟a çıkacağı, bu bölgeler arasında 

en büyük payı %30‟luk bir oran ile Asya-Pasifik‟in alacağı Türkiye‟nin de içinde yer aldığı 

Avrupa bölgesinin payının ise %51den %41‟e gerileyeceği beklenmektedir. 2030 itibarıyla 

uluslararası turist giriĢlerin Asya-Pasifik Bölgesinde 535 milyona, Orta Doğu‟da 149 milyona, 

Afrika‟da 134 milyona yükseleceği, daha yavaĢ bir hızla büyüyeceği tahmin edilen Avrupa‟da 

744, Amerika Kıtasında ise 248 milyona eriĢeceği öngörülmektedir  
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Asya ve Pasifik Bölgesinin aynı zamanda turist çıkıĢları (outbound turizm) açısından da en 

hızlı büyüyen bölge olacağı, 2010-2030 döneminde uluslararası seyahatlerin çok önemli bir 

bölümünün bu bölgeden kaynaklanacağı; bu bölgenin yılda ortalama %5‟lik bir büyüme oranı 

ile her yıl yaklaĢık 17 milyon ilave seyahat üreteceği öngörülmektedir.  

Avrupa çıkıĢlı seyahatlere ise ortalama % 2.5lik bir büyüme oranı ile her yıl yaklaĢık 16 

milyon seyahatin daha ilave olacağı, ancak bu artıĢların mevcuttaki çok daha yüksek 

rakamlara ek olacağı, geriye kalan 10 milyon seyahatin ise 5 milyonunun Amerika, 3 

milyonunun Afrika ve 2 milyonunun Orta Doğu bölgesi çıkıĢlı olacağı tahmin edilmektedir. 

2030‟a gelindiğinde Avrupa‟nın hala en çok turist gönderen bölge olmaya devam edeceği 

(832 milyon), Avrupa‟yı 531 milyon ile Asya- Pasifik Bölgesinin, 264 milyon ile 

Amerikaların, 90 milyon ile Afrika‟nın ve 81 milyon ile Orta Doğu‟nun izleyeceği 

öngörülmektedir.  

Seyahat amaçlarında önemli bir değiĢiklik olmayacağı, uluslararası seyahatlerin temel 

amacının ağırlıkla boĢ zaman geçirmek, rekreasyon ve tatil yapmak olmaya devam edeceği, 

bunu eĢ-dost-akraba ziyaretlerinin, sağlık, dini ve diğer amaçlı seyahatlerin izleyeceği, üçüncü 

grup amacın ise iĢ amaçlı ve mesleki ziyaretler olacağı; 2030 yılına gelindiğinde tatil yapmak, 

boĢ zaman geçirmek ve rekreasyon amaçlı seyahatlerin tüm uluslararası giriĢlerin %54‟ünü, 

eĢ-dost-akraba ziyaretlerinin, sağlık, dini ve diğer amaçlı seyahatlerin %31‟ini ve iĢ amaçlı ve 

mesleki seyahatlerin %15‟ini oluĢturacağı hesap edilmektedir.  

Bölgelerarası seyahatlerin bölge içi seyahatlere göre daha hızlı artacağı, hava taĢımacılığının 

pazar payının azalan bir oran ile de olsa artacağı tahmin edilmektedir. 

Bu öngörüler göstermektedir ki Türkiye‟nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesi daha yavaĢ 

büyüyecek, büyük bir hızla büyümesi beklenen Asya - Pasifik Bölgesi ise dünya pazarında 

güçlü bir rakip olarak ortaya çıkacaktır. Asya - Pasifiğin dünya turizm giriĢlerindeki payı %10 

oranında büyürken, Avrupa‟nın payı %10 oranında küçülecektir. Avrupa Bölgesindeki bu 

daralmadan Türkiye‟nin olumsuz etkilenmesini önleyecek tedbirlere gereksinim vardır. Bu 

durum Türkiye ve Ġstanbul açısından 2 önemli noktaya iĢaret etmektedir. Birincisi Avrupa 

pazarı ile ilintilidir. Daha önceden de değinildiği gibi Türkiye‟nin ve Ġstanbul‟un en çok turist 

aldığı bölge Avrupa‟dır. Avrupa‟nın tüm dünyaya gene en çok turist gönderen bölge olması 

beklenmektedir. Yükselen yeni pazarlar Avrupalı turistlerin ilgi odağı olacaktır. Türkiye ve 

Ġstanbul bu yeni rakipler karĢısında Avrupa pazarını kaybetmeyecek stratejiler 

geliĢtirebilmeli, bunun için eğilimleri, beklentileri, değiĢen turist profillerini iyi 

değerlendirmelidir. Öte yandan outbound turizm açısından önem kazanacak ve turist 
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çıkıĢlarına kaynaklık edecek Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinin nabzı iyi tutulmalı, özellikle 

Çin, Japonya gibi pazarlardan daha çok turist çekecek stratejiler izlenmelidir. ÇeĢitli Avrupa 

ülkeleri ve A.B.D. özellikle Çinli turistleri çekebilmek için stratejiler geliĢtirmeye, onlara 

ülkelerini, kentlerini cazip kılacak tanıtım ve hizmet sunumlarını gerçekleĢtirebilmek için 

çeĢitli tedbirler almaya baĢlamıĢlardır. Türkiye ve Ġstanbul bu konuda geç kalmamalıdır.  

2030‟a Doğru Turizm Raporu gelecek on yıllarda turizmin hala büyüyen bir sektör olmaya 

devam edeceğini, bu büyümeden hem geliĢmiĢ, hem de geliĢmekte olan ülkelerin pay 

alacağını; fırsatlar kadar zorlukların ve tehditlerin de söz konusu olduğunu vurgulamaktadır. 

Raporda turizmin sosyal ve ekonomik yararlarını maksimize ederken, olumsuz etkilerini 

minimize etmenin üstesinden gelinmesi gereken bir sorun olduğu belirtilmektedir.  

Fırsatlar ve üstesinden gelinmesi gereken zorluklar açısından bakıldığında şu konulara dikkat 

çekilmektedir: 

Turizm sağladığı istihdam ve iĢ olanakları, altyapının geliĢmesine olan katkıları ve elde edilen 

ihracat gelirleri nedeniyle birçok ülkede sosyo-ekonomik gelişme ve yoksulluğun azaltılması 

açısından güçlü bir araç olarak görülmektedir.  

Turizmin sağladığı bu potansiyellerden yararlanmak için bir farkındalık yaratmak ve turizmi 

sürekli gündemde tutmak gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik (sosyal, ekonomik ve çevresel) Ģimdiye kadar olageldiğinden çok daha 

büyük bir önem kazanmakta, enerji bağımlılığı, iklim değiĢikliği, yeĢil ekonomi, risk 

yönetimi gibi kavramlar öne çıkmaktadır.  

Değişen tüketici kitlesinin nabzını tutmak gerekmektedir. Daha deneyimli, beklentisi ve 

talepleri daha yüksek olan, yaĢ, aile yapısı vb. özellikler açısından farklı demografik 

özelliklere sahip, yaĢam biçimleri ve değer yargıları değiĢen bir tüketici kitlesi söz konusudur. 

Bu nedenle hizmet ekonomisinden deneyim ekonomisine geçiĢ giderek önem kazanmaktadır. 

Rekabet gücünün geliĢtirilmesi yenilikçilik, ürün çeĢitlenmesi, ürün geliĢtirme, bilgi 

teknolojilerinin kullanımı, tanıtım ve pazarlama, araĢtırma, değerlendirme, insan kaynaklarını 

geliĢtirme, kaliteyi artırma gibi adımlarla mümkündür.  
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4.2.1.2.1.5 Dünya Turizmde Öne Çıkan Konular, Yeni Turizm Türleri 

Günümüz itibarıyla bir milyarı aĢmıĢ olan uluslararası turist giriĢleri bugün yaklaĢık 7 milyon 

olan dünya nüfusunun %14‟ünün uluslararası bir hareketlilik içinde olduğunu göstermektedir. 

Yapılan tahminler 2030 yılına gelindiğinde uluslararası turist giriĢlerinin 1,8 milyara 

eriĢeceğine ve bu hareketliliğin daha da artacağına, dünya nüfusunun yaklaĢık %20‟sinin 

uluslararası bir hareket halinde olacağına iĢaret etmektedir. Buna bir de iç turizm eklendiğinde 

turizmin yarattığı ve yaratması beklenen hareketliliğin daha da yüksek olduğu açıktır. Bu 

denli hızla büyüyen ve yarattığı hareketlilik ile birçok yerleĢmeyi etkileyen turizm 

endüstrisinin olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri de hissedilir olamaya baĢlamıĢ, 

artan ziyaretçi sayılarının nasıl yönetileceği sorununu da beraberinde getirmiĢtir. Hızla 

büyüyen turizm sektörü olumsuz etkilerinin daha çok farkına varılmasıyla sürdürülebilirlik de 

giderek önem kazanan bir mesele haline gelmiĢtir.  

Öte yandan 1970 ve 80‟lerin üretim-odaklı Fordist dünyasında egemen olan ve turizm 

talebindeki niceliksel büyümeyi ön plana çıkaran kitlesel turizm anlayıĢından, tüketim-odaklı 

post-Fordist dünyanın bireysel deneyimleri ön plana çıkaran ve turizm talebindeki niteliksel 

değiĢimi dikkate alan bir turizm anlayıĢına doğru kayda değer bir değiĢim yaĢanmıĢtır. 

Günümüzde ise üretim ve tüketim uçlarını birleĢtirmeye ve birlikte yaratmaya yönelik bir 

turizm anlayıĢının yeĢermeye baĢladığına tanık olunmaktadır. (G. Richards, 2011) AĢağıda 

Ġstanbul için çizilecek bir vizyon ce strateji çerçevesi için dünya gündeminde turizm açısından 

ön plana çıkan konular ele alınmaktadır. 

Sürdürülebilirlik, YeĢil Ekonomi ve Turizm 

Turizm dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden birisidir. Ġnsanların yaĢamı ve çevre üzerinde 

hem olumlu, hem de olumsuz birçok etkisi vardır. Sürdürülebilir turizm bir turizm türü 

değildir; aksine tüm turizm türlerinin gözetmesi gereken ilkeler bütünüdür. Bu ilkeler kitle 

turizmi ve niĢ pazarlarda dahil olmak üzere sektörün tümüne uygulanmalıdır. Sürdürülebilirlik 

turizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel tüm boyutlarını kapsar ve uzun vadede 

sürdürülebilirliği sağlamak için bu üç boyut arasında dengeli bir iliĢki kurmak gereklidir. 

Sürdürülebilir turizm sadece doğal kaynakların sorumlu bir biçimde yönetiliyor olmasını talep 

eden turistin beklentilerini değil, aynı zamanda turizm projelerinden etkilen toplulukların 

gereksinimlerini ile çevreyi de dikkate alan planları, politikaları, programları tanımlar. 

(UNEP, Tourism and Green Economy, 2011) Bu bağlamda, UNEP ve UNWTO‟nun 
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koordinasyonunda 83 ülkeden üyesi olan Sürdürülebilir Turizm için Küresel Ortaklık
10

 

sürdürülebilir turizmin esaslarınıĢöyle tanımlamaktadır: 

1. Sürdürülebilir turizm çevresel kaynakları optimum bir Ģekilde kullanmalı ve doğal miras ile 

biyolojik çeĢitliliği korumalıdır; 

2. Evsahibi toplumun sosyo-kültürel değerlerine saygı göstermeli, onların yapılıçevresini ve 

yaĢayan kültürel mirasını, geleneksel değerlerini korumalı, ve kültürlerin birbirlerini 

anlamasına ve birbirlerine karĢı toleranslı olmalarına katkıda bulunmalıdır; 

 3. Uzun-vadede sağlıklı, canlı bir ekonomi sağlayabilmek için tüm paydaĢların sosyo-

ekonomik yararlar elde etmesine özen gösterilmeli; elde edilen yararlar eĢitlikçi biçimde 

dağıtılmalı ve yoksulluğun azaltılabilmesi için istihdam yaratacak, giriĢimciliği destekleyecek 

çeĢitli fırsatlar yaratılmalıdır. 

Sürdürülebilir turizm tüm ilgili paydaĢların bilgilendirilmiĢ ve bilinçli bir biçimde katılımını 

ve ayrıca geniĢ bir katılım ve uzlaĢma ortamının yaratılması için güçlü bir politik liderliği 

gerekli kılar. Sürdürülebilir turizm sürekliliği olan bir süreçtir; turizmin etkilerinin sürekli 

olarak izlenmesini, gerektiğinde yapılacak müdahalelerle önleyici ya da düzeltici tedbirlerin 

alınmasını gerekli kılar.  

Peki bu kadar hızla büyümekte olan turizm sektörünün sürdürülebilirlik karnesi nasıldır? 

Dünyada farklı deneyimler, farklı pratikler olmakla birlikte bu soruya olumlu yanıt vermek 

zordur. Dünya ekonomisinin önemli dinamolarından birini oluĢturan turizm sektörü 

günümüzde sürdürülebilirliğin üç temel ayağı açısından sorunlarla karĢı karĢıyadır. Oysa 

sektörün sadece büyüklüğü ve yaygınlığı bile turizmi dünya kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımı açısından kritik bir konuma koymaktadır. Bu bir dezavantaj gibi gözükse de, 

avantaja dönüĢtürülebilecek bir özelliktir. Bu nedenle, UNEP‟in (BirleĢmiĢ Milletler Çevre 

Programı) küresel ekonomiye yeni bir bakıĢ açısı getirme, yeni bir model çerçevesinde 

dönüĢtürmeye yönelik olarak hazırladığı Yeşil Ekonomi Raporu'nda turizm, yeni bir sosyal, 

ekonomik ve çevresel modele geçiĢte katkıda bulunabilecek 10 sektörden birisi olarak ele 

alınmaktadır. (UNEP Towards a Green Economy, 2011) Turizmi yeĢil ekonomi prensipleri 

doğrultusunda yapılacak ufak değiĢikliklerin, bir baĢka deyiĢle turizmin 

“yeĢillendirilmesinin”önemli etkileri olacağı düĢünülmektedir. Turizmin geliĢmesi, çevrenin 

korunması ve toplumsal refahın sağlanması, hepsi karĢılıklı etkileĢim içinde birbirini 

destekleyen olgulardır. Tüm turizm türlerinin enerji ve su tasarrufu, iklim-değiĢikliği ile 

mücadele, atıkların azaltılması, biyolojik çeĢitliliğin ve kültürel mirasın korunması için 

                                                 
10

 Daha geniĢ bilgi için Bkz: http://www.globalsustainabletourism.com.  
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yapacakları yatırımlar ile yeĢil ekonomiye geçiĢte önemli katkılarda bulunabilecekleri 

belirtilmektedir.  

Turizmi daha sürdürülebilir kılmak bir yandan sektörün büyümesine yardımcı olacak, daha 

çok sayıda ve daha iyi iĢler yaratılmasına yol açacak, yatırım verimliliğini artıracak, yerel 

geliĢmeye ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunacak, diğer yandan doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımını dastekleyecek ve farkındalık yaratacaktır. (UNEP Tourism and 

Green Economy, s. 419) 

Nitekim RIO + 20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı kapsamında 

yapılan “Sürdürülebilir bir Gelecek için Turizm” konulu toplantıda benzer konular ön plana 

çıkmıĢ sürdürülebilir turizm konferansın deklarasyonunda desteklenmesi gereken bir faaliyet 

alanı olarak yer almıĢtır. 

Çevre, doğal kaynaklar ve turizm 

Hızla büyüyün turizm sektörünün ulaĢım ve konaklama kaynaklı enerji tüketimi ve fosil 

yakıtlara bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Bunun sera gazı emisyonları ve küresel iklim 

değiĢikliği açısından olduğu kadar sektörün geleceği açısından da önemli sonuçları vardır. 

Sektörün artan enerji tüketiminde birkaçönemli faktör bulunmaktadır. Bunların baĢında 

kuĢkusuz artan yurtdıĢı ve yurtiçi seyahatler, daha kısa sürelerde daha uzun mesafeli seyahat 

eğilimlerinin artması, tren, otobüs gibi daha enerji-tasarruflu araçlar yerine havayolu, özel 

araba gibi enerji-yoğun araçlarla seyahatlerin daha tercih edilir olması gibi faktörler 

gelmektedir. Turizm endüstrisinde ulaĢımdan sonra en çok enerji tüketen bileĢen ısıtma 

ve/veya soğutma sistemleri, aydınlatma, havuzlar, bahçe sulama, temizlik iĢleri vb ile 

konaklama tesisleridir. Genel olarak da konaklama tesisleri ne kadar lüks ise enerji 

kullanımları da o denli yoğundur
11

. Turizmin dünyadaki toplam sera gazı oluĢumundaki payı 

%5 olarak tahmin edilmektedir, bunun %75‟i havayolları, %21‟ni ise otellerin enerji tüketimi 

oluĢturmaktadır. Önümüzdeki 30-50 yıllık sürede de iĢlerin hiçbir tedbir alınmaksızın devam 

etmesi halinde turizmin karbon gazı salınımındaki payının önemli ölçüde artacağı 

öngörülmektedir. O nedenle, yeĢil ekonomi ve dolayısıyla yeĢil turizm prensipleri 

doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık veren, enerji dostu 

çözümlere yönelinmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Konaklama sektöründe de bu yönde 

bilincin artırılması, gereksiz kaynak kullanımı ve israflarıönleyecek tedbirlerin teĢvik edilmesi 

sağlık verilmektedir.  

                                                 
11

 UNWTO ve UNEP‟in tahminlerine göre uluslararası turistlerin seyahat baĢına enerji tüketimleri 170MJ‟dir ki 

buna ulaĢım ve konaklama dahil değildir. Buna karĢılık, dünyada kiĢi baĢına enerji tüketimi, enerji üretimi ve 

endüstri de dahil olmak üzere sadece 135 MJ‟dir. (UNEP Towards a Green Economy, 2011, s. 417). 
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Su tüketimi açısından ise dünya ölçeğinde bakıldığında turizmin kullandığı su miktarı 

tarımsal üretim, sanayi, evsel tüketim ile karĢılaĢtırıldığında daha az olmakla birlikte yerel 

ölçekte su kaynaklarıüzerinde hissedilir etkileri olmaktadır. Ayrıca turizm arıtılmamıĢ, pis su 

deĢarjı ve tatlı su kaynaklarının çıkarımı ile yereldeki su kaynaklarının kalitesi üzerimde 

doğrudan olumsuz bir etki yapabilmektedir. Turizmin en çok su tüketen kullanımları golf 

tesisleri, havuzlar, sulanan bahçeler, spa‟lar ve sağlık merkezleridir. Bunların içinde son 

yıllarda giderek popülerleĢen golf tesisleri çok önemli bir yer tutmaktadır. AraĢtırmalar, 18-

delikli bir golf sahasının yılda 0,5-1 milyon m
3
 tatlı su ile sulanması gerektiğini, golf 

sahalarının yılda hektar baĢına 2.000 ila 17.000 m
3
 su tükettiğini ortaya koymaktadır

12
. 

(UNEP ve UNWTO Tourism in the Green Economy, 2012) Avrupa‟da her turistin günde 

ortalama 300 litre temiz su tükettiği, lüks tesislerde bunun 880 litreye kadar çıkabildiği 

belirtilmektedir. Oysa, evsel kullanımların kiĢi baĢına sadece 241 litre olduğu tahmin 

edilmektedir. (UNEP Towards a Green Economy, 2011) Suyun ne denli hayati bir kaynak 

olduğu düĢünülürse suyu iyi yönetmenin, su tüketimini en aza indirecek tedbirler almanın 

önemi de açıktır. Turizm sektöründe fazla su tüketimine yol açan kullanımlardan kaçınmak, 

su tasarrufunu sağlayacak bilinçlendirme, teknik donanımın geliĢtirerek kaçakların önlemek 

gibi tedbirler almak önem taĢımaktadır. 

Atık yönetimi ise turizmin önemi giderek artan bir baĢka sorun alanıdır. Avrupa‟da yabancı 

turist baĢına günde1 kg katı atık yaratılmaktadır. Bu rakam ABD‟de yabancı turist baĢına 

günde 2 kg‟a kadar çıkabilmektedir. Oysa endüstriyel atıklarda dahil üzere olmak çeĢitli 

kaynakların yarattığı toplam katı atık örneğin Avusturya‟da günde kiĢi baĢına 1.18kg, 

Meksika‟da 0.68 kg, Hindistan‟da 04.kg ve ABD‟de 2.3 Kg‟dir. Bu rakamlar dikkate 

alındığında turizmin ciddi bir katı atık kaynağı olduğu görülmektedir. (UNEP Towards a 

Green Economy, 2011) 

Turizmin sürdürülebilir olması ve rekabet gücünün yüksek olmasında enerjinin verimli 

kullanılması (genelde enerji kullanımının düĢürülmesi) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

daha yoğun biçimde kullanılıyor olmasının çok büyük bir önemi vardır. Benzer biçimde su 

kaynaklarının iyi yönetimi, su tasarrufu sağlayacak önlemleri alınması, katı atık üretiminin 

minimize edilmesi ve bu atıkların çevresel zararlarını en aza indirecek biçimde yönetilmesi, 

biyolojik çeĢitliliğin korunması, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve iyi yöneltilmesi 

turizmin gelecekte de sürdürülebilir bir faaliyet alanı olması açısından önem taĢımaktadır.  

                                                 
12

 Golf turizminin hızla geliĢtiği; dünyadaki golf sahalarının sulanması için günde 9.5 milyar su tüketildildiği 

tahmin edilmekte ve bunun da dünya nüfusunun %80‟inin günlük su ihtiyacına denk geldiği belirtilmektedir 

(UNEP Towards a Green Economy, 2011, s. 418). 
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Öte yandan, turistlerde turizmin yeĢil ilkeler doğrultusunda yapılanmasını, bir baĢka deyiĢle 

“yeĢillenmesini” talep etmektedirler. Turistlerin üçte birinden fazlasının çevre-dostu turizmi 

tercih ettiklerini ve bunun içinde % 20-40 arasında daha fazla ödenme yapmaya razı oldukları 

belirtilmektedir. Geleneksel kitle turizmi artık istikrarlı olarak büyüdüğü bir seviyeye 

eriĢmiĢtir. Oysa, eko turizm, doğa, miras, kültür ve “soft adventıure” turizminin giderek 

sektörü sürükleyen türler olarak ön plana çıktığı görülmekte ve gelecek iki on yılda bu 

sektörlerin hızlı bir biçimde büyüyeceği tahmin edilmektedir. Küresel düzlemde eko turizm 

harcamalarının, turizm endüstrisi bütününde kaydedilen ortalama büyümeden daha hızlı bir 

Ģekilde arttığı tahmin edilmektedir (UNEP Towards a Green Economy, 2011). 

Yoksullukla Mücadele, Ġstihdam Yaratma ve Turizm  

Turizm insan kaynağını yoğun kullanan, dünyadaki iĢgücünün %8‟ine doğrudan veya dolaylı 

olarak istihdam sağlayan bir sektördür. Sektörün merkezinde yer alan her bir istidama karĢılık 

turizm ile iliĢkili sektörlerde 1,5 dolaylı istihdam yaratıldığı tahmin edilmektedir. YeĢil 

turizmin yeni istihdam yaratma potansiyeli olduğu, dolayısıyla yoksulluğun azaltılmasında 

önemli rol oynayabileceği ileri sürülmektedir. Bir baĢka deyiĢle, turizmin sürdürülebilirlik ve 

yeĢil ekonomi ilkeleri doğrultusunda geliĢtirilmesi, enerji dostu ve doğal kaynakları daha 

verimli kullanacak biçimde organize olması sektörün istihdam yaratma kapasitesini 

güçlendirecek ve yerel iĢgücüne sağlanacak istihdam olanaklarını artıracaktır. 

Turizmin yerel ekonomi üzerindeki etkisini doğrudan turizm harcamaları ile turizmin 

tetiklediği diğer sektörlerdeki harcamaların tümü oluĢturur. Bu bakımdan, yerel halkın, 

özelliklede yoksul kesimlerin turizmin değer zincirinde yer alan ekonomik faaliyetlere 

katılımını artırmak yerel ekonominin geliĢmesine ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda 

bulunacaktır. Sürdürülebilirliğin ve yeĢil turizmin temel ilkeleri yerel ürün kullanımını, küçük 

ve orta ölçekli yerel iĢletmelerle iĢ yapılamasını ve yerel iĢgücünün istihdamını içerir. 

Raporda, turizmin çarpan etkilerinin yoksul kesimlere de yayılabilmesi ve onlarında turizm 

endüstrisini değer zincirin oluĢturan ekonomik faaliyet alanlarının bir parçası haline 

gelebilmeleri için ise kamunun kolaylaĢtırıcı tedbirler alması ve müdahale etmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır (UNEP/UNWTO Tourism in the Green Economy, 2012 veya UNEP 

Towards a Green Economy, 2011).  

Turizm sektöründe iĢ yapan firmaların çoğu yeĢil stratejiler sayesinde daha çok gelir 

yaratabilecek ve daha çok fırsat sahibi olabilecek küçük ve orta ölçekli iĢletmelerdir. Bu 

firmaların yeĢil ilkeler doğrultusunda yeniden yapılanmalarının önündeki tek engel kendilerini 

geliĢtirecek sermayeye eriĢimlerinin olmamasıdır. Hükümetler ve uluslararası kuruluĢlar yerel 
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ekonomi ve yoksulluğun azaltılmasında kayda değer etkileri olan bu önemli aktörlere 

finansman akıĢını sağlayabilirler. Kamu –özel ortaklıkları büyük ölçekli yeĢil turizm 

yatırımlarının maliyetlerinin ve risklerinin yaygınlaĢtırılmasını getirecektir. YeĢil turizm 

projelerine çeĢitli mali desteklerin yanısıra ayni destekler de verilmesi bu alanda faaliyet 

gösteren KOBĠ‟ler için önem taĢımaktadır.  

RIO+20 Konferansında BM Genel Kurulunun oy birliği ile aldığı bir kararı burada 

vurgulamakta fayda bulunmaktadır. 150 ülke delegasyonunun desteklediği ve bir köĢe taĢı 

sayılan bu karar eko turizm ve kültür turizmi dahil olmak üzere sürdürülebilir turizmin 

desteklenmesi gerektiğini belirtmekte; bu turizm türlerini sürdürülebilir kalkınmanın ve 

yoksullukla mücadelenin önemli bir enstrümanı olarak tanımlamakta, hükümetleri eko 

turizme yatırım yapmaya bu kapsamda yoksul kesime mikro-krediler sağlayarak onları da bu 

ekonomik faaliyet alanına katılabilir kılmaya davet etmektedir (RIO+20 Outcome of the 

Conference: The Future We Want 2012). 

Kültürel Miras, Dünya Miras Alanları ve Turizm 

KüreselleĢen dünyanın aynılaĢtırıcı etkileri karĢısında özgün olana, tekil olana ve 

diğerlerinden farklı olan ilgi de giderek artmaktadır. Turizm açısından bakıldığında bu ilginin 

odağında hem somut ve hem de somut olmayan kültürel miras bulunmaktadır. Birçok 

araĢtırma günümüzde kültür amaçlı seyahatlerin giderek arttığını, turistlerin gittikleri yerlerde 

en sıklıkla yaptıkları aktivitenin müzeleri, miras alanlarını, kültürel ve tarihi varlıkları ziyaret 

etmek olduğunu göstermektedir. Örneğin, dünyadaki en kapsamlı ve en çok kullanılan seyahat 

sitesi olan TripAdvisor‟ın 2011 yılında 2,700 Amerikalı turist ile yaptığı anket 2011 yılında 

turistlerin %38‟inin müzeleri, miras alanlarını ziyaret etmek için kültür amaçlı seyahat 

ettiklerini; 2012 yılında bu amaçla seyahat etmek istediğini belirtenlerin oranının ise %42 

olduğunu ortaya koymuĢtur
13

. ATLAS (The European Association for Tourism and Leisure 

Education)‟ın 1992-2004 yılları arasında 30,000 ziyaretçiyi kapsayan araĢtırması da benzer 

sonuçlar vermektedir.  

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

gelirleri sayesinde kültürel mirasın ekonomik bir değer kazanması, bakım görmesi ve 

korunması için kaynak yaratılması açısından olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Ancak 

plansız bir Ģekilde geliĢtiği ve iyi yönetilemediği zaman bu ilgi, yarardan çok zarar 

getirmektedir. Bu ilginin odağında olan topluluklar veya yerler artan ziyaretçi sayılarının 

                                                 
13

http://www.multivu.com/mnr/49249-tripadvisor-announces-2012-travel-trends-forecast ATLAS çalıĢmasının 

geniĢ bir yorumu için Bkz.:“City Tourism and Culture: The European Experience, European Travel Council 

Research Report”Brussels, 2005/1 
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yarattığı baskı ve olumsuz etkilerin yanı sıra özgün olanın giderek ticarileĢmesi, bu bakımdan 

da özgünlüğünü yitirmesi gibi tehdit ve sorunlarla karĢı karĢıya kalmaktadırlar 

(UNEP/UNWTO Tourism in the Green Economy, 2012). KarĢılaĢılan bu olumsuz etkilerin 

bir baĢka boyutunu ise özellikle tarihi kentsel alanlarda sıklıkla karĢılaĢıldığı gibi bu yerlerde 

yaĢamakta olan mevcut nüfusun, buralarda yer alan ve alanın çekici kılan atmosfere katkıda 

bulunan küçük iĢletmelerin yerlerinden edilmesi, soylulaĢması oluĢturmaktadır. Bu ise turizm 

açısından ilginç ve özgün olan karakterin, kimliğin yitirilmesine, bir süre sonra bu alanların 

turistler için ilginç ve çekici olma özelliğinin kaybolmasına yol açmaktadır (Fainstein ve 

Judd, 1999).  

Benzer sorunlar dünya miras alanlarında da yaĢanmaktadır. Dünya miras alanlarının bir 

yandan herkesin eriĢimine ve ziyaretine açık tutulup, diğer yandan nasıl korunacağı meselesi 

bugün turizm sektörünün karĢı karĢıya olduğu önemli sorunsalların baĢında gelmektedir. 

Sorumlu bir Ģekilde hareket edildiğinde turizm kültürel ve doğal mirasın korunması açısından 

önemli bir teĢvik unsurudur. Zira, turizmden elde edilen gelirler miras alanlarının uzun 

soluklu korunması için gerekli kaynakları yaratır. Öte yandan, yukarıda da belirtildiği gibi 

plansız geliĢen ya da iyi yönetilemeyen bir turizm aktivitesi bu korunması gerekli hassas 

çevreler ve yerel topluluklar üzerinde geri dönülmez tahribatlara yol açabilmektedir 

(UNWTO Annual Report 2011). 

Nitekim bu sorun Dünya Miras Alanları açısından UNESCO‟nunda gündemindedir. Dünya 

Miras Alanları da birçok ülkede turist çekmek için en çok kullanılan çekim odaklarıdır. Ancak 

iyi planlanmamıĢ, iyi yönetilmeyen turizmin olumsuz etkileri çok iyi bilinmektedir. Ġyi 

yönetilemeyen aĢırı ziyaretçi akınları miras alanları için risk yaratmakla kalmayıp, ziyaretçi 

deneyiminin kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa sürdürülebilir turizm miras 

alanlarının kültürel ve doğal değerlerine zarar vermeyen ve aynı zamanda ziyaretçi 

memnuniyeti yaratan bir deneyim olmalıdır. Bu nedenle, UNESCO, turizm sektörü ile Miras 

alanları arasında daha etkin yönetilebilen bir iliĢki kurmak istemektedir. Öte yandan, 

sürdürülebilir ve sorumlu bir turizm geliĢimi ve ziyaretçi yönetimi, alan yöneticileri ile ilgili 

diğer kamu kuruluĢları ve özel sektör ile etkin bir iĢbirliği ve koordinasyon gerektirmektedir.  

Bu bakımdan UNESCO Dünya Mirası Merkezinin, turizm alanında önemli bir kuruluĢ olan 

UNWTO (BM Dünya Turizm Örgütü) ile ortaklaĢa bir seminer düzenlemiĢ olmasıçok 

anlamlıdır. Koruma uzmanları ile turizm uzmanlarını, hükümetler düzeyinde politika 

yapıcıları ve sivil toplumu bir araya getiren bu toplantı miras alanlarının etkin bir biçimde 

korunurken, bu değerlerin tanıtılması, sürdürülebilir bir biçimde insanlarla paylaĢılır 
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olabilmesine yönelik ilkeler ve iĢbirlikleri geliĢtirilmesi açısından bu iki kuruluĢu ortak bir 

zeminde buluĢturan önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.  

UNESCO Dünya Miras Merkezi “Dünya Mirası ve Sürdürülebilir Turizm Programı” baĢlığı 

altında yeni bir program baĢlatmıĢtır. Programın misyonu Dünya Miras Alanlarında 

sürdürülebilir turizmin geliĢimini sağlamak ve yönetmek üzere farkındalık yaratarak, kapasite 

geliĢtirerek ve tüm paydaĢların dengeli bir temsiliyet içinde katılımını sağlayarak miras 

alanları ve bu alanların Üstün Evrensel Değerini korumak ve aynı zamanda turizmin miras 

alanlarının korunmasına, yerel toplulukların sürdürülebilir geliĢimine ve ziyaretçilerin kaliteli 

bir deneyim yaĢamasına katkı sağlayacak biçimde geliĢtirilmesini güvence altına almak olarak 

belirtilmektedir. 
14

 Bu program turizm ve Dünya Miras Alanlarında iĢbirliği ve koordinasyon 

içinde turizmin sürdürülebilir kılınması için uluslararası bir çerçeve yaratmayı 

amaçlamaktadır. Bu Program ekonomik açıdan olduğu kadar kültürler arası etkileĢim ve 

değiĢim açısından da dünyada çok önemli yeri olan turizm aktivitesini, turizm için çekim 

odağı teĢkil eden dünyanın önemli kültürel ve doğal alanlarıyla buluĢturmaktadır. Program, 

miras ve turizm alanlarından çeĢitli paydaĢları bir araya getirerek ortak sorun ve fırsatların 

belirlenmesi ve iĢbirliği içinde sonuca ulaĢılması için bir zemin yaratmayı hedeflemektedir. 

Dünya Miras Alanlarında turizmin sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi ve miras alanlarının 

etkin bir biçimde korunması için sorunlara erken müdahale etmek, aktörleri yapabilir kılmak, 

turizm sektörü ile iĢbirliği ve ortaklıklar geliĢtirmek, turizm yönetiminde destinasyon 

yaklaĢımını benimsemek, alan yönetimi kapasitesini geliĢtirmek ve yerel toplulukların 

kapasitesi geliĢtirmek bu programın ana hedeflerini teĢkil etmektedir (Kishore, 2013). 

Programın misyonu Dünya Miras Alanlarında sürdürülebilir turizmin geliĢimini sağlamak ve 

yönetmek üzere farkındalık yaratarak, kapasite geliĢtirerek ve tüm paydaĢların dengeli bir 

temsiliyet içinde katılımını sağlayarak miras alanları ve bu alanların Üstün Evrensel Değerini 

korumak ve aynı zamanda turizmin miras alanlarının korunmasına, yerel toplulukların 

sürdürülebilir geliĢimine ve ziyaretçilerin kaliteli bir deneyim yaĢamasına katkı sağlayacak 

biçimde geliĢtirilmesini güvence altına almak olarak belirtilmektedir.  

Kültür Turizminin Yeni BileĢenleri 

Kültür turizminin üç bileĢeni olan miras, sanatlar ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ziyaretçi 

çekmek, kentleri ilginç, farklı ve çekici kılmak açısından giderek artan bir öneme sahip 

oldukları izlenmektedir. Özellikle büyük metropoller bu üç bileĢeni de bünyesinde 

toplayabilen yerleĢmeler olarak avantajlı konumdadırlar. Tarihi çok eskilere dayanan, çok 
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 Bu konuda Bkz: http://whc.unesco.org/en/tourism. 
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katmanlı kültürel mirası ile eĢsiz bir zenginliğe sahip olan Ġstanbul kültür turizminin diğer 

bileĢenleri açısından da potansiyellerini geliĢtirmelidir (City Tourism and Culture: The 

European Experience, 2005). 

Kent Turizmi ve Kısa Kent Tatilleri 

“Kısa kent tatilleri”(short-city breaks) giderek önem kazanan bir turizm türü olarak ön plana 

çıkmaktadır. ATLAS grubunun (G. Richards 1996/2005) kültür turizmine iliĢkin olarak 

yaptığı araĢtırmada evden uzakta geçirilen en fazla 3 gece veya daha az süreli seyahatler 

olarak tanımlanan bu seyahat türünün özellikle Kuzey Avrupa‟lı turistler arasında yaygın bir 

türü olduğu görülmüĢtür. Kısa kent tatillerinin kültür amaçlı seyahatleri tetiklediği 

düĢünülmektedir. Kısa kent tatilleri bir yandan zamanı az, parasıçok kiĢilerin kültürel 

olanaklar açısından zengin kentleri ziyaret etmek için tercih ettikleri bir tatil türüdür. Diğer 

yandan, sezon dıĢı zamanlardaki düĢük fiyatlardan yararlanmak isteyen daha dar bütçeli 

kesimlere de benzer bir olanak suması açısından önemlidir. Bu yönüyle de kültür amaçlı 

turizmi yılın daha büyük bir dilimine yaymak açısından fırsatlar sunmaktadır.  
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4.2.1.2.1.6 Dünya Turizm Sahnesinde Yeni Turist Profilleri 

Son yıllarda, küresel turizm pazarında yeni turist profillerinin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Giderek artan sayıda turist seyahatlerini özel ilgi alanlarına göre planlamakta, tarihi ve 

kültürel miras, çeĢitli sanatsal ve kültürel aktiviteler artık turistlerin en önemli seyahat 

nedenleri arasında ilk sıraları almakta, turistler farklı olan, deneyim zenginliği sağlayan 

yerlere ilgi duymaktadır. görülmektedir. Bu eğilimler teknolojik geliĢmeler ile 

desteklenmekte, internetin sağladığı kolaylıklar ve on-line sunulan hizmetler kiĢilerin 

seçimlerini ve gezi planlarını tamamıyla kendi ilgi alanlarına göre ve bireysel olarak 

kurgulayabilmelerini olanaklı kılmakta; dolayısıyla, daha örgütsüz, esnek ve çokça da bireysel 

olan alternatif turizm türlerine olan yöneliĢ giderek güçlenmekte ve yeni turist profilleri 

ortaya çıkmaktadır.  

Post-turist 

Günümüz dünyasında turistlerin hangi amaçla seyahat ettiği kadar, beklentileri ve profilleri de 

değiĢmektedir. Bir yerin turistler için cazip olması o yerin ne denli “farklı” olduğu, ne ölçüde 

tanıdık, alıĢılagelmiĢ olanın dıĢında bir ortam sunduğu, farklı deneyimlere elverdiği ile 

yakından ilintilidir (Maitland, R. 2007). Çok da tanıdık olmayan, daha önceden edinilmiĢ bir 

imajı bulunmayan ya da tanıdık unsurların farklı bileĢimlerini sunan yerler, diğer yerlerden 

farklı olmaları, ayırt edici özelliklere sahip olmaları nedeniyle turistlere daha cazip 

gelmektedir (Enlil vd. 2011). 

AraĢtırmalar “post-turist” olarak adlandırılan ve kitlesel turistten farklı nitelikleri, beklentileri 

olan yeni bir turist tipi ortaya çıktığına iĢaret etmektedir. (Lash ve Urry 1994) Bu yeni turist 

tipi daha deneyimli, daha bilgili, daha bağımsız ve ziyaret ettiği yerden ne beklediği 

konusunda bir o kadar da seçidir. Kitlesel turist, Judd‟un “turist köpüğü”(Tourist bubble) 

(Judd, D. 1999) olarak adlandırdığı, alıĢveriĢ merkezleri, imax sinemalar, akvaryumlar, 

stadyumlar, casinolar, kongre merkezleri, lüks oteller gibi turist çekmeye yönelik olarak 

tasarlanmıĢ yerleri son derece cazip bulabilirken, post-turist bunlarla yetinmemekte ve hatta 

farklı arayıĢlar içinde olmakta, “turistik” olmayanın arayıĢı içinde turistlerin rağbet ettiği 

bölgelerin dıĢına çıkmakta arzusunda olmaktadır. Aslında “yeni” olanı, “egzotik” 

olanı“keĢfetmek” ister kitlesel, ister bireysel olsun her turist tipi için önemli bir arayıĢ, 

seyahat etmek için önemli bir motivasyondur (Enlil vd. 2011).  

Öte yandan, keĢfetme arzusu sadece egzotik olanı görme isteği ile sınırlı değildir. Farklı olanı, 

bir yeri diğerlerinden ayırdedici kılanı deneyimleme arzusu çok boyutlu ve karmaĢıktır 

(Maitland, 2007). Büyük kentlerin bu daha deneyimli ziyaretçileri, turistlerin uğrak yeri olan, 
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alıĢılagelmiĢ turist güzergahlarından uzaklaĢmayı (off the beaten track) istemektedirler. 

Ayrıca, turizmi sadece gittikleri yerdeki olağanüstü güzellikleri görmek ya da sıradıĢı 

etkinliklere katılmak olarak değil, tam aksine o yerin “sıradan gündelik yaĢamını” tanımak, 

tatmak, yerel kültürü keĢfetmek olarak görmektedirler (Enlil vd. 2011). 

AlıĢılagelmiĢ turizm odaklarının, bir baĢka deyiĢle, kentin “turistik” yerlerinin dıĢına çıkan 

turistlerin kimler olduğu, bu turistleri turizm odakların dıĢındaki yerlere çekenin hangi 

özellikler olduğu sorularını yanıtlamak “post-turist” olarak tanımlanan turistlerin 

beklentilerini anlamak açısından önem taĢımaktadır. Bu konuda yapılmıĢ araĢtırmalar sınırlı 

olmakla birlikte Londra ve New York‟un turistik olmayan bölgelerinde yapılan bazı 

araĢtırmalar bu konuda önemli ipuçları sunmaktadır. Londra‟da bu araĢtırmalara konu olan 

Islington ve North Soutwark‟ün Bankside bölgelerinin her ikisi de Londra‟nın geleneksel 

çekim merkezlerinin dıĢında alanlardır. Islington‟da turistler için önemli bir çekim odağı 

yoktur. Sadece dans ve gösteri sanatları performanslarının yer aldığı iki tiyatro gibi bazı 

kültür kurumları bulunmaktadır. ÇeĢitli ürünler satan bağımsız küçük dükkanların, sanat 

galerilerinin bulunduğu bölge küçük tiyatroları, sinemaları, barları, pubları ve çok sayıda 

küçük restoranlarıyla canlı bir gece yaĢantısına da sahip olan bölge 19. yüzyıl yapılarının yanı 

sıra, 1960 ve 70‟li yılların toplu konutlarının da bulunduğu bir mimari karaktere sahiptir. 

Islington uzun süren bir soylulaĢma sürecinden de geçmiĢse de bölgeyi bir turizm odağı 

yapma yönünde bir plan hiçbir zaman olmamıĢtır. Yapılan araĢtırma Islington‟a gelen yabancı 

turistlerin yaĢ ortalamasının Londra‟ya gelen yabancı turistlerden daha yüksek olduğunu, 

yarısından çoğunun Londra‟ya daha önce en az üç kere geldiklerini, yakınlarını ve 

arkadaĢlarını ziyaret amacı ile gelenlerin oranının Londra‟ya aynı amaçla gelen yabancı 

ziyaretçilerin oranından daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur. Isligton‟a gelen bu yabancı 

turistler kentte nereleri gezip göreceklerine gezi kitaplarının yanı sıra ve hatta çoğunlukla 

arkadaĢlarının ve yakınlarının tavsiyeleri ile karar verdiklerini, Islington‟a belirli bir turistik 

çekim unsuru nedeniyle değil yerin mimari karakteri, sokak dokusu gibi fiziksel özelliklerinin 

tanımladığı kimliği, atmosferi, kozmopolitan yapısı ve daha önemlisi “turistik olmaması” 

nedeniyle geldiklerini ifade etmiĢlerdir. Dükkanlar, barlar, restoranlar sadece bölgenin genel 

atmosferinin bir parçası olarak kentsel kaliteye katkıda bulunan unsurlar olarak görülmekte ve 

hiçbir restoran ya da dükkan özellikle buraya gelme nedeni olarak belirtilmemektedir
15

. 

North Soutwark‟ün Bankside bölgesinde ise Islington‟un aksine çekim odağı niteliğinde iki 

öncü proje bulunmaktadır. Bunlardan biri eski elektrik santralinin yeniden iĢlevlendirilmesi 

ile kurulan Tate Modern, diğeri ise Shakespeare‟s Globe Theatre‟dır. Büyük çaplı bir kentsel 
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 Bu araĢtırmalar hakkında daha geniĢ bilgi için bkz: Enlil vd., 2011. 
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yeniden canlandırma programı dahilinde olan alanda yeni ofis yapıları inĢa edilmiĢ, eski depo 

alanları konut, bar, restoran gibi farklı kullanımlarla yeniden iĢlevlendirilmiĢtir. Bunların 

yanısıra bir kültür kümesinin yaratılması, kentsel tasarım uygulamaları, turizme ve boĢ zaman 

geçirmeye yönelik kullanımlar bu yeniden canlandırma operasyonunun önemli parçaları 

olmuĢtur. Yapılan anket çalıĢmasıçekim odağı iki büyük kültür projesinin varlığına rağmen bu 

bölgede de Londra genelinden farklı bir profil ortaya koymuĢtur. Tıpkı Islington‟da olduğu 

gibi Bankside‟a gelen yabancı ziyaretçilerin de genelde Londra‟ya gelenlerden yaĢça daha 

büyük oldukları, Londra‟ya daha önce gelmiĢ olanların oranının daha yüksek olduğu; arkadaĢ, 

eĢ-dost tavsiyesi ve gezi kitaplarının gezecekleri yerlere karar vermelerinde daha belirleyici 

olduğu görülmüĢtür. Bölgede Tate Modern ve Globe Tiyatrosu gibi önemli çekim odakları 

bulunmasına rağmen anket sonuçları yabancı turistleri buraya çeken en önemli unsurların 

gene yerin verdiği tarihsellik duygusu, nehir, manzara gibi ögeler ile mimari özellikleri ve 

genel atmosferi olduğunu ortaya koymuĢtur. 

New York‟ta gene alıĢılagelmiĢ turizm odaklarının dıĢında kalan iki bölgede, batı Queens ile 

Brooklyn‟in merkezinde yapılan bir baĢka araĢtırma da Londra‟dakine benzer sonuçlar 

vermiĢtir. Bu iki bölgeye gelen yabancı turistlerin de New York‟a gelen tüm yabancı 

ziyaretçilerden farklıözellikler taĢıdıkları; New York geneline göre daha yaĢlı, kente ilk geliĢi 

olmayan, arkadaĢlarını, akrabalarını ziyarete gelen ve kenti gezmek için gerekli bilgi ve 

tavsiyeleri büyük ölçüde New York‟un yerlisi olan yakınlarından alan kiĢilerdir. Ve gene tıpkı 

Londra örneğinde olduğu gibi bu ziyaretçileri atı Queens ile Brooklyn‟in merkezine çeken 

belli turizm çekim odaklarının varlığı değil, bu bölgelerin mimari karakterleri, insanları, 

mutfakları ve kültürel çeĢitlilikleri ile tanımlanan kimlikleridir. 

Bu ve benzeri çalıĢmalar gösteriyor ki alıĢagelmiĢ turist güzergahlarından ayrılan, turist 

“kalabalıkları” içinde olmaktan hoĢlanmayan, yereldeki gündelik hayatı tanımaya, gittiği 

yerin farklıözelliklerini keĢfetmeye çalıĢan ve tüm bunları kendi kültürel sermayesinin bir 

parçası sayan “nitelikli” bir turist profili ortaya çıkmıĢtır. Post-turist olarak da anılan bu 

turistler sık seyahat eden, iyi eğitim almıĢ, yaĢ ortalaması daha yüksek, çok gezip, gören 

dolayısıyla sofistike zevkleri olan, kitlesel tüketim ürünlerinden ziyade faklı ve özel olana 

yönelen bir gruptur
16

. Bu ziyaretçilerin diğer turistlerin eriĢmesi mümkün olmayan yerel bilgi 

                                                 
16

 ATLAS (European Assocaiton for Tourism and Lesuire Education ) 9 AB ülkesinde yaptığı geniĢ kapsamlı 

araĢtırmada benzer sonuçlar vermiĢtir. Bu araĢtırmaya göre de kültür turistleri yukarıdaki tanımlara uymaktadır. 

Ancak, ATLAS araĢtırmasına göre bu turistler sanıldığının aksine genç yaĢ gruplarını da barındırmaktadır. Bu 

araĢtırma kapsamındaki deneklerin %40‟ı 20-29 yaĢ aralığındadır. Bunların %20‟sini öğrenciler oluĢturmaktadır. 

Bu gençler muhtemelen kısıtlı bir bütçe ile seyahat etmektedirler. Ancak gençlikte kurulacak bağların kıymeti 

düĢünülecek olursa bu grup yaĢam döngülerinin ileri bir evresinde tekrar kente gelmeye adaydır. Detaylı bilgi 
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kaynağına eriĢme olanakları bulunmaktadır. Büyük kentlere gelen ziyaretçilerin birçoğunun 

sadece tatil amacıyla gelmediği, iĢ için ve arkadaĢlarını, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla 

gelenlerin büyük bir çoğunluk oluĢturduğu düĢünülecek olursa, bu iliĢki ağları nedeniyle o 

kent hakkında yerel ve “turistik” olmayan bilgiye ulaĢma olanağı olan çok sayıda ziyaretçi 

bulunduğu düĢünülebilir. Bu tür ziyaretçiler kentle bağlar kurmakta, tekrar gelmekte, bir 

bakıma kenti benimsemektedirler (Maitland, 2007).  

Öte yandan, özellikle büyük kentlerde turizmi kentin belli yerlerinde belli zamanlarda 

meydana gelen izole bir aktivite olarak tanımlamak da pek mümkün değildir. Kentte 

yaĢayanların boĢ zamanlarında yaptıkları aktivitelerle kente ziyaret amacıyla gelen turistlerin 

yaptıkları giderek daha fazla örtüĢmektedir. Kent sakinleri de iĢ dıĢındaki zamanlarında 

kültürel aktivitelere katılmakta, kentin müzelerini, sanat galerileri ziyaret etmekte, dıĢarda 

yemek yemekte, bara, gece kulübüne gitmekte, alıĢveriĢ yapmakta, rekreasyon alanlarını 

kullanmakta ve kent yaĢamının sunduğu çeĢitli olanaklardan yararlanmaktadırlar. (Judd, D.R., 

2003) Dolayısıyla, esas olan kentin tüm kesimlerinin kentsel yaĢam kalitesini yükseltmek, 

kentin sunduğu kültürel ve rekreatif olanaklardan yararlanabilmelerini sağlamaktır. Bu 

yapılabildiği takdirde kent hem o kentte yaĢayanlar ve çalıĢanlar, hem de o kenti ziyarete 

gelenler için daha yaĢanabilir, daha cazip ve tekrar tekrar ziyaret edilebilir bir yer olacaktır.  

Yükselen Güçlü Bir Aktör: Çinli Turist 

Önceki bölümlerde yapılan detaylı analizler Avrupa ve A.B.D‟nin hala dünyada en çok turist 

gönderen bölgeler olma niteliklerini korumakta olduklarını, ancak bununla birlikte, Asya 

Pasifik ülkelerinde artan gelirlere paralel olarak seyahat etme eğilimlerinin de giderek 

artmakta olduğunu göstermiĢtir. Bu bölgedeki ulusları arası seyahatlerin 2011 yılında 

kaydettiği %6‟lık artıĢın 2012 yılında da sürmesi beklenmektedir. 2008 ekonomik krizinin 

neden olduğu belirsizlik ortamının Avrupa ve ABD‟de kısmen de olsa hala sürmekte olmasına 

karĢın Çin, Güney Kore, Güney-Doğu Asya ve Hindistan ekonomileri büyümeye devam 

etmektedir. Bu ülkelerde aylık gelirler giderek artmakta, insanların sahip oldukları 

harcanabilir gelirin artmasına bağlı olarak yabancıülkelere seyahat etme istediği ve gücü de 

artmaktadır. Öte yandan, 2011 World Wealth Report‟ta da belirtildiği üzere Asya Pasifik 

bölgesinde Avrupa‟nın tümünün toplamında olduğundan çok daha fazla sayıda varsıl insan 

bulunmaktadır. 2011 yılında bölgedeki multi-milyonerlerin sayısının 10% artarak 3,3 milyon 

kiĢiye ulaĢtığı; Avrupa‟da ise bu denli zengin olanların sayısının sadece 6% oranında artarak 

3.1 milyon kiĢi olduğu kaydedilmektedir (ITB, WTT Report 2011). 

                                                                                                                                                         
için Bkz: Richards, G (1996, ed. Electronic version 2005) Cultural Tourism in Europe, www. atlas-euro.org 

(12.05.2009) 
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Bu varsıl kesimlerin seyahat etme isteği de yüksektir. Artan satın alma gücüne bağlı olarak 

özellikle Çinlilerin ve Hintlilerin uluslararası seyahat etme oranlarında önümüzdeki yıllarda 

da artıĢ olacağı kaydedilmektedir. Endonezya, Vietnam ve bir ölçüde Filipinler gibi 

ülkelerinde yakın gelecekte izlenmesi gereken yükselen pazarlar olacağı belirtilmekte; 

geçirdiği doğal ve yapay afetlerin yaralarını sarmaya baĢlayan Japonların da uluslararası 

seyahat etme oranlarında yeniden ve kayda değer bir yükseliĢ olacağı beklenmektedir. Asya 

bölgesinde gözlenen bu artan seyahat etme eğiliminde, kıtanın nüfusu yüksek iki ülkesi olan 

Çin ve Hindistan‟ın baĢıçekeceği ön görülmektedir (ITB, WTT Report 2011).  

Türkiye‟nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesine Çin, Rusya ve Hindistan‟dan gelen 

ziyaretçi sayısının giderek arttığı, 2011 yılında bu artıĢın 2 haneli rakamlarla ifade edilir hale 

geldiği, ABD‟den gelen ziyaretçi sayılarında da tek haneli rakamlarla ifade edilmekle birlikte 

önemli bir artıĢ gösterdiği kaydedilmektedir (ITB, WTT Report 2011). 

Dünya turizm sahnesinde giderek artan bir öneme sahip olan bu ülkeler arasında Çin‟in özel 

bir yeri olduğu görülmektedir. Son yıllarda bütün turizm otoriteleri ve araĢtırmacı kuruluĢlar 

(IPK, ICTB, UNWTO) yükselen Çin pazarına dikkat çekmektedirler. Dünyanın en büyük 

nüfusa sahip bu ülkesi giderek geliĢmekte ve zenginleĢmekte, zenginleĢen Çin orta sınıflarının 

seyahat etme gücü ve isteği de bir o kadar atmaktadır. Sadece Çinli orta sınıfın ABD‟nin 

toplam nüfusundan daha büyük olduğu kaydedilmekte ve gelecek 15 yıl içerisinde Çinli orta 

sınıf nüfusunun 800 milyona ulaĢacağı vurgulanmaktadır. Giderek zenginleĢen ve sayıları 

hızla artan bu kesimin içinde yaĢadığımız dünyanın dinamiklerini değiĢtirmekte olduğu, 

değiĢtirmeye de devam edeceği ve bununda dünya seyahat ve turizm pazarında çok önemli 

etkileri olacağı belirtilmektedir.  

Çinlilerin uluslararası seyahat talepleri oldukça yenidir. Fakat artan gelirlerine paralel olarak 

uluslararası seyahatlere duydukları ilgi ve istek hızla artmaktadır. Yaptıkları uluslararası 

seyahatler 2000-2010 arasında yılda ortalama %8 oranında artmıĢtır (Pyka, 2012). 2011 

yılında Çinliler toplam 70.25 milyon uluslararası seyahat yapmıĢlardır. Bunun bir önceki yıla 

göre % 22 oranında bir atıĢa denk geldiği belirtilmektedir (Thraenhart vd. 2012). Çinli 

gezginlerin sayısının önümüzdeki on yıl boyunca yılda %17 oranında bir artıĢ göstermesi 

beklenmektedir. Gelecek on yıl süresince her yıl 25 milyon Çinlinin ilk-kez seyahate çıkacağı, 

bunun ise günde 70.000 kiĢi gibi bir rakama denk geleceği hesap edilmektedir. (Thraenhart 

vd. 2012,) Öte yandan, turizm harcamaları açısından bakıldığında Çin Almanya ve A.B.D.‟nin 

ardından en çok harcama yapan ülke konumundadır. Üstelik harcamalarındaki yıllık artıĢ 

oranı en yüksek ülkedir. 2000‟den bu yana yurtdıĢı seyahatler için yaptığı harcama 4 kat 

artmıĢ, 2005 yılında en çok harcama yapan ülkeler sıralamasında 7. konumda iken 3. sıraya 
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yükselmiĢtir. Örneğin Çin‟in 2009 yılında 43,7 milyar dolar olan uluslararası turizm 

harcaması, 2010 yılında 54,9 miyar dolara, 2011 yılında ise 72,6 milyar dolara yükselmiĢtir 

(Tablo 8) (UNWTO Tourism Highlights 2011 ve 2012). Dolayısıyla, Çin çıkıĢlı 

uluslararasıseyahatlerin birçok destinasyon ülke için büyümenin ana kaynağı olacağına iĢaret 

edilmektedir.  

Hızla büyüyen bu pazarda iki gruba dikkat çekilmektedir. Bunlardan birincisi sayıları hızla 

artan Çinli milyoner ve hatta milyarderlerdir. Birinci grubun saflarının hızla arttığına dikkat 

çekilmekte, Çin‟in gene dünyada en çok milyonere sahip ülke olduğu belirtilmektedir.
17

Çinli 

milyonerler ile yapılan bir araĢtırmaya göre bu grup yılda ortalama üç kez yurtdıĢına seyahat 

etmekte, yılda ortalama 15 gün tatil yapmakta ve %90‟ı gittiği yerde ortalama sekiz gün 

kalmaktadır. Kıtalararası seyahat eden sayısı ise son üç yıldır %10 oranında artmıĢtır. 

Milyarderler ise daha uzun tatil yapmakta, 1/3‟ü yılda beĢ defadan çok kez yurtdıĢına 

çıkmakta ve daha çok kıtalararası seyahat etmektedir. Çinli milyoner bireysel olarak ya da en 

fazla 4 kiĢilik gruplar halinde seyahat etmekte lüks otellerde kalmakta, önemli turistik yerleri 

gezmek, görmek ve alıĢveriĢ yapmak amacıyla seyahat etmektedirler. Harcama kapasitesi çok 

yüksek olan bu grubun 2010 yılında seyahat masrafları için ortalama 190.000 RMB (yaklaĢık 

23.000 Euro), lüks tüketim mallarına yönelik alıĢveriĢ için ise 160.000 RBM (yaklaĢık 20.000 

Euro), harcadıkları, bunların baĢında da giyim-kuĢam, mücevher, saat, kozmetik gibi 

ürünlerin geldiği kaydedilmektedir (Hoogewerf, 2012). 

Ġkinci grup ise son yıllarda Çin‟de yaĢanan uluslararası turizm dalgasında yeni bir turist 

profili çizen “Yeni Çinli Turistler”dir. Yeni jenerasyon Çinli turist grubunun, turist 

rehberlerinin peĢinde kalabalık gruplar haline gezen yaĢlı jenerasyonlardan farklı olduğuna, 

45 yaĢ altında, iyi eğitimli, varlıklı, seyahatten anlayan, iyi-giyimli, yüksek teknoloji kullanan 

ve bireysel deneyim yaĢamak isteyen bir grup olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu yeni turist 

profili açısından en önemli değiĢikliklerden biri gruplar halinde turlarla yapılan seyahatler 

yerine bireysel seyahat etmeyi tercih etmeleridir. Yeni jenerasyon Çinli turistler giderek daha 

da talepkâr olmakta, daha iyi hizmet beklemekte, fiyata değil, deneyime dayalı seçimler 

yapmakta ve ziyaret ettiklerin yerlerde yerel halk ile daha yakın iliĢki içinde olmayı 

aramaktadırlar. Bu bakımdan yukarıda tanımlanan “post-turist” olarak adlandırılan profiline 

benzer özellikler taĢımaktadırlar. Çinli turistlerin, özellikle de komĢu ülkeler ve bölgelerden 

daha uzağa seyahat edenlerin sadece dinlenmek, rahatlamak için para ve zaman 

harcamadıkları, aynı zamanda seyahat etmeyi bilgilenme ve prestij kaynağı olarak gördükleri 

                                                 
17

 KiĢisel olarak en az 10 milyon RMB (yaklaĢık 1.6 milyon USD veya 1.2 milyon Euro) varlığa sahip olan 

bireyler milyoner kabul edilmektedir. (Hoogewerf, 2012, 40) 
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belirtilmektedir (Arlt, 2012). Bu gençÇinlilerin giderek daha sofistike zevkler edindikleri, 

ilginç Batı markalarına, ünlü tarihi yerlere ve sanat galerine artan bir ilgi duydukları 

belirtilmektedir (Thraenhart vd., 2012). 

Turlarla seyahat eden Çinli turistlerin en çok yaptığı beĢ aktivitenin Ģehir turlarına katılmak, 

ilginç yerleri ziyaret etmek, yeme-içmenin, peyzajın ve atmosferin tadınıçıkarmak olarak 

sıralanmaktır (Pyka, 2012). Ġkinci ve üçüncü uluslararası seyahatlerinde Çinli turistlerin tur 

gruplardan bağımsız seyahat etme, seyahatlerini bireysel ilgi alanlarına göre düzenleme ve 

“alıĢılagelmiĢ turist güzergahlarının” dıĢındaki yerleri keĢfetme eğilimlerinin arttığı 

belirtilmektedir. öngörülmektedir. (Thraenhart vd. 2012) Dikkat çekilen bir baĢka nokta, Çinli 

turistlerin para harcama eğilimlerinin yüksek olduğudur. Uluslararası seyahat baĢına 2.302 

Euro ile Çinliler dünyada en çok harcama yapan ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadırlar. 

(Thraenhart vd., 2012) 

Önceki bölümde de değinildiği gibi ABD, Almaya, Hollanda gibi geliĢmiĢ batıülkeleri 

yükselen bu pazardan aldıkları payı artırabilmek için politikalar geliĢtirmekte, atılımlar 

yapmaktadırlar.  

LOHAS ya da “Sağlıklı ve Sürdürülebilir YaĢam Biçimi” Ġlkesini Benimseyen Sorumlu 

Turistler 

DeğiĢen turist profilleri açısından dikkat çekilmesi gereken bir nokta ise kısaca LOHAS 

(Lifestyles of Health and Sustainability) olarak anılan “Sağlıklı ve Sürdürülebilir YaĢam 

Biçimi” ilkesini benimseyen ve giderek büyüyen tüketici hareketidir. Bu ilkeyi yaĢamın 

merkezine koyan kiĢilere de LOHAS denilmektedir. Bu kiĢiler genellikle iyi eğitim almıĢ, 

gelir düzeyi yüksek, sağlık konusunda çok bilinçli, çevreye ve toplumsal meselelere son 

derece duyarlı, kiĢisel adalet kadar toplumsal adaleti de önemseyen dolayısıyla, bilinçli, 

duyarlı ve etik kurallara uygun olarak yaĢayan ve tüketen kiĢilerdir (www.lohas. com). Bu 

özellikleri nedeniyle de son derece seçici olan, dünyaya eleĢtirel gözle bakan bir tüketici 

grubu teĢkil eden bu grup, benimsedikleri ilkeleri gözetmeden üretilmiĢürünleri 

tüketmemekte, benimsedikleri bu etik değerlere uygun olmayan yerlere gidememekte ve bu 

ilkeleri gözetmeyen tesislerde kalmamaktadırlar (ITB World Travel Trends Report 2010/11). 

Yükselen bu trend karĢısında artık birçok otel karbon ayak izlerinin ne olduğuna dair bilgi 

verme gereği duymakta, çevreye duyarlılıklarını, ekolojik sürdürülebilirliği dikkate aldıklarını 

Green Key, EU EcoLabel, Green Globe gibi programlara dahil olarak tescillemekte, ekolojik 
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ilkelere uygun olarak üretilmiĢürünler kullanmaya özen göstermektedirler
18

. Enerji sarfiyatını 

minimize edecek yöntemleri dikkate almaktadırlar. LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) olarak bilinen ve uluslararası tanınırlığı olan yeĢil bina sertifikasyon 

sistemine dahil olan otel sayısı da giderek artmaktadır. Nitekim, ITB‟nin Dünyadaki seyahat 

eğilimleri üzerine yayınladığı Aralık 2010 tarihli raporda
19

 yapılan araĢtırmalara göre geliĢmiĢ 

Batı toplumlarında LOHAS‟ların sayısının hızla arttığı, Avrupa ülkelerindeki yetiĢkin 

nüfusun %5‟i ile %30‟u arasında değiĢtiği; Avrupa‟nın en büyük ekonomisi olan Almanya‟da 

LOHAS oranının %20 olduğu; ABD‟de ise yetiĢkin nüfusun %19‟unu teĢkil ettiği ve bununda 

yaklaĢık 41 milyon kiĢiye denk geldiği belirtilmektedir. ITB Raporu hareketlilik düzeyi 

yüksek olan ve sayıları giderek artan bu kesime dikkat çekmekte; turizm stratejilerini 

belirlerken ortaya çıkan bu yeni eğilimleri ve ziyaretçi profillerinin göz önüne alınmasını 

tavsiye etmektedir.  

Strateji Çerçevesi Ġçin Temel Ġpuçları 

Turizm sağladığı istihdam ve iĢ olanakları, altyapının geliĢmesine olan katkıları ve elde edilen 

ihracat gelirleri nedeniyle birçok ülkede sosyo-ekonomik geliĢme ve yoksulluğun azaltılmasın 

açısından güçlü bir araç olarak görülmektedir.  

Sürdürülebilirlik (sosyal, ekonomik ve çevresel) Ģimdiye kadar olageldiğinden çok daha 

büyük bir öne kazanmakta, enerji bağımlılığı, iklim değiĢikliği, yeĢil ekonomi, risk yönetimi 

gibi kavramlar öne çıkmaktadır.  

DeğiĢen tüketici kitlesinin nabzını tutmak gerekmektedir. Artık daha deneyimli, beklentisi ve 

talepleri daha yüksek olan, yaĢ, aile yapısı vb özellikler açısından farklı demografik 

özelliklere sahip, yaĢam biçimleri ve değer yargıları değiĢen bir tüketici kitlesi söz konusudur. 

Kitle turizmi ve dolayısıyla kitle yönelimli pazarlama teknikleri yerini kiĢisel ilgi alanı 

yönelimli bireysel pazarlama tekniklerine bırakmaktadır. Bunda geliĢen bilgi teknolojilerinin 

önemi büyüktür.  

Kültür turizminin üç bileĢeni olan miras, sanatlar ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ziyaretçi 

çekmek, kentleri ilginç, farklı ve çekici kılmak açısından giderek artan bir öneme sahip 

oldukları izlenmektedir. Özellikle büyük metropoller bu üç bileĢeni de bünyesinde 

toplayabilen yerleĢmeler olarak avantajlı konumdadırlar.  

                                                 
18

 Bu konuda daha geniĢ bilgi için Bkz: Paris 2011 Sustainable Tourism raporu, Paris Convention and Visitors 

Bureau, http://www.parisinfo.com. 
19

 ITB World Travel Trends Report December 2010/2011, ayrıca bkz: www.lohas.com. 
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Yenilikçilik, ürün çeĢitlenmesi, ürün geliĢtirme, bilgi teknolojilerinin kullanımı, tanıtım ve 

pazarlama, araĢtırma, değerlendirme, insan kaynaklarını geliĢtirme, kaliteyi artırma yönünde 

atılacak adımlarla sektör geliĢtirilmelidir. 
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4.2.1.2.2 Ġstanbul ve Turizm Sektörü Ġle Ġlgili Üst Plan ve Yatırım Kararları 

Kapsamında GeliĢtirilebilecek Vizyon ve Strateji Çerçevesi 

Ġstanbul ile ilgili turizm plan, proje ve yatırım kararları kapsamında geliĢtirilebilecek vizyon 

ve stratejinin çerçevesinin çizilmesinde aĢağıdaki üst planların vizyonlarının esas alınması 

benimsenmiĢtir. 

 Dokuzuncu (2007-2013 dönemi) Kalkınma Planı (plan9.dpt.gov.tr) 

 Orta Vadeli Program‟da (2012-2014) Benimsenen Turizm YaklaĢımı 

(www.kalkinma.gov.tr), 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (mevzuat.dpt.gov.tr), 

 TÜBĠTAK Vizyon 2023 kapsamında geliĢtirilen Türkiye Turizm Vizyonu 

(www.tubitak.gov.tr), 

 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2009 yılı onaylı Ġstanbul Çevre 

Düzeni Planı (www.ibb.gov.tr), 

 Ġstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2010-2013 dönemi Ġstanbul Bölge Planı 

(www.istka.org.tr). 

Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın esas alacağı yukarıdaki üst plan karar, vizyon ve stratejilerin 

yanı sıra Plan‟ın mekânsal kararlarının uygulama çerçevesi için “KENTGES BütünleĢik 

Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-2023” (www.kentges. gov.tr) ile getirilen 

hedef ve stratejiler irdelenmiĢ ve Plan için yönlendirici olanlar kabul edilmiĢtir.  

a. Dokuzuncu (2007-2013 dönemi) Kalkınma Planı Turizm Vizyonu 

“İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, 

bilgi toplumuna dönüşen, AB‟ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye”vizyonu 

ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma 

Planı‟nda, turizm sektörü için; 

 Yeni kapasite yaratmak ve hizmet kalitesini artırmak, 

 Pazarlama kanallarını çeĢitlendirmek, 

 Kültürel varlıkları korumak, 

 Doğal sermayeyi sürdürülebilir kılmak, 

 KarĢılaĢtırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeĢitlerini ön plana çıkarmak temalarına 

vurgu yapılmaktadır.  

Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nda turizm vizyonu olarak;  
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 Turizmde niteliğin artırılması,  

 Turizm yatırımlarının çeĢitlendirilmesi, tüm yıla yayılması,  

 Doğal ve tarihi çevrenin korunması,  

 Kültür ve doğa eksenli bir bakıĢ açısının kazandırılmaya çalıĢılması konuları öne 

çıkmaktadır.  

Bu konulara iliĢkin geliĢtirilen hedeflere Bölüm 4.3.2. de yer verilecektir.  

b. Orta Vadeli Program‟da (2012-2014) Benimsenen Turizm YaklaĢımı  

Kalkınma Bakanlığınca 2011 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren 2012-2014 dönemini 

kapsayan Orta Vadeli Program‟da turizm sektörü için kabul edilen yaklaĢımlarda Ġstanbul için 

de özel tanımlamalar getirilmektedir. Programın temel ilkeleri;  

 Turizm sektöründe, turist baĢına gelirin ve turist sayısının artırılması için hizmet 

kalitesinin artırılması, 

 Pazarlama kanallarını çeĢitlendirerek üst gelir gruplarının da hedef alınmasını, 

 Doğal sermayenin korunması ve sürdürülebilir kılınması, 

 KarĢılaĢtırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeĢitlerini öne çıkaran bir yapının 

oluĢturulması Ģeklinde tanımlanmaktadır.  

Bu çerçevede; 

 Turizm yatırımları, geliĢmiĢ ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara 

kaydırılarak çeĢitlendirilecek ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması sağlanacaktır. 

 Turizm yatırımları yeĢil büyüme yaklaĢımı çerçevesinde doğal, tarihi, sosyal ve kültürel 

çevreyi koruyucu ve geliĢtirici bir anlayıĢla ele alınacaktır. 

 Uluslararası turizm pazarından alınan payın artırılabilmesi için seçilmiĢ pazarlar baĢta 

olmak üzere tanıtıma ve uluslararası örgütler nezdinde turizm alanında iĢbirliğine ağırlık 

verilecektir. 

 Ġstanbul baĢta olmak üzere geliĢme potansiyeli yüksek turizm bölgelerinin kültürel, sosyal 

ve doğal zenginlikleri sürdürülebilir turizm yaklaĢımıyla değerlendirilecek, ulaĢım ve 

teknik altyapı eksiklikleri hızla giderilecektir Ģeklinde ifade edilen temalar 

benimsenmiĢtir.  

c. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023 

Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 

belgesinde Türkiye geneli için geliĢtirilen vizyonun ana temaları;  
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 Sadece deniz-kum-güneĢ turizmine temellenen bir turizm anlayıĢı yerine turizmin 

çeĢitlendirilmesi  

 Sağlık ve termal turizm, kıĢ turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko-turizm ve yayla 

turizmi, kongre ve fuar turizminin geliĢtirilmesi, 

 Bu bağlamda turizm yatırımlarının butik otellere yöneltilmesi, kaliteli aile 

pansiyonculuğunun teĢvik edilmesi,  

 Özgün özellikleri ortaya çıkartan tanıtım stratejilerinin geliĢtirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır.  

Bu strateji belgesinde “kültür turizmi”, geliĢtirilmesi gereken turizm türü olarak ele 

alınmamakta, sadece markalaĢma stratejisi altında kültüre atıfta bulunulmaktadır. Kısıtlı 

sayıda orta ölçekli Anadolu kentleri için “kültür turizmi” canlandırılarak “marka kültür 

kentleri” oluĢturulacak denilmektedir. Ġstanbul, markalaĢma stratejisi bağlamda Ģehir 

turizminin geliĢtirileceği 4 büyük kent arasında sayılmakla yetinilmektedir.  

d. TÜBĠTAK Vizyon 2023 Kapsamında GeliĢtirilen Türkiye Turizm Vizyonu 

TÜBĠTAK tarafından yürütülen Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi kapsamında yer 

alan “UlaĢtırma ve Turizm” Paneli kapsamında Türkiye için benimsenen Turizm 2023 

Vizyonu Ģöyledir: 

“Dünyada beklenen gelişmeler ve ülke potansiyeli dikkate alınarak; Türkiye turizm 

sektörünün, Akdeniz‟in dördüncü büyük destinasyonu olma noktasını aşmış; ürün 

çeşitliliğini artırarak yılın tamamına yayılmış; seyahat özgürlüğünün önünde yasal ve 

fiziki engeller olmayan; sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş bir sektör olarak, eğitilmiş 

nitelikli işgücüyle, düzeyi gittikçe yükselen teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, öncelikle 

ülke halkının yaşam düzeyini yükseltici, kendi kaynağını yaratabilen, öz denetim 

yapabilen, rakip destinasyonlarla yarışabilen, iç verimliliği yüksek bir sektör haline 

gelmesi ve Türkiye‟nin „kitle‟ turizminin yanı sıra „bireysel‟ turizmin de önemli cazibe 

merkezlerinden birisi olması”. 

Türkiye için geliĢtirilen bu turizm vizyonundan Ġstanbul Turizm Ana Planı vizyonuna 

aktarılabilecek iki ana tema bulunmaktadır; sürdürülebilirlik ilkesi ve kitle turizminin yanı 

sıra bireysel turizmin benimsenmesi. 

Bu yaklaĢımlar; 

 Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasına 

 Yılın tamamına yayılan ve çeĢitlenen bir turizm anlayıĢına 

 Yatırımların ölçeğinin sürdürülebilir kent ve çevre ölçütleri içinde kalmasına, 

 Turizmin altyapısının yanı sıra kent ve kentlinin altyapısının geliĢtirilmesine, 
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 Yerel ekonomiye katkının ihmal edilmemesine, 

 Turizmden elde edilecek gelirlerin daha adil paylaĢılabilmesine  

 Kültürler arası diyaloğun artmasına iĢaret etmektedir. 

Bu vizyonun hayata geçmesi için önerilen ve Bölüm 4.3.2‟de ele alınacak olan hedefler de bu 

yaklaĢımları somutlaĢtırmaktadır.  

e. Ġstanbul Çevre Düzeni Planı Turizm Vizyonu 

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 (1/100.000 Ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, 

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 

kültür turizmini güçlendirmesi, Ġstanbul‟un bu konuda Londra, Paris, Roma, Viyana, 

Atina gibi diğer dünya kentleri ile arasındaki farkı kapatması bakımından önem arz 

etmektedir. 
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 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. 

f. ĠSTKA, Ġstanbul Bölge Planı Turizm Vizyonu 

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; yaĢanabilir ve yaĢam kalitesini sürekli yükselten kent: 

Ġstanbul” 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 
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 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 

g. KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-2023 

2009 yılında Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı) tarafından 

koordine edilen ve çok aktörlü, katılımlı süreçlerle gerçekleĢtirilen KentleĢme ġurası‟nın 

uygulama dokumanı olan “KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı” 

(www.kentges. gov.tr) 2010-2023 dönemini kapsayacak Ģekilde hazırlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu planın turizm sektörüne ve Ġstanbul Turizm Ana Planı‟na katkı ve 

yönlendirmeleri ağırlıkla mekânsal planlama kararları eksenindedir ve aĢağıdaki ana 

baĢlıklarda özetlenmesi mümkündür; 

Plan‟ın “sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yerleşme ve kentleşme ile yerleşme ve mekânsal 

planlamanın alan, tema ve boyutlarını kapsamakta” olduğu ve “mekâna ilişkin sektörleri 

bütünleşik bir yaklaşımla ilişkilendirdiği” dikkate alındığında Plan‟ın kararlarını Ġstanbul 

Turizm Ana Planı için referans çerçeve belgesi olarak kabul etmek gerekmektedir. 

KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı‟nda kentlerin geçmiĢte ve 

günümüzde karĢı karĢıya kaldığı sorunlar olarak tanımlanan aĢağıdaki sorunlar, Ġstanbul 

Turizm Ana Planı‟nın sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent temel 

ilkeleri çerçevesinde geliĢtirilecek politikaları için yön gösterici olmaktadır. KENTGES 

GeçmiĢte Ortaya Çıkan Sorunları; Kentsel Sorunlar ve Kentlerde Kontrolsüz Büyüme, Kırsal 

GeliĢme ve Göçler, Kaçak YapılaĢma ve Gecekondu, Afetlere Dayanıksız KentleĢme, Kentsel 

Altyapı ve Çevre Sorunları, Kentsel UlaĢım Sorunları, Planlama Sisteminden Kaynaklanan 

Sorunlar, Yerel Yönetimlerin Kapasiteleri olarak özetlemektedir. Bu sorunlar tümüyle ortadan 

kalkmamakla birlikte, sisteme yeni sorun alanları ilave olmuĢtur. Bunlar KENTGES 

dokümanında KentleĢmede Yeni Olgular olarak tanımlanmakta ve Ġklim DeğiĢikliği, Kentsel 

DönüĢüm, Sürdürülebilir Kent Formu ve Enerji Verimliliği baĢlıkları altında ele alınmaktadır. 

Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın bu sorun alanlarını da dikkate alarak yapılandırılması gerektiği 

çok açıktır. 
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h. Üst Planların Genel ve Turizm Vizyonlarının OrtaklaĢtırılması Ġle Elde Edilen 

Ġstanbul Vizyon ve Strateji Çerçevesi 

Üst Planların genel ve turizm vizyonlarının ortaklaĢtırılması için birinci aĢamada tüm plan 

kararlarında geçen kavramlar temalarına göre tasnif edilmiĢtir. Bu tasnifte altı farklı temanın 

her plan dokümanında farklı biçimlerde yer aldığı ortaya çıkmıĢtır. Bu temalar ve tekrar 

edilme sıklıkları aĢağıda verilmektedir:  

 Ekonomik-ekolojik-kültürel sürdürülebilirliği sağlamak (16). 

 Turizmi çeĢitlendirmek ve tüm yıla ve tüm bölgelere yaygınlaĢtırmak (14). 

 Turizmin tanıtım ve pazarlama olanaklarını artırmak (4). 

 Kentin-bölgenin altyapısını geliĢtirmek (6). 

 Turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak (5). 

 Turizmde niceliksel artıĢ sağlamak (4). 

Bu temalar içinde; 

Ekonomik-ekolojik-kültürel sürdürülebilirliği sağlamak baĢlığı tüm planlarda birden fazla 

sayıda ve farklı alt baĢlıklar halinde dile getirilen temadır. Bu konuda tüm planlarda bu 

konuda geliĢtirilen yaklaĢımları kapsayan ve özetleyen içerik; “İstanbul gibi gelişme 

potansiyeli yüksek turizm bölgelerinin kültürel, sosyal ve doğal zenginliklerinin sürdürülebilir 

turizm yaklaşımıyla değerlendirilmesi”dir (Orta Vadeli Program).  

Turizmi çeşitlendirmek ve tüm yıla ve tüm bölgelere yaygınlaştırmak baĢlığı da tüm planlarda 

dile getirilen bir tema olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu konuda da en kapsayıcı içerik Ġstanbul 

Çevre Düzeni Planı‟nın “İstanbul‟un küresel platformda rekabet üstünlüğünün kentin kültür 

ve turizm potansiyeli ile sağlanması” Ģeklinde ifade edilen yaklaĢımıdır.  

Turizmin tanıtım ve pazarlama olanaklarını artırmak baĢlığı ise üç planda dile getirilen 

temadır. Bu konuda da en kapsayıcı yaklaĢım olarak “özgün özellikleri ortaya çıkartan tanıtım 

stratejilerinin geliĢtirilmesi” (Türkiye Turizm Stratejisi 2023) yaklaĢımı benimsenmiĢtir.  

Kentin-bölgenin altyapısını geliştirmek baĢlığı üç planda dile getirilmektedir. Daha kapsayıcı 

olması açısından Orta Vadeli Program‟ın önerdiği “İstanbul başta olmak üzere gelişme 

potansiyeli yüksek turizm bölgelerinin ulaşım ve teknik altyapı eksikliklerinin hızla 

giderilmesi” yaklaĢımı kabul edilmektedir. 

Turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak teması dört plandan ikisinde aynı ifadelerle yer 

almaktadır. Daha kapsayıcı olan yaklaĢım ise ISTKA, Ġstanbul Bölge Planının ifadesidir: 

“Turizm hizmetlerinde kalite ve eriĢilebilirliğin artırılması”. 
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Turizmde niceliksel artış sağlamak yönündeki yaklaşıma ise orta vadeli program ve ISTKA, 

Ġstanbul Bölge Planı‟nda yer verilmektedir. “Sektörde yüksek katma değer üreten ekonomik 

faaliyetlerin desteklenmesi” Ģeklindeki Ġstanbul Bölge Planı yaklaĢımı daha kapsayıcı olarak 

gözükmektedir.  

Üst plan kararlarının analizi sonucunda elde edilen değerlendirmelerin Ġstanbul Turizm Ana 

Planı vizyonuna katkısının en sık tekrar edilen iki tema kullanılarak yapılması mümkündür. 

Bu temaların;  

 “Ġstanbul gibi geliĢme potansiyeli yüksek turizm bölgelerinin kültürel, sosyal ve doğal 

zenginliklerinin sürdürülebilir turizm yaklaĢımıyla değerlendirilmesi” 

 “Ġstanbul‟un küresel platformda rekabet üstünlüğünün kentin kültür ve turizm potansiyeli 

ile sağlanması”  

 Turizmin Bölgenin tamamına yayılarak çeĢitliliğinin artırılması ve turizm sezonunun 

bütün yıla yayılması 

Ģeklinde ortaya çıktığı görülmektedir.  

Bunun yanı sıra vizyon ve strateji çerçevesi çizilirken kullanılabilecek alt temalar olarak;  

 Özgün özellikleri ortaya çıkartan tanıtım stratejilerinin geliĢtirilmesi 

 Turizm hizmetlerinde kalite ve eriĢilebilirliğin artırılması  

 UlaĢım ve teknik altyapı eksikliklerinin hızla giderilmesi 

konularının da dikkate alınması gerektiği anlaĢılmaktadır. 
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4.2.1.2.3 Ġstanbul Turizm Ana Planı ÇalıĢmaları Kapsamında GerçekleĢtirilen Katılım 

Toplantılarında GeliĢtirilen Fikirlerin Değerlendirilmesiyle OluĢan Vizyon ve 

Strateji Çerçevesi 

4.2.1.2.3.1 Odak Grup ÇalıĢmaları 

a) Odak Grup Tasarımı 

Ġstanbul Turizm Ana Planı çalıĢmaları kapsamında gerçekleĢtirilen üç odak grup çalıĢmasının 

tasarımı YTÜ proje ekibi tarafından aĢağıdaki kavramsal yaklaĢım çerçevesinde 

hazırlanmıĢtır.  

“Turizm, dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Ülkeler, bölgeler, 

kentler artan küresel rekabet ortamında sermayeyi, yatırımları ve zengin turistleri çekmek 

için kıyasıya bir yarış içindedir. Türkiye‟de de turizm ekonominin motor güçlerinden 

birini teşkil etmekte; istihdam yaratmak, döviz girişi sağlamak ve yabancı sermaye 

yatırımlarını çekmek açısından önemli sektörlerden biri olarak görülmektedir.  

Son yıllarda giderek artan sayıda turist, seyahatlerini özel ilgi alanlarına göre 

planlamakta, tarihî ve kültürel miras ile çeşitli sanatsal ve kültürel aktiviteler artık 

turistlerin en önemli seyahat nedenleri arasında ilk sıraları almaktadır.  

İstanbul‟un sahip olduğu özgün kimlik, kentin küresel turizm pazarında ihtiyaç duyduğu 

rekabet gücünün belkemiğini oluşturmakta ve onu yabancı turist açısından ilgi çekici 

kılmaktadır. Ancak İstanbul‟un sahip olduğu bu zengin birikim, kentin dünya turizm 

sektörü içindeki ağırlığını artırması için tek başına yeterli değildir. Günümüzde pek çok 

kent, tanıtım ve imaj değerini yükseltmeye yönelik stratejilerini kültür ve sanat üzerinden 

kurgulamakta; dünya haritasında bir yer edinmek ya da mevcut konumlarını pekiştirmek 

ve çekiciliklerini artırmak için kültür-sanat alanını destekleyecek politikalar 

izlemektedirler. Bu yöndeki politikalar kentlerin yerel ve uluslararası kimliğine, imajına 

değer katmakta, kente gelen ziyaretçi sayısını artırmakta, turizmin yanı sıra pek çok 

başka sektörü de tetikleyerek kentsel ekonomiyi canlandırmakta ve istihdam yaratmakta, 

kentteki yaşam kalitesine ve toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmaktadır. 

Kentlerin sunduğu kültürel ve sanatsal ortam, canlı bir kentsel yaşam; kentlerin 

cazibesini yükselten, turistlerin kalış sürelerini uzatan ve turistlerin tekrar gelme isteğini 

artıran unsurlardır. Turist ziyaret ettiği kentte, kentin anıtsal yapılarını görmenin yanı 

sıra yapacak başka aktiviteler de bulabilmelidir. Bu bakımdan kentin turiste farklı 

olanaklar sunması önem taşımakta ve İstanbul‟un turizm potansiyelinin yeterince 

değerlendirilebilmesi ve turistlerin kalış sürelerini uzatacak stratejiler izlenmesi 

gerekmektedir. Bunun için ise İstanbul‟un kültür üçgeninin hem içinde, hem de dışında 

olmak üzere kentin kültürel altyapısının güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların 

çeşitlendirilmesi, farklı çekim odaklarının yaratılması, sürprizlerle dolu ve kaliteli bir 

kentsel çevrenin oluşturulması, gece ekonomisinin ve canlı bir kentsel-kültürel yaşamın 

desteklenmesi önem taşımaktadır. 

İstanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün coğrafyası ve doğal değerleri ile eşsiz bir kenttir. 

Bu nitelikleri, turizm potansiyellerini kullanmak açısından İstanbul‟a önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek ise, ancak günümüzde değişen değer 



 

 

64 

yargılarını, yaşam biçimlerini ve tüketim kalıplarını iyi kavramakla mümkündür. 

İstanbul‟un bu yeni eğilimler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve turizmi geliştirme 

politikalarının kültür eksenli stratejiler üzerinden kurgulanması gerekmektedir. 

İstanbul‟un doğal, kültürel ve tarihî miras alanları ile varlıklarının doğurduğu turizm 

potansiyelinin yanı sıra küresel düzlemde yarışma kapasitesi olan festivalleri, müzeleri, 

kültür-sanat faaliyetleri bulunmaktadır. İstanbul‟un kültür eksenli turizm stratejilerinin 

oluşturulmasında bütün bu potansiyeller bir arada önemli girdiler vermektedir. 

Dolayısıyla İstanbul için geliştirilecek turizm vizyonu, çok geniş bir perspektiften 

bakmayı gerektirmektedir.”  

Ġstanbul turizminin potansiyellerinin ve sorunları, tasarlanan bu kapsam içinde üç farklı 

paydaĢ grubu ile tartıĢılmıĢtır; 

Odak 1: Kültür-Sanat Sektörü, Eğlence Organizatörleri, Kültürel ve Yaratıcı Endüstrileri 

Temsilcileri ile aĢağıdaki konular tartıĢmaya açılmak üzere tasarlanmıĢtır: 

 Problem teĢhisi: Ġstanbul'da kültür sanat alanının geliĢiminin önündeki 

engeller/problemler nelerdir? 

 Uluslararası konum: Uluslararası düzlemde Ġstanbul kültür-sanat alanında hangi kentlerle, 

hangi kulvarda rekabet etmektedir? Ya da edebilir? Bu kentlerle rekabetinde Ġstanbul'un 

avantajlı yönleri nelerdir? Bu konuda Ġstanbul'u dezavantajlı kılan özellikleri nelerdir? 

Bunları aĢmak için neler yapılabilinir? Kamu neler yapmalıdır? 

 Öngörüler: Yerli ve yabancı ziyaretçi sayılarını artırmak için geleceğe yönelik politika, 

yatırım ve projeler nelerdir? Bu konuda kamu ne yapmalıdır? Özel sektör ne yapmalıdır? 

Ne tür iĢbirlikleri geliĢtirilebilinir? Kültür sanat alanının geliĢmesi için ne tür mekansal 

düzenlemelere ihtiyaç vardır? 

Odak 2: Turizm Sektörü Yatırımcıları ve Kamu Sektörü Temsilcileri ile aĢağıdaki konular 

tartıĢmaya açılmak üzere tasarlanmıĢtır: 

 Problem teĢhisi: Yatırım yaptığınız alan / Sorumlu olduğunuz kurum açısından turizm 

sektörünün Ġstanbul‟daki sürdürülebilir geliĢiminin önündeki engeller/problemler 

nelerdir?  

 Uluslararası konum: Turizm sektöründe yatırım yaptığınız alanda hangi kentlerle, hangi 

kulvarda rekabet etmektesiniz? Bu kentlerle rekabette Ġstanbul'un avantajlı yönleri 

nelerdir? Bu konuda Ġstanbul'u dezavantajlı kılan özellikleri nelerdir? Bunları aĢmak için 

neler yapılabilinir? Kamu neler yapmalıdır?  

 Öngörüler: Ġstanbul turizminin uluslar arası düzlemde geliĢmesini sürdürebilmesi için 

yatırım yaptığınız alanda neler yapılmalıdır? Sorumlu olduğunuz kurum neler 
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yapılmalıdır? Destekleyici ne tür yatırımlara ve altyapılara ihtiyaç vardır? Bu konuda 

kamu ne yapmalıdır? Özel sektör ne yapmalıdır? Ne tür iĢbirlikleri geliĢtirilebilinir? 

Yatırım yaptığınız alanların geliĢmesi için ne tür mekânsal düzenlemelere ihtiyaç vardır? 

Odak 3: İstanbul‟un Tanıtımını Yapanlar, Reklamcılar ve Pazarlama Uzmanları ile aĢağıdaki 

konular tartıĢmaya açılmak üzere tasarlanmıĢtır: 

 Problem teĢhisi: Ġstanbul‟un uluslararası düzlemde konumlandırması, tanıtımı açısından 

ne tür problemler yaĢanmaktadır?  

 Potansiyel tanımı: Ġstanbul‟un uluslararası düzelmede hangi özellikleri ile tanıtılması 

rekabetini artırır? Ġstanbul turizm sektöründe hangi kentlerle, hangi kulvarda rekabet 

edebilir? Bu kentlerle rekabette Ġstanbul'un avantajlı yönleri nelerdir? Bu konuda 

Ġstanbul'u dezavantajlı kılan özellikleri nelerdir? Bunları aĢmak için neler yapılabilinir? 

Kamu neler yapmalıdır? 

 Öngörüler: Ġstanbul‟u uluslararası düzlemde konumlandırmak için nasıl bir marka 

stratejisi izlemek lazımdır? Ġstanbul turizminin uluslararası düzlemde geliĢmesi için nelere 

odaklanmalıdır? Sorumlu olduğunuz kurum neler yapılmalıdır? Ġstanbul‟un tanıtımı için 

destekleyici ne tür yatırımlara ve altyapılara ihtiyaç vardır? Bu konuda kamu ne 

yapmalıdır? Özel sektör ne yapmalıdır? Ne tür iĢbirlikleri geliĢtirilebilinir?  

b) Yöntem ve Katılımcılar 

YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlığı ve Ticaret Ltd.ġti temsilcisi Lütfi H. Ensari
20

 tarafından 

yönetilen;  

 Odak 1: 10 Nisan 2012 tarihinde 12 paydaĢ ile
21

 

 Odak 2: 19 Nisan 2012 tarihinde 20 paydaĢ ile
22;

 

                                                 
20

 CMC (Certified Management Consultant - Sertifikalı Yönetim DanıĢmanı) yönetmiĢtir. 
21

 1.Görgün Taner, ĠKSV Genel Müdürü; 2. Korhan GümüĢ, Ġnsan YerleĢmeleri Derneği BaĢkanı (AKB Ġstanbul 

2010 Kentsel Projeler Direktörü); 3. Doç. Dr. Asu Aksoy, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve 

Yönetimi Merkezi Müdürü, 3. Güniz AtıĢ Azrak, Ġstanbul Modern Sanat Müzesi Direktörü Y.K. BaĢkanı Oya 

EczacıbaĢı aadına); 5. Cengiz Kenan Görendağlı, Ayasofya Müzesi (BaĢkan Haluk Dursun adına); 6. Prof. Dr. 

Ahmet Emre Bilgili, Ġstanbul Kültür ve Turizm Müdürü; 7. Ali Güreli, Contemporary Ġstanbul Yönetim Kurulu 

BaĢkanı; 8. Hakan Tanrıöver, Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi Koordinatörü ve 

Türkiye Kültürel Ġrtibat Noktası Sorumlusu; 9. Fırat Kasapoğlu, TESDER BaĢkanı; 10. Suay Aksoy, CAMOC, 

Uluslararası Kent Müzeleri Komitesi BaĢkanı; 11. Cem Yegül, Pozitif Tanıtım Organizasyon ġti. 12. Banu 

Tuncay Pozitif Tanıtım Organizasyon ġti. (Sirket Yöneticisi Ahmet Uluğ yerine). 
22

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü yerine 1.Kıvılcım 

Alpdoğan, UNESCO, Dünya Miras Alanları ġube Müdürü ve Ġstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kurulları Müdürleri: 2.Koray Engin, 3 No.lu Bölge Müdürü; 3.Serdar Tuğrul, 6. No.lu Bölge Müdürü; 4.Yener 

Çavdar, 2 No.lu Bölge Müdürü; 5.RaĢit ġentürk, 2 No.lu Yenileme Alanları Bölge Müdürü;6.Sadık Ġnaldı, 1 

No.lu Bölge Müdürünü temsilen; 7.Nükhet Baydemir, 1 No.lu Yenileme Alanları Bölge Müdürünü 

temsilen;8.Selda Burma,4 No.lu Bölge Müdürünü temsilen; Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Yatırımları ve 

ĠĢletmeleri Genel Müdürü Zeki Can yerine 9. Özgür Almaç, 10. Cenk Oğuzsoy; 11.Ali Mazak, ĠBB Turizm 
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 Odak 3: 24 Mayıs 2012 tarihinde 9 paydaĢ ile
23;

 

 Yıldız Teknik Üniversite‟sinde gerçekleĢtirilmiĢtir
24

. 

Tüm görüĢmeler daha önce YTÜ proje ekibi tarafından hazırlanan kavramsal yaklaĢım 

kapsamında üretilen iki açık uçlu soru çerçevesinde yürütülmüĢtür. Moderatör her bölümün 

basında katılımcılara hazırlık için 10 ar dakikalık süre tanımıĢ yanıt ve yorumlarının genel 

özet çerçevesini, yazılı hale getirmelerini istemiĢtir. Toplantılar sırasında ses ve görüntü kaydı 

alınmıĢ, genel değerlendirme, her toplantının genel değerlendirmesi ve her odak grup 

toplantısının katılımcı görüĢlerinin yazılı tutanakları raporlanmıĢtır (Ek:1: Ġstanbul Turizm 

Master Planı ÇalıĢmasına Girdi OluĢturmak Üzere Yapılan Odak Grup ÇalıĢmaları Sonuç 

Raporu).  

c) Problem Tanımı ve Çözüm Önerilerine ĠliĢkin Yanıtların Frekans 

Dağılımı 

Odak Grup çalıĢmalarının her üçünde de katılımcılar çalıĢmaların ilk bölümünde öncelikli 

problemler nelerdir sorusuna bireysel yanıtlar vermiĢlerdir. Bu soru; 

Ġlk odak grupta: 

“İstanbul‟da kültür sanat alanının gelişiminin önündeki engeller/problemler nelerdir?” 

Ģeklinde, 

  

                                                                                                                                                         
Müdürü, 12.Yunus Emre Ayören, iBB, Raylı Sistemler; 13.Hamit AteĢ, ĠBB, Raylı Sistemler Md. Yrd. 14. Erol 

Aksoy, TYD - Turizm Yatırımcıları Derneği (YK. BĢk.Turgut Gür yerine); 15.Abdullah Korun, ITO Lokanta ve 

Kafeler Meslek Komitesi BaĢkanı; 16.Kasım ZOTO, TUROB – Turizm Otelciler Birliği Genel Koordinatörü 

(TUROB BaĢkanı Timur Bayındır yerine); 17.Seden Edgü, TUREB / IRO Temsilen (TUREB/IRO BaĢkanı ġerif 

Yenen yerine); 18.Faruk Pekin, TÜRSAB Kültür Turizmi Ġhtisas Komisyonu Üyesi/FEST Travel YK Baskanı 

/Kültür Bilincini GeliĢtirme Vakfı; 19. Günnur Özalp, TÜRSAB Sağlık Turizmi Ġhtisas Komisyonu Sorumlu YK 

Üyesi; 20. Erdoğan Altındis, Manzara Ġstanbul ĠĢletmecisi. 
23

 1. Tülin Ersöz, Ġstanbul Turizm Atölyesi Koordinatörü, 2. Özgül Özkan Yavuz, Ġstanbul Kültür ve Turizm 

Müdür Yardımcısı, 3. Aysegül Molu, Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı; 4. Esra Ekmekçi, dDf Ajans 

Baskanı; 5. Arhan Kayar, dDf Yönetim Kurulu Üyesi; 6. Mehmet Cihangir, Wizard Ġstanbul, Kurucu Ortak; 7. 

Serdar Ekrem Sirin, THY Reklam ve Pazarlama Müdürü; 8. Muhterem Ġlgüner, BrandAssist, Kurucu; 9. Prof. 

Dr. Meryem Korzay, Boğaziçi Üniversitesi Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü. 
24

 Ġlk odak grupta davet edilenlerin sayısı 16 idi. 4 davetli katılmadı (%25) 12 katılımcının 4 ü davet edilen 

kurum ve kiĢileri temsilen katıldı (%25). Davetli her kurumu temsilen 1 kiĢi katıldı. Ġkinci odak grupta 16 davetli 

vardı. 6sı katılmadı (%37,5), 6 kurum davetlisini temsilen 6+7=13 kiĢi katıldı (%37,5). Üçüncü odak grupta 13 

davetlinin 4 ü katıldı (30,7), 9 u katılmadı. 
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Ġkinci odak grupta: 

“Sizin gözünüzde sürdürülebilir bir İstanbul turizmi, söz konusu olduğunda problem ve/veya 

problemler nedir? olarak  

Üçüncü grupta: 

“Ġstanbul‟un turizmde uluslararası düzlemdeki marka değerinin / rekabet gücünün 

yükseltilmesinde; 

a. Öncelikli engeller (problemler)(iyileĢtirilmesi gereken alanlar) nedir?  

b. Ġstanbul‟u farklı kılan ve veya kılacak öncelikli özellikleri / yönleri nelerdir? Ģeklinde 

sorulmuĢtur. 

Bu sorulara verilen cevapların ana grupları itibariyle sayısal analizinin önceliklendirilmesi 

özet olarak aĢağıdadır: 

1. Turist beklentilerini karĢılamadaki riskler ve alt yapı (Mekân güvenlik, trafik, mali kaynak 

vb.) kısıtlılıklar konusunda tanımlar 45 defa (24 kiĢi tarafından) yapılmıĢtır. 

2. Turizm ve kültür anlayıĢı, kavramsal bütünsellik, marka olabilme temel gerekleri ile 

sürdürülebilir olmaya iliĢkin problem tanımını 41 kez (30 ayrı kiĢi tarafından) yapılmıĢtır. 

3. Organizasyonel yapının kısıtlılıkları ile yönetim modeli, koordinasyon ve iletiĢim 

gereklerine iliĢkin problem tanımları 30 kere (20 kiĢi) tarafından yapılmıĢtır. 

4. Tarih ve kültür varlıklarının korunması, imar planlama, genel politikalar ve Ġstanbul‟u 

farklı kılan özelliklerle ilgili problem tanımları 22 kez (14 ayrı kiĢi tarafından) yapılmıĢtır. 

5. Turiste sunulması gerekli önceliklerle ilgili anlayıĢın geliĢtirilmesi için bilincin 

geliĢtirilmesi ve farkındalık yaratılmasına ve ilgili eğitim gerekleri konusundaki problem 

tanıtımları 14 kez (9 kiĢi tarafından) yapılmıĢtır. 

Ġkinci bölümde ise katılımcılara her üç grupta da çözüm yolları ile süreç analizi ve kıyaslama 

yoluyla tüm dünya ülkelerinden yararlanılabilecek örnek model ülke ve kentler konusundaki 

görüĢleri istenmiĢtir. Bu istek; 

Birinci odak grupta: 

Her biriniz kendi alanınızda ve kendi gözünüzde biraz önce tartıĢılanları kim en iyi yapıyor? 

Hangi Ģehir, hangi kent, hangi ülke neyi farklı yapıyor? Biz bunu yapabilir miyiz? Nereden 

baĢlayabiliriz? Öncelikli üç adım ne olmalıdır? 
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Ġkinci odak grupta: 

Ġlk bölümde sürdürülebilirlik gözü ile baktığınızda sorun, problem nedir tanımı yapmaya 

çalıĢtınız. Ġkinci bölümde de gerçek anlamda sizin gözünüzle, sizin bulunduğunuz yerden 

bakıldığında çözüm önerileri nedir? Ama bunu standart çözüm bunlardır gibi düĢünmeyin, 

dünyaya baktığınızda daha iyi yapan olarak gördükleriniz var mı? Böyle bir örnek veya 

örnekler olabilir mi? Dolayısı ile ne yapılabilir? Çözüm önerisine böyle bir boyut katarak, 

kopya etmekten söz etmiyorum; bize ilham verecek anlamda bir “benchmark” olabilir mi? 

Örneğim ulaĢım dediniz, bunu en iyi sağlayan, tabi sürdürülebilir turizme, kültür varlıklarının 

korunmasına yardımcı olacak, en iyi kim yapıyor? Biz nasıl yapabiliriz? 

Üçüncü odak grupta: 

Ġstanbul turizm sektöründe rekabet gücünün yükseltilmesi için; (Hangi kulvarda /iyileĢtirmesi 

gereken ilk soruda belirttiğiniz öncelikli 3 alan için) dünyanın hangi kentlerini örnek model 

olarak almalıdır? 

Bu konuda öncelikle ne yapılmalıdır? Kamu / özel sektör ne yapmalıdır? Ģeklinde 

sorulmuĢtur. 

Bu sorulara verilen cevapların ana grupları itibariyle sayısal analizinin alınan geri bildirim 

sayılarına göre önceliklendirilmiĢözeti aĢağıdadır: 

6. ÇeĢitli süreçlerinin örnek model olarak alınabileceği dünya ülke ve kentleri konusunda 37 

öneri alınmıĢtır. Bunların 34 ü olumlu (kıyaslama yapılabilecek kentler ve iyi örnekler 

vardır) yöndedir. 

7. Ġçerik alt yapısını zenginleĢtirme, organizasyonel yapıyı geliĢtirme konusundaki öneri 

sayısı 37 olmuĢtur (28 katılımcı tarafından). 

8. Temel kavramsal turizm ve kültür anlayıĢının, alt yapısının ve yaklaĢımlarının 

iyileĢtirilmesi için yapılan öneri sayısı 29‟dur (22 kiĢi tarafından iletilmiĢtir). 

9. Genel politikaların, stratejik yön ve yolun belirlenmesine iliĢkin öneri sayıları 19 dur (13 

katılımcı tarafından önerilmiĢtir). 

10. Alt yapı iyileĢtirmeleri için yapılan önerilerin sayısı 11 olmuĢtur (8 kiĢi tarafından) 

11. Farkındalık arttırma, bilinç oluĢturma ve koordinasyonu konularında 8 öneri gelmiĢtir 

(5kiĢi tarafından yapıldı). 
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d) Odak Grup ÇalıĢması-1: Kültür-Sanat Sektörü, Eğlence Organizatörleri, 

Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Temsilcileri  

Odak Grup 1 çalıĢmasında Ġstanbul‟un kültür sanat sektörünün önde gelenleri, eğlence 

organizatörleri, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin oluĢan katılımcılara sorulan Ġstanbul‟da 

kültür-sanat alanının geliĢiminin önündeki engeller, problemler nelerdir; biz farklı ülke, kent 

deneyimlerinden de yararlanarak neyi yapabiliriz ve öncelikli adımlarımız neler olmalıdır 

sorularına verilen cevapların içeriklerinin analiz edilmesiyle ortaya çıkan vizyon ve strateji 

çerçevesi aĢağıdaki gibi özetlenebilmektedir: 

 Kültür sanat alanında kamu desteğinin artırılması gerektiği (4) 

“En önemli eksiklik, yerel yönetimin desteğini tam olarak kullanmamasıdır. Avrupa‟da yerel 

yönetim desteği çok kuvvetlidir. Bu da kültürel alanda yapılan işlere güç vermektedir”. 

“Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm bakanlığı oldu ama kültür bakanlığı olmadı. Çünkü 

turizme verilen zaman ve destek çok fazla. Kişi başına düşen para 3,5 misli artmakla birlikte, 

Kültüre ayrılan payda üç misli büyüdü mü? Hayır. Kültüre ayrılan para giderek azaldı”. 

“Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın bu yıl bütçeden aldığı pay binde 4 „ten binde 5‟çıkmıştır. 1. 

7‟nin, 1,1‟i turizme gidiyor. Geriye 600 kadar bir şey de kültüre kalıyor”. 

 Kültürün fonlanması için çeĢitli mekanizmaların geliĢtirilmesine ve mevcut fonların daha 

efektif kullanılabilir olması için bilgilendirmeye ihtiyaç bulunduğu (7) 

“Avrupa‟da “city tax” diye bir şey var. Yerel yönetim bunu alıyor sonra götürüp kültür sanata 

dağıtıyor.” 

“Yerel yönetim kendi belirlediği bir etkinlik için özel sektörden destek alınması gibi dünyanın 

hiçbir yerinde bulunmayan bir formül ortaya çıkıyor. Yerel yönetimin para ayırması için 

mevzuat düzenlenmeli”. 

“Kültür ve sanat için kaynak gerekli. Kaynağın doğru yönetişim modeliyle paylaşılması 

gerekli.” 

“Özel sektörün yapmak istediği işlerin çoğu” sponsor desteğiyle yurutuluyor. Sponsor yeterli 

değil. Avrupa‟da fonlar var. Yerel destek var”. 

“Benzinden bir kuruşluk fon iyi işleyen bir model olabilirdi. Kimseyi de fazla incitmiyordu” 

“Kültürle ilgili yaptığımız işlerde eğitimli ve mevzua hâkim temsilciler olmalı”. 

“Kültür sektörü AB kültür programlarına yeterli başvuru yapmıyor”. 

 Kültür yönetiminde koordinasyonu sağlayacak, kaynakları iyi yönetecek katılımcı, 

bağımsız bir yapı kurulması(6) 

“Devlet ve belediyenin desteğiyle bağımsız uzmanlardan oluşan ve kuralları konularak 

oluşturulmuş bir kurul hayata geçirmeli”. 



 

 

70 

“Bağımsız bir kurul bu paraları kültür sanata dağıtacak. Siyaset para verip gidip orada 

konuşmayacak”. 

“Kültürle ilgili yaptığımız işlerde, Devlet‟le ilgili kapıları çalamıyorsak temsilciler olmalı.” 

“Temsilciler eğitimli ve mevzua hâkim olmalı. Ve onlar vasıtasıyla derdimizi anlatabilmek 

belki kısa vadeli bir çözüm olabilir”. 

“Gerek belediye ve gerek devlet kültür ve sanat alanlarında karar alma alanlarında 

paylaşımcı ve şeffaf değiller. Uygulamalar da öyle”. 

“Kültür ve sanat için kaynak gerekli. Kaynağın doğru yönetişim modeliyle paylaşılması 

gerekli”. 

“Koordinasyon planlama eksikliği var. Ayrılan paranın iyi kullanılıp kullanılmadığı da 

önemli”. 

 Sektörle birlikte Kültür endüstrilerinde kaliteyi geliĢtirecek mevzuat düzenlemeleri için 

çalıĢmalar yapılması (3) 

“Eksik ve yanlış kanuni yapı var. Kültür endüstrisinin tabi olduğu kanunlarla ilgili fazla bir 

çalışma yapılmadı. Regülasyon yok”. 

“Kültür endüstrisinin ticari tarafında çok ciddi kayıt dışılık var. Bunun böyle olmasının 

nedenlerinin başında vergilerin yüksek olması, regülasyonun olmaması, ihale kanunu 

geliyor”. 

 Kültür ve sanat alanının üretim ile çeĢitlendirilmesi, zenginleĢtirilmesi (2) 

“Kültür ve sanat alanında biz çeşitlenmeye ve zenginleşmeye gitmez isek, bunu sadece, 

anıtlarımız, müzelerimiz, Kapalıçarşı‟mıza hapsedersek (üretimi bugünle 

zenginleştirmiyorsak) o zaman biz ancak Ortadoğu kentleriyle rekabet eder hale geliriz”. 

 Kültür ve sanat üretiminin yaygınlaĢtırılması (4) 

“Kültürün bir tarih, bir de bu gün (üretim) boyutu gerçeğinin olduğunun önemli olduğunu 

düşünüyorum”. 

“Kültür ve sanat 13 milyonun estetik disiplin içinde ürettiği her şeydir. Ve bu kentin her 

yerinde mümkün olabilir. Bunun için kentin, her yerinde bunun oluşması için gerekli iklim 

oluşturulmalıdır”. 

“Halka indirerek yapmamız gereken şeyler de var. Gençliğe yatırım yapmak gibi”. 

 Kültür ve sanatın üretim ve tüketim altyapısının geliĢtirilmesi gerektiği (4) 

“İstanbul‟daki temel sorun mekân sorudur. Mekanlar çok amaçlı yapılmamıştır. Bu da 

yapılan işlerin kalitesini etkilemektedir”. 

“Mekan yetersiz. İstanbul‟da 120 salon var. Yanlış yapılmış. 100 tanesi bile kullanılamıyor. 

Yanlış yapılmış. Mal çıkaramıyoruz. Koordinasyonsuzluk var. Standart yok. Belediye içinde de 

koordinasyonsuzluk var. Belediyelerin salonu var. Boş duruyor. Özel sektörün, tiyatrocuların 

salonu yok”. 
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“Alt yapı mekân eksikliği var. Mekanlarla ilgili alanlarda yerel yönetimin yaklaşımları 

sorunlu. Bu alana girmek isteyen yaratıcı endüstriye, girmek isteyenler için fon yaratılmıyor”. 

 Kültür sektöründe içerik geliĢtirme ve planlamasına öncelik verilmesi, ihale sisteminden 

vazgeçilmesi (5) 

“Kültür ve turizm arasındaki ilişki tanımlanmalı. Kültür, turizm olacak diye tartışılan bir 

nesne olmaktan çıkarılmalı. İstanbul‟un Kültür başkenti olduğu unutulup kaç turist geleceğine 

bakıyoruz. Kültür ve sanatın kentle ilişkisi bina yapmakla olmuyor. İçerik planlaması 

yapılmıyor”. 

“Belediyenin ihale işinden kurtulması gerek. Cemal Reşit Rey‟in programlarını oluşturup 6 

aylık ihale sistemiyle çıkartıp sonra da başkası girmesin diye o ihale sisteminin içine kültür 

AŞ‟yi tanımlamak sadece bizim ülkede vardır”. 

“Yaratıcı işlerle bu ihale sistemi çalışmaz. Bağımsız kuruluşlar bunlara müdahale etmeli. 

Kültür ve sanat bürokratlara bırakılmamalıdır”. 

 Kültürün araçsallaĢtırılmadan turizmin buluĢturulması, bireysel turizmin desteklenmesi 

(3) 

“Kültür turizmi kültürel miras değil her türlü urundur. Her türlü kültürün turizmi yapılabilir. 

Turizm olsun diye kültür üretimi değil, üretilen kültürün uluslararası alanda 7 milyar insanla 

paylaşılabilecek şekilde yapılacak tanıtım kültür turizminin tanıtımıdır”. 

“Dünyada kültür ve sanatı bireysel turistler fazla kullanıyorlar. Turistlerin kalış süresi 

açısından da bireysel turistler kitlesel turistlerden daha uzun kalıyorlar. Bunlara eğilmemiz 

gerekir. Bireysel turizmin yapılabilmesi için kültür ve sanatın çeşitlenmesi gerek”. 

 Kültür ve sanat aktivitelerinin bilinir kılınması, duyurulması, çağdaĢ iletiĢim ve 

enformasyon tekniklerinin kullanılması (4) 

“İstanbul‟da kültür ve sanat etkinliklerinin bilinirliği sorunu var. Bunun aşılması gerekir. 

Şehirde ne var ne yok bilinmiyor”. 

“İstanbul‟da bir sürü işler yapılıyor. Ancak bunlar doğru paketlenip doğru bir şekilde ortaya 

konmuyor. Turist, Konser, müze vb. gibi dâhil olabileceği paketleri satın alamıyor. Bu 

paketler İstanbul‟u 2-3 günde tanıyabileceği noktalar. Bunların doğru paketlenmediğini 

düşünüyorum”. 

“Sultanahmet durağında bir enformasyon kiosku var. Tüm dünyada aynı ikon olmasına 

rağmen burada özel bir “İ” yaratılmış. Bir yabancının oranın enformasyon bürosu olduğunu 

anlaması mümkün değil”. 

“İçeride ve dışarda 2010 broşürleri var. Sadece bir tane broşür var o da 1453 Fetih 

Müzesinin broşürü. Müze kartı oradan alabiliyorsunuz ama bildiğiniz gibi sadece yerli halk 

müze kartı alabilir. Hâlbuki Londra‟dan Fransa müzeleri için kart alabilirsiniz”. 
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 Kültür sanat alanında uluslararası networklere katılım (2) 

“Bizde kültür sanattaki öncülerimize baktığımızda onların uluslararası networklerinin 

olmadıklarını, hiçbir uluslararası projeye dahil olmadıklarını ve bu alanda bilgi 

birikimlerinin yetersiz olduğunu görüyoruz”. 

“Kültür sanattaki öncü kurumlar uluslararası bir networke sahip olmaları ve uluslararası 

ilişkiler kurarak uluslararası ortak üretimlere imza atmalı”. 

 ÇağdaĢ müzeciliğin geliĢmesi, etkin müze yönetimi ve alan yönetimi 

“Kültür ve sanat alanında çeşitlemeye gitmezsek Ortadoğu kentleriyle rekabet eder hale 

geliriz. Bu illa kazanacağımız bir rekabet de olmaz. Çünkü biz bir yandan da İstanbul‟un 

tarihsel ve kültürel çok katmanlılığını yalınlaştırıyoruz. Silikleştiriyoruz. Doğuya bakıyoruz. 

Bir İslam Sanatları müzesi kurmuş, bir web siteleri var. Adamların misyonu var. Ben dünyanın 

en iyi İslam sanatları müzesi olacağım diyor. Ve daha koleksiyon topluyor. Bizim Türk ve 

İslam Eserleri Müzemize bakıyorum. 84‟ten beri aynı şeyler, teşhirler duruyor. Bir kendine 

has web sitesi yok.” 

“Alan yönetimi, müze yönetimi etkinliği arttırılabilir.” 

 Kamu Özel Sektör sivil toplum ortaklıkları geliĢtirilmesi  

“Devletle özel sektör elele yürümeli. İletişim ve daha fazla etkileşim içinde olmalı”. 

“Bu kentin yönetilmesi, turizminin yönetilmesi için kamu, yerel yönetim ve özel sektörün 

muhakkak işbirliği gerekliliği”. 

e) Odak Grup ÇalıĢması-2: Yatırımcılar ve Kamu Temsilcileri 

Odak Grup 2 çalıĢmasında yatırımcı ve kamu temsilcilerinden oluĢan katılımcılara sorulan 

“sürdürülebilir bir Ġstanbul turizmi söz konusu olduğunda problemler nedir ve bu 

problemlerin çözümü için neler düĢünülebilir sorularına verilen cevapların içeriklerinin analiz 

edilmesiyle ortaya çıkan vizyon ve strateji çerçevesi aĢağıdaki gibi özetlenebilmektedir: 

 YapılaĢma baskısı yaratmayan, doğal alanları tahrip etmeyen bir turizm anlayıĢı (5): 

“Türkiye büyüyor, İstanbul da büyüyor ama biraz obez büyüyor, bu büyümeyi 

şekillendirmemiz ve yönetmemiz gerekli”. 

“Kontrol edilmekte zorlanılan rant kültür varlıklarını hızlı bir erozyona maruz bırakmakta” 

“Sürdürülebilir olma ana hedef alınmalıdır”. 

 Turizm türlerinde seçici olunması, Ġstanbul‟un kültürel ve doğal değerlerini 

zedelemeyecek turizm türlerinin desteklenmesi (3): 

“Bireysel turizme doğru ivme kazanan bu kentte kültür endüstrileri, yaratıcı endüstriler, 

gösteri ve sahne sanatları, bienaller, operalar, konserler, vb. hep önde olmak zorundadır”. 

“Somut olmayan kültürü mirasının da korunması ve tanıtılması gerekmektedir”. 
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“Turizm Master Planı‟nda İstanbul turizmi kesinlikle kültür turizmine endekslenmelidir”. 

Üç yüz yataklı beş yüz yataklı oteller deği, küçük çapta çözümler, yavaş gelişimler, insanları 

katarak gelişimler daha kalıcı olacaktır”. 

 YaĢanabilir bir çevrenin sürekliliği (2): 

“Plansızlık ve kaos İstanbul için çok çekici özellikler, ama bu kaos planların ilgili 

kurumlarca uygulanmaması anlamına gelmemelidir”. 

 Ülke ve bölge ölçeğinde ortak turizm vizyonunun oluĢturulması (2): 

“Bir konuda ilkesel ve uzun vadeli politika belirlemekle günlük siyasetin birbirinden 

ayrılması gerekir”. 

“Türkiye‟nin bir kültür politikası olmalı, turizm politikası da bunun içinde düşünülmeli”. 

“Bu konuda sadece işgücüne ve halka dönük değil kuruluşlara ve yatırımcılara da eğitim 

sağlanması”. 

“Zaman zaman günlük siyasetten kaynaklanan tarihin belirli dönemlerine ve kentin belirli 

bölgelerine, eserlerine öncelik veren yaklaşımımız var, bu şekilde olmamalı. Hepsine birden 

sahip çıkmalıyız”. 

“Perşembe Pazarındaki Arap Camisinde muhteşem duvar resimleri çıktı. Rönesans sanatı 

açısından akıl almaz güzellikte, ne yazık ki alçıpenle kapatıldı. Hangi markayı açacağız biz, 

hangi İstanbul‟u pazarlayacağız? 

 Plan kararlarında kültürel ve doğal değerlerin korunmasının öncelikli olması (3): 

“Korunması gereken alanlarda, Boğaz kıyısında silueti doğrudan etkileyen yapılar için ortak 

bir politika oluşturulması gerekiyor”  

 Herhangi bir kentte olan sıradan Ģeylerin Ġstanbul‟a enjekte edilmediği, “YaĢamın 

kendisinin markayı yarattığı” anlayıĢıyla kente bakıldığı, yapaylaĢtırılmayan, sadece 

üzerindeki tozun temizlendiği, Ġstanbul‟un güzelliği ve geliĢmemiĢ yönüyle birlikte 

sunulduğu bir yaklaĢım (4):  

“İstanbul‟un marka tanımını yapmamız gerekiyor”. 

“İstanbul‟u herhangi bir dünya kenti yapmanın hiçbir âlemi yoktur. İstanbul‟un kendine has 

özellikleri vardır, her tarafın Dubai olması gerekmiyor”. 

Danışma fonksiyonu olan, İstanbul‟un imajını tanımlanıp, yapılacak herşeyin acaba bu imaja 

uygun mu diye danışılabileceği bir yerin oluşturulmasına ihtiyaç vardır”. 

“Önemli olan, gelen insanları şehre birebir katmak…” 

 Anıt ve sivil mimarlık örneği yapıların turizm için bir sermaye olarak algılanmaması 

gerektiği (2): 
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“Planlarda turizm fonksiyonunun verildiği alanlardan konut fonksiyonunun bertaraf edilmesi 

bir takım dekor alanların ortaya çıkmasına, yaşayan halktan yoksun kalmasına sebep oluyor, 

bu ise turizm algısını zayıflatıyor”. 

“Tarihi alanlarda yaşayanların turizm gelirlerinden pay alması”. 

 Kentin kültür ve sanat alanlarının kolay eriĢilebilir olduğu bir altyapı (3): 

“Metro gayet güzel çalışıyor. Bunu çok daha hızlı şekilde, her yöreye her yöne göre 

hızlandırıp, ulaşıma katkısını arttırmak lazım. Deniz ulaşımını değerlendirmek lazım” 

“Marmaray devreye girdiğinde her yönden bir saatte 100,000 kişi kentin merkezine, ya 

Üsküdar ya Sirkeci‟ye gelecek, oradan da dışarıya çıkacak. Bu insanların hareketleri ne 

olacak, dağıtacak mıyız, orada mı tutacağız”? 

“Tehlikeli bir olay lastik tekerlekli geçiş tüneli. Bugün Harem‟den başlayan E5i 

Çatladıkapı‟ya, bağlayan tünel; günde 50-60,000 araçtan bahsediliyor; Tarihi 

Yarımada‟daki iki gidiş iki dönüş olan sahil yolu altı şeride çevrilecek”. 

 Nitelikli turizm hizmetinin sunulması (5): 

“Türkiye‟yi de İstanbul‟u da çok ucuzlaştırıyoruz. Ucuz bir turizmi destekleyerek ucuz bir 

imaj yaratıyoruz”. 

“Kitle turizminin doğayı, doğal kaynakları nasıl tükettiğini ve bunun uzun vadede getirisinin 

değil götürüsünün olduğunu dünyadaki kötü örnekleriyle gördük. Madem bir kötü örnek var 

niye yatak sayısını arttırmak gibi bir çabamız vardır, yatak kalitesini, konaklama kalitesini 

arttırmak varken”. 

 Turizm aktivitelerini Tarihi Yarımada‟nın dıĢına taĢıyan stratejiler (2): 

 Ġç turizmin ve Ġstanbullunun rekreasyonel ihtiyaçlarının ihmal edilmediği bir bakıĢ açısı 

(2): 

“Yerli turizm mutlaka ana nokta olmalıdır. Biz turizmciler yerli turizme yer vermeden 

yabancı turizmin gelişmeyeceğini çok iyi biliriz”. 

 Turizminin yönetilmesinin bu kentin yönetilmesinden ayrı düĢünülmemesi ve kamu, özel 

sektör ve sivil toplum iĢbirliği gerekliliği (4): 

“Turizm konusunda bir koordinasyon merkezi acilen oluşturulmalıdır. Bütün kurumların eş 

zamanlı katkıda bulunabileceği; turizmle ilgili herkesin her zaman ulaşabileceği bir dijital 

ortam, teknolojik ortam yaratılmalıdır” 

Alan yönetimi, müze yönetimi uygulamalarının etkinliği arttırılabilir; o zaman farklı 

kurumlara ait kültür varlıklarımızın birbirlerinden programsız bir sekilde gündeme 

alınmasının önüne geçilebilir. 
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 Kurumsal iletiĢimin, paylaĢımın ve birlikte çalıĢma anlayıĢının yerleĢik hale getirilmesi 

(5): 

“Bugün kültürümüze, turizmimize kazandırılması gereken çok önemli değerlerimiz önemli bir 

kısmı Kültür Bakanlığının, önemli bir kısmı Vakıfların, Büyük Şehir Belediyemizin, 

Hazinenin. Bunların her birinin kendi programları çerçevesinde değil bir strateji 

çerçevesinde, bir turizm master planı içerisinde günümüze kazandırılması ve kullanım 

şartlarının oluşturulması gerekliliği var”.  

Alan yönetimi, müze yönetimi uygulamalarının etkinliği arttırılabilir; o zaman farklı 

kurumlara ait kültür varlıklarımızın birbirlerinden bağımsız bir şekilde gündeme alınmasının 

önüne geçilebilir”. 

“Planlama yetkisi çok sayıda bakanlığa dağılmış durumda. Bunların yerel yönetimlerin 

koordinasyonunda toplanması gerekiyor”. 

f) Odak Grup ÇalıĢması-3: Ġstanbul‟un Tanıtımını Yapanlar, Reklamcılar 

ve Pazarlama Uzmanları 

Odak Grup 3 çalıĢmasında Ġstanbul‟un tanıtımı ve marka değerinin oluĢturulmasında sektörün 

önde gelenleri ve konuyla ilgili kamu kurum temsilcilerinden oluĢan katılımcılara sorulan 

Ġstanbul‟un turizmde uluslararası düzlemdeki marka değerinin ve rekabet gücünün 

yükseltilmesinde; öncelikli engeller nedir ve Ġstanbul‟u farklı kılan ve veya kılacak öncelikli 

özellikleri nelerdir; Ġstanbul‟un turizm sektöründe rekabet gücünün yükseltilmesi için; a. 

Hangi kulvarda iyileĢtirmesi gerekir, dünyanın hangi kentlerini örnek model olarak almalıdır 

ve bu konuda kamu ve özel sektör öncelikle ne yapılmalıdır sorularına verilen cevapların 

içeriklerinin analiz edilmesiyle ortaya çıkan vizyon ve strateji çerçevesi aĢağıdaki gibi 

özetlenebilmektedir: 

 Ġstanbul‟un marka değerini kamu ve özel sektör katılımıyla yönetecek kurumsal bir 

yapının oluĢturulması ihtiyacı (8): 

“Bütün dünya şehirlerinde olduğu gibi bu işten sorumlu, bir kurum olması gerekir. Bu bir 

devlet kurumu olamaz; içinde devletin de olduğu ama özel sektör hızında, mantığında çalışan 

bir şirket yapılanması olması gereklidir. Bu New York‟ta da, Berlin‟de de, Amsterdam‟da da 

böyledir”. 

“Sekiz yıl önce bakanlık, yerel yönetimler, STK‟lar, sektör temsilcileri, basın mensupları ve 

sanatçılardan oluşan 60 kişilik platform projeler üretiyor, ancak işin içine siyaset girince, bir 

takım kuruluşlar girince önümüzü kesiyorlar, hızlı yol alamıyoruz”. 

“…yönetsel bir üst çatının olmayışı, bir otoritenin, işe adanmış, görevlendirilmiş bir birimin 

olmayışı”. 

“Türkiye‟de kamunun çalışması oldukça dikey bir biçimde gerçekleşiyor; kooperasyona veya 

yatay çalışmaya çok açık olmayan bir iş yapma kültürümüz var. Yatay bağlantılı 
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organizasyonların işlemediğini düşünüyorum Türkiye‟de. Dolayısı ile yetkilendirilmiş ayrı, 

özerk bir yönetim grubunun elzem olduğu kanaatindeyim”. 

“Türkiye‟de turizm endüstrisinde çalışanlar pazarlamadan söz ederken aslında satış eylemi 

anlatıyor, bu pazarlama aklı eksikliği olarak adlandırabileceğim bir olgu”. 

“Özel sektör biraz adım atmalı, kamu da bazı şeyleri çok sorgulamadan destek olmalı.” 

 Ġstanbul‟un marka değerinin yönetilebilmesi için bir modele ve bilgi altyapısına ihtiyaç 

olduğu (6): 

“Marka değerinin yükseltilmesini nasıl izleyeceğiz? Önce bu markanın performansını 

sayısallaştırıp önümüze koymamız lazım; bugünkü performansını bilip ondan sonra marka 

değerini nasıl yükselteceğimizi tartışabiliriz.” 

“İstatistikler konusunda çok sorunumuz var. Bunlar bir yerde tutuluyor, ancak bir takım 

yasal düzenlemelerden dolayı paylaşılmıyor. Burada da mevzuat düzenlemeleri gerekiyor.” 

“İstanbul ile özdeşleşen kültürel etkinliklerinin, “event”lerin çok fazla dünya markası olma 

noktasına gelmediğini düşünüyorum. İstanbul‟un çok güzel festivalleri var, sanat etkinlikleri 

var, tasarım haftası var, bienali var, müzik etkinlikleri var ve yaratıcı kültür etkinlikleri var 

ve özellikle son üç dört yılda çok büyük atılım yaptılar. İstanbul artık sadece kültürel mirası 

ile değil kültür ve sanat etkinlikleri ile de anılmaya başlandı”.  

“Pazarlama nosyonunun bu endüstriye her yönü ile kamu ayağından tutun, özel aktörlerin 

tümüne kadar yaygınlaşmasının sağlanması. İçerik pazarlaması demek içerik oluşturmak 

demektir öncelikle; ama bu içerik mekanlardan bağımsız, bu mekanların tümünden, 

insanlardan vs. lerden oluşturduğunuz yeni hikayeleri yazmak ve bunları pazarlamak 

demektir.” 

 Ġstanbul‟u farklı kılan özelliklerin çok çeĢitli olmasının getirdiği potansiyellerin marka 

değeri yaratılmasında iyi değerlendirilmesi (8): 

“Bizim yaptığımız anketlerde İstanbul‟da ne hissettiniz, aklınızda ne kaldı dediğinizde 

“enerji” diyor. Dolayısıyla İstanbul‟daki kozmopolit ve enerjik yaşam kültürü (lifestyle) 

demek ki bizim üzerine gidebileceğimiz, markalaştıracağımız öncelikli konudur”. 

“Kültürel mirasın milattan önceden bugüne dek çeşitli uygarlıkların beşiği olduğu ve İstanbul 

markasının geliştirilmesinde bu olgunun önemi”. 

“Uluslararası ulaşım ağı içinde fevkalade kolay ulaşılabilir bir merkez (hub) olması”. 

“Kentin gençliği ve dinamizmi çok önemli, herkes bu kadar yaşlı bir kentin nasıl bu kadar 

genç olduğunun farkına varamıyor. Bunun çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum”.  

“İstanbul her şeye rağmen hala yeni; hala keşfetmeye açık, hala merak etmeye açık, hala 

anlatacak çok fazla „hikâye‟si var”. 

“İstanbul her farklı saikle gelenin kendine has keşfini yapabilmesine olanak veren bir şehir.” 
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 Ġstanbul‟un marka değerini zayıflatan sorunların azaltılması (6): 

“Turist memnuniyeti bakımından trafik öncelikli sorun”. 

“Erişim eksikliği; insanlar internette İstanbul ile ilgili çok kapsayıcı şeyler bulamıyorlar. 

Mobil aplikasyonlar açısından da çok büyük bir eksiklik var”. 

“Belli bir süre havaalanında kalması gereken yolcular için düzenlediğimiz İstanbul turunu 

trafik sıkışıklığı nedeniyle yapamıyoruz”. 

“Esnafın bu konudaki eksikliği, yoksunluğu sorunlu bir konu, İstanbul‟a gelen turistlerin en 

büyük sıkıntısı olan taksiler çok ciddi olumsuz bilinirlik oluşturmuşlar yurt dışında”. 

“Nüfus artışı ve ekonomik koşulların getirdiği çarpık yapılaşma, kentin genel görünümündeki 

bozulma”. 

“Bisiklet yolları, yaya yolları, deniz ulaşımının geliştirilmesi gerekmektedir.” 

“İstanbul‟u İstanbullu sevmezse, benimsemezse biz kimi çağıracağız, kimi davet edeceğiz” ? 

 Ġstanbul‟un marka değerini yönetecek kurumsal bir yapının oluĢturulmasında yenilikçi 

bakıĢ açılarının benimsenmesi (4): 

“…Büyükşehir Belediyesi bünyesinde cesur, kalıpların dışında düşünebilen, dünya 

örneklerini çok iyi analiz edebilmiş bir Marka Şehir Birimi…”  

“Tüm paydaşların içerik geliştirmede birlikte çalışması, sadece stratejik planın değil eylem 

planlarının da oluşturulmasında işbirliklerinin kurulması, tarihçi, sanat tarihçisi, işletmeci, 

turizmci, pazarlamacısı, markalaşmada başarılı olmuş THY vb kurumların da aktif olarak 

katılması gerektiği”. 

“Bütün paydaşların finansmanda eşit şekilde sorumluluk alması”. 

“Belediyenin içerisinde bir “Brand Management Team” kurulsa iki üç kişilik, daha fazla 

değil, bu takımın çok şeyi değiştirecek bir iş yapabileceğine inanıyorum”. 

 Ġstanbul‟daki kültürel yapıyı bir bütün olarak ele alan marka oluĢturma yaklaĢımının 

benimsenmesi (6): 

“Tarihi mirasımızı korumanın yanı sıra yaşantımızı, değerlerimizi korumamız lazım. 

İstanbul‟da çok zanaatçı var zanaat atölyeleri var. Bunlar kentin dönüşümü içinde yok 

olabilirler. Onlarıkorumamız ve ilgi odağı haline getirmemiz lazım.” 

“Çok önemli sıkıntılardan biri, kod adı „milli kültür‟ olan ve aslında pazarlama envanterinde 

karşılığı olmayan bir olgunun pazarlanmaya çalışılması veya alt yapı desteğinin bu 

doğrultuda oluşturulmaya çalışılması. Bir pazarlama aklı eksikliğinden söz ederken aynı 

zamanda ideolojik ve politik tercihlerin pazarlama ile çelişebileceğinden de söz ediyoruz”. 

“Turizmden söz ettiğinizde bir kültür turizmi envanteri var, bir de pazarlanabilir değerler 

envanteri var. Bunların her zaman öncelikleri birbirileri ile uyumlu olmayabilir. Kültür 

turizmi envanterinin birinci maddesi, pazarlanabilir değerler envanterinin sonuncu sırasında 

yer alabilir. Kültür turizmi envanteri bizim kendimize baktığımızda tanımladığımız şeyleri; 

pazarlama envanteri ise hedef kitlemizin göreceği, tercih edeceği şeyleri önceliklindedir”. 



 

 

78 

“Biz öyle detaylı marketing analizleri falan yapmasak ama tanıtımı sadece şu iki eksende; 

gençler ve yaratıcı zümre ekseninde örgütlüyor olsak, bizim bütün algı değerlerimizin 

yukarıya çekileceği bir iletişimi çok rahat yaratabiliriz”. 

 Ġstanbul için marka değeri yaratılmasında diğer kentlerden esinlenilebilecek konular, 

çıkarılacak dersler var (7): 

“Trafik açısından örnek alınacak şehirler; Stockholm, Madrid, Barcelona…, New York, San 

Francisco, …Washington DC…”  

“Amsterdam‟da kanallar dışında hiçbir şey yok, üç saat sonra sıkılırsınız. Ama bir “lifestyle” 

satıyorlar. Belediyede tamamen pazarlamadan sorumlu insanlar var ve onlar belediye 

haricinde yapılan etkinlikte o şehri nasıl pazarlıyor diye kafa yoruyorlar ve işbirliğine 

gidiyorlar.” 

“Kent tanıtımı, pazarlaması anlamında iyi örnek olarak bildiğim kentler kendilerine has 

modelleri, kendileri için kurulmuş kurumları, finansal yapıları olan şehirler; Londra, Berlin, 

Amsterdam, New York, Barselona. Bunların, profesyonel mesleği bürokrat veya turizmci 

olmayan, mesleği pazarlama olan insanlar tarafından oluşturulan ve yönetilen stratejileri 

var. Bu modellerin incelenmesini öneririm”  

“…Yeni Zelanda, Pennsylvania, Tennessee gibi örnekler olabilir, örneğin Yeni Zelanda 

sadece yeşile, saflığa odaklanıyor o şekilde kendini konumlandırıyor. İstanbul‟un da böyle 

sunabildikleri arasından en sağlamını bulup bu şekilde tek onunla başlayıp daha sonra o 

jenerik markanın konumlandırılmasına geçilebilir…” 

“İstanbul çok özgün bir yer, İstanbul kendi planını kendisi yapmalı. Baktığınız zaman birçok 

dünya renklerinin özgün renklerini İstanbul‟un semtlerinde görüyorsunuz. Hatta iklimsel 

olarak da farklılıkları var”. 

“…Barselona‟da simdi o kumsalların olduğu yerde 15 sene evvel; çökmüş bir endüstriyi 

değiştirmişler, klasik endüstri yerine kreatif endüstrileri getirmişler. Bu endüstri kente aynı 

zamanda bir dinamizm kazandırmış…” 

“Bir ziyaretçi olarak Barselona ile ilgili beni çarpan şey plaj ve müthiş bir genç enerji oldu. 

Bana sorarsanız, Barselona‟yı tanımla derseniz “genç ve hip” derim başka hiçbir şey 

demem. Gaudi bile çok arkadan geliyor”  

“Bugün Amerika pazarı dünya için çok endikatif bir pazar; bütün işgücünün % 40‟ı kreatif 

endüstrilerden geliyor. Bizim bu “creative class” dediğimiz “yaratıcı zümre” diye çevirelim 

isterseniz, aslında dünyanın yeni “karar vericileri”, yeni etkileyicileri. Bunun içerisinde 

yazılımcılar var, müzikçiler var, sadece güzel sanatlar tanımı ile sınırlı değil bu; 13 kadar 

endüstri var. Bu karar vericiler grubu dünyanın kanaatini belirliyor”. 
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4.2.1.2.3.2 TÜRSAB Komiteler Toplantısı 

a) Yöntem ve Katılımcılar 

Ġstanbul Turizm Ana Planı kapsamında TÜRSAB komiteleriyle üç farklı oturumda 

gerçekleĢtirmek üzere “derinlemesine ve etkileĢimli uzman toplantıları” programlanmıĢtır. Bu 

toplantılardan ilki; 30.Mayıs 2012 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıya YTÜ tarafından TÜRSAB Genel Merkezi aracılığıyla davet 

edilen; Yönetim Kurulu temsilcileri; Komiteler sorumlusu, Kültür Turizmi Komitesi, Doğa, 

Macera & Sürdürülebilir Turizm Komitesi, Kongre ve Incentive Turizm Komitesi, Sağlık 

Turizmi Komitesi, Gençlik ve Eğitim Turizmi Komitesi, Spor Turizmi Komitesi, Tur 

Operatörleri Komitesi olmak üzere yedi komitenin temsilcileri katılmıĢlardır
25

. ĠBB ġehir 

Planlama Müdürlüğü temsilcileri toplantıda gözlemci olarak bulunmuĢlar
26

, YTÜ Proje Ekibi 

tarafından hazırlanan ve katılımcılara daha önce iletilen aĢağıdaki çerçeve sorular yardımıyla 

toplantı proje ekibi tarafından yönetilmiĢ ve raporlanmıĢtır (Ek:2: Ġstanbul Turizm Master 

Planı ÇalıĢmasına Girdi OluĢturmak Üzere Yapılan TURSAB Komiteler Toplantısı Sonuç 

Raporu). 

Ġstanbul Turizm Ana Planı,2012 kapsamında TÜRSAB Ġhtisas Komiteleri ile 30 Mayıs 2012 

tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesinde gerçekleĢtirilecek toplantıda Komite üyelerinin 

görüĢlerine baĢvurulacak temel konular: 

Yapısal Özellikler  

1. Komitenizin ilgili olduğu turizm türünün Ġstanbul‟daki özelliği nedir? 

2. Sektör Ġstanbul‟da hangi bölgelerde yoğunlaĢmaktadır? Neden? 

3.  Ġstanbul‟a gelen turistlerin yüzde kaçı sizin temsil ettiğiniz turizm türü için gelmektedir?  

4. Bu turizm türü için gelen turistlerin profilleri nedir? (yaĢ, gelir, ülke / Ģehir, harcama 

miktarı) 

5. Temsil ettiğiniz turizm türü için gelen turistler, Ġstanbul‟da ortalama kaç gün kalmaktadır? 

6. Sektörde istihdam edilenleri niteliksel ve niceliksel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sorunlar var ise, bu sorunların aĢılması için çözüm önerileriniz nelerdir? 

7. Sektör hangi aktörlerle iĢbirliği içerisinde hareket etmektedir ve etmelidir? 

                                                 
25

TÜRSAB Yönetim Kurulu sayman üyesi Sinan Haliç, Komiteler sorumlusu Gamze Çiçek Kültür Turizmi 

Komitesi: BaĢkan Yasemin ġan ve BaĢkan Yardımcısı Gülsen KırbaĢ; Doğa, Macera & Sürdürülebilir Turizm 

Komitesi: BaĢkan Erhan Saraloğlu, BaĢkan Yardımcısı Gürkan Özer; Kongre ve Incentive Turizm Komitesi: 

BaĢkan Yardımcısı Mehmet Gücüyener; Üye Handan Engin Sağlık Turizmi Komitesi: Üye Aziz Ciga; Gençlik 

ve Eğitim Turizmi Komitesi; BaĢkan Hakan Sönmezöz, BaĢkan Yardımcısı Zafer Yılmaz; Spor Turizmi 

Komitesi: Genel Sekreter Mustafa Taner; Tur Operatörleri Komitesi: BaĢkan Yardımcısı Kayhan Çolakel.  
26

Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, Y.ġeh. Pl. Sema Reyhan, Y.ġeh. Pl. Evren Posacı, Orman Y.Müh. Mustafa Atlı.  
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8. Sektör için tanımlanabilen bir taĢıma kapasitesinden söz edilebilir mi? Bu kapasiteyi 

belirleyen ölçütler nelerdir? 

9. Sektörün hitap ettiği turist kitlesinin ihtiyaç duyduğu hizmetler nelerdir? Buna paralel 

olarak hangi kentsel altyapılara ihtiyaç duyulmaktadır? Ġstanbul‟un bu açıdan eksikleri 

nelerdir? 

10. Turistler ne tür konaklama tesislerinde kalmaktadırlar? (konaklama tesisinin türü, tesisin 

yeri) 

11. Sektör açısından kentte geliĢme potansiyeli olan alanlar hangileridir? 

12. Sektörün iliĢkili olduğu diğer turizm türleri hangileridir? 

13. Turistlerden ne tür geri dönüĢler alıyorsunuz? 

Yasal ve Yönetsel Durum  

1. Mevcut yasa ve yönetmeliklerde yaĢanan sorunlar / kısıtlar nelerdir? 

2. Yasa ve yönetmeliklere iliĢkin önerileriniz nelerdir?  

3. Merkezi yönetimden beklentilerinizi tanımlayınız. 

4. Yerel yönetimlere iliĢkin beklentilerinizi tanımlayınız. 

5. ĠliĢkili olunan / olunması gereken uluslararası anlaĢmalar hangileridir? 

Tanıtım ve Pazarlama  

1. Temsil ettiğiniz turizm türünde, tanıtım ve pazarlama açısından eksiklikler nelerdir?  

2. Tanıtım ve pazarlama stratejilerine iliĢkin önerileriniz nelerdir? Kimler tarafından, ne tür 

çalıĢmalar yapılabilir? Bu turizm türünde hangi konu öne çıkartılabilir? 

3. Sizce temsil ettiğiniz turizm türü açısından Ġstanbul ulusal / uluslararası düzlemde hangi 

kentlerle yarıĢabilir? Bu turizm türü açısından baĢarılı uygulamalara sahip ulusal / 

uluslararası düzlemdeki kentler hangileridir?  

b) Genel Değerlendirme 

Toplantı sonuçları iki farklı değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Ġlki; komite temsilcilerinin 

kendi komiteleri açısından genel olarak Türkiye ve özelde Ġstanbul‟daki turizm sektörü 

hakkındaki niteliksel ve niceliksel değerlendirmeleridir. Bu konudaki bilgiler Ġstanbul‟daki 

turizm türlerinin çeĢitlendirilmesinin analitik yorumlarında kullanılmıĢlardır. Ġkincisi ise 

uzmanlık komite üyelerinin tanımladıkları sorun ve potansiyeller ile bunlara dayanarak 

geliĢtirdikleri öneriler değerlendirilmeye alınarak Ġstanbul turizm ana planı hazırlanırken 

turizm vizyonuna aktarılabilecek baĢlıklar saptanmıĢtır;  
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Turizmin ÇeĢitlendirilmesi:  

 Ġstanbul turizminin çeĢitlendirilmesi kapsamında gençlik turizmine önem verilmesi, 

 Doğa turizminin geliĢiminde mesire yaklaĢımının terk edilerek, doğayı koruma eksenli 

bakıĢ açısının hakim olduğu bir anlayıĢın benimsenmesi, 

 Türkiye‟nin medikal ve termal potansiyelinin harekete geçirilmesi, 

 Birçok sektöre girdi sağlayan ve kültür turizmini besleyen kongre turizminin 

geliĢtirilmesi, 

 Ġstanbul‟un turizmi açısından ciddi potansiyeller taĢıyan doğal değerler, kültürel miras, 

gastronomi, güncel sanat faaliyetleri, somut olmayan miras, kültür endüstrileri 

sektörlerinin geliĢtirilmesi. 

Altyapının GeliĢtirilmesi:  

 BaĢta eriĢebilirlik olmak üzere çevresel kalitenin arttırılması, 

 Ziyaretçilerin kent içinde hareket imkânlarının arttırılması, 

 Otopark ve otopark iĢletme sorunlarının çözümlenmesi, 

 Konaklama modeli olarak apart otellerin desteklenmesi, 

 BaĢta Tarihi Yarımada ve Boğaz olmak üzere turizm açısından büyük potansiyel taĢıyan 

bölgelerdeki çevre ve altyapı sorunlarının hızla çözülmesi, 

 Ticaret personeli, taksiler, turizm acenteleri vb. hizmet sektörünün turiste karĢı 

tutumlarının “fırsatçılık” anlayıĢından çıkartılarak uzun vadeli ve sağlıklı bir yapıya 

oturtulması, 

 Yerel esnafın desteklenmesi,  

 Turistin tarihi ve kültürel algısını gölgeleyen görsel kirlilik unsurlarından (tabelalar, ilgisiz 

perakende birimleri, araçlar vb.) kentin arındırılması. 
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Tanıtım ve Pazarlama:  

 Ġstanbul için bir slogan ve logo oluĢturulması, 

 Ġki kıtanın ortasında temasının tanıtım ve pazarlamada etkin olarak kullanılması,  

 Ġstanbul‟u tanıtıcı dizi ve filmlerin üretilmesi, 

 THY‟nin dünya kentleriyle havayolu bağlantısının daha da güçlendirilmesi, 

 Avrupa ülkelerinin Türkiye hakkındaki terör ve güvenlik algılarının ortadan kaldırılması, 

 Turist bilgi merkezlerinin etkinliği arttırılması, 

 Ġnternet ortamının turizmde daha etkin olarak kullanılması,  

 Kültür turizminin temel unsurlarını içeren haritaların üretilmesi, 

 Ziyaretçilerin yaĢadıkları iyi deneyimin turizmde en önemli pazarlama aracı olduğunun 

dikkate alınarak kentlinin tutumunun, esnafın yaklaĢımının buna göre geliĢtirilmesi. 

Kültürel Miras:  

 Alternatif turizm güzergâhlarının yaratılabilmesi için tarihi alanların çevre kalitesi ve 

güvenliğinin artırılması, 

 Nitelikli özel müzelerin sayısının arttırılması, 

 Tematik müzelerin geliĢtirilmesi, 

 Mevcut müzelerin kullanımlarının ziyaretçi yönetimi anlayıĢıyla düzenlenmesi. 

Planlama 

 Ziyaretçilerin Ġstanbul‟a verdikleri değerin azalmaması için belediyelerin planlama, 

projelendirme süreçlerinde çağdaĢ koruma anlayıĢını benimsemeleri, 

 Belediyenin kültür, sağlık, kongre turizminin geliĢimini teĢvik etmesi ve ulaĢım imkânları 

ile bütünleĢik mekânsal yaklaĢımlar benimsemesi, 

 Turizm planlamasının her aĢamasında TÜRSAB vb. sektör kuruluĢlarıyla çalıĢılması ve 

etkin kurum ve kiĢilerle iĢ birliği yapılması, 

 Turizm planlaması için sağlıklı istatistiki bilgi altyapısının oluĢturulması, 

 Kentteki etkinliklerin tarih ve mekân planlamasının hassas bir turizm organizasyonu ile 

gerçekleĢtirilmesi. 
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4.2.1.2.3.3 Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-1 

Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-1‟in amacı, kapsamı ve ulaĢılan sonuçlar 

değerlendirme raporunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır (Ek:3: Ġstanbul Turizm Master Planı 

ÇalıĢmasına Girdi OluĢturmak Üzere Yapılan Arama Konferansı-1 Sonuç Raporu). Bu rapora 

göre; arama konferansının amacı; 

“İstanbul‟un konumu, özellikleri ve önemi, bölgeye ilişkin yapılacak analiz çalışmalarının 

vizyonunun, hedeflerinin tartışılması için paydaş olması gerektiği düşünülen tüm kurum 

kuruluş ve kişilerin katılımı ile İstanbul Turizm Vizyonunun belirlenmesi”  

Ģeklinde açıklanmaktadır. 26-27 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleĢtirilen toplantıda;  

 Ġstanbul Turizm Master Planına” yönelik veri toplanması, 

 SWOT Analizi, 

 Ana Hedeflerin Belirlenmesi  

konularına odaklanıldığı açıklanmaktadır.  

Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-1‟de Ġstanbul turizminde paydaĢ olan tüm 

kesimlerin katıldığı dört oturumda 120 kiĢiyle aĢağıdaki sorulara cevap aramıĢtır;  

 Ġstanbul‟un Kaynak Değerleri Nelerdir? 

 Ġstanbul‟a Yapılan Turizm Yatırımları, Mevcut Turizm Alt ve Üst Yapısı, Ġstanbul‟da 

Turizmin Ekonomik ve Finansal Değerlendirilmesi 

 Ġstanbul‟un Tanıtımı ve Pazarlanmasına Yönelik Değerlendirme 

 Ġstanbul‟un Yasal ve Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi 

 Ġstanbul‟da Turizm Sektörünün Genel Olarak Güçlü ve Zayıf Yönleri Nelerdir? 

 Ġstanbul‟da Turizm Sektörünün Yararlanabileceği Yeni Fırsatlar Nelerdir? 

 Ġstanbul‟da Turizm Sektörünü Ģu anda ve Gelecekte Tehdit Eden - Edebilecek Tehditler 

nelerdir? 

 Ġstanbul‟un Dünya ġehirleri ile Kıyaslanması, Ġstanbul‟da Turizmin Doğal ve Sosyal 

Çevre Açısından Değerlendirilmesi. 

Bu sorular kapsamında Ġstanbul‟un mevcut durum analizinin yapıldığı dört oturumda, Ġstanbul 

turizminin güçlü ve zayıf yönleri, değerlendirilebilecek fırsatları ve karĢı karĢıya kalabileceği 

tehditler hakkında katılımcıların görüĢü alınmıĢtır. 
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Ġstanbul‟un turizm açısından güçlü yönlerinin tartıĢıldığı oturumda katılımcıların görüĢleri 

aĢağıdaki baĢlıklar temelinde geliĢmiĢtir;  

 Ġstanbul‟un [zengin] kültürel mirasa [sahip olması], 

 Ġstanbul‟un coğrafi üstünlükleri, 

 Ġstanbul‟un finans, kongre ve fuar merkezi olması, 

 Turizme iliĢkin farkındalığın geliĢmesi, 

 Genel- yerel yönetim uygulamaları ve ulaĢımın [geliĢmesi], 

 Özel ve kamusal yatırım potansiyellerinin [yüksek olması]. 

Ġstanbul‟un turizm açısından zayıf yönlerinin tartıĢıldığı oturumda ise katılımcıların görüĢleri 

aĢağıdaki baĢlıklar temelinde geliĢmiĢtir:  

 Yasal ve yönetimsel sorunlar, 

 Turizm anlayıĢına iliĢkin zayıf yönler, 

 Turizme iliĢkin araĢtırmaların yapılmaması, 

 Turistik tesisler ve turizm elemanlarının [yetersizliği], 

 ġehircilik uygulamaları ve ulaĢım [konusundaki yetersizlikler], 

 Pazarlama ve tanıtım konusunda eksiklikler. 

Ġstanbul için turizm açısından fırsatların tartıĢıldığı oturumda katılımcıların görüĢleri 

aĢağıdaki baĢlıklar temelinde geliĢmiĢtir: 

 Küresel-yerel firmalar açısından [yatırım] fırsatları, 

 Kongre merkezleri, fuarlar, spor ve sanat etkinlikleri, 

 Turizm türlerinin [çeĢitlenmesi], 

 Turistik tesisler ve turizm [hizmetlerinin çeĢitliliği ve geliĢiyor olması], 

 Tanıtım [olanaklarının geliĢmekte olması]. 

Ġstanbul için turizm açısından tehditlerin tartıĢıldığı oturumda katılımcıların görüĢleri 

aĢağıdaki baĢlıklar temelinde geliĢmiĢtir:  

 Ülkede [yaĢanan olumsuz geliĢmeler], 

 Göç [sorunu] ve Ģehir yaĢam kültürünün yitirilmesi, 

 Kültürel mirasın dejenerasyonu, 

 Coğrafi [değerlerin yaĢadığı] tehditler, 

 Yasal ve yönetimsel tehditler, 

 Turizm anlayıĢı ve turizm tesislerine iliĢkin tehditler, 

 ġehircilik çalıĢmaları, yerel yönetim uygulamaları ve ulaĢımdan [kaynaklanan tehditler]. 
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Ġstanbul‟un kaynak değerlerinin; kapsamı, unsurları, kullanım ve değerlendirme fırsatlarının 

ele alındığı oturumda ise kaynak değerler ve Ġstanbul turizmi için artı fayda oluĢturabilecek 

potansiyeller derecelendirilmiĢ önem sırasına göre aĢağıdaki baĢlıklar altında incelenmiĢtir; 

 Ġstanbul‟un kültürel mirası, 

 Ġstanbul‟un coğrafi değerleri, 

 Ġstanbul‟un kentsel değerleri, 

 Ġstanbul‟un sosyokültürel değerleri, 

 Finans ve kongre merkezi olarak Ġstanbul, 

 Ġstanbul‟un turizm çekicilikleri. 

Ġstanbul turizmi ile ilgili yatırımlar, Ġstanbul‟un alt ve üst yapısına dayanan unsurlar ve 

turizmin ekonomik ve finansal değerlendirilmesinin yapıldığı oturumda edinilen bilgiler ve 

izlenimler ise aĢağıda yer alan baĢlıklar altında değerlendirilmiĢtir: 

 Turizm yatırımlarının değerlendirilmesi, 

 Mevcut turizm alt ve üst yapısının değerlendirilmesi. 

Bu baĢlıklardan ilki olan turizm yatırımların değerlendirilmesi konusunda aĢağıdaki 

konularda ilkeler geliĢtirilmiĢtir;  

 Ekonomik boyutuyla turizm yatırımları 

 Turizm amaç ve stratejilerinin yeniden hesaplanması 

 Turizme iliĢkin kurullar, turizm yönetim hiyerarĢisi ve kamu kuruluĢları 

 ġehir kimliğine iliĢkin yatırımlar 

 Turistik tesisler ve tesislere özgü standartlar 

 Turizme insan kaynakları yatırımları 

 Tematik turizme iliĢkin yatırımlar 

 Turizm tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 

 Akreditasyon 

 Güvenlik 

 Tanıtıma çalıĢmalarına temel olacak verilerin edinilmesi 

Ġstanbul‟da mevcut turizm alt ve üst yapısının değerlendirilmesi konusunda geliĢtirilen ilkeler 

ise Ģu baĢlıklar altında toplanmaktadır:  

 ġehirde yaĢam ve nüfus 

 UlaĢım 

 Sanat ve kültür merkezleri 
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 Hukuki uygulamalar 

 Spor ve sanat-kültür etkinlikleri 

Ġstanbul turizmine iliĢkin yasal ve yönetsel değerlendirmeler aĢağıdaki baĢlıklar ekseninde 

tartıĢılmıĢtır: 

 Devlet-hükümet desteği ve yasal sorunlara [iliĢkin öneriler] 

 Standartlar ve ruhsatlandırma [önerileri] 

 Yönetim sistemi önerileri 

 Çevre problemlerinin [çözümüne iliĢkin öneriler] 

 UlaĢıma iliĢkin değerlendirmeler 

 Yasal süreçlere iliĢkin değerlendirmeler 

Ġstanbul‟un tanıtımı ve pazarlamaya yönelik değerler ise tanıtım ve pazarlama konusunda 

mevcut durumun değerlendirilmesi, stratejiye ıĢık tutacak turizm araĢtırmaları, pazarlama 

stratejisinin temel taĢları saptanarak aĢağıdaki temalar çerçevesinde tartıĢılmıĢtır;  

 Pazarlama stratejisinden sorumlu mekanizmanın yokluğu, 

 Pazarlama çalıĢmalarının yönetimi, 

 Turistlerin Ġstanbul ile karĢılaĢması ve pazarlama stratejisinin Ġstanbul deneyimine 

yansıması, 

 Yerel değerler, küresel standartlar, 

 Pazarlama ve tanıtım araçları, 

 Proje önerileri. 

Ġstanbul‟un diğer dünya kentleriyle kıyaslanmasında sahip olduğu üstünlüklerin doğal, sosyal 

ve mekânsal çevre açısından değerlendirilmesi aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

 Tarihi ve coğrafi değerler açısından üstün özelliklere sahip olmasına karĢın çarpık 

kentleĢme ve trafik sorunları çok büyüktür.  

 Turizmin sektöründe internet kullanımı düĢüktür. 

 Sanata ve sanatçıya verilen değerin zayıflığı söz konusudur. 

 Fiyat açısından uygun ve turizm elemanının güler yüzlülüğü bir avantajdır. 

 Çevre kirliliği çok önemli bir sorundur. 

 Engelliler için düzenlemelerde çok geride kalınmıĢtır.  

 Daha fazla harcama yapan turist Ġstanbul‟u diğer kentlere göre daha az tercih etmektedir. 

 Sergiler ve müzeler açısından çok geride kalınmıĢtır. 

 Ġstanbul tarihi binaların restorasyonunda rakip kentlerin gerisindedir. 
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 Turizm sektöründe diğer kentler oranla daha yeni ve deneyimsiziz. 

 Kentin ve yapılarının hikâyesinin anlatımında rakip kentlerin gerisindeyiz. 

 Ortasından deniz geçen baĢka bir Ģehir olmadığı halde bu olanaktan yeterince 

yararlanılmamaktadır.   
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4.2.1.2.3.4 Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2 

a) Arama Konferansı-2‟nin Tasarımı 

Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2 çalıĢmalarında “Ġstanbul turizmi için 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 ÖrtüĢebileceği”ne 

odaklanılmıĢ ve bu kapsamda Eylem Planı ve Uygulama Araçları” tartıĢılmıĢtır. 9-10 Haziran 

2012 tarihinde gerçekleĢtirilen konferansın amacı, kapsamı ve ulaĢılan sonuçlar 

değerlendirme raporunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır (Ek:4: Ġstanbul Turizm Master Planı 

ÇalıĢmasına Girdi OluĢturmak Üzere Yapılan Arama Konferansı-2 Sonuç Raporu).  

Arama konferansının tasarımı YTÜ proje ekibi tarafından aĢağıdaki kavramsal yaklaĢım 

çerçevesinde hazırlanmıĢtır: 

“İstanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün coğrafyası ve doğal değerleri ile eşsiz bir 

kenttir.Bu nitelikleri, turizm potansiyellerini kullanmak açısından İstanbul‟a önemli 

fırsatlar sunmaktadır.Bu fırsatları değerlendirmek ise ancak günümüzde değişen değer 

yargılarını, yaşam biçimlerini ve tüketim kalplarını iyi kavramakla 

mümkündür.İstanbul‟un bu yeni eğilimler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve 

turizmi geliştirme politikalarının “sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve 

herkes için kent” temel ilkeleri çerçevesinde kültür eksenli stratejiler üzerinden 

kurgulanması gerekmektedir.İstanbul‟un doğal, kültürel ve tarihi miras alanları ile 

varlıklarının doğurduğu turizm potansiyelinin yanı sıra küresel düzlemde yarışma 

kapasitesi olan festivalleri, müzeleri, kültür ve sanat faaliyetleri bulunmaktadır. 

İstanbul‟un kültür eksenli turizm stratejilerinin oluşturulmasında bütün potansiyeller bir 

arada önemli girdiler vermektedir. Dolayısıyla İstanbul için geliştirilecek olan turizm 

vizyonu, çok geniş bir perspektiften bakmayı gerektirmektedir. Başta kültür turizmi olmak 

üzere diğer turizm türlerinin de geliştirilerek İstanbul‟daki turizm aktivitesinin 

çeşitlendirilmesi için sektörün en önemli aktörlerinin görüşlerinin alınması, bilgi birikim 

ve deneyimlerinin paylaşılması büyük önem taşımaktadır”. 

b) Yöntem ve Katılımcılar 

YTÜ Proje Ekibi tarafından hazırlanan paydaĢ analizi çerçevesinde Konferans, kamu 

kurumlarından 29, özel sektörden 19, STK‟lardan 23 ve akademisyenlerden 8 katılımcı olmak 

üzere toplam 79 kiĢi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki gün süren Konferans‟ın birinci oturumunda 

Ġstanbul Turizminin vizyon ve temel ilkelerinin tartıĢıldığı, katılımcıların serbest olarak 

oturdukları genel oturum gerçekleĢtirilmiĢ; Ġkinci oturumda katılımcılar, katılım gruplarına 

göre eĢit temsiliyeti sağlamak üzere önceden belirlenmiĢ olan masalarda, “World Cafe
27

” 

                                                 
27

“World Cafe” tekniğinde katılımcılar, önceden belirlenmiĢ olan masalara oturarak, 3 ayrı temayı 

tartıĢmıĢlardır. Bu teknik doğrultusunda her masa kendi baĢkanını ya da “masa sahibini” seçmiĢ; masa sahibi 
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Tekniği ile 3 ayrı temayı tartıĢmıĢlardır. Katılımcılar belirli aralıklarla yeni masalara 

geçirilerek kendi masalarındaki tartıĢmaları diğer masalarla paylaĢmaları ve bu paylaĢımdan 

yeni fikirler edinmeleri sağlanmıĢtır. Böylece her katılımcı hem kendi masasında hem de 

komĢu masalarda olanları değerlendirme imkânı bulmuĢtur.  

c) Temalar 

Katılımcılara turizmin geliĢtirilmesindeki ana sorunsal Ģu Ģekilde sunulmuĢ ve tartıĢmaların 

bu çerçeve içinde gerçekleĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.  

Turizmin planlanmasını sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent 

temel ilkeleri çerçevesinde nasıl kurgulayabiliriz?  

Turizmi;  

 Doğayı tüketmeden  

 Tarihi mekanları “turistikleĢtirmeden” 

 Özgünlüğünü yitirmeden 

 Kentlisine yabancılaĢmadan  

 Kimseyi yerinden etmeden 

 Kültürel değerleri ticarileĢtirmeden  

 Yerel kültürel kaynaklar ile turizm arasında daha organik -sahici- yaratıcı bağlar kurarak 

nasıl geliĢtirebiliriz? 

Temalar alt baĢlıklar ve sorular ise aĢağıdaki kapsamda oluĢturulmuĢtur;  

“Ġstanbul‟da turizm nasıl çeĢitlendirilir?” sorusu ile özetlenen birinci temada ele alınan alt 

baĢlıklar aĢağıdaki sorular eĢliğinde tartıĢılmıĢtır.  

 Ġstanbul‟da sürdürülebilir bir turizm için hangi türlerin geliĢtirilmesi uygun olur? 

 Hangi türler Ġstanbul‟da geliĢme potansiyeline sahiptir? 

 Turizmin sürdürülebilir biçimde çeĢitlenmesinde kırmızı, sarı ve yeĢil çizgiler neler 

olmalıdır? 

 Bugün Ġstanbul‟un karĢı karĢıya kaldığı turizm yatırımlarını sürdürülebilir bir turizm 

açısından nasıl değerlendirirsiniz? 

                                                                                                                                                         
dıĢındaki katılımcılar her tartıĢma teması için ayrılan 1.5 saatlik sürenin ilk yarım saatinin sonuna farklı masalara 

dağılarak aynı temayı farklı kiĢilerle tartıĢmıĢ, son yarım saatte tekrar baĢlangıçtaki masalarına gözlem ve 

yorumlarla dönerek diğer masalarda katıldıkları tartıĢmaları, ortaya çıkan yeni fikirleri kendi masalarındaki 

katılımcılara aktarmıĢlardır. Masa sahibi de hem kendi masasında ilk yarım saatlik seansta gündeme gelen 

konuları o masaya ikinci yarım saatlik dilimde “misafir” gelen katılımcılara aktarmıĢ hem de kendi masasına 

gelen misafirlerin getirdikleri yeni fikirleri son yarım saatlik dilimde masasına geri dönenlere özetlemiĢtir. 

Böylece her katılımcı hem kendi masasındaki hem de komĢu masalardaki katılımcılarla görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunma ve tartıĢılan farklı fikirleri değerlendirme imkânına sahip olmuĢtur. 
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 Ġstanbul‟un turizm yatırımları açısından karĢılaĢtığı riskler nelerdir?  

 Hangi türler Ġstanbul‟un kırılgan yapısı ile barıĢıktır? Hangileri bu yapı ile çatıĢır? Bu 

gerilimler nasıl yönetilmelidir? 

 Ġstanbul turizmi hangi kulvarlarda koĢmalıdır? 

“Ġstanbul‟un turizm alt yapısı nasıl daha güçlü hale getirilebilir? Ġstanbul nasıl tanıtılmalıdır?” 

sorusuyla ifade edilen ikinci temada ele alınan ve aĢağıda yer alan alt baĢlıklar; sorunlar, 

potansiyeller ve çözüm önerileri kapsamında tartıĢılmıĢtır. 

 Turistin Ġstanbul‟a çekilmesi ve tekrar gelmesi 

 Turistin Ġstanbul‟da kalıĢ süresi, turistin ulaĢım iletiĢim ve bilgilendirme olanakları (toplu 

taĢıma olanakları, info, broĢür vb.) turistin diğer ekonomik / ticari aktiviteleri (alıĢveriĢ, 

yeme içme, eğlence) 

 Ġnsan kaynağı (turistlerle iletiĢimin kalitesi, yabancı dil bilgisi vb.)  

“Turizm Ġstanbul‟un ihtiyaçlarıyla nasıl örtüĢebilir?” Ģeklinde ele alınan üçüncü tema 

aĢağıdaki sorular kapsamında tartıĢılmıĢtır:  

 Ġstanbul‟un sosyo-kültürel yapısını ve mekânsal eĢiklerini gözetecek turizm yatırımları 

neler olmalıdır? 

 Turizmin geliĢmesi kentteki sosyal problemleri çözmede nasıl bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir?  

 Sürdürülebilir bir istihdam yaratmak açısından turizm sektörü nasıl davranmalıdır? Yerel 

ve küçük ölçekli yatırımcıyı teĢvik etmek için neler yapılmalıdır? 

 Turizm bir yandan kentsel kalitenin artmasına katkıda bulunurken, diğer yandan yaĢamı 

pahalılaĢtırabilmektedir. Turizmin arttırdığı yaĢam maliyetlerini kentliye yansıtmamak için 

neler yapmalıdır? 

 Sizce turizmin Ġstanbul‟da gelebileceği son nokta neresidir? 

Konferansın ikinci günün ilk oturumunda bir gün önce ortaya çıkan görüĢler ve 

değerlendirmeler tartıĢmaya açılmıĢtır. Ġkinci oturumda, eylem planlarının ana hatları ve 

uygulama araçları tartıĢılmıĢtır. Son oturumda ise arama konferansından çıkan bulgular genel 

olarak değerlendirilmiĢtir. 

d) Vizyon YaklaĢımları:  

Konferansta, “tarihi ve kültürü” benimseyen ve bunu “özgün değerler” ile bezeyen ve 

alternatifler sunabilen, bununla birlikte turizm altyapısında kaliteye ve niteliğe yönelik 

kaygıları olan bir kent vizyonu ifade edildiği görülmüĢtür. Ġstanbul Turizm Ana Planı Veri 
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Toplama ĠĢi çerçevesinde YTÜ Proje Ekibinin daha önce yapmıĢ olduğu analizlerden ve 

sentez çalıĢmalarında da benzer vizyon tanımlarına ulaĢılmıĢ olması ve konunun paydaĢları 

tarafından bu çerçevenin teyit edilmiĢ olması memnuniyet vericidir.  

Vizyon tartıĢmalarında farklı cümle yapıları içinde Ģu terimlerin en sıklıkla tekrarlandığı 

anlaĢılmıĢtır; turizmde çeĢitlilik (kültür, kongre spor festival, deniz, boğaz, doğa), sembol 

değerler (boğaz, erguvan, büyü/gizem, enerji, eğlence, iki kıta, köprü vb.), kalite, 

sürdürülebilirlik, aktif müzecilik, kültür, tarih, doğa, keĢif, keĢfetmek. 

Bu kapsamda yapılan değerlendirmede vizyon önerileri Ģöyle sıralanmıĢtır: 

 Ġstanbul‟un ve farklı bölgelerinin kültürel yerel ve tarihi özelliklerini öne çıkaran; kentin 

özgün kültür mirasına saygılı; farklı turizm türleriyle tüm kente yaygınlaĢtırılmıĢ; insan 

kaynağında kaliteyi önemseyen; ekonomik ve siyasi kültürler, afetler halinde esnek 

pazarlama politikalarına sahip olmak  

 Ġstanbul‟un tarihi miras, yaĢayan kültür ve doğal potansiyeline dayalı ziyaret nedenini 

güçlendirerek nitelikli konaklama kapasitesi ve ziyaretçi sayısı açısından dünyada ilk üç 

Ģehir arasına girmek 

 Alternatifler sunan nitelikli turizm için yaĢanabilir bir kent olmak 

 Ġstanbul‟un zengin kültürel mirasını geleceğe taĢıyarak herkesin kendini yeniden 

keĢfedebileceği bir kent haline gelmek  

 Ġstanbul‟un tarihi ve kültürel değerlerini öne çıkararak herkesin kendinden bir Ģey 

bulabileceği rakipsiz bir kent haline getirmek 

 Ġstanbul‟u anlayarak içinde yaĢayanlarla kentsel dönüĢümün soysuzlaĢtırma tuzağına 

düĢmeden var olduğu Ģekliyle bütünsel olarak, sahiciliğiyle cazip hale gelmesini sağlamak 

 Turizmin marka değerinin ve gelirlerinin arttırılması doğrultusunda sürdürülebilir çevre, 

insan odaklı planlama, herkes için kent felsefesini içinde barındıran ulusal, uluslararası ve 

yerel bazda koordinasyonu sağlayacak bir kent olmak 

 Kültürel ve tarihi zenginlikleri ile dünya Ģehri imajına uygun, özgün coğrafya ve doğal 

değerleriyle kendisi için yaratılan yaĢam imkânları ve alanları ile çeĢitlendirilmiĢ, 

sürdürülebilir çevre politikası ile korunmuĢ olmak 

 Ġstanbul‟un kimlik ve sembol değerlerinin sürdürülebilir olması ve karmaĢa imajı 

içerisinde alternatif turizm türleri ile geliĢtirmek 

“Ġstanbul‟da turizmin temel ilkeleri neler olmalıdır?” sorusunun yanıtlarıarasından içinde 

katılımcıların bakıĢ açılarını ifade eden “temel ilke”ler aĢağıdaki ana baĢlıklar altında 

toparlanmıĢtır. 
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 Ġstanbul‟un için en önemsenin ilke, katılımcılar için kuĢku yoktur ki küresel mirasın ve 

özgün değerlerin korunması çerçevesinde dile getirilmiĢtir. Kent turizmi modeliyle öne 

çıkan Ġstanbul için tarih ve kültür odaklı bir kent turizminin iĢaretleri bu toplantıda 

ağırlıkla üzerinde durulmuĢtur. Yerel kültürlerin korunması, tarihi mirasın ön plana 

çıkarılması, buna karĢılık turistikleĢtirmenin önüne geçilmesi, özgün niteliklerini 

kaybetmeden ve yerel dinamikleriyle olağan seyriyle sunmak üzerinde durulmuĢtur. 

Bütün bunların birer pazarlama unsuru olması değil, gündelik ve doğal haliyle turizmin 

parçası olmasının anlamlı olacağı vurgulanmıĢtır. Kentte mevcut haliyle turizmin Tarihi 

Yarımada‟ya sıkıĢmıĢ olduğu, çeĢitlendirilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Katılımcıların 

mensubu bulundukları sektör itibariyle bilgi/deneyim sahibi oldukları çeĢitli alternatif 

turizm türleri dile getirilmiĢtir: Sağlık, gençlik, kültür turizmi gibi. 

 Kentin turizm dünyasında geleneksel mecraların dıĢında yeni medya uygulamalarıyla ve 

dijital olarak etkin bir Ģekilde yer alması gerektiği vurgulanmıĢtır. Ancak bu konu hem 

uzmanlık bilgisi gerektirdiğinden, hem de yeni ve niĢ bir alan olduğundan katılımcılar 

bunun “nasıl” olacağına iliĢkin görüĢ bildirmemiĢlerdir. Sadece Ġstanbul‟da değil, bir 

turizm Pazar olarak Türkiye‟de de turizmin kalitesine yönelik sorunlar bilinmektedir. 

Arama Konferansında bu konu da gündeme geliĢtir. Hem turizmde hizmet veren insan 

kaynağının kalitesinin, hem konaklama vs. tesislerin kalitesinin arttırılması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Kent turizme yönelik olsun ya da olması, mutlaka ve en vurgulu biçimde 

doğal değerlerin ve sürdürülebilirliğin korunması, yeĢil alanların arttırılması gerektiği 

belirtilmiĢtir. 

 Turizmin iyi yönetilemediği, “Ġstanbul‟da turizm iĢinin bir sahibi olması gerektiği” 

belirtilmiĢtir. Kurumlar arası eĢgüdüm, temel ilkelerde uzlaĢma sağlayacak ve paydaĢlar 

arasında koordinasyon sağlanmasında liderlik edecek bir yapılanmanın çerçevesinde 

toparlanılmasının uygun olacağı ileri sürülmüĢtür. 

 Kentin ve kentlinin turizmle pozitif iliĢki içinde olmasının sağlanması, kentle ilgili 

kararların “kentli” odaklı alınmasıyla, turizmden gelen katma değerin tüm kente 

yansıtılmasıyla sağlanabileceği ifade edilmiĢtir. Pazarlama politikalarının nasıl olması 

gerektiğine iliĢkin görüĢler sunulmuĢtur. Turizm pazarının tanımlanmasına, hedeflere 

ulaĢmada ele alınacak çerçeveye iliĢkin yapı üzerinde durulmuĢtur.  

AĢağıda Arama Konferansında öne çıkan ilkeler sıralanmaktadır;  

1. Küresel mirasın korunması 

2. Özgünlüğün korunması/değer kazanması 

3. Turizmin çeĢitlendirilmesi 
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4. Yeni medya ve uygulamalarının yoğun Ģekilde kullanılması 

5. Doğal değerlerin korunması 

6. Kaliteyi artırmak 

7. Turizmin kurumsal yapılanmasının iyileĢtirilmesi 

8. UlaĢılabilirlik/eriĢilebilirliğin yüksek Kalite/standartta sağlanması 

9. Kentin/kentlinin turizmle pozitif iliĢkisinin sağlanması 

10. Pazarlama politikaları-hedef kitlelerin tanımlanması 

e) Temalara iliĢkin yaklaĢımlardan vizyona aktarılacak değerlendirmeler 

Birinci Tema: Ġstanbul‟da turizm nasıl çeĢitlendirilir? sorusu ile özetlenen birinci temada 

Ġstanbul‟un en öne çıkan turizm yapılanmasının kültür ve tarih üzerine kurulmasının uygun 

olacağı görülmüĢtür. Öne çıkan turizm türleri olarak kültür ve tarih turizmi, sanat turizmi, 

geleneksel mutfağa dayalı turizm, denize dayalı tüm turizm alanları, Asya ve Avrupa 

kıtalarının birleĢtiği Ģehir olduğu temasının ön plana çıkarıldığı bir turizm anlayıĢının 

benimsenmesi konuları turizmde çeĢitlenme konusunda en sıklıkla vurgulanan türler 

olmuĢlardır.  

Turizmin sürdürülebilir biçimde çeĢitlenmesinde kırmızı, sarı ve yeĢil çizgiler
28

 neler 

olmalıdır? tartıĢma konusunda katılımcıların, kırmızıçizgi ile ifade ettiği konuların baĢında 

doğal ve kültürel değerlerimizin insan eliyle, yapılanmayla yok edilmesine yönelik endiĢe 

dikkat çekmektedir. Sarı çizgilerde, kurvaziyer turizmi, restorasyon projeleri, havaalanlarının 

kapasitelerinin arttırılması gibi iyi yönetilmeye muhtaç sorun alanları ifade edilmiĢtir. YeĢil 

çizgilerle ise, turizmin çeĢitlendirilmesine ve içeriğinin zenginleĢtirilmesine yönelik görüĢler 

dile getirilmiĢtir.  

Bugün Ġstanbul‟un karĢı karĢıya kaldığı turizm yatırımlarını sürdürülebilir bir turizm 

açısından nasıl değerlendirirsiniz? sorusuna verilen yanıt, diğerine göre en dağınık ve en zor 

sınıflandırılan yanıt olmuĢtur (Bkz: Ek-4, s: 24-26). 

Ġstanbul‟un turizm yatırımları açısından karĢılaĢtığı riskler nelerdir? sorusunda riskler, iki ana 

baĢlık altında değerlendirilmiĢtir. Bunlar; fiziksel ve sosyal risklerdir. Fiziksel risklerin, 

beklendiği üzere sosyal risklerden çok daha fazla üzerinde durulmuĢtur. Fiziksel risklerin 

baĢında çarpık kentleĢme, kentsel dönüĢümün yerel dokuya olan tahribi, kent kimliğini yok 

eden tek elden çıkmıĢçasına birbirine benzeyen projeler vs. olarak ifade edilmiĢtir. 

                                                 
28

 Kırmızıçizgiler ile durulması-sınırın aĢılmaması ifade edilmiĢtir. Sarı çizgilerle, hem olumlu hem de olumsuz 

yanlarının değerlendirilmesi, harekete geçmeden önce durup strateji geliĢtirip olumsuz yanların olumluya 

dönüĢmesinin sağlanması ifade edilmiĢtir. YeĢil çizgilerle ise, geliĢmesinde mahsur görülmeyen, olumlu bulunan 

ve desteklenen anlamında yorum yapılması beklenmiĢtir. 
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Hangi türler Ġstanbul‟un kırılgan yapısı ile barıĢıktır? Hangileri bu yapı ile çatıĢır? Bu 

gerilimler nasıl yönetilmelidir? sorusunda Ġstanbul‟un barıĢık olduğu ve olmadığı turizm 

türlerini yönetmek üzere, bir üst platformun oluĢturulması, stratejilerin de bu kurul tarafından 

yönetilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Bu kurum Ģöyle tanımlanmıĢtır: “Bütüncül ve katılımcı bir 

politika ile hareket etmesi. Kurumlar üstü, tarafsız, ana hedefi İstanbul‟u korumak olan ve 

bürokrasiyi azaltıcı bir üst yapıya ihtiyaç vardır. Bu kurul aynı zamanda paydaşlar 

arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olmalıdır.” Ġstanbul‟un kültür ve inanç 

turizmi ile barıĢık olduğu, buna karĢılık kumar/seks ve eğlence turizmi ile barıĢık olmadığı 

ifade edilmiĢtir. 

Ġstanbul hangi kulvarda koĢmalı? Konusundaki cevaplar geliĢme potansiyeli olan turizm 

alanları sorusu ile benzerlik taĢımaktadır. 

“Ġstanbul‟un Turizm Alt Yapısı Nasıl Daha Güçlü Hale Getirilebilir? Ġstanbul Nasıl 

Tanıtılmalıdır?” sorusuyla ifade edilen ve aĢağıda yer verilmiĢ olan Ġkinci Tema alt baĢlıkları; 

sorunlar, potansiyeller ve çözüm önerileri kapsamında tartıĢılmıĢtır.  

Ġkinci Tema: Ġstanbul‟un turizm alt yapısı nasıl daha güçlü hale getirilebilir? İstanbul 

nasıl tanıtılmalıdır?” sorusuyla ifade edilen ikinci tema dört alt soru kapsamında 

tartıĢılmıĢtır.  

Turistin Ġstanbul‟a çekilmesi ve tekrar gelmesi ifadesi ile özetlenen ilk sorudaki cevaplarda 

tanıtım ve marka konumlanması temel çerçeve olmuĢtur. Marka iletiĢimi, tanıtımla ilgili 

materyalin niteliğine iliĢkin sorun tanımı yapılmıĢtır. Diğer taraftan Ġstanbul‟un turizm 

pazarında konumlanmasıyla ilgili olarak bir üst kurumun eksikliğine yine iĢaret edilmiĢ, kamu 

kurumunun hem yeterince hızlı ve etkili olamadığı belirtilmiĢtir.  

 

Bu konudaki görüĢler aĢağıdaki baĢlıklar altında sıralanmıĢtır:  

 Tanıtım faaliyetleri 

 Tanıtım kanallarının dijitalleĢtirilmesi 

 Ġçeriğin zenginleĢtirilmesi 

 Hizmet kalitesinin arttırılması 

 Yürütücü bir üst kurulun oluĢturulması 

Turistin Ġstanbul‟da kalıĢ süresi ifadesi ile özetlenen ikinci sorudaki cevaplardakalıĢ süresinin 

kısa olmasının sebepleri arasında turizmin çeĢitlilik arz etmemesi ve alt yapı olanaklarındaki 
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eksiklik belirtilmiĢtir. Buna yönelik olarak arkeolojik alanların daha etkin kullanımı, kırsal 

alanların yapılacak düzenlemelerle turizme katılmasının sağlanması önerilmiĢtir. 

Turistin ulaĢım, iletiĢim ve bilgilendirme olanakları hakkındaki sorudaturistleri yönlendirici 

ve hizmet almalarını kolaylaĢtırıcı bilgi-veri eksikliği ve turistler için ayrı fiyat vb. 

uygulamaların yapılması konusundaki olumsuzluklar dile getirilerek Ģu alanlara/konulara 

iliĢkin öneriler geliĢtirilmiĢtir;  

 Yönlendirici/bilgi verici dokümanların geliĢtirilmesi 

 Turizmin çeĢitlenmesini kolaylaĢtırıcı tedbirlerin oluĢturulması 

 UlaĢım araçlarının ve kalitelerinin geliĢtirilmesi 

 Bilgi ve iletiĢimin iyi yönetilmesi 

Turistlerin ticari ve ekonomik aktivitelerinde nelerin geliĢtirilmesi gerektiği konusundaki 

değerlendirmelerde daha çok kültürel değerlere iliĢkin sorunlara değinilmiĢtir. Potansiyel 

görülen değerler ise Ġstanbul‟un özgün coğrafyasının doğurduğu olanaklar olarak ifade 

edilmiĢtir. 

Ġnsan kaynağı (Turistlerle iletiĢimin kalitesi, yabancı dil bilgisi vb.) konusundaki tartıĢmada 

yetersiz ve niteliksiz iĢgücü problemi ve buna karĢın misafirperverlik ve özgün kimlik 

potansiyeli dile getirilmiĢtir. Ġnsan kaynakları sorunlarının çözümünde yabancı dil eğitimi 

öncelikle vurgulanmıĢtır. 

Üçüncü Tema: Turizm Ġstanbul‟un ihtiyaçlarıyla nasıl örtüĢebilir? ifadesiyle ele alınan 

üçüncü tema aĢağıdaki beĢ soru kapsamında tartıĢılmıĢtır:  

Ġstanbul‟un sosyo-kültürel yapısını ve mekânsal eĢiklerini gözetecek turizm yatırımları neler 

olmalıdır? sorusuna verilen cevaplarda kentte yaĢayanların Ġstanbul‟un Türkiye‟nin en büyük 

kenti olarak sahip olduğu sorunlara iĢaret edilmiĢtir. ĠĢaret edilen bu sorunlar Ġstanbul‟da 

turizm sektörü geliĢsin ya da geliĢmesin, kentlilerin yaĢan kalitesini doğrudan etkileyen 

sorunlardır. UlaĢımda deniz yolunun daha yoğun kullanılması, tiyatro, uluslararası etkinlik 

alanları, yeĢil alanlardaki eksikler vb. bunlar arasındadır. Diğer taraftan turizm tesislerinin 

küçük ölçekli olması, kentin dokusunu bozmaması, kent merkezinin dıĢında olması, 

restorasyonların aslına uygun olmasına özen gösterilmesi gibi konulara iĢaret edilmiĢtir. 

Turizmin geliĢmesi kentteki sosyal problemleri çözmede fırsat olarak nasıl değerlendirilebilir? 

Sorusunda kentteki sosyal problemler arasında, yabancılaĢma, yoksulluk, siyasi/sosyal 

çatıĢma alanları, nüfusun artmasına bağlı olarak geliĢen problemler söz konusudur. Ancak 

katılımcılar bu soruyu sadece iĢsizlik sorununa yönelik olarak algıladıkları ve istihdam 
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olanaklarıyla iliĢkilendirerek yanıtladıkları görülmektedir. Bu konuda vizyona girdi olabilecek 

öneriler Ģunlardır;  

 Yerel / sosyal dokuya uygun yeni turizm türlerinin geliĢmesi 

 Küçük ölçekli hizmet üretimi yolu ile halkın turizm gelirinden eĢit faydalanmasının 

sağlanması ve gelirin adil bölüĢümü ile toplumsal refaha katkıda bulunulması 

 El sanatları alt yapısı, üretimi ve pazarlanmasının ve zanaatkârların desteklenmesi  

 Uygun kiĢilere turizm sektöründe iĢ yapabilecek düzeyde eğitim verilmesi  

 ĠĢ kanununun düzenlenmesiyle turizmin sektöründe yaygın olan çalıĢma saati aĢımlarının 

önlenmesi  

 Ev pansiyonculuğunun düzenlenmesi 

Sürdürülebilir bir istihdam yaratmak açısından turizm sektörü nasıl davranmalıdır? Yerel ve 

küçük ölçekli yatırımcıyı teĢvik etmek için neler yapılmalıdır? Sorusuna verilen cevapların 

vizyon için değerlendirilebilecek baĢlıkları aĢağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 Yasal düzenlemeler yapılması  

 KOBĠ‟leri, yerel yatırımcıyı ve küçük ölçekli giriĢimleri teĢvik mekanizmasının 

çalıĢtırılması 

 Fiyat, kalite konularında etkili denetim mekanizmalarının oluĢturulması 

 Yerel ve sosyal dokuya uygun turizm türlerinin desteklenmesi 

 Uzun vadeli kredi, hibe, teĢvik, vergi indirimi, yer tahsisi yapılması  

 Yabancı yatırımlarda da istihdamın yerel olması 

 Nitelikli iĢ gücü yaratmak üzere eğitim sektörünün verimli yönetilmesi 

Turizm bir yandan kentsel kalitenin artmasına katkıda bulunurken, diğer yandan yaĢamı 

pahalılaĢtırabilmektedir. Turizmin arttırdığı yaĢam maliyetlerini kentliye yansıtmamak için 

neler yapmalıdır? Sorusuna kentsel kalitenin artıĢı karĢısında yaĢam maliyetlerinin artacağı ve 

bundan kaçıĢ olamayacağı yönünde görüĢ bildirildiği gibi, çeĢitli tedbirlerle bu etkinin 

kentliye en az Ģekilde yansıtılmasına yönelik öneriler de gelmiĢtir. Diğer bir grup görüĢe göre 

ise, kentsel çevreye yapılan tüm yatırımların aynı zamanda turizme yatırım yapılması 

anlamına geldiği yönünde olmuĢtur. Bu nedenle kentsel çevrenin kalitesini yükseltmek, 

katılımcı süreçle yönetimi sağlamak ve küçük imalatçının ve yaratıcı endüstrilerin geliĢmesini 

desteklemek katkı sağlayacaktır yönünde öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

Sizce turizmin Ġstanbul‟da gelebileceği son nokta neresidir? Sorusunun katılımcılara 

sorulmasının özündeki amacı, tüm yatırımların kentsel mekânsal geliĢmelerin, sosyal 

etkilerinin artık nerede tahammül edilemez düzeye geleceğini, kentin ve kentlilerin taĢıma 
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kapasitesinin nerede dolacağını değerlendirmeleridir. Katılımcılar verdikleri yanıtlarda; daha 

çok turizmin gelecekte nasıl olması, hangi özelliklerin ön plana çıkmasının uygun olacağına 

yönelik görüĢ belirtmiĢlerdir. Katılımcıların görüĢlerinin bir kısmı turizmin yapısal/niteliksel 

boyutunu dikkate alarak yanıtlanmıĢtır. Bir kısım yanıt ise kent mekânının Ģekillenmesiyle 

ilgili düĢünce belirtmiĢlerdir. Turizmin yapısal özelliklerinde en çok Ġstanbul‟un alternatif 

turizm türlerine yönelmesinin uygunluğu/gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. kentin ve 

kentlilerin taĢıma kapasitesi ile ilgili olarak verilen cevaplar ise Ģöyle sıralanabilir: 

 Tarihi mekânların kullanımında hassas davranılmalı  

 Standardizasyon ve ölçme kriterleri oluĢturulmalı 

 Gelen kiĢi sayısı yerine turistin niteliğine ve kaliteye odaklanılmalı  

 Ġstanbul‟a ait görsel kimliğin yaratılması ve geliĢtirilmesi (Londra‟nın otobüsleri, telefon 

kulübeleri gibi)  

 Kentin taĢıma kapasitesinin doğru Ģekilde belirlenmesi ve bu sınırın zorlanmaması 

 Deprem gerçeğinin göz önünde bulundurulması  
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4.2.1.2.3.5 “Fikir Havuzu” ÇalıĢması 

a) ÇalıĢmanın Tasarımı ve Uygulaması  

9-10 Haziran 2012 tarihinde gerçekleĢtirilen Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2 

kapsamında birinci günün son oturumda “Fikir Havuzu” uygulamasıyla toplam 54 katılımcıya 

aĢağıdaki sorular yazılı olarak yönlendirilmiĢ ve yine yazılı olarak cevaplandırmaları 

istenmiĢtir. Ġstanbul Turizm Ana Planı karar sürecinde Arama Konferansına katılan kamu, 

özel sektör, sivil toplum ve akademik alan temsilcileri toplantı oturumlarında diğer 

paydaĢlarla etkileĢimli ve ortaklaĢtırarak görüĢlerini geliĢtirmiĢlerdir. Fikir Havuzu 

uygulamasının amacı ise arama konferansı oturumlarında ortaklaĢtırılan bu görüĢlerin yanı 

sıra her paydaĢın bağımsız olarak bireysel görüĢünün alınmasıdır. Fikir havuzunda sorulan 

sorular ve cevap alma sayıları aĢağıda belirtilmektedir. 

1. Ġstanbul‟un turizm altyapısının geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / sektörün 

üzerine düĢen sorumluluklar nelerdir? 

a. Turistin Ġstanbul‟a çekilmesi ve tekrar gelmesi n= 52 

b. Turistin Ġstanbul‟da kalıĢ sürelerinin arttırılması n= 51 

c. Turistin diğer ekonomik / ticari aktiviteleri n= 45 

d. UlaĢım, iletiĢim ve bilgilendirme olanakları n= 49 

e. Ġnsan kaynağı n= 48 

2. Ġstanbul‟un kontrolsüz bir Ģekilde büyümesi, özellikle kuzeydeki ormanları ve su 

havzalarını tehdit etmektedir. Turizmin de bu geliĢim sürecine ortak olmaması ve hatta bu 

süreci dizginleyecek bir biçimde konumlanması sizce mümkün müdür? GörüĢ ve 

önerilerinizi aktarabilir misiniz? n= 49 

3. Sizce bir yerin tümüyle „turistikleĢme‟si bir sorun mudur? Eğer sorunsa, olumsuz 

etkilerini azaltmak için neler yapmak gerekir? n= 52 

4. Ġstanbul turizm Ana Planı‟nda yer alması gerektiğini düĢündüğünüz konular nelerdir? n= 

54 

b) UlaĢılan Sonuçlar:  

Bu kapsamda verilen yanıtların tekrar etme sıklığına göre değerlendirilmesinde aĢağıdaki 

tablolardan izlenmektedir:  
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1. Ġstanbul‟un turizm altyapısının geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / sektörün 

üzerine düĢen sorumluluklar nelerdir? 

Tablo 11: Turistin Ġstanbul‟a Çekilmesi ve Tekrar Gelmesi Açısından Kurumun / Sektörün 

Üzerine DüĢen Sorumluluklar n= 52 

 Tekrar Edilme Sıklığı  

Nitelikli faaliyet 7 

Koordinasyon 5 

Tanıtım 5 

Turist memnuniyeti 5 

Turizmde çeĢitlilik 5 

Altyapı 4 

UlaĢım 3 

Kültürel faaliyetler 2 

Ġzleme - monitoring 2 

Organizasyon 2 

Planlama 2 

Sosyal medya 2 

Yerellik 2 

Kalite standardı 1 

MarkalaĢma 1 

Müze 1 

Yasal düzenleme 1 

Tablo 12: Turistin Ġstanbul‟da KalıĢ Süresinin Arttırılması Ġçin Kurumun / Sektörün Üzerine 

DüĢen Sorumluluklar n= 51 

Alternatif gezi güzergâhları 8 

Tanıtım 8 

Altyapı 5 

Sosyal ve kültürel aktiviteler 5 

Turizm çeĢitliliği 4 

Özgün değerler 4 

Sosyal ve kültürel faaliyetler 3 

Planlama 2 

Turist memnuniyeti 2 

Ar- ge çalıĢmaları 1 

Kalite standardı 1 

Koordinasyon 1 

Koruma - geliĢtirme 1 

Metropol yaĢam tarzı 1 

Sosyal medya 1 

Ürün çeĢitliliği 1 

Yasal düzenleme 1 

Yerel halk-turist entegrasyonu 1 

 

  



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

101 

Tablo 13: Turistin Diğer Ekonomik / Ticari Aktivitelere Katılımı Açısından Kurumun / 

Sektörün Üzerine DüĢen Sorumluluklar n= 45 

Yerellik 8 

Turizmde çeĢitlilik 6 

Destek 5 

Tanıtım 4 

Turist memnuniyeti 4 

AlıĢveriĢ 3 

Yeme-içme mekânları 3 

Kalite standardı 2 

Nitelikli faaliyetler 2 

MarkalaĢma 1 

Müze 1 

Turizmde çeĢitliliğin yaygınlaĢtırılması 1 

UlaĢım 1 

Tablo 14: UlaĢım, ĠletiĢim ve Bilgilendirme Olanakları Ġçin Kurumun / Sektörün Üzerine 

DüĢen Sorumluluklar n= 49 

Bilgilendirme birimleri 14 

Alternatif ulaĢım vasıtaları 7 

Teknoloji 5 

Sosyal medya 4 

Toplu taĢıma 4 

BroĢür harita ve web siteleri 2 

UlaĢımda entegrasyon 2 

Koordinasyon 1 

Planlama 1 

Turizmde çeĢitlilik 1 

Web 1 

Yatırım kentli için yapılmalı 1 

Tablo 15: Ġnsan Kaynağı Açısından Kurumun / Sektörün Üzerine DüĢen Sorumluluklar n= 48 

Kalifiye personel 12 

Yabancı dil eğitimi 11 

Hizmet içi eğitim 7 

Eğitim 6 

Etkinlik düzenlemek 2 

Belgeli çalıĢan kontrolü 1 

Bireyler aileler öne çıkmalı 1 

Kar yerine memnuniyet odaklı yaklaĢım 1 

Kente olan aidiyet 1 

Samimiyet 1 

 

  



 

 

102 

2. Ġstanbul‟un kontrolsüz bir Ģekilde büyümesi, özellikle kuzeydeki ormanları ve su 

havzalarını tehdit etmektedir. Turizmin de bu geliĢim sürecine ortak olmaması ve hatta bu 

süreci dizginleyecek bir biçimde konumlanması sizce mümkün müdür? GörüĢ ve 

önerilerinizi aktarabilir misiniz? n= 49 

 
Doğru planlama ve denetim 22 45% 

Doğa turizmi vb. ile kontrol altına olma 13 27% 

Turizm sınırlandırılmalı 4 8% 

Kentsel yaĢam kalitesine öncelik verilmeli 2 4% 

3. Sizce bir yerin tümüyle „turistikleĢme‟si bir sorun mudur? Eğer sorunsa, olumsuz 

etkilerini azaltmak için neler yapmak gerekir? n= 52 

Özgünlüğün korunması 13 25% 

Kentsel yaĢam kalitesini arttırmak 10 19% 

Planlama - denetim 8 15% 

Yerel halkın turizme entegrasyonu 5 10% 

Dengeli fonksiyon dağılımı 4 8% 

Katılım 4 8% 

Alternatif turizm türleri 3 6% 

Dengeli fonksiyonel dağılım 3 6% 

UlaĢım - eriĢebilirlik 2 4% 

Sektörel çeĢitlilik 2 4% 

Denetim 1 2% 

Koruma kullanma dengesi 1 2% 

Kültürel faaliyetler 1 2% 

Sanat 1 2% 

Turizm gelirlerini kentliye aktarmak 1 2% 

Yayaya öncelik 1 2% 

Tablo 16: Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nda Yer Alması Gereken Konular Nelerdir? n= 54 

Planlama - denetim 14 26% 

Özgün değerler 13 24% 

UlaĢım - eriĢebilirlik 13 24% 

Alternatif turizm türleri 10 19% 

Koordinasyon 7 13% 

Tanıtım - bilgilendirme 7 13% 

Yönetim planı 4 7% 

Eğitim 3 6% 

Koruma kullanma dengesi 3 6% 

Politika uygulayıcılarıyla iliĢkiler 3 6% 

Yerel halkın bilinç düzeyinin arttırılması 3 6% 

Hizmet kalitesi 2 4% 

Kentsel yaĢam kalitesinin arttırılması 2 4% 

Yerel halk - turist arasındaki uyum 2 4% 
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Bunun dıĢında bir kez belirtilen öneriler ise Ģunlardır;  

 Altyapı, Boğaz kıyılarının kamuya açılması,  

 Devletten beklentiler,  

 Engelsiz eriĢim,  

 Envanter listesi,  

 ĠĢletme denetimi,  

 Katılım,  

 Konaklama türlerinin çeĢitlenmesi,  

 Küçük ölçekli konaklama tesisleri,  

 Küçük yatırımcıların korunması,  

 Kültürel etkinlikler,  

 Noktasal eylem planları,  

 Özel sektör,  

 Projeksiyon - eylem planı,  

 Siluetin korunması,  

 Sürdürülebilirlik,  

 TeĢvik,  

 Yasal düzenleme,  

 Yayalara öncelik,  

 Yeni tur rotalarıdır. 

Niceliksel bu değerlendirmelerin yanı sıra verilen cevaplardan nitelikleri bakımından 

vurgulanması gerekenler ise Ģunlardır;  

Müzelerin turizm açısından önemi yadsınamaz. Ancak ülkemiz müzeleri yapısı gereği çağdaĢ 

müze kadrolarına sahip olmadığı için yeterli aktif çalıĢmayı sağlayamamaktadır. Bu kadrolar 

halkla iliĢkiler, eğitim ve iĢletme baĢta olmak üzere müzeleri aktif yapacak kadrolardır. 

Yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. 

Turistin Ġstanbul'da kalıĢ süresini artırmak, turisti cezbedecek mekanların arttırılması ve 

tanıtımı ile ilgilidir. Bunun için kent dokusunu ve ayaktaki tarihi yapıları (sanayi, antik liman, 

tarihi okullar) kendi kimlikleriyle korumak gerekir, turist onların içinde yaĢamaya değil onları 

tanımaya gelmelidir. 
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Ġstanbul için ulaĢımda entegrasyon, bilgilendirme (broĢür, plan, kroki gibi) ve yönlendirmenin 

doğru ve düzenli bir hale getirilmesi kolaylık sağlayacak ve ulaĢımda yaĢanan sıkıntıları 

aĢmasına yardımcı olacak, turisti daha güvenli bir kent düzeni içinde yaĢatacaktır. 

Turistle olan iliĢkinin kalitesi yalnızca yabancı dil ile ölçülmemeli. Turist öncelikle taksi 

Ģoförü ve sokak satıcısı tarafından eteğinin çekiĢtirilmesiyle, kulağının dibinde bağırılmasıyla 

karĢı karĢıya kalıyor. Bu durumun engellenmesi ve turistler için eğitimli dil bilen 

rehberliklerin düzenlenmesi gerekir. 

Ġstanbul'a göç önlenemediği, 3. köprü gibi yapılaĢmaların durdurulamadığı süreçte 

olumsuzluklar kaçınılmazdır. Antik limanların ve tarihi yapıların restore edilip kimliklerinin 

yok edilmeden her birinin bir müze kimliği ile turizme açılması gereklidir. Özellikle hala 

çalıĢan, ayakta ve çok özel kültürel miras yapılar, atıl hale gelmiĢ sanayi kuruluĢları 

bulunmaktadır. Bunların turizme kazandırılmasnın Ġstanbul'a değer katacağı gözardı 

edilmemelidir. 

Ġstanbul'a gelen turist Ġstanbul'un yaĢayan halkını rahatsız ve huzursuz etmemeli. Turizmin 

ölçüsü iyi belirlenmeli, çok kalabalık turlar kent dıĢındaki otellerde ağırlanmalı. Ġstanbul'a 

yapacakları gezilerin iyi organize edilmesi, daha çok yer görmelerinin sağlanması, bunun için 

de Ġstanbul'da hala keĢfedilmeyi bekleyen kültür mirasının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Ġstanbul'un imaj tasarımı daha gerçekçi bir Ģekilde yapılabilir, Ġstanbul'u oryantalize, 

materyalize etmeden samimi bir kentsel imajın üretilmesinde akademi rol alabilir. 

Sürenin arttırılması genellikle çok kolay değildir, seyehat izin - bütçe vb. nedenlerle önceden 

belirlenmiĢtir. Ancak turist memnuniyeti sağlanarak yeniden geliĢ, tavsiye üzerine seyahatler 

çoğalabilir. 

Ġnsana kaynak olarak bakmak biraz problemli aslında… Genel eğitim düzeyinin artması, 

ticaret ahlakının geliĢmesi, yabancı düĢmanlığının azaltılması konusunda çalıĢılabilir. 

Süreç, planlamanın genel sorunudur. Turizm yatırımındaki yanlıĢlar bu sorunu tetikleyebilir. 

Bu yatırımlar mekânsal geliĢtirme stratejileri ve toplumsal - kültürel değerlerle uyumlu 

olmalıdır. 

TuristikleĢme bir hedef olursa sorundur, yaĢanabilir bir kent turistler için de çekici olacaktır. 

Turist çekmek üzere kentin standartlaĢtırılması, ayrılaĢtırılması, sterilize edilmesi, 

formelleĢtirilmesine yol açacak öneriler yer almamalıdır. 

TuristikleĢme sorundur. TuristikleĢme sürecinin kontrolsüz yaĢandığı yerlerde yaĢayanlar 

mağdur oluyorsa eğer, yerel yönetimlerin süreci yavaĢlatacak 'yastık' politikalarının 
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uygulanması gerekir. Sadece turizm için planlama - uygulama yaklaĢımının terk edilmesi 

gerekir. Konut alanlarının günlük, haftalık, aylık gibi kısa süreli kiralanmasına belli 

sınırlamalar getirilmeli 

ġehir merkezinde yer alan küçük sanayi/üretim alanları yaratıcı endüstriler kapsamında 

değerlendirilmeli, desantralizasyonu teĢvik edilmemeli. Kentin bellek mekânlarının belli bir 

tarihi olan küçük iĢletme ve esnaflarının desteklenmesi, büyük yatırımcılara karĢı korunması. 

Turizm yatırımlarının kamusal/açık alanlarının kapatılmasına izin verilmemesi 

Hizmetten memnuniyet en önemlisi. Temiz, konukseverliğin ön planda olduğu, turiste dürüst 

davranmanın önemsendiği bir yaklaĢım, turiste kendi planları dıĢında yeni seçenekler 

sunabilmek gelme niyetini aĢan özendirici fırsatlar yaratmak, onu ĢaĢırtmak. 

Yerel ürün tanıtımları, Yeni tatlar, yeni ürünler sunmak. Geleneksel ürünlere ağırlık vermek, 

markadan uzaklaĢmak. 

Maalesef bu süreç hem turizmi etkilemekte, hem de turizm bu süreci hızlandırmakta. Örneğin, 

bu kadar çok otel ve alıĢveriĢ merkezi inĢaatının olması hem altyapı ve ulaĢım sorunu 

yaratmakta, hem de bunların sayısının artması kentli için de yaĢam kalitesini düĢürmekte, 

sosyal sorunları arttırmaktadır. 

Bu bir tercih meselesidir. Eğer orada yaĢayan halk turizmden bahsediyorsa ve bunu bir yaĢam 

biçimi olarak benimsemiĢse sorun olmayabilir. Buna örnek Belçika - Brugges'u verebiliriz. 

Tamamen turistik bir yer olmasına karĢın halk turiste evini açarak geçiniyor ve orada 

yaĢamaktan memnun. 
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4.2.1.3 Genel Değerlendirme ve Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyon ve Strateji 

Çerçevesi 

Ġstanbul Turizm Ana planı için vizyon ve strateji çerçevesi geliĢtirmek üzere yukarıda 

aktarılan analiz ve sentez bilgileri üç temel eksenden gelen bilgileri derlemektedir. Birinci 

eksen turizmde dünyada değiĢen eğilimler ve Ġstanbul‟un turizm değerleri hakkında yapılan 

analiz ve saptamalardır. Ġkinci eksen katılım toplantılarında geliĢtirilen fikirlerden oluĢan bilgi 

kaynağıdır. Üçüncü eksen ise üst plan kararlarında Ġstanbul ile ilgili olarak geliĢtirilen turizm 

plan, proje ve yatırım kararlarının irdelenmesiyle ortaya çıkan vizyon ve strateji çerçevesidir.  

Bu çalıĢmalar sonucunda ortaklaĢtırılmıĢ Ġstanbul turizm vizyonu Ģu Ģekilde ifade 

edilmektedir. 

“Özgün kültürel ve doğal değerlerini koruyan ve güçlendiren, turizmi alternatif türlerle çeşitlendiren, 

her düzeyde profesyonelleşmiş, dünyayla rekabet eden ve kentlisiyle bütünleşen, kültür eksenli ve 

sürdürülebilir bir turizm”. 

Bu vizyon aĢağıdaki dört amacın çerçevesini çizmektedir.  

Amaç 1. Ġstanbul‟da turizmin, kültür ekseni üzerinden geliĢtirerek soyut ve somut 

mirasın deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin güçlendirilmesi 

Kentin kültürel altyapısının güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların çeĢitlendirilmesi, 

farklı çekim odaklarının yaratılması ve gereklibilgilendirme ile bunların turiste tanıtılması, 

sürprizlerle dolu ve kaliteli bir kentselçevrenin oluĢturulması ve gece ekonomisi ile canlı bir 

kentsel/kültürel yaĢamın (hapenningcity) desteklenmesi önem taĢımaktadır.  

Dolayısıyla; Ġstanbul‟da yerel ve merkezi düzlemdekültür ve sanat projelerini ve çağdaĢ bir 

anlayıĢla kurulacak müzeleri, yenilikçi sanatçıları ve sanat topluluklarını, festivalleri ve 

kültürel/sanatsal etkinlikleri desteklemek, kültür ve sanatetkinlikleri düzenlenmesi için 

mekânsal olanaklar yaratmak ve tarihî yapıların kültür vesanat iĢlevleri için kullanımını teĢvik 

etmek bu amaca hizmet edecek stratejiler olarak benimsenmelidir. 
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Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak 

turistlerin Ġstanbul‟da kalıĢ sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin 

sağlanması 

Ġstanbul‟a gelenlerin hem kalıĢ sürelerini uzatmak ve tekrar gelmeleri hem de kentin farklı 

yerlerini görmelerinisağlamak amacıyla kentin sahip olduğu turizm değerlerinin ortaya 

çıkartılması önemlidir. Ġstanbul‟un son yıllardakongre turizminde küresel düzlemde adını 

duyurmaya baĢlaması; sağlık turizmi açısından önemli potansiyele sahip olması kentin 

çeperlerinde var olan doğal güzellikler ve değerlerin doğa turizmi amacıyla seyahat edenlere 

çeĢitli olanaklar sunması turizmin çeĢitlendirilmesinde önemli alternatiflerdir. Bu değerlerin 

kentin taĢıma kapasitesini zorlamadan ortaya çıkartılması ve kentin merkezi ile sınırlı kalan 

turizm aktivitesinin metropolün bütününe yayılması önemlidir. Bu alternatiflerin ve 

olanakların kent bütününe yayılması; ancak ucuz, kolay eriĢilebilir ve çevre dostu ulaĢım 

sistemleriyle bütünleĢtirildiklerinde anlam kazanır ve hedefine ulaĢabilir. 

Amaç 3: Dünya turizm pazarında rekabet eden Ġstanbul‟da kentin taĢıma kapasitesini 

gözeterek, turizm arz (insan kaynağı, doğal ve fiziksel altyapı vs. ) ve talep (turist akışları, 

turizm pazarının yönlendirilmesi vs. ) dengesini koruyan etkin bir turizm yönetim 

modelinin benimsenmesi  

Benzer yurtdıĢı kentlerle karĢılaĢtırıldığında, Ġstanbul‟un sahip olduğu potansiyeller 

veolanaklar ölçüsünde hak ettiği turist sayısına ve gelirine ulaĢamaması, yanlıĢ pazarlama 

politikaları nedeniyle kültür turizminin, deniz-güneĢ-kum turizminin gölgesinde kalması, 

kentte ortalama kalıĢsüresinin kısa olması ve Ġstanbul‟unyabancı turistler için bir basıp geçme 

noktası olması, kentin zengin tarihi mirasının ve müzelerinin yeterincegezilmemesi, turizm 

politikasının yatak kapasitesi ve yıldızlı oteller konusuna temellendirilmesi, Ġstanbul‟un narin 

coğrafyası ve eĢsiz siluetinin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda korunmaması, kültürel 

peyzajı zedeleyecek, kentin taĢıma kapasitesini zorlayacak kararların alınması problemlerini 

aĢmak üzere ilgili kurumlar, sektör temsilcileri, akademik camia ve sivil toplum örgütlerinin 

ortaklığında kurulacak bir yönetim modeline ihtiyaç vardır. Bu model bilgi toplama, 

güncelleme ve bilgiyi yayma özelliğinin yanısıra Ģeffaf karar alma süreçlerinin hakim olduğu, 

izleme ve denetleme süreçlerinin de bu Ģeffaflık ve katılım modeli ile gerçekleĢtirildiği bir 

ortama iĢaret etmelidir.  

Amaç 4: Ġstanbul‟da turizmi; kent ve kentli ile bütünleĢtiren, kentlinin yaĢam kalitesini 

artırmaya öncelik veren ve yaĢayanların sosyal kültürel ve ekonomik sermayesini 

güçlendiren politikanın benimsemesi  
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Özgün kültürel ve doğal değerlerin bulunduğu alanlarda turizmi geliĢtirirken yerel 

halkıdıĢlamamak ve yabancılaĢmasını engellemek önemlidir. Bu doğrultuda, turizmi 

Ġstanbulluile bütünleĢtirmek amacıyla ele alınması gereken konuların baĢında, kentlinin 

sektörde yatırımyapma ve turizm olanaklarını kullanma kapasitesini artırma gelmektedir. 

Ġstanbul‟da turizm yatırımlarının tarihî doku ile kolaylıkla bütünleĢebilenve hatta bu yapı 

stokunun değerlendirilmesi açısından da önemli fırsatlar sunanküçük ölçekli, nitelikli 

tesislerin kapasitesini arttıracak biçimde yönlendirilmesine ihtiyaçvardır. Ayrıca turizm 

yatırımlarının, sektörün dinamiklerini yakından izlemesi, beklentilerin karĢılığını bulması 

açısından önem taĢımaktadır. Bu bakımdan; hem kentlilerin yaĢam kalitesini artırmak; hem 

yerleĢmelerin taĢıma kapasitesini zorlamamak, hem de turistlere hızlı ve konforlu ulaĢım 

olanakları sağlayacak donanımlara sahip kent içi ulaĢım sistemlerinin kurulması gereklidir. 

„Kimlikli‟ çevrelerde ve yapılarda konaklama ve kentin „özgün kimliğini‟ yakındantanıma ve 

„tatma‟ olanağı sağlaması bakımından, bu tür tesislerin özellikle kültür turizmiaçısından 

sağlayacağı avantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bölüm 4.3.2‟de yukarıda geliĢtirilen vizyon ve amaçlar çerçevesinde Ġstanbul Turizm Ana 

Planı hedef ve stratejilerine yer verilecektir.  
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4.2.2 GENEL HEDEF VE STRATEJĠLERĠN BELĠRLENMESĠ 

4.2.2.1 Yöntem ve Kaynaklar 

Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın Bölüm 3.1.de geliĢtirilen Vizyon ve Strateji çerçevesi 

kapsamında bu bölümde “genel hedef ve stratejiler” belirlenecektir. 3.1.1. altbölümünde 

açıklanan yöntem ve kaynaklar bu bölümde de kullanılmaktadır.  

Literatür, sektör kaynakları, istatistiki veriler, anket, mülakat, saha çalıĢmaları ve paydaĢ 

toplantılarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda ulaĢılan “Ġstanbul turizm vizyonu ve 

strateji çerçevesi” bu bölümde turizm türleri, turizm altyapısı, turizm pazarı, turizmin yönetsel 

yapısı ve yasal boyutu ile finansman olanaklarına yönelik genel hedef ve stratejilerinin 

belirlenmesine yön göstermektedir.  

4.2.2.2 Ġstanbul‟da Turizm Sektörü Ġçin Genel Hedef ve Stratejiler 

Ġstanbul‟da turizm sektörü için geliĢtirilen genel hedef ve stratejiler için de 3.1. bölümde 

olduğu gibi üç farklı bilgi kaynağından yararlanılmıĢtır. Literatür ve dünya örneklerinden 

beslenerek dünyada değiĢen turizm eğilimleri kapsamında Türkiye‟nin ve Ġstanbul‟un 

benimseyebileceği genel hedeflerin çerçevesi çizilmiĢtir. Ġkinci kaynak üst planlarda Ġstanbul 

turizmi için geliĢtirilen hedeflerin değerlendirilmesidir Üçüncü kaynak olarak ise katılım 

toplantılarında Ġstanbul turizmi hakkında tanımlanan hedefler değerlendirilmiĢtir. Bu üç 

kaynaktan yararlanarak ulaĢılan sonuçlar ile bu bölümün sonunda Ġstanbul Turizm Ana 

Planı‟nın hedef ve stratejileri kesinleĢtirilecektir.  

4.2.2.2.1 Üst Ölçek Plan Kararlarinda GeliĢtirilmiĢ Ġstanbul Turizmi ile ilgili Genel 

Hedef ve Stratejiler 

Ġstanbul turizmi ile ilgili genel hedef ve stratejilerin geliĢtirilmesinde 3.1. Bölümünde vizyon 

ve strateji çerçevesi çizilmesinde esas alınan üst planlardan yararlanılmıĢtır: Dokuzuncu 

(2007-2013 dönemi) Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program‟da (2012-2014) Benimsenen 

Turizm YaklaĢımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023, TÜBĠTAK 

Vizyon 2023 kapsamında geliĢtirilen Türkiye Turizm Vizyonu, Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi tarafından hazırlanan 2009 yılı onaylı Ġstanbul Çevre Düzeni Planı ve Ġstanbul 

Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2010-2013 dönemi Ġstanbul Bölge Planı. 
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a. Dokuzuncu (2007-2013 dönemi) Kalkınma Planı Hedef ve Stratejileri 

Bölüm 4.3.1.de aktarılan Türkiye 2007-2013 dönemi genel vizyonu içindeki turizm vizyonu 

ve bu kapsamda ön plana çıkarılan turizm temaları çerçevesinde Türkiye geneli için 

benimsenen hedefler;  

 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 izlenmesive 

tanıtma etkinliklerinde değiĢen koĢullara hızla uyum sağlanması,  

 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. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nın Ġstanbul turizmine iliĢkin olarak en somut önerisi; “Ġstanbul 

Kongre ve Ziyaretçi Bürosu‟nun (ICVB)” örgütlenme ve finansman kaynağının 

güçlendirilmesi, sektör desteğinin artırılması yönünde olmuĢtur. Kültür ve Turizm 

Bakanlığını, yerel yönetimleri ve tüm sektör kuruluĢlarını bir araya getiren ve yönetimde söz 

sahibi olan, finansman yapısı güçlü bir kongre ve ziyaretçi bürosu olarak Türkiye‟de 

kurulmuĢ tek büro olan ICVB modelinin kongre alt yapısına sahip olan diğer bölgelerde de 

yaygınlaĢtırılması önerisi de bu bağlamda geliĢtirilmiĢtir.  
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b. Orta Vadeli Program‟da (2012-2014) Benimsenen Turizm Hedefleri  

Kalkınma Bakanlığınca 2011 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program‟da 

turizm sektörü için kabul edilen yaklaĢımlarda Ġstanbul için de özel tanımlamalar getirilmesi 

dikkat çekmektedir. Turizm yatırımlarının yeĢil büyüme yaklaĢımı çerçevesinde 

çeĢitlendirilmesi, turizm faaliyetlerin tüm yıla yayılması, doğal, tarihi, sosyal ve kültürel 

çevreyi koruyucu ve geliĢtirici bir anlayıĢın benimsendiği Orta Vadeli Program‟da, Ġstanbul 

gibi geliĢme potansiyeli yüksek turizm bölgelerinin ulaĢım ve teknik altyapı eksikliklerinin 

hızla giderilmesine vurgu yapılması önemlidir.  

Bu kabuller kapsamında Program‟ın; 

 “Ticaret HizmetleribaĢlığı altında da turizm sektörüne iliĢkin Ģu hedefe yer verilmektedir; 

“ticaret hizmetlerini destekleyen fuar alanları, kongre merkezleri, kültür, turizm ve 

konaklama gibi tesisler geliĢtirilecektir”.  

 Aynı Ģekilde “Kültürün Korunması, GeliĢtirilmesi ve Toplumsal Diyalogun 

Güçlendirilmesi” baĢlığında da “Kültür turizminin geliĢtirilmesi ve sinema, belgesel film 

gibi kültür ürünleri üretiminin teĢvik edilmesi suretiyle kültür sektörünün ekonomik 

boyutu güçlendirilecektir” yaklaĢımı benimsenmektedir.  

c. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesindeki 

Hedef ve Stratejiler 

2007 yılında hazırlanan Turizm Strateji belgesi Ġstanbul özelinde hedef tanımlamamakta, 

Ġstanbul dıĢındaki bölgelere ağırlık vermektedir. Bu kapsamda irdelendiğinde Ġstanbul için de 

kabul edilebilecek genel hedefler arasında turizmin çeĢitlendirilmesini vurgulamaktadır. 

GeliĢtirilmesi önerilen turizm türleri arasında Ġstanbul için potansiyel taĢıyan sağlık, kongre 

ve fuar turizmi de yer almaktadır. Bakanlığın 2023 hedefleri arasında kabul ettiği turizm 

yatırımlarının butik otellere yöneltilmesi Ġstanbul için de geçerli bir hedef olarak diğer üst 

planlarda da belirtilmektedir.  

d. TÜBĠTAK Vizyon 2023 kapsamında geliĢtirilen Türkiye Turizm Hedef ve 

Stratejileri  

TÜBĠTAK tarafından yürütülen Turizm 2023 hedeflerinin aĢağıdaki baĢlıklarda ele alındığı 

görülmektedir;  

 Yeni ekonomik düzenin turizm sektöründen beklediği rol dikkate alınarak sektörün 

rehabilitasyonunu ve sektörde büyüme hedefini birlikte gerçekleĢtirmek, 
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 Turizm sektörü ile ilgili geliĢme politikaları ve hedeflerinin, genel ulusal geliĢme 

politikaları ve hedefleriyle bütünleĢtirilerek turizm sektöründe; 

o Ġnsan kaynaklarının geliĢtirilmesi, 

o Sosyal refahın arttırılması, 

o KOBĠ‟lerin geliĢtirilmesi, 

o Bilim ve teknoloji yeteneğinin geliĢtirilmesi, 

o Sağlıklı bir genel yerleĢme düzeni ve kentleĢme süreci oluĢturulması, 

o Doğal ve tarihsel çevre değerlerinin korunması ve geliĢtirilmesi, 

o Sektörel ekonomik etkinlik hedeflerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.  

 Türkiye turizminin; mekansal dağılım, 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 sürdürmesinin hedeflendiği görülmektedir. 

e. Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Turizm ile ilgili Hedef ve Stratejiler  

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
29

; 

 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 

                                                 
29

1/100.000 Ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu, Altıncı Bölüm – Planlama YaklaĢımı, s. 521-522. 
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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 üretilmesi. 

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, Altıncı Bölüm, 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 vizyonunda önceliklendirdiği kültür ve turizm 

temalarını uygulama aĢamasının altyapısını oluĢturmaktadır. Bu konuda geliĢtirilen alt 

stratejiler ise Ģunlardır;  

“Kentin Turizm Potansiyelini Çevreye, Topluma ve Kültürel Varlıklara 

ZararVermeden 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 
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“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 

 Ġstanbul'daki turizm faaliyetlerinin bölgesel turizm faaliyetleri ile iliĢkilendirilmesi 
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“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 sağlanması. 

f. ĠSTKA, Ġstanbul Bölge Planı‟nda Turizm ile ilgili Hedef ve Stratejiler 

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.  

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  
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 Yabancı ziyaretçilerin Turizm ĠĢletme Belgeli konaklama tesislerine sağladığı doluluk 

oranı  

 Ġstanbul‟a bağlı sınır kapılarından hava ve deniz yoluyla giriĢ yapan yabancı ziyaretçi 

sayısı  

g. KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-

2023 belgesinin Ġstanbul Turizm Ana Planı hedef ve stratejilerine katkısı  

2009 yılında gerçekleĢtirilen KentleĢme ġurası‟nın uygulama dokumanı olan “KENTGES 

BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı üç temel eksen üzerinde durmaktadır. 

Mekânsal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, YerleĢmelerin Mekân ve YaĢam 

Kalitesinin Artırılması, YerleĢmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi. 

Her üç eksenin de turizm ana planına vereceği yönler önem taĢımaktadır. Bu eksenler altında 

geliĢtirilen hedef, strateji ve eylemlerden Ġstanbul Turizm Ana Planı için öncelik taĢıyanlar 

Ģunlardır (Tablo 17);  

1. Eksen: Mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması 

Hedef 1: Mekânsal planlama sistemini güçlendirmek 

Strateji 1.2: Kamu kurum ve kuruluĢları tarafından kentleĢme ve imara yönelik mekânsal 

planlama çalıĢmalarının uyum ve koordinasyonu merkezi düzeyde faaliyet gösteren 

düzenleyici ve denetleyici bir kurum tarafından sağlanacaktır.  

Strateji 1.3. Mekânsal planlama ve imar faaliyetleri, plan kademeleri arasındaki uyum 

gözetilerek etkin izleme ve denetleme mekanizmaları aracılığıyla yönlendirilecektir. 

2. Eksen: YerleĢmelerin mekân ve yaĢam kalitesinin artırılması 

Hedef 2: YerleĢmelerde sürdürülebilir bir mekânsal geliĢme sağlamak 

Strateji 2.1: Sürdürülebilir kentsel geliĢme sürecinde maliyetleri düĢüren, kaynakları verimli 

kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent makroformu desteklenecektir. 

Hedef 4: Merkezi iĢ alanlarının, alt merkezlerin ve mahalle merkezlerinin sürdürülebilir 

politikalarla geliĢtirilmesini ve canlandırılmasını sağlamak 

Strateji 4.1: Kentlerdeki merkezlerin yaĢam ve mekân kalitesini yükselten düzenlemelerin 

yapılması ve uygulamaların denetlenmesi sağlanacaktır. 

Hedef 5: Sürdürülebilir kentsel ulaĢım sistemini oluĢturmak 
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Strateji 5.1: Mekânsal planlama çalıĢmalarında yerleĢme büyüklüklerine göre uygulanabilecek 

kapsamlı ulaĢım sistemlerine iliĢkin politika, program ve planların geliĢtirilmesi 

sağlanacaktır. 

Strateji 5.2: Kent içi ulaĢımda, yaya ulaĢımı ve bisiklet kullanımının kabul edilmiĢ tasarım 

ilkeleri doğrultusunda geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 

Strateji 5.4: Kentsel ulaĢım planlarında, ulaĢılabilirlik, güvenlik, konfor, güvenilirlik, 

süreklilik, maliyet ve etkinlik ilkeleri gözetilecektir. 

Hedef 6: Kentsel altyapı plan, proje ve yatırımlarını mekânsal planlarla bütünleĢtirmek 

Strateji 6.1: Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleĢik 

yürütülmesi sağlanacaktır. 

Strateji 6.2: Kentsel altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle 

uyumlu olarak yükseltilmesine yönelik yöntemler geliĢtirilecektir. 

Hedef 9: Doğal ve kültürel varlık ve değerlerin korunmasını sağlamak 

Strateji 9.1: KentleĢme ve mekânsal planlama sürecinde doğal ve kültürel varlıkların 

korunmasını benimseyen yaklaĢımlar desteklenecektir. 

Strateji 9.2: Tüm doğal kaynakların ve korunan alanların korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı için izleme ve denetleme mekanizmalarının geliĢtirilmesi ve aynı alandaki farklı 

koruma kararlarının uyumlaĢtırılması sağlanacaktır. 

Hedef 10: Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarla bütünleĢik bir kentsel yenileme ve 

dönüĢümü sağlamak 

Strateji 10.1: Kentsel yenileme ve dönüĢüme iliĢkin plan ve projelerin bütüncül bir planlama 

anlayıĢıyla hazırlanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır. 

Strateji 10.2: Kentsel dönüĢüm plan ve projelerinin; katılımcı ve kamu-özel sektör 

iĢbirliklerine yer veren anlayıĢla kurgulanması ve dönüĢüm sonrası koĢulların izlenip 

denetlenmesi sağlanacaktır. 

Hedef 12: YaĢam ve mekân kalitesi yüksek, güvenli yerleĢmeler oluĢturmak 

Strateji 12.1: YerleĢmelerde gerekli önlemler alınarak toplum ve mekân güvenliği 

artırılacaktır. 
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Hedef 13: Kent kimliğini korumak ve geliĢtirmek 

Strateji 13.1: Kentsel mekânın planlanması ve tasarımında; kente ait tarihsel, doğal, kültürel 

doku ve öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, güçlendirip, yaĢatan 

bir içerik ve program oluĢturulması sağlanacaktır. 

Hedef 14: Kentlerde, çevre duyarlı bir yaĢam ortamı oluĢturmak 

Strateji 14.1: YerleĢmelerin planlanmasında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, 

ekolojik dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre 

duyarlılığını dikkate alan yaklaĢımlar benimsenecektir. 

3. Eksen: YerleĢmelerin ekonomik ve toplumsal yapılarının güçlendirilmesi 

Hedef 16: Kentlerde toplumsal dayanıĢmayı, bütünleĢmeyi ve hoĢgörüyü artırmak 

Strateji 16.1: Kentte yaĢayanların mekân ve yaĢam koĢulları arasındaki farkların, sosyal ve 

mekânsal yapıların uyumlaĢtırılması yoluyla azaltılması sağlanacaktır. 

Hedef 19: Kent kültürünü, kentlilik bilincini, aidiyet duygusunu geliĢtirmek ve kentli hakları 

konusunda farkındalık oluĢturmak 

Strateji 19.1: Kent kültürü, aidiyet duygusu ve kentli haklarını koruyan eğitim programları ve 

kültürel etkinlikler destelenecektir. 

KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-2023‟ün 1. Ekseni 

olan olarak tanımlanan “Mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması” konusu 

mekânsal planlama sistemini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef turizm sektörünün 

mekânsal planlaması açısından da büyük önem taĢımaktadır. Farklı kamu kurumları 

tarafından gerçekleĢtirilen mekânsal planlama süreci kentteki turizmin yönetilmesi açısından 

çok temel bir sorun olmaktadır.  

KENTGES‟in 2. Ekseni olan “YerleĢmelerin mekân ve yaĢam kalitesinin artırılması” 

YerleĢmelerde sürdürülebilir bir mekânsal geliĢme sağlamak ana hedefi baĢta olmak üzere 

sürdürülebilir kentsel ulaĢım sistemini oluĢturmak, doğal ve kültürel varlık ve değerlerin 

korunmasını sağlamak, kent kimliğini korumak ve geliĢtirmek ve kentlerde, çevre duyarlı bir 

yaĢam ortamı oluĢturmak gibi hedefleri içermektedir. Bu hedefler turizm vizyonu için 

tanımlanansürdürülebilir bir çevre (doğal, kültürel ve mekansal), insan odaklı planlama ve 

herkes için kent ilkeleriyle uyumlu hedeflerdir.  

3. Eksen olan YerleĢmelerin ekonomik ve toplumsal yapılarının güçlendirilmesi ekseninde 

kabul edilen kentlerde toplumsal dayanıĢmayı, bütünleĢmeyi ve hoĢgörüyü artırmak ve kent 
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kültürünü, kentlilik bilincini, aidiyet duygusunu geliĢtirmek ve kentli hakları konusunda 

farkındalık oluĢturmak hedefleri özellikle turizm vizyonunun herkes için kent ilkesiyle 

örtüĢmektedir. Bu açıdan Ġstanbul Turizm Ana Planı vizyon ve hedefleri KENTGES 

BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-2023 belgesinin yol 

göstericiliğinden büyük ölçüde yararlanacaktır.  

h. Üst ölçekli planların turizm hedef ve stratejilerinin ortaklaĢtırılması ile 

elde edilen Ġstanbul turizmi hedef ve strateji çerçevesi 

Bölüm 4.3.1‟de üst ölçekli planların genel ve turizm vizyonlarının ortaklaĢtırılması ile elde 

edilen Ġstanbul vizyon ve strateji çerçevesinde tüm plan kararlarında geçen kavramlar 

temalarına göre tasnif edildiğinde altı farklı temanın her plan dokümanında farklı biçimlerde 

yer aldığı görülmüĢtür. Bu temalar ve tekrar edilme sıklıkları hatırlatılacak olursa;  

 Ekonomik-ekolojik-kültürel sürdürülebilirliği sağlamak (16) 

 Turizmi çeĢitlendirmek ve tüm yıla ve tüm bölgelere yaygınlaĢtırmak (14) 

 Turizmin tanıtım ve pazarlama olanaklarını artırmak (4) 

 Kentin-bölgenin altyapısını geliĢtirmek (6) 

 Turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak (5) 

 Turizmde niceliksel artıĢ sağlamak (4) 

Olarak Ģekillendiği görülmektedir.  

4.3.1. bölümünde ele alınan vizyon ortaklaĢtırması çalıĢması ve bu bölümde yukarıda analiz 

edilen üst ölçek plan kararlarının hedef ve stratejileri bir çerçeve tablo ile özetlenmektedir 

(Tablo 17).  
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Tablo 17: KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve Eylem Planı, 2010-2023 Hedefleri - Ġstanbul Turizm Ana Planı Hedef ve Stratejileri ĠliĢkisi 

KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve 

Eylem Planı, 2010-2023‟ belgesinden Ġstanbul 

Turizm Ana Planı‟na Aktarılabilecek Hedefler 

Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyonu için temel tanımlar: sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent  

Ekonomik sürdürülebilirliği 

sağlamak Ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak 

Mekânsal sürdürülebilirliği 

sağlamak  

Kültürel sürdürülebilirliği 

sağlamak 

Planlama sistemini sürdürülebilirlik 

ilkelerine uygun hale getirmek  

1
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Hedef 1: Mekânsal planlama sistemini 

güçlendirmek 

        

Strateji 1.2: Kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından kentleĢme ve imara yönelik 

mekânsal planlama çalıĢmalarının uyum ve 

koordinasyonu merkezi düzeyde faaliyet 

gösteren düzenleyici ve denetleyici bir 

kurum tarafından sağlanacaktır. 

Strateji 1.3. Mekânsal planlama ve imar 

faaliyetleri, plan kademeleri arasındaki 

uyum gözetilerek etkin izleme ve 

denetleme mekanizmaları aracılığıyla 

yönlendirilecektir 

2
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ı Hedef 2: YerleĢmelerde sürdürülebilir 

bir mekânsal geliĢme sağlamak 

Strateji 2.1: Sürdürülebilir kentsel 

geliĢme sürecinde maliyetleri 

düĢüren, kaynakları verimli kullanan 

ve yayılmayı önleyen bir kent 

makroformu desteklenecektir. 

Strateji 2.1: Sürdürülebilir kentsel geliĢme 

sürecinde maliyetleri düĢüren, kaynakları 

verimli kullanan ve yayılmayı önleyen bir 

kent makroformu desteklenecektir. 

Strateji 2.1: Sürdürülebilir kentsel 

geliĢme sürecinde maliyetleri 

düĢüren, kaynakları verimli 

kullanan ve yayılmayı önleyen bir 

kent makroformu desteklenecektir.     

2
. 

E
k

se
n

: 
Y

er
le

Ģm
el

er
in

 m
ek

ân
 v

e 
y

aĢ
am

 k
al

it
es

in
in

 a
rt

ır
ıl

m
as

ı 

Hedef 4: Merkezi iĢ alanlarının, alt 

merkezlerin ve mahalle merkezlerinin 

sürdürülebilir politikalarla 

geliĢtirilmesini ve canlandırılmasını 

sağlamak 

Strateji 4.1: Kentlerdeki merkezlerin 

yaĢam ve mekân kalitesini yükselten 

düzenlemelerin yapılması ve 

uygulamaların denetlenmesi 

sağlanacaktır.   

Strateji 4.1: Kentlerdeki 

merkezlerin yaĢam ve mekân 

kalitesini yükselten düzenlemelerin 

yapılması ve uygulamaların 

denetlenmesi sağlanacaktır. 

Strateji 4.1: Kentlerdeki 

merkezlerin yaĢam ve mekân 

kalitesini yükselten 

düzenlemelerin yapılması ve 

uygulamaların denetlenmesi 

sağlanacaktır.   

Hedef 5: Sürdürülebilir kentsel ulaĢım 

sistemini oluĢturmak 

Strateji 5.4: Kentsel ulaĢım 

planlarında, ulaĢılabilirlik, güvenlik, 

konfor, güvenilirlik, süreklilik, 

maliyet ve etkinlik ilkeleri 

gözetilecektir. 

  

Strateji 5.1: Mekânsal planlama 

çalıĢmalarında yerleĢme 

büyüklüklerine göre 

uygulanabilecek kapsamlı ulaĢım 

sistemlerine iliĢkin politika, 

program ve planların geliĢtirilmesi 

sağlanacaktır. 

    

Strateji 5.2: Kent içi ulaĢımda, 

yaya ulaĢımı ve bisiklet 

kullanımının kabul edilmiĢ tasarım 

ilkeleri doğrultusunda 

geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 

Strateji 5.4: Kentsel ulaĢım 

planlarında, ulaĢılabilirlik, 

güvenlik, konfor, güvenilirlik, 

süreklilik, maliyet ve etkinlik 

ilkeleri gözetilecektir. 

Hedef 6: Kentsel altyapı plan, proje ve 

yatırımlarını mekânsal planlarla 

bütünleĢtirmek 

  

  

Strateji 6.1: Kentsel altyapı plan, 

proje ve uygulamalarının mekânsal 

planlama ile bütünleĢik 

yürütülmesi sağlanacaktır. 

 

Strateji 6.2: Kentsel altyapı 

hizmetlerinin kalitesinin 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle 

uyumlu olarak yükseltilmesine 

yönelik yöntemler geliĢtirilecektir. 



 

 

 

  



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

125 

Tablo 17‟nin devamı… 

KENTGES BütünleĢik Kentsel GeliĢme Stratejisi ve 

Eylem Planı, 2010-2023‟ belgesinden Ġstanbul 

Turizm Ana Planı‟na Aktarılabilecek Hedefler 

Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyonu için temel tanımlar: sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent  

Ekonomik 

sürdürülebilirliği 

sağlamak Ekolojik sürdürülebilirliği sağlamak Mekânsal sürdürülebilirliği sağlamak  Kültürel sürdürülebilirliği sağlamak 

Planlama sistemini sürdürülebilirlik 

ilkelerine uygun hale getirmek  

2
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Hedef 9: Doğal ve kültürel varlık ve 

değerlerin korunmasını sağlamak 

  

Strateji 9.1: KentleĢme ve mekânsal 

planlama sürecinde doğal ve kültürel 

varlıkların korunmasını benimseyen 

yaklaĢımlar desteklenecektir. 

  

Strateji 9.1: KentleĢme ve mekânsal 

planlama sürecinde doğal ve kültürel 

varlıkların korunmasını benimseyen 

yaklaĢımlar desteklenecektir.   

Strateji 9.2: Tüm doğal kaynakların ve 

korunan alanların korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı için izleme ve 

denetleme mekanizmalarının geliĢtirilmesi 

ve aynı alandaki farklı koruma kararlarının 

uyumlaĢtırılması sağlanacaktır. 

Strateji 9.2: Tüm doğal kaynakların ve 

korunan alanların korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı için izleme ve 

denetleme mekanizmalarının geliĢtirilmesi 

ve aynı alandaki farklı koruma kararlarının 

uyumlaĢtırılması sağlanacaktır. 

Strateji 9.2: Tüm doğal kaynakların ve 

korunan alanların korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı için izleme ve 

denetleme mekanizmalarının 

geliĢtirilmesi ve aynı alandaki farklı 

koruma kararlarının uyumlaĢtırılması 

sağlanacaktır. 

Hedef 10: Sosyal, kültürel ve ekonomik 

boyutlarla bütünleĢik bir kentsel 

yenileme ve dönüĢümü sağlamak 

      

Strateji 10.1: Kentsel yenileme ve 

dönüĢüme iliĢkin plan ve projelerin 

bütüncül bir planlama anlayıĢıyla 

hazırlanması, uygulamanın izlenmesi ve 

denetlenmesi sağlanacaktır. 

Strateji 10.1: Kentsel yenileme ve 

dönüĢüme iliĢkin plan ve projelerin 

bütüncül bir planlama anlayıĢıyla 

hazırlanması, uygulamanın izlenmesi 

ve denetlenmesi sağlanacaktır. 

Strateji 10.2: Kentsel dönüĢüm plan ve 

projelerinin; katılımcı ve kamu-özel sektör 

iĢbirliklerine yer veren anlayıĢla 

kurgulanması ve dönüĢüm sonrası 

koĢulların izlenip denetlenmesi 

sağlanacaktır. 

Strateji 10.2: Kentsel dönüĢüm plan ve 

projelerinin; katılımcı ve kamu-özel 

sektör iĢbirliklerine yer veren anlayıĢla 

kurgulanması ve dönüĢüm sonrası 

koĢulların izlenip denetlenmesi 

sağlanacaktır. 
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Hedef 12: YaĢam ve mekân kalitesi 

yüksek, güvenli yerleĢmeler oluĢturmak 
    

Strateji 12.1: YerleĢmelerde gerekli 

önlemler alınarak toplum ve mekân 

güvenliği artırılacaktır. 

Strateji 12.1: YerleĢmelerde gerekli 

önlemler alınarak toplum ve mekân 

güvenliği artırılacaktır.   

Hedef 13: Kent kimliğini korumak ve 

geliĢtirmek 

  

Strateji 13.1: Kentsel mekânın planlanması 

ve tasarımında; kente ait tarihsel, doğal, 

kültürel doku ve öğelerin kent kimliğinin 

ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, 

güçlendirip, yaĢatan bir içerik ve program 

oluĢturulması sağlanacaktır. 

Strateji 13.1: Kentsel mekânın 

planlanması ve tasarımında; kente ait 

tarihsel, doğal, kültürel doku ve öğelerin 

kent kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu 

benimseyen, güçlendirip, yaĢatan bir 

içerik ve program oluĢturulması 

sağlanacaktır. 

Strateji 13.1: Kentsel mekânın planlanması 

ve tasarımında; kente ait tarihsel, doğal, 

kültürel doku ve öğelerin kent kimliğinin 

ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, 

güçlendirip, yaĢatan bir içerik ve program 

oluĢturulması sağlanacaktır. 

Strateji 13.1: Kentsel mekânın 

planlanması ve tasarımında; kente ait 

tarihsel, doğal, kültürel doku ve 

öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz 

parçası olduğunu benimseyen, 

güçlendirip, yaĢatan bir içerik ve 

program oluĢturulması sağlanacaktır. 

Hedef 14: Kentlerde, çevre duyarlı bir 

yaĢam ortamı oluĢturmak 

  

Strateji 14.1: YerleĢmelerin 

planlanmasında, doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımını, ekolojik 

dengenin korunmasını, kirliliğin 

önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre 

duyarlılığını dikkate alan yaklaĢımlar 

benimsenecektir.     

Strateji 14.1: YerleĢmelerin 

planlanmasında, doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımını, ekolojik 

dengenin korunmasını, kirliliğin 

önlenmesini, enerji verimliliğini ve 

çevre duyarlılığını dikkate alan 

yaklaĢımlar benimsenecektir. 
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i Hedef 16: Kentlerde toplumsal 

dayanıĢmayı, bütünleĢmeyi ve 

hoĢgörüyü artırmak 
      

Strateji 16.1: Kentte yaĢayanların mekân ve 

yaĢam koĢulları arasındaki farkların, sosyal 

ve mekânsal yapıların uyumlaĢtırılması 

yoluyla azaltılması sağlanacaktır.   

Hedef 19: Kent kültürünü, kentlilik 

bilincini, aidiyet duygusunu geliĢtirmek 

ve kentli hakları konusunda farkındalık 

oluĢturmak 

      

Strateji 19.1: Kent kültürü, aidiyet duygusu 

ve kentli haklarını koruyan eğitim 

programları ve kültürel etkinlikler 

destelenecektir.   
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Tablo 18: Üst Ölçekli Planların Vizyon Ve Stratejileri ile Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyon ve Strateji ĠliĢkisi 

Üst Planlar  Planların Genel ve Turizm Vizyonlarından Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyonuna Aktarılabilecek ve OrtaklaĢtırılabilecek Kavramlar  

Ekonomik-ekolojik-kültürel sürdürülebilirliği 

sağlamak  

Turizmi çeĢitlendirmek ve tüm yıla ve tüm 

bölgelere yaygınlaĢtırmak  

Turizmin tanıtım ve pazarlama 

olanaklarını artırmak  

Kentin-bölgenin altyapısını geliĢtirmek Turizm sektöründe hizmet 

kalitesini artırmak 

Turizmde niceliksel artıĢ 

sağlamak  

Dokuzuncu 

Kalkınma Planı 

kültürel varlıkların korunması yeni kapasite yaratılması pazarlama kanallarının 

çeĢitlendirilmesi 

  hizmet kalitesinin artırılması   

doğal sermayenin sürdürülebilir kılınması farklı turizm türlerinin ön plana çıkarılması 

Turizm sektörüne kültür ve doğa eksenli bir 

bakıĢ açısının kazandırılması  

turizmin tüm yıla yayılması  

Orta Vadeli 

Program 

Doğal sermayenin korunması ve sürdürülebilir 

kılınması 

Turizm yatırımlarının geliĢmiĢ yörelerden 

diğer alanlara kaydırılarak çeĢitlendirilmesi ve 

turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması 

pazarlama kanallarının 

çeĢitlendirilmesi  

Ġstanbul baĢta olmak üzere geliĢme 

potansiyeli yüksek turizm bölgelerinin 

ulaĢım ve teknik altyapı eksikliklerinin 

hızla giderilmesi 

hizmet kalitesinin artırılması turist baĢına gelirin 

artırılması 

Turizm yatırımlarının yeĢil büyüme yaklaĢımı 

çerçevesinde doğal, tarihi, sosyal ve kültürel 

çevreyi koruyucu ve geliĢtirici bir anlayıĢla ele 

alınması 

fuar alanları, kongre merkezleri, kültür, turizm 

ve konaklama gibi tesislerin geliĢtirilmesi  

Uluslararası turizm pazarından 

alınan payın artırılması için tanıtıma 

ve uluslararası iĢbirliğine ağırlık 

verilmesi 

Turist sayısının artırılması 

Ġstanbul baĢta olmak üzere geliĢme potansiyeli 

yüksek turizm bölgelerinin kültürel, sosyal ve 

doğal zenginliklerinin sürdürülebilir turizm 

yaklaĢımıyla değerlendirilmesi 

      

Kültür turizminin geliĢtirilmesi ve kültür 

ürünleri üretiminin teĢvik edilmesi suretiyle 

kültür sektörünün ekonomik boyutunun 

güçlendirilmesi 

      

Türkiye Turizm 

Stratejisi 2023 

  turizmin çeĢitlendirilmesi özgün özellikleri ortaya çıkartan 

tanıtım stratejilerinin geliĢtirilmesi 

  turizm yatırımlarının butik 

otellere yöneltilmesi 

  

sağlık ve termal turizm, kıĢ turizmi, golf 

turizmi, deniz turizmi, eko-turizm ve yayla 

turizmi, kongre ve fuar turizminin 

geliĢtirilmesi 

kaliteli aile 

pansiyonculuğunun teĢvik 

edilmesi 

TÜBĠTAK 2023 

Türkiye Turizm 

Vizyonu 

tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması yılın tamamına yayılan ve çeĢitlenen bir 

turizm anlayıĢı 

  turizmin altyapısının yanı sıra kent ve 

kentlinin altyapısının geliĢtirilmesi 

    

yatırımların ölçeğinin sürdürülebilir kent ve 

çevre ölçütleri içinde kalması 

yerel ekonomiye katkının ihmal edilmemesi 

turizmden elde edilecek gelirlerin daha adil 

paylaĢılabilmesi 

kültürler arası diyaloğun artması 

Ġstanbul Çevre 

Düzeni Planı 

Tarihi kimliğini kullanarak kültür turizmini 

güçlendirmesi 

Ġstanbul‟un küresel platformda rekabet 

üstünlüğünün kültür ve turizm potansiyeli ile 

sağlanması 

        

kongre turizmi, ekolojik turizm gibi turizm 

çeĢitlerinin de dikkate alınması 

kitle turizmine alternatif entellektüel turizmin 

desteklenmesi  

Ġstanbul Bölge 

Planı  

Kültürel, tarihi ve doğal mirasını korunması Ġstanbul‟un marka kent haline getirilmesi   Sektörün geliĢimini engelleyen veya 

kısıtlayan koĢulların ortadan 

kaldırılmasına yönelik projelerin hayata 

geçirilmesi 

Turizm hizmetlerinde kalite 

ve eriĢilebilirliğin artırılması 

Sektörde yüksek katma 

değer üreten ekonomik 

faaliyetlerin desteklenmesi  

YaĢam kalitesinin sürekli yükseltilmesi Turizmin Bölgenin tamamına yayılarak 

çeĢitliliğinin artırılması ve turizm sezonunun 

bütün yıla yayılması 

Kentsel mekan kalitesinin artırılması Küresel rekabet 

edebilirliğin sağlanması 

Sürdürülebilir kalkınma Turizm çeĢitlerinin entegrasyonuyla 

ziyaretçilerin ortalama kalıĢ süresinin 

artırılması  

UlaĢım ve eriĢilebilirliğin geliĢtirilmesi   

Sosyal kalkınma   Turizm altyapısının nitelik ve niceliğinin 

geliĢtirilmesi 
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4.2.2.2.2 Ġstanbul Turizm Ana Planı ÇalıĢmaları Kapsamında GerçekleĢtirilen Katılım 

Toplantılarında GeliĢtirilen Genel Hedef ve Stratejiler 

4.2.2.2.2.1 Odak Grup ÇalıĢmaları 

Odak grup çalıĢmalarından çıkan sonuçlar iki aĢamalı olarak değerlendirilmektedir; Önce her 

üç odak grup çalıĢmasının sonuçları genel olarak değerlendirilmekte ikinci aĢamada ise her 

odak grup özelinde planın hedef ve strateji çerçevesi için kullanılabilecek sonuçlar 

yorumlanmaktadır.  

a. Genel Değerlendirme:  

Bu bölümde odak grup katılımcılarına yöneltilmiĢ olan ve Bölüm 3.1.2.2.1.de açıklanan iki 

soruya katılımcıların verdikleri yanıtlar değerlendirilerek en sıklıkla öneri veyorum yapılanilk 

üç çözümün katılımcı ifadeleri doğrudan kullanılarak özetlendiği rapor (Bkz. Ek:1) esas 

alınmıĢtır. Bu ifadelerden süzülerek Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nda kullanılabilecek hedef ve 

stratejilerin çerçevesi çizilmiĢtir. Yapılan değerlendirmelerden yola çıkılarak üretilen 

hedefler; aĢağıdaki kategorilerde toplanabilmektedir;  

Yapısal-Yönetsel Hedefler:  

 Ġstanbul turizminin yönetilmesi için baĢka ülke modellerini taklit etmemek, kentin kendine 

özgü koĢullarından esinlenmek ve modelleri buna göre üretmek 

 Kültür turizminde baĢarıya ulaĢabilmek için kültür ve sanat yatırımlarını fonlamak 

 Turizm yönetiminin özerk olmasınıgünlük siyasetten etkilenmemesini sağlamak 

 Kamu, özel sektör ve yerel yönetimin ortak söz sahibi olduğu ve belediye baĢkanının 

yönettiği bir sistem kurmak (New York, Barcelona örnekleri) 

 Konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan aktör ve paydaĢların görev yetki ve 

sorumluluklarını açıkça belirten, eĢgüdümün sağlandığı, yasalardan destek alan 

uygulanabilir bir yönetim sistemi kurmak 

UlaĢım ve EriĢim Hedefleri: 

 Turizm için öncelikle ulaĢım ve eriĢim konularının çözümlenmesi hedeflenmelidir.  
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Marka OluĢturma Hedefleri: 

 Ġstanbul markası yaratmak, 

 Mimari ve arkeolojik mirasa hak ettiği değeri vermek; bu konunun Ġstanbul turizmi için 

çok önemli olduğunu dikkate alarak bu mirası koruyacak ve geliĢtirecek çağdaĢ 

uygulamalar yapmak, 

 Ġstanbul için kültür ve turizm konularında alan yönetimi, müze yönetimi sistemleri 

kurmak, 

 Ġstanbul‟un turizm pazarına doğru tanıtılması için profesyonel uzman bir kuruluĢ 

oluĢturmak, 

 Kültür endüstrilerini, yaratıcı sektörleri baĢta film ve edebiyat alanları olmak üzere kentin 

tanıtımı için etkin olarak kullanmak, 

 Doğal ve kültür kaynaklarını tüketmeyen, niteliği yükseltilen bir turizm anlayıĢını 

hedeflemektır.  

Ġçerik Alt Yapısını ZenginleĢtirme Hedefleri: 

 Kent dokusunu herhangi bir dünya kentini taklit etmeden geliĢtirmek ve kendine özgü 

olmasını sağlamak,  

 Kamusal alanları korumak ve ülkenin uzun vadeli kazanımlarını çok daha etkili bir Ģekilde 

dikkate almak, 

 Ġstanbul‟u park alanlar, rekreasyon alanları ve spor alanları açısından zenginleĢtirmek 

 Turizm politikasını ülkenin kültür politikası kapsamı içinde ele almak, 

 Kentteki yasal olmayan uygulamaları önlemek üzere politika ve araçlar geliĢtirmektir.  

Turizm ve Kültür AnlayıĢındaki Altyapının ĠyileĢtirilmesi Hedefleri:  

 Turizmle iliĢkili olan kültür ve sanat alanında çeĢitlenmeye ve zenginleĢmeye gitmek, 

bunu sadece, anıtlar, müzeler ile sınırlandırmamak, 

 Kültür ve sanat alanlarındaki vergileri azaltmak ve bu konuda gereken diğer 

düzenlemeleri yapmak, 

 Kültür ve sanat alanlarında Ġhale Kanunu ile iĢ yapılmasını kaldırmak, içeriğe değer veren 

bir sistem benimsemek, 

 Gençliğe yatırım yapmak, 

 Kamu ve diğer sektör kurumlarını ilgili fonlardan yararlanmaları konusunda eğitmek, 

 Kentteki fiziki planların ve kentsel projelerin kararlarını, turizm ana planı genel ilke ve 

prensiplerine uygun olarak düzenlemek, 
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 Somut olmayan kültürü mirasını korumaya ve tanıtmaya yönelik uygulamalar 

gerçekleĢtirmek, 

 Eğitim programlarında sürdürülebilir turizm kavramına ve Ġstanbul‟un sahip olduğu 

değerlere daha fazla yer vermek,  

 Kültür ve turizm konularında iĢgücüne, halka, kuruluĢlara ve yatırımcılara, ihtiyaçlarına 

bağlı ve süreli olarak kapasite geliĢtirme programları uygulamak,  

 Kent merkezinden uzak bölgelerdeki insanların ve özellikle çocukların kültür alanındaki 

eğitimlerine öncelik vermektır. 

 

4.2.2.2.2.2 TÜRSAB Komiteler Toplantısı 

TÜRSAB Yönetim Kurulu temsilcileri; Komiteler sorumlusu, Kültür Turizmi Komitesi, 

Doğa, Macera ve Sürdürülebilir Turizm Komitesi, Kongre ve Incentive Turizm Komitesi, 

Sağlık Turizmi Komitesi, Gençlik ve Eğitim Turizmi Komitesi, Spor Turizmi Komitesi, Tur 

Operatörleri Komitesi olmak üzere yedi komitenin temsilcileri ile gerçekleĢtirilen 

“derinlemesine ve etkileĢimli uzman toplantısı” sonucunda Ġstanbul Turizm Ana Planı‟na 

girdi oluĢturabilecek aĢağıdaki hedefler öne çıkmaktadır;  

Turizmin ÇeĢitlendirilmesi:  

 Ġstanbul‟da kültür, kongre, gençlik, medikal turizm türlerine öncelik vermek, 

 Doğal değerler, kültürel miras, gastronomi, güncel sanat faaliyetleri, somut olmayan 

miras, kültür endüstrileri konularının turizmin geliĢiminde anahtar kavramlar olarak 

kullanılmasıdır. 

Altyapının GeliĢtirilmesi: 

 EriĢilebilirliği artırmak, 

 Çevre kalitesini yükseltmek, 

 Konaklama kalitesini geliĢtirmek, 

 Turizm, ticaret ve servis sektörlerinde çalıĢan insan kaynaklarının kalitesini geliĢtirmektir. 

Tanıtım ve Pazarlama: 

 Tanıtım faaliyetlerinin kalitesini ve yaygınlığını artırmak, 

 Tanıtım ve pazarlamada internet ortamını daha yaygın kullanmak, 

 Kentin sahip olduğu değerlerin haritalarını üretmek ve ulaĢılabilir kılmak,  
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Kültürel Miras: 

 Yeni tematik müzeler açmak, 

 Müzeler için yönetim planı anlayıĢını yerleĢtirmektir. 

Planlama:  

 Kentin turizm planlaması ve yönetimini katılımcı süreçlerle gerçekleĢtirmek 

 Kent turizmi için güncellenebilir veri bankası sistemini kurmak, plan izleme ve 

değerlendirme süreçlerini yerleĢtirmek 

 

4.2.2.2.2.3 Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-1 

Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-1 kapsamında yapılan çalıĢmada çıkan sonuçlar 

aĢağıdaki hedefleri tanımlamaya imkan vermektedir; 

Turizm Yatırımları:  

 Ġstanbul‟da turizmin verimli ve eĢgüdümlü olarak yönetilmesi için yeni ve bağımsız bir 

yönetim sistemi kurmak, 

 Kentin özgün kimliğini ortaya çıkarmaya yönelik yatırımlar yapmak,  

 Turizm tesisleri için standartlar geliĢtirmek, 

 Ġnsan kaynaklarına yatırım yapmak,  

 Tanıtım, akreditasyon ve pazarlama faaliyetleri için yatırım yapmaktır. 

Yasal ve Yönetsel Düzenlemeler:  

 Turizm sektöründeki mali destek, hizmet kalite standart ve ruhsatlandırma sistemlerini 

yeniden düzenlemek, 

 Çevre ve ulaĢım problemlerini çözmektir. 

Tanıtım ve Pazarlama: 

 Pazarlama stratejisini düzenleyecek sistem kurmak, 

 Yerel değerleri keĢfetmek ve geliĢtirmektir. 
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4.2.2.2.2.4 Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2 

Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2 çalıĢmasında aĢağıdaki hedefler 

tanımlanmıĢtır; 

Kültürel Mirasın Korunması: 

 Kentin siluetini korumak, 

 Kent ve kentli kültürünü korumak, 

 Tarihsel mirası lokomotif olarak kullanmak, 

 Ġstanbul‟un tarihi geçmiĢini turistikleĢtirmeden ön plana çıkarmaktır. 

Özgünlüğün Korunması/Değer Kazanması: 

 Oryantalist olmayan özgünlüğü keĢfetmek ve korumak, 

 Yere özgü turizm uygulamalarını öne çıkarmak, 

 Çok kültürlü ve kozmopolit kent imajını öne çıkarmak, 

 Çoklu yapıyı/farklılıkları/heterojenliği korumak, 

 Sanat ortamını geliĢtirmek, 

 Kentsel dönüĢüm projelerini özgün mahalleri, semtleri yok etmeyecek kapsamda 

düzenlemektir. 

Turizmin ÇeĢitlendirilmesi: 

 Farklı turizm türlerine farkındalık sağlamak, 

 Mevcut turizm türlerini iyileĢtirmek, 

 Turizm türleri arasında iliĢki kurmak ve bütünleĢmesini sağlamak, 

 Kültür, gençlik, sağlık inanç turizmini ön plana çıkarmak, 

 Tarihi Yarımada‟ya sıkıĢmayan, alternatif tur programları oluĢturmak, 

 Kıyıları kentlinin günlük kullanımı için değerlendirmektir. 

Yeni Medya ve Uygulamalarının Daha Etkin Kullanılması: 

 Kentin turistik aktivite envanterini yeni medya uygulamalarında güncel bir Ģekilde 

sunmak, 

 Kentin tanıtımını yapan çok çeĢitli ve karmaĢık olan web portallarını etkin ve güncel hale 

getirmek,  

 Kentin tanıtımı konusunda dijital platformun daha etkin kullanımını sağlamak, 
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 Ziyarete kapalı turistik altyapı (müze, saray vb.) ve ulaĢım arteri (araç yolu, yay yolu vb.) 

bilgisini sürekli güncelleyerek medya üzerinden duyurmaktır. 

Doğal Değerlerin Korunması: 

 Sürdürülebilir turizm anlayıĢını yerleĢtirmek, 

 Ekolojik dengeyi korumak, 

 Kentteki, yeĢil alanları arttırmaktır. 

Kaliteyi Artırmak: 

 UzmanlaĢmıĢ personel yetiĢtirmek, nitelikli insan kaynağı yaratmak, 

 Yabancı dil yetkinliği kazandırmak ve yaygınlaĢtırmak,  

 Meslek içi, kurum içi eğitimler vermek, 

 Kent estetiğine dikkat etmek, 

 Kentin marka değerini arttırmak, 

 Nitelikli konaklama tesisleri sunmak, 

 Kent sakinlerini turizm konusunda bilinçlendirmek, 

 Kapasitelerin aĢılmaması için uygulamalar getirmek, 

 Turist harcamalarını arttırmaktır. 

Turizmin Kurumsal Yapılanmasının ĠyileĢtirilmesi: 

 Kentte turizmle ilgili kararları alacak ve yürütecek bağımsız üst bir organizasyon kurmak,  

 Ġstatistiki verilere dayalı, eğilimleri ölçen, performans değerlendiren bir turizm yönetimi 

sistemi kurmaktır. 

UlaĢılabilirlik/EriĢilebilirliğin Yüksek Kalite/Standartta Sağlanması: 

 Kıyıları ve deniz ulaĢımını daha etkin kullanmak, 

 Raylı toplu taĢıma öncelik vermek, 

 Engelliler, çocuklar, yaĢlılar için eriĢilebilirliği artırmaktır.  

Kentin/Kentlinin Turizmle Pozitif ĠliĢkisinin Sağlanması: 

 Turizmden gelen artı değeri kentin bütününe yansıtmak 

 Kentlinin yaĢamını zorlaĢtırmadan, kentliye saygılı bir turizm Ģehri oluĢturmak, 

 Çevreyi/Ģehri Ġstanbullu için düzenlemek, Ġstanbulluyu turizm için dıĢlamamak,  
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 Kentliyi kentin sahibi olarak görmek, düzenlemeleri turist için değil önce kent sakini için 

yapmaktır. 

Pazarlama Politikaları- Hedef Kitlelerin Tanımlanması: 

 Hedef kitleleri net bir biçimde belirlemek ve her grup için ayrı strateji geliĢtirmek, 

 Tanıtım ve pazarlamayı hedef pazarlara uygun farklı temalarda geliĢtirmek, 

 Ġstanbul‟un kaotik ve enerjik yapısını Ģehrin pazarlamasında kullanmak, 

 Pazar politikalarında yerele de yer veren politikaları benimsemek,  

 Turistin geceleme süresini arttırmak, 

 Ekonomik ve siyasal krizlerden olumsuz etkilenmeyen esnek politikalar geliĢtirmektir.  

 

4.2.2.2.2.5 “Fikir Havuzu” ÇalıĢması 

9-10 Haziran 2012 tarihinde gerçekleĢtirilen Ġstanbul Turizm Ana Planı Arama Konferansı-2 

kapsamında toplam 54 katılımcıyla gerçekleĢtirilen Fikir Havuzu çalıĢmasına katılan kamu, 

özel sektör, sivil toplum ve akademisyenlerden oluĢan dört farklı paydaĢ grubunun turistin 

Ġstanbul‟a çekilmesi ve tekrar gelmesi açısından kurumlarının/kiĢilerin üzerine düĢen 

sorumluluklar arasında en sıklıkla tekrar ettikleri kavramlar;  

 Nitelikli faaliyet sunmak,  

 Kurumlar arası koordinasyon,  

 Tanıtım,  

 Turist memnuniyetini sağlamak,  

 Turizmde çeĢitlilik yaratmak ve  

 Altyapıların geliĢtirilmesi olmuĢtur.  

Bu kavramlar Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın vizyonunun tanımlamasında girdi sağlamasının 

yanı sıra hedef ve stratejilerin de geliĢtirilmesinde yol gösterici olacaktır.  

 Turistin Ġstanbul‟da kalıĢ süresinin arttırılması için en sıklıkla tekrar edilen kavram; 

alternatif gezi güzergâhlarının oluĢturulması, tanıtım çalıĢmaları, altyapının 

geliĢtirilmesi, sosyal ve kültürel aktivitelerin artırılmasıdır.  

 Turistin diğer ekonomik / ticari aktivitelere katılımı açısından kullanılan kavramlar 

arasında en sıklıkla yerelliğin korunması ve geliĢtirilmesi, turizmde çeĢitliliğin 

artırılması, sektörün desteklenmesi, tanıtılması ve turistin ülkesine memnun dönmesi 

konuları dile getirilmektedir.  
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 UlaĢım, iletiĢim ve bilgilendirme olanakları için kurumların / kiĢilerin 

gerçekleĢtirilmesini en sıklıkla tanımladıkları kavramlar ise Ģunlardır; turistler için 

bilgilendirme birimlerinin artırılması, alternatif ulaĢım vasıtalarının geliĢtirilmesi, 

teknolojinin, sosyal medyanın daha etkin kullanılması.  

 Ġnsan kaynağı açısından ise üç konu öne çıkmaktadır; kalifiye personel yetiĢtirilmesi, 

yabancı dil eğitiminin etkinliğinin artırılması, hizmet içi eğitimin sürekliliğinin 

sağlanması.  

 Turizmin Ġstanbul‟un kontrolsüz bir Ģekilde büyümesine ortak olmaması ve hatta bu 

süreci dizginleyebilmesi için katılımcıların yarısı doğru planlama ve denetim 

kavramlarını vurgulamıĢlardır. Bu vurguda planlamanın doğru olmasına iĢaret etmek 

gerekmektedir.  

 Bir yerin “turistikleĢme”sinin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler 

arasında özgünlüğün korunması en sıklıkla tekrarlanan cevap olmuĢtur. Kentsel yaĢam 

kalitesini arttırmak ve planlama – denetim cevapları da sıklıkla tekrarlanmakla birlikte 

detaylandırılmamıĢtır.  

 Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nda yer alması gereken konular olarak katılımcılar 

planlama ve denetimin sağlanması, özgün değerlerin korunması, ulaĢım ve 

eriĢilebilirliğin kolaylaĢtırılması konularını vurgulamıĢlardır.  
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4.2.2.3 Genel Değerlendirme ve Ġstanbul Turizm Ana Planı Hedef ve Strateji Çerçevesi 

Bölüm 3.1.3.de Ġstanbul‟un Turizm Ana Planı Vizyon ve Strateji aĢağıdaki gibi tanımlanmıĢ 

ve dört amaç etrafında düzenlenmiĢtir.  

Vizyon: Özgün kültürel ve doğal değerlerini koruyan ve güçlendiren, turizmi alternatif 

türlerle çeĢitlendiren, her düzeyde profesyonelleĢmiĢ, dünyayla rekabet eden ve kentlisiyle 

bütünleĢen, kültür eksenli ve sürdürülebilir bir turizm 

Amaç 1. Ġstanbul‟da turizmin, kültür ekseni üzerinden geliĢtirerek soyut ve somut mirasın 

deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin güçlendirilmesi 

Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak turistlerin 

Ġstanbul‟da kalıĢ sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin sağlanması 

Amaç 3: Dünya turizm pazarında rekabet eden Ġstanbul‟da kentin taĢıma kapasitesini 

gözeterek, turizm arz (insan kaynağı, doğal ve fiziksel altyapı vs. ) ve talep (turist akışları, 

turizm pazarının yönlendirilmesi vs. ) dengesini koruyan etkin bir turizm yönetim modelinin 

benimsenmesi  

Amaç 4: Ġstanbul‟da turizmi; kent ve kentli ile bütünleĢtiren, kentlinin yaĢam kalitesini 

artırmaya öncelik veren ve yaĢayanların sosyal kültürel ve ekonomik sermayesini güçlendiren 

politikanın benimsemesi  

Bu vizyon ve amaçların çizdiği çerçeve içinde kalınarak ve yukarıda farklı kaynaklardan 

yararlanarak özetlenen hedef ve stratejiler birleĢtirilmekte ve Ġstanbul‟un Turizm Ana 

Planı‟nın hedef ve stratejileri oluĢturulmaktadır (Tablo 19).  
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Tablo 19: Ġstanbul‟un Turizm Ana Planı‟nın Hedef ve Stratejileri 

Amaç 1. Ġstanbul‟da turizmin, kültür ekseni üzerinden geliĢtirerek soyut ve somut mirasın deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin 

güçlendirilmesi 

Hedefler Stratejiler Eylem alanları  

1.1. Kentsel deneyim çeĢitliliğini 

arttırmak 

Canlı, Ģenlikli bir kentsel yaĢam §Kültür ve sanat projelerini desteklemek 

 “Happening City”  §ÇağdaĢ bir anlayıĢla kurulacak müzeleri desteklemek 

 ve  §Yenilikçi sanatçıları ve sanat topluluklarını desteklemek 

“24 saat yaĢayan kent” §Festivalleri ve kültürel/sanatsal etkinlikleri desteklemek 

  §Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi için mekansal 

olanaklar yaratmak 

  §Tarihi yapıların kültür ve sanat iĢlevleri için kullanımını 

teĢvik etmek 

  §Gece ekonomisini desteklemek 

  §Soyut mirasın keĢfedilmesini desteklemek 

Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak turistlerin Ġstanbul‟da kalıĢ sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin 

sağlanması 

Hedefler Stratejiler Eylem alanları  

2.1. Turizm aktivitesini metropolün 

tümüne yaymak 

“Çek ve dağıt” §Ġstanbul‟un keĢif atlasını hazırlamak 

 ve 

 

“Mavi kaçıĢ / yeĢil kaçıĢ” 

§Yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kentte yaĢayanları 

Ġstanbul‟un simgesel markalarını kullanarak az bilinen 

destinasyonlarını gezmeye ikna etmek 

 §Yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kent sakinleri için kıyı ve 

orman alanlarında rekreasyon olanakları yaratmak 

  §Stratejilere uygun olarak geliĢtirilecek olan rekreasyon 

alanlarına, az bilinen destinasyonlara eriĢilebilirliği; turistlerin de 

kolaylıkla ve konforla kullanabilecekleri çevre dostu toplu taĢıma 

sistemleri olarak kurgulamak 

  §Gezi haritaları üretmek 
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Tablo 19‟un devamı… 

Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak turistlerin Ġstanbul‟da kalıĢ sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin sağlanması 

Hedefler Stratejiler Eylem alanları  

2.2. Turizm 

türlerini 

çeĢitlendirm

ek 

Kültür turizmini 

destekleme ve 

geliĢtirme 

§Tarihsel mirasın bakım ve onarımını yaygınlaĢtırmak, restorasyon projelerini desteklemek 

§Endüstri mirası yapılarının kültürel amaçlı kullanımını desteklemek 

§Tematik kültür güzergahları oluĢturmak: 

§Boğaziçi Uygarlığının izini sürmek 

§Saray Bahçeleri 

  §Ġstanbul‟un antik suyollarının izinlerini sürmek 

§Anastassius surlarının izni sürmek 

§Ġstanbul‟da camın izini sürmek vb... 

§Tematik müzeler kurmak 

§Boğaziçi Uygarlığı Müzesi 

  §Haliç Uygarlığı Müzesi 

§Kent ve Mimarlık Müzesi 

§ÇağdaĢ Sanatlar Müzesi 

§Boğaziçi ve Haliç Uygarlığını tanıtmak ve markalaĢtırmak 

§Ġstanbul‟un mit envanterini çıkarmak 

  §Kız kulesi 

§Hazerfan Ahmet Çelebi ve Galata Kulesi. 

§Sözü edilen tur güzergahlarını yayaların (dezavantajlılar, bebekliler ve yaĢlılar da gözetilerek) güvenle yürüyüĢ yapacakları yaya 

yolları ile desteklemek, bisiklet yollarını ve bisiklet kullanmayı destekleyici kamusal hizmet unsurlarını sunmak 

Kongre turizmini 

geliĢtirmek 

§Uluslararası kongre pazarında Ġstanbul‟u tanıtmak 

§Ġstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun merkezi ve yerel yönetimlerce desteklenmesini sağlamak 

  §Ġstanbul‟un kongre kapasitesinin etkili kullanılmasını desteklemek 

§Ġstanbul‟a 3000–5000 kiĢilik bir oditoryum kazandırmak 

Eko-turizmi 

geliĢtirmek 

§Kırsal alandaki yerel potansiyelleri yönlendirecek uygulama araçlarını geliĢtirmek 

Sağlık turizmini 

geliĢtirmek 

§Uluslararası sağlık sektöründe Ġstanbul‟u tanıtmak 

§Sağlık alanında hizmet veren personeli sağlık turizmine destek vermek üzere eğitmek 
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Tablo 19‟un devamı… 

Amaç 3: Dünya turizm pazarında rekabet eden Ġstanbul‟da kentin taĢıma kapasitesini gözeterek, turizm arz (insan kaynağı, doğal ve fiziksel altyapı vs.) ve talep (turist 

akışları, turizm pazarının yönlendirilmesi vs.) dengesini koruyan etkin bir turizm yönetim modelinin benimsenmesi  

3.2. Ġstanbul‟a eriĢilebilirliği arttırmak Denizyolu ulaĢımını güçlendirmek §Yeni liman olanaklarını araĢtırmak 

3.3. Ġstanbul içi eriĢilebilirliği arttırmak ġehir içi ulaĢımda çeĢitlilik ve entegrasyonu sağlamak §Toplu taĢıma araçları arasında geçiĢleri kolaylaĢtırmak 

§Toplu taĢıma güzergâhlarını gösteren haritalar hazırlamak 

§Turistlerin odak noktaları olan (havalimanı, kurvaziyer limanı gibi) 

temel aktarma noktalarına raylı sistemlerle ulaĢmasını güçlendirmek 

3.4. Hizmet kalitesini artırmak  Güvenliği arttırmak §Kent izleme sistemlerini geliĢtirmek 

§Kenti aydınlatmak 

Hizmet sunumu ve fiyat dengesini kurmak §ĠĢletmeleri denetlemek 

YaĢam ve çevre kalitesini arttırmak §Temiz ve bakımlı bir kentsel çevre için kentsel hizmet sunumunu 

geliĢtirmek 

§Turistin kentsel hizmetlere eriĢimini kolaylaĢtırmak 

3.5. Mevcut yatak kapasitesinin 

niteliğini arttırmak 

Mevcut yatak kapasitesinin niteliğinin arttırılmasında 

denetim ve destek sistemleri kurulması 

§Kamunun konaklama tesislerine dönük denetimini desteklemek 

§Belediye belgeli konaklama tesislerinin denetimini sıklaĢtırmak 

3.6. 3 yıldızlı otellerin ve butik otellerin 

geliĢimine öncelik vermek 

Orta ölçekli turizm yatırımcısını desteklemek §Orta ölçekli turizm yatırımcısını desteklemek üzere uzun vadeli kredi 

olanakları sağlamak 

3.7. Turizm enformasyon bürolarını 

yaygınlaĢtırmak ve acenteleri 

güçlendirmek 

Turizm enformasyonunu teknoloji ile güçlendirmek  §Tanıtım yayınlarının çeĢidini ve sayısını arttırmak 

§Enformasyon bürolarında istihdam edilen personelin niteliğini 

yükseltmek 

Acentelerin uluslararası acenteler ile bütünleĢmelerini 

sağlamak 

§Acentelerin ve istihdam ettikleri personelin kalitesini yükseltmek 

3.8. Turizm sektörünün yönetilmesinde 

katılımcı ve Ģeffaf yönetim 

modelleri geliĢtirmek  

Ġstanbul turizm konseyini kurmak §Konseyin kamu, özel sektör, sivil örgütler ve akademik alandan 

temsilciler ile çalıĢmasının hukuki altyapısının oluĢturulması 

ve  §Bu konseyle birlikte çalıĢacak turizm enstitüsünün bilgi bankası 

oluĢturarak sektörün ihtiyaçlarına cevap vermesi 

Ġstanbul turizm enstitüsünü kurmak    
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Tablo 19‟un devamı… 

Amaç 4: Ġstanbul‟da turizmi; kent ve kentli ile bütünleĢtiren, kentlinin yaĢam kalitesini artırmaya öncelik veren ve yaĢayanların sosyal kültürel ve ekonomik 

sermayesini güçlendiren politikanın benimsemesi  

Hedefler Stratejiler Eylem alanları 

4.1. Kentlinin sektörde yatırım yapma 

kapasitesini arttırmak 

Meslek edindirme eğitimi  

güçlendirmek 

ve yemek kültürünün 

canlı kalmasını teĢvik etmek 

Küçük ve orta ölçekli sermayedarın desteklenmesi 

edecek hibe ve uzun vadeli kredi imkânlarını desteklemek 

4.2. Kentlinin turizm olanaklarını kullanma 

kapasitesini arttırmak 

Turizm yatırımları ve etkinliklerinin kent merkezi ve 

çeperleri arasında dengeli dağıtılması 

 

Etkinliklere katılmaların kolaylaĢtırılması ücretlerinde indirim uygulamak 

 

4.3. Sektördeki geliĢmeden doğan negatif 

dıĢsallıkları kentliye yansıtmamak 

Maliyetlerin kontrolsüz artıĢının engellenmesi 

sıklaĢtırması 

4.4. Özgün kültürel ve doğal değerlerin 

bulunduğu alanlarda turizmi 

geliĢtirirken yerel halkı dıĢlamamak, 

yabancılaĢmasını engellemek 

Planlamada ve uygulamada karma kullanımın teĢvik 

edilmesi 

 

4.5. Yerel halkın yaĢadıkları çevredeki doğal 

ve kültürel değerleri algılamasını, 

benimsemesini ve geliĢtirmesini 

sağlamak 

Yerel halkın çevresindeki kültür ve doğal değerleri 

algılamasının sağlanması için etkinlikler 

düzenlenmesi 

n 

atölye çalıĢmaları yapmak 

Kamusal alanların ve doğal ve kültürel değerlerin 

çevresinde önerilen yatırımlar için ilgili aktörlerin 

birlikte karar almasının sağlanması 

sahiplendirmek 

4.6. Turizm iĢlevi yüklenen mekânlardaki 

özgün karakterlerin bozulmadan 

korunmasını ve devamlılığını sağlamak 

Özgün niteliğini koruyan yapılara uygulanacak 

fiziksel müdahalelerin bilime ve tekniğe uygun 

olması 

i 

geliĢtirmesini teĢvik etmek 
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Amaç 1.  

“Ġstanbul‟da turizmin, kültür ekseni üzerinden geliĢtirerek soyut ve somut mirasın 

deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin güçlendirilmesi” olarak 

geliĢtirilen 1. amaç altında benimsenen ana hedef „Kentsel Deneyim ÇeĢitliliğini Artırmak‟tır. 

Bu konuda geliĢtirilen stratejiler ise „canlı, Ģenlikli bir kentsel yaĢam‟ (Happening City) ve 

„24 saat yaĢayan bir kent yaĢamı‟ olarak özetlenmektedir.  

Sundukları kültürel ve sanatsal ortam, eğlence ve alıĢveriĢ olanakları ve canlı bir yaĢam 

kentlerin cazibesini yükselten, turistlerin kalıĢ sürelerini uzatan ve turistlerin tekrar gelme 

isteğini arttıran unsurlardır. Turist ziyaret ettiği kentte, o kentin anıtsal yapılarını görmenin 

yanı sıra, yapacak baĢka aktiviteler de bulabilmelidir. Bu bakımdan kentin turiste farklı 

olanaklar sunması önem taĢımaktadır. Ġstanbul‟un turizm potansiyelinin yeterince 

değerlendirilebilmesi ve mevcut yatak kapasitenin daha verimli kullanılması için, otellerin 

doluluk oranlarını arttıracak ve turistlerin kalıĢ sürelerinin uzatacak stratejiler izlenmesi 

gerekmektedir.  

Bunun için ise kentin kültürel altyapısının güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların 

çeĢitlendirilmesi, farklı çekim odaklarının yaratılması ve gerekli bilgilendirme ile bunların 

turiste tanıtılması, sürprizlerle dolu ve kaliteli bir kentsel çevrenin oluĢturulması, gece 

ekonomisinin ve canlı bir kentsel ve kültürel yaĢamın desteklenmesi önem taĢımaktadır. Bu 

bağlamda yaratıcı endüstriler ya da kültür endüstrileri olarak anılan sektörlerin ve bu 

sektörlerde çalıĢan insanların kümelendiği alanların, bir baĢka deyiĢle „Kültür Mahalleleri‟nin 

(Cultural Quarters) desteklenmesiyle ortaya çıkan canlı ortam ve kültürel iklim turizm için 

çekici odaklar oluĢturacaktır. Bu bağlamda  

 Yerel ve merkezi düzlemde kültür ve sanat projelerini ve çağdaĢ bir anlayıĢla kurulacak 

müzeleri desteklemek 

 Yenilikçi sanatçıları ve sanat topluluklarını desteklemek 

 Festivalleri ve kültürel/sanatsal etkinlikleri desteklemek  

 Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi için mekansal olanaklar yaratmak 

 Tarihi yapıların kültür ve sanat iĢlevleri için kullanımını teĢvik etmek 

 Gece ekonomisini desteklemek yönünde projeler geliĢtirilmelidir.  

Günümüzde pek çok kent tanıtım ve kentsel imaj değerini yükseltme stratejilerini kültür ve 

sanat üzerinden kurgulamakta; dünya haritasında bir yer edinmek ya da mevcut konumlarını 

korumak ve çekiciliklerini arttırmak için bu tür etkinlikleri destekleyecek politikalar 

izlemektedir. Bu açıdan kültür ve sanat festivalleri kentlerin hem yerel, hem de uluslar arası 
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kimliğine ve imajına değer katan, ulusal ve uluslar arası medyada yer bulan ve dolayısıyla 

kentleri tanıtan, kente gelen gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçi sayısını arttıran, turizmin 

yanı sıra pek çok baĢka sektörü de tetikleyerek kentsel ekonomiyi canlandıran ve istihdam 

yaratan, kentteki yaĢam kalitesine ve toplumsal bütünleĢmeye katkıda bulunan, sanatsal 

üretimin geliĢmesine destek olan, farklı eğlence ve eğitim olanakları sunan aktiviteler olarak 

değerlendirilmektedir.  

Bu bağlamda Ġstanbul‟u küresel düzlemde tanıtmak ve çekiciliğini arttırmak açısından 

uluslararası kültür ve sanat festivallerini bir fırsat olarak kullanmak önemli bir strateji olarak 

benimsenmelidir.  

Ġstanbul‟un kültür ve sanat festivalleri açısından yerleĢmiĢ ve geliĢmekte olan bir kapasitesi 

bulunmakta ve düzenlenen festival sayısında son yıllarda önemli bir artıĢ gözlenmektedir. Bu 

olumlu tabloya rağmen festivallerin organizasyonunda çeĢitli kısıtlar bulunmaktadır. Kentte 

donanımlı, fiyat açısından uygun gösteri/dinleti mekânlarına gereksinim duyulmaktadır. 

Uluslar arası nitelikteki Ġstanbul festivallerinde kamu desteği Avrupa‟daki benzerlerinin ancak 

1/10‟i kadardır. Bürokratik açıdan çeĢitli mercilerden alınması gerekli izinler vb. faktörler de 

organizasyon sürecini olumsuz etkilemektedir.  

Bu sorunların giderilmesi ve desteklerin arttırılması halinde festivaller daha büyük çaplı ve 

uluslar arası camiada daha geniĢ yer tutan etkinliklere dönüĢme potansiyeli taĢımaktadırlar. 

Ve hatta bu festivallerin „Ġstanbul Festivalleri‟ olarak markalaĢtırılması Ġstanbul‟un „kültür 

kenti‟ imajının güçlendirmesi ve kentin kültür turizmi açısından yarıĢmacı kapasitesinin 

geliĢtirmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Ġstanbul‟daki festivallerin, destekleyici aktiviteler (kafeler, restoranlar vb) ile yoğun iliĢkisi ve 

tarihi mekânlarının cezp edici, atmosferi, gelecekteki kapalı festival mekânlarının yer 

seçiminde dikkate alınmalıdır. Bu açıdan; Salı Pazarı, HaydarpaĢa, Haliç kıyıları, Kâğıthane 

ve Alibeyköy‟ün depolama ve sanayi iĢlevinden dönüĢebilecek alanları potansiyel festival 

alanlarıdır. Uluslar arası nitelikteki köklü Ġstanbul Festivalleri için çok fonksiyonlu, donanımlı 

bir festival ve kültür sarayının kente simgesel bir değer katacak prestij projesi olarak 

tasarlanması düĢünülebilir. Daha büyük alan gereksinimi olan açık hava festivalleri için ise 

kent çeperlerinde alternatif alanlar gerekmektedir. Bu iĢlev için Ġstanbul‟un Doğu ve Batı 

yakasında kentsel dönüĢüme konu olan proje alanları söz konusu olabileceği gibi, Hazerfen 

Havaalanı, Formula 1 Alanı ve Maltepe Bölge Parkı da uygun seçeneklerdir.  

  



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

149 

Amaç 2:  

Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak turistlerin Ġstanbul‟da 

kalıĢ sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin sağlanması olarak benimsenen 2. 

Amacın ana hedeflerinden biri “turizmin türlerini çeşitlendirmek”tir. Bu hedefin temel 

stratejisi olarak “kültür turizmini desteklemek ve geliştirmek” benimsenmektedir.  

Dünya‟da değiĢen eğilimler kültürü pek çok kentin ekonomik geliĢme ve rekabet gücünü 

arttırma stratejilerinin merkezine koymuĢtur. Bugün kentler sahip oldukları kültürel değerleri 

ön plana çıkaran turizm politikaları ve çeĢitli kültürel projeler ile dünya pazarında 

yarıĢmaktadır. Bu yarıĢmada ön plana çıkan unsurlar iyi korunmuĢ bir tarihi çevrenin ve 

anıtsal yapıların yanı sıra, kentin sunduğu kültür ve sanat ortamıdır. Bu ortamın en önemli 

bileĢenlerinden biri de müzelerdir. 

Ġstanbul‟u küresel düzlemde tanıtmak ve çekiciliğini arttırmak açısından kültürel mirası ve 

müzeleri bir fırsat olarak geliĢtirmekbir diğer önemli stratejidir.  

Ġstanbul‟da uluslararası düzlemde ilgi çeken müze sayısı azdır; bunlar da yeterince ziyaret 

edilmemektedir. Öte yandan, Ġstanbul henüz uluslararası çapta sergilerin durağı da değildir. 

Oysa kentler bugün müzeleriyle
30

 de anılmaktadır. Mevcut müzeleri daha çok ziyaretçi çeker 

hale getirecek önlemlerin yanı sıra; ilgi çekici prestij projeleri olarak çağdaĢ müzeler kurmak 

ve uluslar arası düzeyde sergilere ev sahipliği yapmak, kentlerin önemli pazarlama stratejileri 

arasında yer almaktadır. 

Ġstanbul‟da bu tür giriĢimler henüz kamu politikalarının yeterince gündeminde değildir. Oysa 

Avrupa kentlerinde kamu bu giriĢimlere öncülük etmekte, kurulan kamu-özel sektör 

ortaklıkları ile kültürel projelere destek vermektedir. Ġstanbul‟un uluslar arası düzlemde 

tanınırlığını arttıracak ve ilgi çekecek çağdaĢ müzelerin, sergi vb organizasyonların kamu 

tarafından desteklenmesi ve çeĢitli yöntemlerle teĢvik edilmesi; „hem kentlinin sanat ve kültür 

ile buluĢması, hem de Ġstanbul‟un ziyaretçi çekme potansiyelinin arttırılması ve gelen turistin 

kalıĢ süresini uzatması‟ açısından önemlidir.  

Bu kapsamda; Osmanlı toplumunun farklı dönemlerine tanıklık etmiĢ, Boğaziçi ve Haliç‟in 

sosyo-mekansal yapılarının ve Ġmparatorluk baĢkentinin kültürel arka planının çağdaĢ 

yöntemlerle anlatıldığı ve sergilendiği Boğaziçi Medeniyeti ve Haliç Medeniyeti Müzeleri 

ve/veya Mimar Sinan‟dan günümüz çağdaĢ Türk mimarlarına uzanan, Ġstanbul‟un mimarlık 

ve yerleĢme kültürünün öyküsünü sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve siyasi arka planı 

                                                 
30

 Londra Tate Modern, British Museum, Bilbao Guggenheim Müzesi vb. 
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ile birlikte anlatan Kent ve Mimarlık Müzesi gibi müzeler, kültür turistinin Ġstanbul‟u gerçek 

değerleriyle kavramasında aracı olacaktır. Beykoz‟da kurulabilecek bir cam sanatı müzesinin 

bir „imparatorluk sanatı‟ olarak camın Osmanlı‟dan Cumhuriyete evrimine tanıklık etmiĢ olan 

bu yerleĢmenin sanayiye dayalı geliĢme kimliğinin kültür ekseninde dönüĢtürülmesi açısından 

önemli bir ateĢleyici olabilecektir. Haliç kıyıları (tersaneler bölgesi), Salıpazarı Limanı, 

HaydarpaĢa Limanı gibi bölgeler merkezde yer alması gereken müzeler için ideal yerler 

olarak değerlendirilebilir.  

Bu kapsamda  

 Tarihsel mirasın bakım ve onarımını yaygınlaĢtırmak, restorasyon projelerini desteklemek 

 Endüstri mirası yapıların kültürel amaçlı kullanımını desteklemek 

 Tematik Müzeler kurmak 

o Boğaziçi Uygarlığı Müzesi  

o Haliç Uygarlığı Müzesi 

o Kent ve Mimarlık Müzesi 

o ÇağdaĢ Sanat Müzesi 

o Cam Müzesi 

 Tematik kültür gezileri güzergâhları oluĢturmak 

o Boğaziçi Uygarlığının izini sürmek 

o Saray Bahçeleri 

o Ġstanbul‟un antik suyollarının izinlerini sürmek 

o Anastassius surlarının izni sürmek 

o Ġstanbul‟da camın izini sürmek vb... 

 Boğaziçi ve Haliç Uygarlığını tanıtmak ve markalaĢtırmak 

 Ġstanbul‟un mit envanterinin çıkarılması  

o Kız kulesi 

o Ahmet Çelebi ve Galata Kulesi vb... konularda projeler geliĢtirilmelidir.  

Turizmi çeĢitlendirmek kapsamında ikinci olarak benimsenen strateji ise Ġstanbul‟un küresel 

rekabet gücünü arttırmak açısından bir fırsat olarak “kongre turizmini geliştirmek”tir.  

Kongre turizmi, dünya turizm pazarının %30‟unu oluĢturmaktadır. Türkiye, 1980‟li yıllarda 

benimsediği politikalar çerçevesinde uluslar arası kongrelere ev sahipliği yapma kapasitesini 

geliĢtirecek altyapılara yatırım yapmıĢ ise de kongre turizminde dünya pazarından sadece 

‰2„lik bir pay alabilmektedir. Buna karĢın, son yıllarda bu konuda olumlu geliĢmeler de 

gözlenmekte olup, Türkiye geniĢ katılımlı büyük kongrelere ev sahipliği yapmaktadır. 
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Ġstanbul, düzenlenen uluslar arası kongre sayısı ve katılımcı sayısı bakımından Türkiye‟de ilk 

sırada yer almaktadır. Ayrıca, uluslar arası düzlemde de Ġstanbul‟un yükselen bir grafiği 

vardır. Son beĢ yılın verilerine bakıldığında, Ġstanbul‟un 138uluslar arası toplantı ile 

Dünya‟da 25. sırada yer aldığı görülmektedir.  

Halen Ġstanbul‟un en donanımlı kongre merkezi olan ve en önemli uluslar arası kongrelere ev 

sahipliği yapan Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı‟nda çok sayıda etkinlik düzenlenmekle 

birlikte son 5 yılın verilerine göre uluslar arası toplantı amaçlı kullanımının oldukça sınırlı 

olduğu görülmektedir. Örneğin, 2005 yılında Lütfi Kırdar‟da düzenlenen 114 adet etkinliğin 

yalnız 15 tanesi uluslar arası kongrelerdir; %60‟ı ise diğer etkinlikler baĢlığı altında toplanan 

düğünler, galalar, konserler ve akĢam yemeklerinden oluĢmuĢtur. Bu veriler göstermektedir ki 

konaklama tesislerinde olduğu gibi kongre turizminde de bir organizasyon ve tanıtım sorunu 

yaĢanmakta ve mevcut kapasite verimli kullanılmamaktadır. Küresel turizm piyasasındaki 

rekabet gücünü arttırmak açısından, Ġstanbul „yeni bir yüz‟ olma avantajını ivedilikle 

kullanmalıdır. Bu ise, öncelikle uluslar arası normlardaki mevcut kapasitenin daha verimli 

kullanılmasını sağlayacak tanıtım stratejileri ile mümkün gözükmektedir.  

Uluslar arası büyük kongre organizasyonlarının destinasyon seçim kriterlerine bakıldığında, 

kolay hava ulaĢımı; 3.000 kiĢilik bir oditoryuma sahip donanımlı bir kongre merkezi; ev 

sahibi kentin kültürel aktiviteler ve gezmek, eğlenmek için çeĢitli olanaklar sunması; çeĢitli 

fiyat aralıklarında nitelikli konaklama olanaklarının bulunması ve kolay kent içi ulaĢım öne 

çıkan kriterler olarak sıralanmaktadır. Bunun için bütüncül bir bakıĢ açısıyla yukarıda 

belirtilen kriterler doğrultusunda kentin kültürel altyapısını geliĢtirmek, kent içi ulaĢım 

sorunlarını hafifletecek ve çeĢitli odaklar arasında rahat ulaĢım imkânları sağlayacak 

çözümleri acilen yaĢama geçirmek; konaklama tesisleri açısından fiyat çeĢitliliği sağlayacak 

ve Ġstanbul‟da görece eksikliği tespit edilen 3 yıldızlı ve özel belgeli tesis (butik otel) 

kapasitesini arttıracak önlemler gerekmektedir. Ayrıca, kongre turistinin profili ve beklentileri 

gereği yukarıda önerilen stratejiler doğrultusunda Ġstanbul‟u her zaman yaĢayan canlı, Ģenlikli 

bir kent haline getirmek, kültür ve sanat ortamını geliĢtirerek kenti kongre turizmine hazır 

hale getirmek gerekmektedir.  

Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak turistlerin Ġstanbul‟da 

kalıĢ sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin sağlanması olarak benimsenen 2. 

Amacın ana hedeflerinden bir diğeri de “Turizm Aktivitesini Metropolün Tümüne Yaymak” 

olarak tanımlanmıĢtır. Bu hedefin iki stratejisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ‘Çek ve 

dağıt‟ stratejisi‟dir. Ġstanbul‟a gelen yabancı turistlerin kenti „keĢfini‟ yabancı gözü ile 

yönlendiren en revaçta seyahat rehberlerinden biri olan „Lonely Planet Guide‟a göre 
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Ġstanbul‟da gezilmesi-görülmesi tavsiye edilen çekici unsurlar büyük bir ağırlıkla Eminönü 

Ġlçesi‟nde yoğunlaĢmaktadır. Turizmin ve özellikle de kültür turizminin temel elemanlarından 

olan müzeler, anıtsal yapılar vb. önemli öğelerin anılan ilçede yoğunlaĢtığı düĢünülürse, bu 

ĢaĢırtıcı bir sonuç değildir. Turist ağırlıkla „egzotik‟ olarak algılanan Tarihi Yarımada‟ya 

yönlendirilmekte ve burada yer alan belli baĢlı anıtsal yapıları (genellikle Topkapı Sarayı, 

Ayasofya ve Sultanahmet üçgenini) ve Kapalı ÇarĢıyı görüp gezmekle sınırlı kalmaktadır. 

Ġstanbul‟un baĢta Boğaziçi ve Adalar olmak üzere gezilip görülmeye değer baĢka bölgeleri 

yeterince tanınmamaktadır.  

Kültürel mirası tanıtmanın yanı sıra yerel ekonomiye olan katkıyı arttırmak ve 

yaygınlaĢtırmak turizmi Ġstanbul‟un diğer bölgelerine de yayarak planlamada temel ilke 

olmalıdır. Bu kapsamda, Ġstanbul‟un stratejik bir „keĢif atlası‟nın çıkarılması önemli bir 

adımdır. Bu keĢif atlasının amacı Ġstanbul‟un çeĢitli mekânlarında simgesel değeri yüksek ve 

turist açısından cazip anıtları, mekânları ve temaları tanımlayarak turistleri buralara çekmek 

ve bu çekim noktalarının yakın çevrelerindeki daha az tanınan bölgelere kademeli olarak 

yönlendirmek; böylelikle turizm aktivitesini stratejik noktalara çekerek metropolün daha 

büyük bir bölümüne dağıtmaktır.Alt ölçek planlama çalıĢmalarında kültür turizminde çekim 

noktası olma potansiyeli taĢıyan ancak az bilinen öğeler ve alanlar tespit edilmeli ve çekim-

dağıtım noktaları irdelenmelidir.  

Bu hedef kapsamında geliĢtirilen ikinci strateji ise„Mavi Kaçış / Yeşil Kaçış‟ stratejisidir. 

Ġstanbul‟un Karadeniz kıyıları, Marmara kıyıları ve Boğaziçi kıyılarının sunduğu farklı kıyı 

kültürleri ile „kuzey ormanları‟ yerli ve yabancı turistin yanı sıra, kentlinin günlük yaĢam 

stresinden kurtulmasına olanak veren potansiyel alanlardır. Bu alanlardaki günübirlik 

rekreasyonel kullanım olanakları geliĢtirilmeli, eko-turizm temelli bir turizm anlayıĢıyla 

bütünleĢtirilmelidir. Beykoz ve Sarıyer köyleri ile ġile ve Kilyos yerleĢmeleri bu konuda 

potansiyeli yüksek bölgelerdir.  

Bu strateji kapsamında  

 Gezi haritaları üretmek  

 Yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kent sakinleri için kıyı ve orman alanlarında rekreasyon 

olanakları yaratmak  

Amaç 3:  

Dünya turizm pazarında rekabet eden Ġstanbul‟da kentin taĢıma kapasitesini gözeterek, turizm 

arz (insan kaynağı, doğal ve fiziksel altyapı vs.) ve talep (turist akışları, turizm pazarının 

yönlendirilmesi vs.) dengesini koruyan etkin bir turizm yönetim modelinin 
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benimsenmesiĢeklinde ifade edilen 3. Amacın ilk hedefi “İstanbul‟un Dünya‟da Tanınırlığını 

Arttırmak” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda benimsenen stratejiler “İstanbul‟u 

İnternet ortamına etkin bir biçimde taşımak ve tanıtım stratejilerini geliştirmek ve 

çeşitlendirmek”tir. Bu konuda yapılacak iĢlerin baĢında Turizm çeĢitlerinde envanterin 

tamamlanması ve herkesin ulaĢabileceği bilgi haline dönüĢtürülmesi ve on-line veri tabanı 

geliĢtirerek internet ortamında rezervasyon sistemlerinin geliĢtirilmesi önem taĢımaktadır. 

Kolay algılanabilir ve çabuk yaygınlaĢtırılabilir tanıtım malzemeleri üretmek (Web sayfaları, 

broĢürler, kitapçıklar, kısa filmler vb) de bu kapsamda atılması gereken önemli adımlardır. 

3. amacın bir diğer hedefi “İstanbul‟a erişilebilirliği arttırmak” olarak tanımlanmaktadır. Bu 

kapsamda “havayolu ulaşımını güçlendirmek” konusunda “Mevcut hava alanlarının 

kullanımını geliĢtirmek” ve özel havayolu Ģirketlerinin teĢvik etmek eylemleri 

benimsenmektedir. “Demiryolu ile ulaşımı güçlendirmek” baĢlığı altında iseAvrupa 

uluslararası tren ağları ile bütünleĢmek temel bir eylem alanı olarak önerilmektedir. Denizyolu 

ulaşımını güçlendirmek” konusunda ise “Yeni liman olanaklarını araĢtırmak” ve mevcut 

liman iĢletmelerini geliĢtirmek” önerilen eylemlerdir. 

“İstanbul içi erişilebilirliği arttırmak” olarak ifade edilen bir diğer hedef 

konusundageliĢtirilen “Şehir içi ulaşımda çeşitlilik ve entegrasyonu sağlamak” stratejisi 

kapsamında “Toplu taĢıma güzergâhlarını gösteren haritalar hazırlamak” ve “toplu taĢıma 

araçları arasında geçiĢleri kolaylaĢtırmak” eylemleri önerilmektedir.  

“İstanbul‟da hizmet kalitesini artırmak” hedefi altında ise üç temel strateji öngörülmektedir; 

“güvenliği arttırmak” , “hizmet sunumu ve fiyat dengesini kurmak” ve “yaşam ve çevre 

kalitesini arttırmak”tır. 

“Mevcut yatak kapasitesinin niteliğinin arttırılmasına öncelik vermek” hedefi altında 

kamunun konaklama tesislerine dönük denetimini desteklemek ve belediye belgeli konaklama 

tesislerinin denetimini sıklaĢtırmak temel eylem alanları olarak önerilmektedir. Buna paralel 

olarak önerilen “butik otellerin ve 3 yıldızlı otellerin gelişimine öncelik vermek” hedefi de 

yerel ve orta ölçekli yatırımcıyı desteklemeye dönük eylemleri içermektedir.  

Bir diğer hedef olan “Turizm enformasyon bürolarını yaygınlaştırmak ve acenteleri 

güçlendirmek” konusunda özellikle bu alandaki teknoloji kullanımını geliĢtirmek ve nitelikli 

eleman istihdam etmek eylemleri öne çıkmaktadır.  

Bu amaç altındaki son hedef ise “Turizm sektörünün yönetilmesinde katılımcı ve şeffaf 

yönetim modelleri geliştirmek” olarak tanımlanmıĢtır. Bununla ilgili olarak “İstanbul turizm 

konseyini kurmak” ve “İstanbul turizm enstitüsünü kurmak” stratejileri önerilmekte ve bu 
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yeni yönetim modelinin kurulmasının hukuki alt yapısının oluĢturulması en temel eylem alanı 

olarak görülmektedir.  

Ġstanbul‟a gelen turist sayısını arttırmayı hedefleyen stratejilerin önemli bir boyutu kentin 

kültürel altyapısını geliĢtirmek, kültürel ve sanatsal olanakları arttırmak, turist için deneyim 

zenginliği ve çeĢitliliği sunmak ve kenti bu yönüyle tanıtmak ise bir diğer önemli boyutu da 

sunulan konaklama hizmetlerinin niteliği ve bu niteliğin hedeflenen turist kitlesinin talepleri 

ile örtüĢmesidir. Ġstanbul‟daki mevcut yatak kapasitesi bu bakıĢ açısı ile değerlendirilmeli; 

Ġstanbul‟un turizm altyapısı ve konaklama kapasitesi „kültür ile barıĢık‟ bir turizm vizyonu ile 

geliĢtirilmelidir.  

Amaç 4:  

“Ġstanbul‟da turizmi; kent ve kentli ile bütünleĢtiren, kentlinin yaĢam kalitesini artırmaya 

öncelik veren ve yaĢayanların sosyal kültürel ve ekonomik sermayesini güçlendiren 

politikanın benimsemesi” Ģeklinde ifade edilen 4. Amacın ilk hedefi“Kentlinin sektörde 

yatırım yapma kapasitesini arttırmak”tır. Bu konudaki temel strateji ise “meslek edindirme 

eğitimi”dir. Yerel yönetimin desteklediği eğitim birimlerini güçlendirmek, Yerel değerlerin, 

el sanatlarının ve yemek kültürünün canlı kalmasını teĢvik etmek konusu öne çıkan eylem 

alanlarıdır. Buna paralel olarak geliĢtirilen ikinci strateji olan “küçük ve orta ölçekli 

sermayedarı desteklemek” ise bu kesimin yatırım yapmasını teĢvik edecek hibe ve uzun 

vadeli kredi imkânları öngörmektedir.  

2. hedef olarak benimsenen “Kentlinin turizm olanaklarını kullanma kapasitesini arttırmak” 

konusunda ise “Turizm yatırımlarını ve etkinliklerini kent merkezi ve çeperleri arasında eĢit 

dağıtmak” stratejisi benimsenmektedir. Bu kapsamdaKentlinin rahat eriĢebileceği yerlere 

etkinlikleri taĢımak önerilmektedir. Bu konuda ikinci strateji olarak benimsenen “Etkinliklere 

katılmalarını kolaylaĢtırmak” için kentli için etkinlik ücretlerinde indirim uygulamak ve 

ulaĢımı kolaylaĢtırmak eylem konuları olarak öne çıkmaktadır.  

3. hedef olan “Sektördeki geliĢmeden doğan negatif dıĢsallıkları kentliye yansıtmamak” 

konusunda ise “Maliyetlerin kontrolsüz artıĢını engellemek” stratejisi benimsenmekteve yerel 

yönetimin iĢletmeler üzerindeki denetimini sıklaĢtırması önerilmektedir.  

“Özgün kültürel ve doğal değerlerin bulunduğu alanlarda turizmi geliĢtirirken yerel halkı 

dıĢlamamak, yabancılaĢmasını engellemek”, olarak benimsenen 4. Hedefin temel stratejisi 

“Planlamada ve uygulamada karma kullanımı teĢvik etmek” olarak benimsenmekte ve kira 

denetiminin bu konudaki en temel iĢlem olduğu kabul edilmektedir.  
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5. hedef “Yerel halkın yaĢadıkları çevredeki doğal ve kültürel değerleri algılamasını, 

benimsemesini ve geliĢtirmesini sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda benimsenen 

stratejiler ise “Yerel halkın çevresindeki kültür ve doğal değerleri algılamasını 

sağlayanetkinlikler düzenlemek” ve “Kamusal alanların ve doğal ve kültürel değerlerin 

çevresinde önerilen yatırımlar için ilgili aktörlerin birlikte karar almasını sağlamak”tır. 

4. amacın 6. ve son hedefi ise “Turizm iĢlevi yüklenen mekânlardaki özgün karakterlerin 

bozulmadan korunmasını ve devamlılığını sağlamak”tır. Bu konudaki temel strateji ise 

“Özgün niteliğini koruyan yapılara uygulanacak fiziksel müdahalelerin bilime ve tekniğe 

uygun olması” dır. Bu konunun önemli eylem alanları ise ilgili meslek odalarının bu 

sektördeki hizmetlerinin geliĢtirmesi ve konuyla ilgili STK‟ların sürece katılımının 

sağlanmasıdır.  

4. amaç altında toplanan bu hedef ve stratejiler turizmin Ġstanbul‟a ve Ġstanbulluya 

yabancılaĢmadan, sürdürülmesinin önemli adımlarına iĢaret etmektedir. Ġstanbul‟da turizm 

yatırımlarının tarihi doku ile kolaylıkla bütünleĢebilen ve hatta bu yapı stokunun 

değerlendirilmesi açısından da önemli fırsatlar sunan küçük ölçekli, nitelikli tesislerin 

kapasitesini arttıracak biçimde yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. „Kimlikli‟ çevrelerde ve 

yapılarda konaklama ve kentin „özgün kimliğini‟ yakından tanıma ve „tatma‟ olanağı 

sağlaması bakımından, bu tür tesislerin özellikle kültür turizmi açısından sağlayacağı 

avantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan, halen 4–5 yıldızlı büyük ve yeni 

tesislerin yoğunlaĢtığı baĢta Beyoğlu olmak üzere, BeĢiktaĢ ve ġiĢli ilçeleri önemli bir 

kapasiteye sahiptir. Benzer biçimde, halen küçük otellerin yığılma gösterdiği alan olmakla 

birlikte, Tarihi Yarımada bünyesinde bu açıdan değerlendirilebilecek önemli bir yapı stoku 

bulunmaktadır. Bu stok değerlendirilmeli ve butik otel yatırımlarına destek verilmelidir.  

Ancak, anılan bölgeleri hedef alacak turizm kararlarının alt ölçeklerde yapılacak detaylı 

çalıĢmalardan beslenmesi zorunludur. Aksi takdirde, bu tür tarihi bölgelerin top yekûn 

„turistleĢtirilmesi‟ (tourismification) ve kentlinin yaĢamına yabancılaĢması tehdidi ile 

karĢılaĢılması söz konusu olacaktır. Örneğin, Beyoğlu sadece turiste değil, tüm kentliye 

hizmet eden önemli bir kültür odağıdır. Ayrıca, „yaratıcı sektörler‟ ya da „kültür endüstrileri‟ 

olarak anılan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli firmaların ve bu sektörlerde çalıĢan 

kiĢilerin yaĢamak, çalıĢmak ve eğlenmek için seçtiği bir bölgedir. Bu bölgenin gerek kentli, 

gerekse de turist açısından çekiciliğinin aslî nedeni renkli ve canlı kültürel atmosferidir. Bu 

atmosferin korunması hem kentsel yaĢam, hem de turizm açısından bir zorunluluktur. 

Dolayısıyla yaratıcı sektörlerin kümelendiği tarihi bölgelerde „karma‟ kullanımlar 
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hedeflenmeli ve turizmin emlak ve kira fiyatlarını arttırıcı ve bu bölgelere kimliğini veren asli 

unsurları „yerinden edici‟ etkilerini önleyecek tedbirler alınmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, birçok Avrupa kentinde ve özellikle Ġngiltere‟de çöküntü alanı haline 

gelmiĢ eski kent merkezleri „Kültür Mahalleleri‟ (Cultural Quarters) ilan edilerek kamu 

öncülüğünde yeniden canlandırılmaya çalıĢılmakta; „yaratıcı sektörler‟ ya da „kültür 

endüstrileri‟ olarak anılan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli firmaların ve bu 

sektörlerde çalıĢan kiĢilerin söz konusu alanlarda yer seçmesini teĢvik edecek önlemler 

alınmaktadır. Ġstanbul‟da da kamu öncülüğünde izlenecek benzer politikalar, hem 

Beyoğlu‟ndaki gibi „kendiliğinden‟ ortaya çıkan bu tür oluĢumların korunması, hem de kentin 

çeĢitli bölgelerinde çöküntüye uğramıĢ diğer tarihi alanların yeniden hayata kavuĢturulması 

açılarından önem taĢımaktadır. Bu tür politikalar, hem kültür turizmi açısından; hem de 

Ġstanbul‟un giderek kent ekonomilerinde önemli yer tutan „yaratıcı‟ sektörler için çekici 

kılınması ve bir „kuvöz‟ olması bakımından da büyük önem arz etmektedir.  

Bu bağlamda turizmin Ġstanbullu ile bütünleĢtirilmesi ve turizmin geliĢmesinin yaratacağı 

gelirlerin ve arttıracağı yaĢam maliyetlerinin adil olarak paylaĢılması temel bir ilke olmalıdır.  
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4.2.3 TURĠZM TÜRLERĠNE YÖNELĠK STRATEJĠLER 

Ġstanbul kültür turizmi baĢta olmak üzere çok farklı turizm türleri ile öne çıkmaktadır. Bu 

bölümde öncelikle Ġstanbul‟da bu farklı turizm türlerinin karĢı karĢıya olduğu sorunlar, 

potansiyeller, fırsat ve tehditlere iliĢkin genel bir değerlendirme yapılarak, ilgili turizm 

türlerinin geliĢtirilmesine yönelik vizyon ve stratejiler belirtilmektedir. 

4.2.3.1 Sağlık Turizmi 

Son yıllarda özellikle, insanların kendi ülkelerinde bulunan sağlık hizmetinden daha kaliteli 

ve düĢük maliyetli sağlık hizmeti talep etmesi sonucunda ortaya çıkan tedavi amaçlı 

seyahatler oldukça yüksek rakamlara ulaĢmıĢtır. Bu kapsamda Ġstanbul, sahip olduğu insan 

kaynağı, hastane altyapısı ve düĢük maliyet avantajları ile uluslararası düzlemde yer bulmaya 

baĢlamıĢtır. Sağlık hizmeti sunan kuruma ve doktora güvenmek, tedavi sürecinin en önemli 

parçasıdır. Ġstanbul, sahip olduğu doktor, hemĢire altyapısı açısından hem nitelik hem de 

niceliksel açıdan oldukça güçlü bir konumdadır. Gerek Türkiye‟nin diğer illerinden gerekse 

de yurtdıĢından hastaların sağlık hizmetini almak için Ġstanbul‟u tercih etmelerinin arkasında 

yatan temel neden budur. Diğer önemli faktörler; tedavi masraflarının kendi ülkesinden daha 

az olması, turistik çekiciliklere sahip olması, sigorta Ģirketinin her hastalığın masraflarını 

karĢılamaması, hastalar için bekleme sürelerinin uzun olmasıdır. 

Sağlık turizminde önemli olan konu baĢlıkları arasında, sağlık personelinin yetiĢtirilmesi, 

mesleki geliĢim, hukuksal boyunun belirlenmesi, sektöre yönelik ar-ge faaliyetleri, sağlık 

hizmeti sunumunda internetin yaygınlaĢması, sigortacılık sektörünün geliĢmesi, ulaĢım 

hizmetlerinin düzenlenmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, güven ortamının oluĢması 

gelmektedir.  

Vizyon ve Stratejiler 

Ġstanbul için sağlık turizmi açısından “Yerli ve yabancı hasta ayrımı olmaksızın kaliteli 

hizmetin sunulduğu, kültür ve doğa turizmi ile entegre olan bir sağlık turizmi” vizyonu uygun 

gözükmektedir. Bu doğrultuda Ġstanbul‟da sağlık turizminin geliĢmesi için çeĢitli stratejiler 

geliĢtirilmiĢtir. Bu stratejiler dört baĢlıkta ele alınmaktadır: Altyapı, tanıtım ve pazarlama, 

mekânsal, yasal ve yönetsel (Tablo 20) . 

Altyapıya ĠliĢkin Stratejiler:  

Ġstanbul‟un sağlık turizmi açısından ihtiyaç duyduğu temel altyapıyı, insan kaynağı, bilgi ve 

iletiĢim altyapısı, tanıtım olanakları olarak ele almak gerekir. Diğer taraftan, sağlık turizmini 
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destekleyen konaklama, yeme içme, ulaĢım altyapısı gibi konuların da göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. 

Sağlık turizmindeki insan kaynağı iki boyutludur: Bir yanda sağlık hizmeti veren tıbbi eğitimi 

olan insan kaynağı, diğer yanda turizm konusunda uzmanlaĢmıĢ insan kaynağıdır. Sağlık 

turizminde, hastanelerin yükünü hafifletmek açısından bu ikinci boyuttaki insan kaynağının, 

sağlık turizmi konusunda uzmanlaĢması önemli olmaktadır. Diğer bir ifade ile turizm sektörü 

ile sağlık sektörünün bütünleĢik yapısı insan kaynağının eğitilmesi ile güçlendirilebilir. 

Turizm sektöründeki acenteler, sağlık turizmi konusunda eğitimli kiĢilerden oluĢmalıdır. Bu 

yönde eğitimler yaygınlaĢtırılmalıdır. 

Ġnsan kaynağı açısından en önemli sorun yabancı dil bilgisinin yetersizliğidir. ÇeĢitli 

ülkelerden hastalar gelmekte ve iletiĢim daha çok çevirmenler ile karĢılanmaktadır. Yabancı 

dil bilen doktor ve hemĢire sayısının artırılması gerekmektedir. Mesleki geliĢim 

desteklenmeli, Ar-Ge faaliyetlerine daha çok yatırım yapılmalıdır.  

Günümüzde Ġstanbul‟da sağlık turizmi, özel hastaneler eliyle yürümektedir. Kamu hastaneleri, 

daha çok Türkiye‟nin tüm illerinden gelenlere ve Ġstanbul‟da yaĢayanlara hizmet sunmaktadır. 

AĢırı talep, bu hastanelerin yurtdıĢındaki hastaların tercih etmesini engelleyici bir durumdur. 

Dolayısıyla kamu hastaneleri açısından gerek sağlık hizmeti sunumunu daha hızlı ve kaliteli 

sunmak için düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

YurtdıĢındaki hastalar, Ġstanbul hakkındaki bilgilere internet üzerinden ulaĢmaktadır. 

Dolayısıyla Ġstanbul‟daki sağlık hizmeti ile ilgili bilgiye hızlı ve kolay eriĢebilmek için bilgi 

ve iletiĢim altyapısının tüm hastanelerde geliĢmiĢ olması gerekmektedir.  

Havalimanı, hastane, konaklama tesisi arasında kolay ve hızlı eriĢim gerek hastalar gerekse de 

sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluĢ (hastane, aracı kurum) açısından önemlidir. Sonuçta 

sağlık turizmi için gelenler, belli bir hastalık için tedavi olmak isteyen kiĢilerdir. Diğer turizm 

türlerinde olduğu gibi kent içindeki hareketleri daha kısıtlıdır. Tedavi sonrasında da kent 

içindeki dolaĢım hızları düĢüktür. Dolayısıyla, hastanenin yakın çevresi ile eriĢilebilirliğin çok 

kolay olması gerekmektedir. 

YurtdıĢından gelen hastalar, tedavi öncesi ve sonrasında ihtiyaç halinde beraberlerindeki 

kiĢiler ile hastane yakın çevresindeki konaklama tesislerinde kalmaktadırlar. Konaklama 

süresi ağır tedavilerde bir ayı bulabilmektedir. Diğer taraftan tedavi için yüklü para harcayan 

bu kiĢiler, konaklamaya para harcamak istememektedir. Dolayısıyla, hastaların ucuz ve rahat 

konaklama tesislerine ihtiyaç duymaktadırlar. Apart otel, pansiyon gibi konaklama tesislerin, 

hastane çevresinde oluĢturulması gerekmektedir. 
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Tanıtım ve Pazarlamaya ĠliĢkin Stratejiler: 

Yurt dıĢında Ġstanbul‟un tanıtım, pazarlama faaliyetlerinden sorumlu bir organizasyonun 

oluĢturulması, sağlık turizminin geliĢmesi için önemli bir ihtiyaçtır. Tanıtım, sağlık turizminin 

olmazsa olmaz bir ayağıdır. YurtdıĢındaki hastalar bireysel çabalar (internet araĢtırması ve 

tanıdık tavsiyesi) ile tedavi olacakları hastaneler ile iletiĢime geçmektedir. Organize olmuĢ bir 

tanıtım ve pazarlama ağının eksikliği, her sağlık kurumunun bunu tek baĢına yüklenmesi, 

istenilen baĢarının elde edilmesinde sorunlar yaratmaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluĢlarının bir arada bu faaliyeti üstlenmesi gerekmektedir. 

Tanıtım sadece Ġstanbul‟un sahip olduğu sağlık hizmetlerine yönelik olmamalıdır. Kültür, 

sanat, tarih, eğlence ve doğal güzelliklerin de tanıtımı, Ġstanbul‟un tercih edilme oranını 

artıracaktır. Dolayısıyla sağlık turizmini, diğer turist çekici faktörlerle birlikte düĢünmek 

gerekmektedir. 

Mekânsal Stratejiler: 

Kent içinde yer seçmiĢ hastanelere olan yoğun talep, kent içinde ekstra trafik, kalabalık 

yaratmaktadır. Büyük ölçekli sağlık komplekslerini doğal ve kültürel çevreye zarar 

vermeyecek Ģekilde kent çeperlerine yönlendirmek uygun bir strateji olarak gözükmektedir.  

Yasal ve Yönetsel Yapıya ĠliĢkin Stratejiler: 

Sağlık turizmine yönelik mevzuat bulunmamaktadır. Ġlgili mevzuatlarla bazı düzenlemeler 

yapma yoluna gidilmektedir. Sağlık turizmine yönelik mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tablo 20: Ġstanbul‟da Sağlık Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

Sağlık turizmi Sorun-potansiyel Hedef Stratejiler Ġlgili kurum 

Altyapı 

Kamu hastanelerindeki hizmet sunumunda 

kaliteyi artırmak Hastane altyapısını güçlendirmek Kamu hastanelerinde hizmet sunum kalitesini artırmak  Valilik,  

Yabancı dil bilen personelin yetersizliği Ġnsan kaynağı altyapısını güçlendirmek Yabancı dil bilen sağlık personelinin yaygınlaĢması Sağlık Bakanlığı, 

YurtdıĢındaki hastaların, Ġstanbul‟daki 

sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi 

olabilmelerini sağlayacak bilgi ve iletiĢim 

altyapısının yaygınlaĢmaması Bilgi ve iletiĢim altyapısını güçlendirmek 

YurtdıĢındaki hastaların, Ġstanbul‟daki sağlık hizmetleri (kamu ve özel) 

hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlayacak bilgi ve iletiĢim altyapısının 

kurulması ve yaygınlaĢtırılması Ġl Sağlık Müdürlüğü, 

Sağlık turizmine özel veri tabanının oluĢturulması 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Kalkınma Ajansı,  

Kent içindeki trafik 

UlaĢım altyapısını güçlendirmek 

Sağlık kuruluĢlarına hızlı ve konforlu eriĢimi sağlamak Türk Havayolları (THY),  

Hastaların, havalimanından sağlık 

kuruluĢlarına ulaĢımındaki zorluklar 

Sağlık kuruluĢlarının havalimanı ile olan eriĢimini kolaylaĢtırıcı ulaĢım 

sistemlerini geliĢtirmek  

Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım 

Organizasyonu, STK 

Özellikle uzun süre istirahat gerektiren 

hastalıklar için, hastaların hastane dıĢında, 

hastaneye yakın bölgelerde 

konaklayabilecekleri tesislerin azlığı  

Sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara yönelik konaklama altyapısını 

güçlendirmek 

Özellikle uzun süre istirahat gerektiren hastalıklar için, hastaların hastane 

dıĢında, hastaneye yakın bölgelerde konaklayabilecekleri tesislerin 

oluĢturulması (apart oteller, pansiyon) Belediye 

Tanıtım ve 

pazarlama 

Uluslararası düzlemde tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerinin yetersiz olması TeĢvik  

Sağlık kuruluĢlarının ve sağlık turizmi Ģirketlerinin yurt dıĢında yapacakları 

sponsorluk, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi   

Kamu ve özel sektörden oluĢan tanıtım komisyonunun kurulması, yurtdıĢında 

tanıtım yapacak   

Sağlık kuruluĢlarının, sağlık turizmi Ģirketlerinin ve iĢbirliği kuruluĢlarının 

fuar, kongre ve konferanslara katılımının teĢvik edilmesi, maddi olarak 

desteklenmesi   

Mekânsal 

Kent içinde yer seçmiĢ hastanelere olan 

yoğun talebin yarattığı trafik 

  Büyük ölçekli sağlık komplekslerini doğal ve kültürel çevreye zarar 

vermeyecek Ģekilde kent çeperlerine yönlendirmek   

Yasal yönetsel 

yapı 

Sağlık turizmine yönelik mevzuatın 

olmaması, ilgili mevzuatlarla düzenleme 

yoluna gidilmesi 

Sağlık turizmine yönelik mevzuatın oluĢturulması 
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4.2.3.2 Kongre Turizmi 

Kongre turizmi, Ġstanbul‟un küresel rekabet gücünü artırmak ve kültür turizmini desteklemek 

açısından önemli bir fırsattır. Ġstanbul son yıllarda kongreler açısından yükselen bir grafik 

çizmektedir. Ġstanbul kongre sayısı açısından dünya sıralamasında 7.sırada, katılımcı sayısı 

açısından ise 11. sıradadır. 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, Ġstanbul 

sıralaması tekrar 7‟ye çıkmaktadır. 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 sıraya 

yükselmektedir.  

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) 

 Pendik Bölgesi (Yeni bir kongre merkezinin inĢaatı devam etmekte, dört ve beĢ 

yıldızlı oteller bulunmakta) 

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.  

Vizyon ve Stratejiler 

Ġstanbul‟un kongre turizmi için “küçük ve orta ölçekli kongrelere ev sahipliği yapan Ġstanbul” 

vizyonu uygun gözükmektedir. Bu doğrultuda Ġstanbul‟da kongre turizminin geliĢmesi için 

çeĢitli stratejiler geliĢtirilmiĢtir. Bu stratejiler üç baĢlıkta ele alınmaktadır: Altyapı, tanıtım ve 

pazarlama, mekânsal (Tablo 21).  

Altyapıya ĠliĢkin Stratejiler:  

Yukarıda açıklandığı üzere Ġstanbul‟da kongre turizmi altı alt bölge içinde gerçekleĢmektedir. 

Bu alt bölgelerin içi kongre mekânları, dört ve beĢ yıldızlı oteller, yeme – içme 

mekânlarından oluĢmaktadır. Dolayısıyla kongre amacı ile gelenlerin bu alt bölge dıĢına 

çıkmalarını gerektirecek bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak, kente gelenler, kentteki 
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diğer tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri de görmek istemektedirler. Dolayısıyla bu mekânlar 

ile kongre mekânları arasındaki eriĢilebilirliğin artırılması gerekmektedir. UlaĢım en önemli 

sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Trafik ve karayolu ağırlıklı bir toplu taĢın sisteminin varlığı, 

turistlerin bu alt bölgeler dıĢına çıkmasını engellemektedir. Ġstanbul‟da raylı sisteme dayalı 

toplu taĢın sisteminin yaygınlaĢması önem arz etmektedir.  

Ġstanbul‟daki kongre merkezlerinin yakın çevresinde, dört ve beĢ yıldızlı konaklama tesisleri 

dıĢında özellikle iki ve üç yıldızlı konaklama tesisleri, butik oteller gibi farklı seçeneklerin de 

kente gelenlere sunulması gerekmektedir. Kentteki iki ve üç yıldızlı konaklama tesislerinin 

Tarihi Yarımada‟da yoğunlaĢması, kongre merkezlerinden uzakta olması, katılımcıların 

kongre merkezlerindeki bu dört ve beĢ yıldızlı konaklama tesislerini tercih etmesini zorunlu 

kılmaktadır. 

Tanıtım ve Pazarlamaya ĠliĢkin Stratejiler: 

Ġstanbul turistler için çok çeĢitli alternatiflere sahip bir kenttir. Kongreye katılmak amacı ile 

kente gelenlerin Ġstanbul‟daki diğer turizm türlerini de keĢfetmeleri için, bu yerlerin tanıtımı 

önemlidir. Bunun için Ġstanbul‟a iliĢkin keĢif rotaları çıkartmak ve kongre amacıyla gelenlerin 

bilgilenmesini sağlamak yapılması gereken iĢler arasındadır. 

Uluslararası kongre organizatörlerinin doğrudan ticarikuruluĢlarla değil, kongre ve ziyaretçi 

büroları aracılığı ile kongre organizasyonlarıgerçekleĢtirme eğilimindedir. Kongre ve ziyaretçi 

büroları bir yandan kendi ülkeleri ya da Ģehirlerinin tanıtım ve pazarlamasını kongre pazarları 

için yaparken diğer yandan da yapılacak toplantılarınzaman ve mekan olarak dağılımlarını 

rasyonel biçimde yönlendirmektedirler. Bu bağlamda Ġstanbul Kongre ve Ziyaretçi 

Bürosu‟nun öneminin iyi algılanması ve desteklenmesi gerekmektedir.  

Mekânsal Stratejiler: 

Ġstanbul mevcut altyapısı ile küçük ve orta ölçekli kongre turizmi açısından yeterli kapasiteye 

sahiptir. 

 



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

165 

Tablo 21:Ġstanbul‟da Kongre Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

Kongre 

turizmi 
Sorun-potansiyel Hedef Strateji Ġlgili kurum 

Altyapı Karayoluna dayalı toplu taĢın sistemi UlaĢım altyapısının 

güçlendirilmesi, 

eriĢilebilirliğin artırılması 

Raylı sisteme dayalı toplu taĢın sisteminin yaygınlaĢtırılması Belediye 

Konaklama tesisi – kongre merkezi – gezilecek yerler arasındaki 

iliĢkiyi hızlı ve konforlu bir ulaĢım ile güçlendirmek 

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı 

Kongre merkezlerinin yakın çevresinde 

iki, üç yıldızlı konaklama tesislerinin 

yetersizliği 

Konaklama altyapısında 

çeĢitlilik sunmak 

Ġki ve üç yıldızlı ile butik otel tesislerine yatırım yapılması Özel sektör 

Kentteki olanaklar hakkında bilgi sahibi 

olmak için düzenli ve güncel bir bilgi 

sisteminin olmaması 

Bilgi ve iletiĢim altyapısını 

güçlendirmek 

Kente kongre amacı ile gelenlerin kolay eriĢebileceği ve bilgi 

sahibi olabileceği bir internet sitesinin oluĢturulması 

  

Tanıtım ve 

pazarlama 

Ġstanbul‟un sahip olduğu tarihi, kültürel ve 

doğal değerlerin tanıtım eksikliği 

Kongreye katılmak amacı ile 

kente gelenlerin Ġstanbul‟daki 

diğer turizm türlerini de 

keĢfetmelerini sağlamak 

Ġstanbul‟a iliĢkin keĢif rotaları çıkartmak ve kongre amacıyla 

gelenlerin bilgilenmesini sağlamak 

  

Kongre ve ziyaretçi bürolarının desteklenmesi   

Mekânsal     Anadolu Yakası‟nda kongre turizmi için elveriĢli hale getirmek 

için ulaĢım ve konaklama altyapısını güçlendirmek  

  

Yasal 

yönetsel yapı 
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4.2.3.3 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. Fuarlar 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 hareketlilik sağlamaktadır. 

Ġstanbul turizminin önemli bir alt sektörü de fuarcılık ve bilimsel etkinlikler (kongre turizmi) 

olarak öne çıkmaktadır. Bu etkinlikler, Ġstanbul‟un küresel ve bölgesel düzeyde tanınırlığının 

artmasına, Ġstanbul‟a iĢ ve akademik çevrelerden ziyaretçilerin daha fazla sayıda ve sıklıkla 

gelmesine katkı yapabilecek faaliyetlerdir. Fuarcılık, gerek sanayi ürünlerine yeni ihracat 

pazarları sağlaması gerekse turizmin geliĢmesi bakımından Ġstanbul ve ülke ekonomisine 

önemli katkılar sağlayacaktır. 

Vizyon ve Stratejiler 

Ġstanbul‟da fuar turizmi için “etkinlik çeĢitliliğinin fazla olduğu, uluslararası bir boyutta 

etkinliklerin düzenlendiği Ġstanbul”vizyonu uygun gözükmektedir. Bu doğrultuda Ġstanbul‟da 

fuar turizminin geliĢmesi için çeĢitli stratejiler geliĢtirilmiĢtir. Bu stratejiler dört baĢlıkta 

baĢlıkta ele alınmaktadır: Altyapı, tanıtım ve pazarlama, mekansal, yasal ve yönetsel (Tablo 

22). 

Altyapıya ĠliĢkin Stratejiler: Fuara katılanlar, kentteki diğer tarihi, kültürel ve doğal 

güzellikleri de görmek istemektedirler. Dolayısıyla bu mekânlar ile fuar alanları arasındaki 

eriĢilebilirliğin artırılması gerekmektedir. UlaĢım en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Trafik ve karayolu ağırlıklı bir toplu taĢın sisteminin varlığı, turistlerin bu alt bölgeler dıĢına 

çıkmasını engellemektedir. Ġstanbul‟da raylı sisteme dayalı toplu taĢın sisteminin 

yaygınlaĢması önem taĢımaktadır.  

Tanıtım ve Pazarlamaya ĠliĢkin Stratejiler: Fuarlara yabancı ziyaretçi ve katılımcı sayısını 

artırmak için fuar organizatör firmalarına destek verilmeli, yurtdıĢındaki tanıtımı 

güçlendirmek için, büyük ve uluslararası ölçekte fuarlar kente çekilmeli, devlet fuarcılık 
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alanına teĢvik sağlamalıdır. Fuarlar için kente gelenlerin, fuar öncesi ve sonrasında kenti 

gezmeleri ve görmeleri için programlar düzenlenmelidir. 
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Tablo 22: Ġstanbul‟da Fuar Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

Fuar turizmi Sorun-potansiyel Hedef Strateji Ġlgili kurum 

Altyapı   Fuar alanları ile kent merkezi arasında hızlı 

ve konforlu ulaĢım sistemleri ile bağlantı 

sağlamak 

Kent çeperi ile kent merkezini birbirine 

bağlayan hızlı ve konforlu raylı sistem 

bağlantısı 

  

Fuar süresi içinde, fuar alanı ve 

yakın çevresi dıĢında kentin diğer 

bölgeleri ile bağlantının 

kurulmaması 

Raylı sisteme dayalı ulaĢım altyapısını 

güçlendirmek 

Tanıtım ve pazarlama Fuara katılanların kentin sahip 

olduğu değerler hakkında bilgi 

sahibi olmaması 

Fuar öncesinde, kente gelecek olanları, diğer 

turizm türleri hakkında bilgilendirmek 

Fuar organizatörleri ile turizm tanıtım 

organizatörlerinin iĢbirliği 

  

Kentin sahip olduğu kültür, sanat ve doğal 

değerlerin tanıtıldığı broĢürlerin etkinlik 

mekanlarında dağıtılması 

  

Mekânsal Anadolu ve Avrupa Yakası‟nda 

uluslararası havalimanlarının varlığı 

Yeni fuar alanlarını kentin çeperinde 

oluĢturmak 

Fuarlar için, açık alana sahip festival 

alanlarının da kullanması 

  

Yeni fuar alanlarının Anadolu Yakası‟nda 

havalimanına yakın yerlerde yapılması 

  

  Fuar için gelenleri kent içinde dolaĢtırmak Kent merkezindeki yeme-içme mekânları, 

gezilecek-görülecek yerlere iliĢkin 

bilgilendirme yapmak 

  

Yasal yönetsel yapı   YurtdıĢı fuarlara katılımın desteklenmesi için 

teĢvik vermek 
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4.2.3.4 Doğa Turizmi 

Ġstanbul, Karadeniz ile Marmara Denizi‟ni ve aynı zamanda Anadolu ile Avrupayı birbirine 

bağlayan bir coğrafyada yer almasıyla çok üniktir. Kentin içinden geçen boğaz eĢsiz bir 

peyzaj ortaya çıkarmaktadır. Kentteki kültürel ve tarihi değerlerin yoğunlaĢtığı Tarihi 

Yarımada, Haliç, Marmara Denizi ve Ġstanbul Boğazı ile çevrelenmiĢtir. Dolayısıyla Ġstanbul, 

insan eliyle oluĢmuĢ kültür-tarih-sanat değerlerinin yanı sıra doğal değerleri açısından da eĢsiz 

bir potansiyele sahiptir. Ayrıca kentin Marmara kıyıları, Karadeniz kıyıları, kuzey ormanları 

ve tarımsal toprakları doğa turizmi ve yanı sıra agro turizm, eko turizm, spor turizmi 

açısından zengin bir çeĢitlilik sunmaktadır.  

Vizyon ve Stratejiler 

Ġstanbul‟da doğa turizmi için “kentte yaĢayanları ve kentte gelen ziyaretçileri doğayla 

bütünleĢtiren, koruma-kullanma dengesini gözeten, diğer turizm türleri ile entegre olan doğa 

turizmi”vizyonu uygun gözükmektedir. Bu doğrultuda Ġstanbul‟da doğa turizminin geliĢmesi 

için çeĢitli stratejiler geliĢtirilmiĢtir. Bu stratejiler iki baĢlıkta ele alınmaktadır: Altyapı, 

tanıtım ve pazarlama, mekansal, yasal ve yönetsel yapı (Tablo 23). 

Altyapıya ĠliĢkin Stratejiler:  

Ġstanbul‟un sahip olduğu doğal değerlerin taĢıma kapasitesi hesaplanmalı ve ziyaretçi giriĢ-

çıkıĢları kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalı 

Tanıtım ve Pazarlamaya ĠliĢkin Stratejiler: 

Kentin doğa turizmi açısından sahip olduğu altbölgelere iliĢkin tanıtım kitapçıkları, broĢürler 

yayınlanmalı ve konaklama tesislerinde, fuar ve kongre merkezlerinde dağıtılmalı.  
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Tablo 23: Ġstanbul‟da Doğa Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

Doğa turizmi Sorun-potansiyel Hedef Strateji 
Ġlgili 

kurum 

Altyapı Ġstanbul‟un kuzeyi, doğal değerler 

açısından zengin 

Ġstanbul‟daki doğal değeri koruyarak, taĢıma 

kapasitesi doğrultusunda kullanıma açmak 

Gerek kentlinin gerekse de yerli-yabancı 

ziyaretçinin günübirlik kullanımını sağlamak üzere 

rekreasyon alanlarında çeĢitliliğin ve bu alanlara 

eriĢilebilirliğin sağlanması 

 

Hızlı ve doğaya zarar vermeyen ulaĢım bağlantıları 

ile kuzey ile güney arasında bağlantı kurmak 

 

Yakın çevrede doğa turizmi açısından 

potansiyel alanların varlığı (örn:Ġzmit) 

Çevre illerle bağlantı kurmak Endemik bitkiler gezi güzergahı  

Tanıtım ve 

pazarlama 

 Veri envanterinin oluĢturulması Tanıtım broĢürlerine veya diğer yayınlara 

Ġstanbul‟daki doğal değerlere iliĢkin bilgilere yer 

verilmesi 

 

Fuar organizatörleri ile turizm tanıtım 

organizatörlerinin iĢbirliği 

 

Mekânsal  Diğer turizmi ile entegre olabilecek 

altbölgelerde alternatif turizm rotaları 

çıkartmak 

Kültürel değerleri de içine alan doğa yürüyüĢü 

güzergahları çıkartmak  

 

 KuĢ gözlem alanlarını korumak    

 Orman alanlarını yapılaĢmaya açmamak   

Yasal yönetsel 

yapı 

 Doğal değerleri yapılaĢmaya açmayacak 

yasal düzenlemeler geliĢtirmek 
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4.2.3.5 AlıĢveriĢ Turizmi 

Ġstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama ĠĢi sentez raporu çerçevesinde 

AlıĢveriĢ turizminin Ġstanbul‟daki alternatif turizm türleri arasında öncelikli bir yerde 

olmadığına değinilmiĢti. Bunu destekleyen en önemli dayanaklardan birisi, Ġstanbul Turizm 

Master Planına Yönelik Veri Toplama ĠĢi çerçevesinde yapılan yabancı ziyaretçi anketleridir 

(Bkz Sentez Raporu, Bölüm 2.1.4.2, turist anketleri).Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ aktivitesi 

değerlendirildiğinde, alıĢveriĢin turistlerin Ġstanbul‟u tercih etmelerindeki önde gelen faktörler 

arasında olmadığı görülmüĢtür. Dolayısıyla, mevcut koĢullarda Ġstanbul alıĢveriĢ öncelikli, 

motivasyonlu bir kent değildir. Ancak kentin hem modern alanlarında sunduğu AVM‟lerle 

hem de geleneksel alıĢveriĢ alanlarındaki çarĢılarıyla çok geniĢ imkanlar sunduğu, farklı fiyat 

ve kalitede ürün çeĢitliliği ile alıĢveriĢ etmek isteyen turistler için heyecan verici bir kent 

olduğu da bilinen bir gerçektir. 

Ġstanbul‟da Ģu anda 107 adet AVM bulunmaktadır. AVM‟ler kentin hemen her yerine 

dağılmıĢ bir Ģekilde konumlanmaktadır. Turistlerin Ġstanbul‟da geçirdiği kısıtlı sürenin büyük 

kısmını Avrupa yakasında geçirdiğini, konaklama için özellikle yabancı turistlerin Avrupa 

yakasını tercih ettiğini biliyoruz. Bu nedenle AlıĢveriĢ olanakları bakımından Anadolu 

yakasının az tercih edildiği tespit edilmiĢtir. Avrupa yakasındaki alıĢveriĢ merkezlerinden 

turistler için en cazip olanları, (sentez raporunda da belirtildiği üzere) Ġstinye Park, Cevahir, 

Metrocity, Kanyon olarak öne çıkmaktadır. Turistler, bu AVM‟lere metro bağlantılarıyla 

kolayca ulaĢılabilmekte, ürün ve marka çeĢitliliği içinde alıĢveriĢ yapabilmektedirler. 

Tarihi çarĢılar ise, otantik havası ve tarihi merkezdeki konumları ile turistlerin en çok ziyaret 

ettikleri yerler arasındadır. BaĢta da Kapalı ÇarĢı ile Mısır ÇarĢısı gelmektedir. Tarihi 

çarĢıların bazı ortak sorunları olduğundan çeĢitli esnaf derneklerinin çatısı altında 

örgütlenmiĢlerdir. Bu örgütlenmelerle aĢağıda ifade edilen sorunlarına çözüm aramak, ortak 

hareket ederek güç birliği sağlamak gibi gayretleri söz konusu olmuĢtur. AVM‟lerin modern 

yüzüne karĢılık geleneksel çarĢıların özellikle turizm sektörü bakımından kentte farklı bir 

iĢleve sahip olduğunu belirtmek doğru olur. Sentez raporunda sözü edilen, turistleri zaman 

zaman rahatsız eden yaklaĢımlar, (farklı ve fahiĢ fiyatlandırma gibi olumsuz davranıĢlar) çarĢı 

esnafının genelini de rahatsız etmekte ve bu tür sorunlarla baĢ edebilmek için yüzlerce yıldan 

süzülüp gelen ahilik kültürünü günümüz esnaflarının etik anlayıĢıyla örtüĢtürmeye yönelik 

gayretleri bulunmaktadır.Diğer taraftan Tarihi ÇarĢılar Platformu olarak oluĢturulan 

yapılanmada, tarihi çarĢı esnaflarının da yerel yönetimlerden kültürel mirasın 
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sürdürülebilirliği sağlamak adına destek beklediklerine iliĢkin değerlendirme yapılmaktadır
31

. 

(Tablo 24). 

Altyapıya ĠliĢkin Stratejiler: 

Tarihi ÇarĢıların geleneksel mekansal doku içindeki konumları; yoğun yapı ve insan 

hareketliliği arasından ulaĢımı zorunlu kılmaktadır. Turistler yaya olduklarında yer ve yön 

bulmakta sıkıntı yaĢamaktadırlar (www.tarihicarsilar.org). Bu durum aslında; Ġstanbul‟a 

özgülüğe iĢaret etmekte ve bu kaos da turistlerin hoĢlarına gitmektedir. Ancak bu noktadaki 

“kaos”ta kontroü elden bırakmamak gerekir. Tümüyle kendi halinde değil, yönlendirici levha, 

iĢaret, panolarla fiziksel olarak yönlendirmek gerekir. Hem dijital olarak tanıtımının yapılarak 

merak uyandırılması hem de mutlak ziyaret sağlanmaya çalıĢılması gerekir. Sadece yaya 

değil, bisikletle ulaĢımın da sağlanabileceği altyapı olanaklarının hazırlanması uygun 

olur.Otopark konusu ise, bir baĢka sorun alanıdır
32

. Araçla ulaĢımda ise otobüs ya da özel 

araçların bekleyebilmesi, kısa süreli parkı için uygun alanlar geliĢtirilmesi gerekir. 

Özellikle geleneksel çarĢılarda rastlanan etiketsiz fiyat, fahiĢ fiyat, aĢırı ısrar gibi insan 

kaynağından kaynaklanan sorunlara iliĢkin esnaf dernekleri zaten kaygılarını mensupları ile 

paylaĢmaktadırlar. Ancak bu tür olumsuz davranıĢların sonuç olarak tüm kesimlere rahatsızlık 

vereceğinin hesaba katılması gerekir. 

AVM‟lerin turistler tarafından tercih edilenlerinin zaten ulaĢım bağlantıları geliĢmiĢtir, baĢka 

bir ifadeyle ulaĢım bağlantıları güçlü AVM‟ler turistler tarafından daha çok tercih 

edilmektedir. Bunu bir strateji olarak kabul edip AVM‟lerin toplu taĢıma güzegahları ile (raylı 

sistemlerle) daha iyi entegrasyonu sağlanırsa daha çok turist tarafından ziyareti sağlanabilir. 

Turizm dıĢında; AVM‟lerin kent içindeki konumlarının kentlilerin yaĢam kalitelerini 

yükseltecek biçimde kurgulanması, trafik sıkıĢıklığına yol açmamasının sağlanması, 

geleneksel çarĢılara yakın olup küçük esnafın ekonomik yıkımına neden olmadan ve 

gerçekten ihtiyaç tespiti üzerine kurulma stratejisi geliĢtirilmesi gerekir. 

Tanıtıma ĠliĢkin Stratejiler: 

Tarihi çarĢıların var olan turistik değerlerinin yaygınlaĢabilmesi ve kent turizmi içinde bir 

destinasyon olarak tanımlanması ve çarĢının ekonomik hareketliliğinin artırılması için 

izlenebilecek stratejilerden birisi, çeĢitli tarihi, kültürel, sanatsal organizasyonlara ev sahipliği 

yapmasıdır. Uluslararası etkinliklerde temsil edilmeleri, fuar gibi organizasyonlara 

katılmaları, sektörleri ya da kapsamları itibariyle uygun konulara destek olmak (sponsorluk 
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http:// /index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=182, eriĢim tarihi: 26.09.2012 
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 1. Odak grup toplantısı, 10 Nisan 2012 
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yaparak) gibi stratejiler izlenebilir. Bir baĢka konu; giderek artan internet alıĢveriĢine kayıtsız 

kalmayarak; güçlü bir web sitesiyle tek elden dijital platformda yerlerini almaktır. 

AlıĢveriĢ turizminin canlanmasını sağlayan unsurlardan birisi, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler 

ve Ortadoğu‟daki çeĢitli ülkelerde giderek popülerleĢen Türk filmleri /TV dizileridir. 

Türkiye‟ye geldiklerinde film/diziye konu olan mekanları ziyaret etmek, oyuncuların 

kıyafetlerinden satın almak, Onların alıĢveriĢe gittiği vakit geçirmek cezp etmektedir. Kapalı 

ÇarĢı Esnafları Derneği BaĢkanı, Dr. Hasan Fırat‟a göre, örneğin adı da tarihi çarĢılardan 

birisi olan dizinin yayınlanmasına baĢlanmasının ardından, gösterimde olduğu dönem içinde 

satıĢların %30 civarında artıĢ gösterdiğini, yeni neslin çarĢıya olan ilgisinin doğmasına sebep 

olduğu ifade edilmiĢtir (ekonomi.bugun.com.tr). 

Ġstanbul Shopping Fest (ĠSF), Ġstanbul‟daki alıĢveriĢ turizminin geliĢmesi adına olumlu 

katkılarda bulunmaktadır. Ancak daha çok alıĢveriĢ merkezleri ve küresel markalar üzerinden 

yapılan festival daha geleneksel çarĢılara ve küçük esnafa yönelik olumlu bir katkı 

sağlayamamıĢtır. Festivalin daha yaygın ve küresel zincirin parçası olmayan, butik ve yerel-

küçük iĢletmeleri de içine alabilmesinin sağlanması alıĢveriĢin hareketlenmesini sağlayacak 

bir stratejidir. 

ÇarĢıların tanıtılması için, günümüzün teknolojik iletiĢim ortamına ayak uydurulması 

gerekmekte ve tanıtım için internet ve sosyal medya mecraları daha çok kullanılmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Özellikle yurda giriĢ yapan yabancıların bulundukları terminallere ve yerli 

turistlerin daha yoğun kullandığı karayollarının bağlantı noktalarına kentin alıĢveriĢ 

olanaklarına yönelik olarak tanıtıcı, bilgilendirici dökümanların anlaĢılır ve yaygın bir Ģekilde 

dağıtılması gerçekleĢtirilebilir. Dijital dökümanlar için de yaygın kolay uygulanabilir 

aplikasyonlarla desteklenmeleri ve sürekli güncellenmeleri sağlanmalıdır. 

Ġstanbul için “ucuz destinasyon” anlayıĢının dıĢına çıkılmasının sağlanması; satın alınan her 

hizmetin kaliteli sunulması ve bunun bedelinin de alınmasıdır. Ucuz Pazar olmaya talip olmak 

stratejisi Ġstanbul için artık geçmiĢte kalmalıdır. Ġstanbul kıymetli bir markadır. Bunun bedeli 

de her zaman ucuz olmamalı, hak ettiği durumlarda pahalıya da mal olmalıdır. 

AlıĢveriĢ yapan turistlerle ilgili milliyetlerine yönelik yaygın saptama, Arap kökenli turistlerin 

daha çok alıĢveriĢ etmeye yönelik oldukları, Batı kökenli turistlerin ise daha az harcama 

yaptığı yönündedir. Bunu bir girdi olarak kabul edip stratejik olarak; yer yer farklılaĢan 

ürün/model/tasarım ile farklı kültürlerin beğenilerine sunulacak ürün çeĢitliliği sağlanmalıdır. 

YurtdıĢından Türkiye‟ye turist getiren acentaların, turistleri çok ucuza getirmeleri, 

karĢılığında çeĢitli giderlerin alıĢveriĢlerden sağlanan yasal olmayan fakat neredeyse 
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gelenekselleĢen “komisyona” 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 gelmektedir
33

.  

Mekansal Stratejiler: 

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. AVM odaklı yaĢam kültürünün empoze edilmesi, 

kentte giderilmesi gereken baĢka ihtiyaç alanları için de (Örneğin; çocukların 

eğlenebilecekleri mekanlar, büyüklerin vakit geçirebilecekleri hobi alanları, buluĢma 

mekanları, sinemalar, tiyatrolar vb.) AVM‟lerin adres gösterilmesi ve soz zamanlardaki 

ifadesiyle “alıĢveriĢ merkezi değil yaĢam merkezi” olarak lanse edilmesi son derece sakıncalı 

bir kamusal alan eksikliğine iĢaret etmektedir. AVM‟ler elbette modern yaĢamın vazgeçilmez 

bir parçasıdır ve müĢteri için çok kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak bir altyapı unsuru olarak 

baĢka birçok iĢlevin de AVM üzerinden sağlandığının varsayılması özellikle yerel 

yönetimlerin yetki alanlarında olan mekanın planlanmasında eksikliklere yol açabilir. 

Geleneksel Pazar ve çarĢılarda esnafın korunması, teĢvik edilmesinin sağlanmasına yönelik 

fiziksel tedbirlerin alınması gerekir. Örneğin; AVM‟lerin açık oldukları saatlerin kısıtlanması, 

geleneksel alanların içinde otopark alanlarının yaygınlaĢtırılması gibi. 

AlıĢveriĢ turizminin; Ġstanbul‟a her türlü nedenle gelen turistin mutlaka vakit ayırıp harcama 

yapmasını sağlayacak biçimde iliĢkilendirilmesinin sağlanması gerekir. Bunun için 

konaklama tesislerinde tanıtıcı belgeler; kongre-fuar, sağlık, spor gibi alanlardan ulaĢım 

kolaylığı sağlanması ile mümkün olacaktır. 

 

                                                 
33
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Tablo 24: Ġstanbul‟da AlıĢveriĢ Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

AlıĢveriĢ Sorun - potansiyel Hedef Strateji Ġlgili kurum 

Altyapı 

Turistleri yönlendirici levha, iĢaret vs eksikliği yaya turistlerin alıĢveriĢ alanlarına yönlenmesi Kültür envanterinde sunulmuĢ olan tarihi çarĢıların iĢaret ve levhalarının 

düzenlenmesi 

Yerel yönetimler 

Geleneksel alıĢveriĢ alanlarında otobüs ya da özel 

araçların beklemesi/kısa süreli park etmesi için uygun 

alanların azlığı 

Özellikle Tarihi Yarımada‟da araçlı alıĢveriĢ 

alanlarına eriĢimin kolaylaĢtırılması 

Tarihi çarĢılara yürüme mesafelerinde uygun park ve bekleme alanlarının 

geliĢtirilmesi 

Yerel yönetimler 

  AlıveriĢ odaklı turların sayısının arttırılması Tarihi Yarımada‟da bulunan geleneksel alıĢveriĢ alanlarına yönelik yürüyerek 

yapılan turlar 

Turizm acentaları, birlikleri  

-özellikle yabancı turistlere karĢı uygun olmayan 

davranıĢlar: 

Esnafın turistlere uygunsuz davranıĢlardan 

kaçınmasını sağlamak  

Turizmin ve destekleyici sektörlerin insan kaynağı kalitesini artırma Esnaf odaları, ĠTO, meslek odaları 

 * aĢırı ısrar ÇalıĢanlara yönelik hizmet içi eğitimler verilmesi 

 * fahiĢ fiyat/etiketsiz fiyat   
 * kadınlara karĢı rahatsızlık veren davranıĢlar   
 * aĢırı ısrar   
Yabancı dil bilen personelin yetersizliği   

Hediyelik eĢya sorunu: Çin malı ürünlerin istilası Yerel giriĢimciyi, küçük esnafı korumak YurtdıĢından gelen ürünlere kota uygulaması Yerel yönetim, merkezi yönetim 

El sanatları, kadın iĢgücü, iĢsizlerin istihdamı, farklı 

kültürlerin Ġstanbul‟daki sentezi 

Kadınların, dezavantajlıların, iĢsizlerin ekonomik hayata daha aktif katılımının 

sağlanması 

Farklı demografik yapıdaki turistler için ürün/hizmet 

çeĢitlendirmesi 

Her milletten turistten elde edilen gelirin 

artırılması 

Her milletten turistin ilgisini çekecek kadar çok ürün çeĢitliliğinin sağlanması 

ve esnafın kazançlı çıkması 

ĠTO, turizm birlikleri, meslek odaları, il kültür 

ve turizm müdürlüğü 

Tanıtım 

AlıĢveriĢ turizmini destekleyecek hizmet satın 

almalarından kalite standardının zaman zaman düĢük 

kalması 

Turistlerin memnuniyet düzeylerinin 

artırılmasının sağlanması 

Turizmi destekleyen konaklama ve restoran hizmetlerinin kalitesindeki artıĢın 

sağlanması 

ĠTO, turizm birlikleri, meslek odaları, il kültür 

ve turizm müdürlüğü 

Alternatif turizm türlerinin yeterince entegre 

olamaması 

BaĢka bir turizm türü için gelen turistin alıĢveriĢ 

alanlarına yönelmesinin sağlanması 

Kongre, fuar, spor, sağlık ve kültür gibi alternatif turizm türlerinin 

geliĢmesinin alıĢveriĢ turizmini olumlu etkilemesi ve sinerjik bir geliĢme 

imkanı sunması 

  

Yabancı turistlerin tercih ettikleri AVM‟lerin metro ile 

ulaĢımının sağlanabilmesi 

Kentteki metro ve hızlı-ucuz-kaliteli toplu taĢıma 

imkanının daha da yaygınlaĢtırılmasının 

sağlanması 

Kentin çeperlerinde ve yoğun konut alanlarında bulunan tüm kamusal iĢlev 

alanlarıyla birlikte AVM‟lerin de toplu eriĢilebilirliğinin sağlanması 

Yerel yönetimler, UlaĢtırma Bakanlığı 

Ġstanbul‟un ve Türkiye‟nin ucuz destinasyon imajı Küresel ve a+ kalitedeki ve fiyattaki ürünlerin 

Ġstanbul‟da daha ekonomik olarak bulunabilmesi 

    

Tl‟nin $ ve euro‟ya göre değerinin düĢük olmasından 

kaynaklanan kur avantajının sunulması/pazarlanması 

Daha çok alıĢveriĢ yapılarak daha çok gelir 

sağlanması 

    

Yasal olmayan ancak neredeyse gelenekselleĢmiĢ olan 

“komisyon” 

Komisyondan kaynaklanan fiyat artıĢının ve 

güvensizliğin yok olması için bu uygulamanın 

kalkması 

Ġnsan kaynağının iyileĢtirilmesi   

AlıĢveriĢe ilgi duyan kesimin (arap turistlerin) sayısal 

olarak artıĢ eğilimi içinde olması 

Eğilimi yüksek olan turistlerin daha çok gelir 

bırakmasının sağlanması 

Özellikle arap turistlere yönelik mevsimsel stratejiler geliĢtirilmesi (dini 

bayramlar, ramazan vs. ) 

  

Mekânsal 

AVM‟lerin kentsel ve turistik eriĢiminin ve trafik 

sıkıĢıklığının sebebi/sonucu olması 

Kent içindeki trafik sorunun önüne geçilmesi Raylı ve toplu taĢımacılığın tüm kentsel iĢlevlere kolayca eriĢimi sağlaması Belediye 

AVM‟lerin yer seçimlerinin kentin ihtiyaçlarının 

gözetilmeden gerçekleĢmesi 

Birbirine ve geleneksel çarĢılara/merkezlere çok 

yakın AVM‟lerin çarĢıları tehdit etmesinin 

önlenmesi 

Ġhtiyaç ve talep analizleri yaparak, küçük giriĢimciyi zor durumda 

bırakmayarak yer seçimine yönelik analizler yapılması 

  

AVM‟lerin birer “yaĢam merkezi” olarak sunularak 

ihtiyacı güdülemesi  

Yapay, tüketim odaklı ve sağlıksız AVM‟lere 

mahkum kent kültürünün önüne geçilmesi 

Kentsel kamusal alanların artırılması Yerel yönetimler 

Bireylerin kendilerini gerçekleĢtirebilecekleri sağlıklı açık alanlar 

oluĢturulması 

Gençlerin ve çocukların park ve spor alanlarının artırılması 
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4.2.3.6 Kurvaziyer Turizmi 

Kurvaziyer turizmi, baĢta Deniz Ticaret Odası olmak üzere çok çeĢitli kaynaklarda küresel 

düzeyde büyümekte olan bir Pazar olarak tanımlanmaktadırKüresel düzeydeki büyümesinin 

Türkiye‟yi ve Ġstanbul‟u yakından ilgilendiren boyutu, özellikle Akdeniz çanağındaki 

büyümenin dikkat çekmesidir. Deniz ve hava koĢullarının yılın 12 ayında hizmet sunmaya 

elveriĢli kapasitesi Türkiye kıyılarına olan talebi artırmaktadır. 

Talep artıĢı paralelinde, gemi kapasiteleri 1970‟lerde 500-800 yolcudan, yeni gemilerde yüzer 

Ģehirlere doğru katlanarak büyümekte, 1000 veya daha fazla mürettebatla birlikte 2600-3800 

yolcuyu barındırabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kruvaziyer gemilerinin 

ortalama yolcu sayısı 2000‟lerin üstündedir. Ancak Ġstanbul için kurvaziyer limanına yönelik 

vizyon ve strateji belirlenmesinde yolcu sayısının 5000‟lere yaklaĢtığı dev gemilerin dikkate 

alınması gereklidir. 

Sentez raporunda da değinildiği üzere, Ġstanbul kentinin kurvaziyer turizm pazarındaki 

konumuna bakıldığında, gemi sayısında, gelen ve giden yolcu sayısında artıĢ görülmektedir. 

Buna ek olarak gemi baĢına düĢen yolcu da artmaktadır. Bu eğilimlerin artıĢ yönünde 

sürdüğünü de vurgulamak gereklidir. Türkiye'nin özellikle kıyı bakımından sahip olduğu eĢsiz 

doğası, tarihi güzellikleri ve deniz turizmi nedeniyle kruvaziyer turizmde önemli paya sahip 

olabileceği değerlendirilmektedir. Vizyon ve strateji geliĢtirilirken yanıtlanması gereken soru: 

Ġstanbul‟un kurvaziyer turizm için taĢıma kapasitesinin ne olduğu ve mevcut durumun ve 

eğilimlerin bu kapasitensin neresinde olduğunun saptanmasıdır. 

Kurvaziyer turizminde mevcut yapı irdelendiğinde, Akdeniz'de kruvaziyer yolculuğu 

güzergahında Fransa, Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan, Türkiye, Ġsrail ve Mısır'ın bulunmakta, 

Türkiye'de kruvaziyer turizminin Ġspanya, Ġtalya ve Yunanistan çıkıĢlı, paket turların uzantısı 

olarak ve çoğunlukla günübirlik uğrak Ģekilde gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. 

Kruvaziyer turizminin Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunabilmesi için kruvaziyer 

turizminden pay alan ülkelerle rekabet edebilecek konuma getirilmesi için kruvaziyer yolcu 

taĢımacılığı konusunda ulusal stratejinin belirlenmesi gerekmektedir. Her ne kadar turizmin 

çeĢitlendirilmesi bakımında kurvaziyer turizmine değinilmiĢse de (Turizm 2023 vizyonu, 9. 

Kalkınma Planı Turizm Ġht Kom Raporu) ana liman olmasına yönelik daha kapsamlı 

stratejilere yer verilmemiĢtir. Türkiye'de kruvaziyer turizmi halihazırda yabancı firmaların 

tercihine bağlı geliĢmekte ve Türkiye belirli limanlarda günübirlik gezilere katılan gemi 

yolcularının yaptığı alıĢveriĢten kazanabilmektedir. 
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Limanlarımıza gelen hem kruvaziyer gemi hem de yolcu trafiğinde ciddi artıĢlar yaĢandığı ve 

deniz sınır kapıları yolcu trafiğinde geçmiĢ yıllara göre yoğunluk yaĢandığı görülmektedir. 

Buradan çıkan sonuç, Türkiye‟ye gelen kruvaziyer gemilerin kapasitelerinde bir artıĢ olduğu, 

dolayısıyla bu tür gemilere hizmet verecek limanların da gelecekte bu kapasite artıĢlarını 

karĢılayacak büyüklükte olması gerektiğidir. 

Ġstanbul‟un ana liman olmadığı halde güzergahların %19 unun baĢlangıç noktası olması, 

Ġstanbul‟un kruvaziyer turizm potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu potansiyelin 

değerlendirilebilmesi için talebin değiĢkenliği ve komĢu ülkelerle rekabet de göz önünde 

bulundurularak Ġstanbul‟da acilen ana liman yatırımına ihtiyaç olduğu görülmektedir (Tablo 

25). 

Ġstanbul özelinde, Türkiye genelinde, geliĢme eğilimleri ortaya konulmalı ve doğal yapı-

kullanım arasında denge gözetilmelidir. Bu aĢamada, denizsel ortamın taĢıma kapasitesi 

değerlendirme çalıĢmaları önemli bir temel girdi olmalı ve sadece kurvaziyer değil, yat 

limanları, çekek yerleri ile ilgili yatırım kararların verilmesini de yönlendirmelidir. Yat 

limanlarının (marinalar, kruvaziyer limanlar) yapılacağı alanların kirlenme seviyesi turizm 

deniz araçlarının kontrol edilemeyen atıklarından etkilenerek yörenin ekolojik özelliklerini 

bozabilecek bir düzeye çıkabilmektedir. Sürdürülebilen kalkınma ölçütlerine uygun olarak 

doğal kaynakları gelecek nesillere bırakacak Ģekilde tüketmeden kullanabilmek için doğru 

stratejilerin saptanmasında, o deniz yöresini kullanan turizm deniz araçlarının sayısı temel 

etken olmaktadır. Bu nedenle, yapılması düĢünen yat limanlarının kapasitesinin tahmininde 

yörenin taĢıma kapasitesinin hesaplanması gerekmektedir. Deniz araçları kaynaklı sıvı ve atık 

miktarlarından oluĢan deniz kirlenmesinin ve bunun çevresel etkilerinin saptanmasında 

yörenin fiziksel taĢıma kapasitesi, gerçek taĢıma kapasitesi ve verimli taĢıma kapasitesi olarak 

3 çalıĢma yapılması gerekmektedir.  

Bu çalıĢmalarda doğal kaynakları kendisini yenilemesine izin verecek Ģekilde tüketmeden 

belirli sınırlar içerisinde kullanmak taĢıma kapasitesinin temel ilkesidir. 
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Tablo 25: Ġstanbul‟da Kurvaziyer Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

Kurvaziyer Sorun Potansiyel Hedef Strateji 
Ġlgili 

kurum 

Altyapı ve 

mekansal 

Gemi boyutlarının büyüme eğilimi, 

tek seferde taĢınan yolcu sayılarının 

2000‟lerin üzerinde seyretmesi 

Küresel pazarda kurvaziyer turizme artan 

talep 

Büyük boy gemilerin de 

barınabilmesinin sağlanması 

    

Türkiye‟den kurvaziyer turizm türüne 

artan talep 

Limanın kent içinde kalmıĢ olması   Kurvaziyer limanın kent içinde 

sıkıĢık kalmasının önlenmesi 

Kurvaziyer limanın tarihi 

çekirdek ile hızlı eriĢim 

sağlayabileceği baĢka 

alanlarda kurulması 

  

Kurvaziyer yolcularının gezi 

alanlarına eriĢimi için en yaygın 

kullanılan ulaĢım aracının otobüs 

olması 

Raylı sistemin yaygınlaĢmaması Ġstanbul‟un farklı türlerde konaklama 

tesislerine sahip olması 

Kurvaziyer turistlerinin kente 

entegrasyonunun hızlı ve 

konforlu bir Ģekilde 

sağlanması 

Kurvaziyer limanından 

kentin çeĢitli noktalarına 

küçük teknelerle ya da 

demiryolu bağlantısıyla 

eriĢiminin sağlanması 

  

Tanıtım  

Ġstanbul için kurvaziyer turistlerinin 

ancak sayılı saatler ayırabiliyor 

olmaları 

  Kurvaziyer turistlerinin kısıtlı 

olan zamanlarında Ġstanbul‟un 

en değerli/gözbebeği olan 

anıtsal eserlerini gezmelerinin 

önüne geçmek 

Kurvaziyer gemilerinin 

kalıĢ sürelerini uzatmak 

için giriĢimler 

  

Böylece Ġstanbul‟un kısa 

sürede tüketilebilecek bir kent 

olmasının önüne geçmek 

Ġstanbul‟un ana liman 

olmasını sağlamak 

Yasal 

yönetsel 

yapı 
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4.2.3.7 Yat Turizmi 

Yat turizmi konusunda Türkiye‟den önce deneyim yaĢamaya baĢlamıĢ ve bu konuda ünüyle, 

geleneğiyle dünya çapında tanınmıĢ Avrupa ülkelerinden alınacak dersler vardır. Yat turizmi, 

bir bakımdan kıyıların konaklama tesisleriyle doldurulmasına alternatif bir konaklama 

aracıyla seyahate imkan sunduğu için; konaklama tesislerine olan talebi azaltır. Bir baĢka 

yönüyle ise, yat limanları; ortalamanın üzerinde gelir düzeyi ve yaĢam alıĢkanlıkları olan bir 

kitleye hitap eden ve özel alanlardır (yat kullanıcılarının kullanımı bakımından) .Bu nedenle, 

kurvaziyer turizminde olduğu gibi, kent yaĢamından ve kıyının bütünlüğünden uzaklaĢılmıĢ 

alanlardır. Yat turizminin önemli özelliklerinden birisi, bu turizmin müĢterilerinin yani yatıyla 

seyahat eden turistlerin görsel, estetik, temizlik, kalite beklentileri yüksektir. Bu bakımdan; 

kendisi için yat turizminde gelecek hedefleyen kentlerin bu kalite düzeyine eriĢmeye 

niyetleri/hevesleri olmalıdır (Tablo 26). 

Ġstanbul‟un coğrafi konumunun hem Boğaz, hem Akdeniz ve Ege hem de Karadeniz ile 

bağlantılı olması; kuzeye yönelen ve kuzeyden gelen yatlar için de avantajlı bir konum 

sunmaktadır. Konumundan kaynaklanan avantajın katma değer sağlayan ekonomik değere, 

turizm için kente katkıya dönüĢmesi için; yat turistlerinin beklentilerinin sağlanması gerekir. 

Ġstanbul‟da %10‟lar düzeylerinde olan yabancı turistlerin yatlarının bağlanması yazın %10 

dolaylarında kalmaktadır. Bu oran; Ġstanbul‟da yaĢayan ya da yerli turiste iĢaret etmektedir ki, 

hedef yabancı turistin artıĢına yönelmelidir. Bunun için yapılacak önemli bir adım; bürokratik 

güçlüklerin azaltılması yabancı turistlerin ilgi alanına gren ve kalite beklentilerini karĢılayan 

tesislerin artırılmasıdır. 

Tesislerin, turistlerin beklentilerine uygun bir Ģekilde; sadece bir marina değil; su sporları ve 

alıĢveriĢ merkezi, onarım ve bakım üssü, sosyal ve kültürel aktiviteler merkezi olan bir 

“marina village” mantığı ile tasarlanması gerekir. Ancak tüm ihtiyaç ve beklentilerin bu 

soyutlanmıĢ mekanda karĢılanması yerine; turistlerin kenti ziyaretinin sağlanması gerekir. 

Yat turizminin kendisinin olduğu kadar onu destekleyen yan sanayinin (Yat dizayn büroları, 

Yat yan sanayi imalatı, Yat malzemeleri satış yerleri, Yat inşası ve imalatı, Yat işletmeciliği, 

Günlük tur ve gezi tekneleri işletmeciliği, Marina ve çekek yeri işletmeciliği, Kurvaziyer ve 

feribot işletmeciliği, Su sporları işletmeciliği, Yatçılık eğitim okulları, Yat ve motor bot 

yarışları organizasyonu) de geliĢmesi; kentliler için hem istihdam olanağı hem turizmin 

çeĢitlendirilmesi hem de ekonomik bir hareketlilik olarak görülür. 
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Yat limanlarının planlanmasındaki stratejik çalıĢmalar 3 aĢamadan oluĢmalıdır: 

Ulusal: Bu aĢama ulusal ve uluslararası geliĢmeler göz önüne alınarak (arz-talep), ülke 

çıkarlarını koruyacak bir Ģekilde ülkenin ana kıyı bölgelerine göre, üst düzey planlanma 

yapılmasıdır. 

2. Bölgesel: Bölgesel ölçekli çalıĢmalar temelde, sosyo-ekonomik geliĢmeler ve farklı 

ekonomik sektörler düĢünülerek bütünleĢik kıyı alanları planlanmasının yapılmasıdır. Bu 

planlama kapsamında deniz turizmi sektörü geliĢmesi ve onun merkezi olan yat limanları 

geliĢimi de yer almaktadır. 

3. Yerel: Bu ölçek Ġstanbul kentinin ölçeğini ifade etmektedir. Yerel ölçekli stratejiler 

geliĢtirilirken; yat limanının yer seçiminin mühendislik kriterleri, çevresel etkiler ve sosyo-

ekonomik etkiler göz önüne alınarak saptanmalıdır. 

Sonuç, Ġstanbul için yat turizminin geliĢtirilmesi stratejileri, bölgesel ve yerel ekonomiye hız 

kazandıran merkezler olarak kabul edilerek geliĢtirilmelidir. 

a) Bölgeye getirdiği farklı ekonomik sektörlerle bölgesel geliĢmenin merkezi olmak, 

b) Mevcut yerleĢim alanlarının ekonomik geliĢmesini hızlandırmak, 

c) Sosyo-ekonomik geliĢmelerin merkezi olmak, 

d)Yeni yerleĢim merkezleri için temel oluĢturmak, tanımlanmaktadır. 

Yat turizminin geliĢiminin önünde gibi görünen olumsuzluklardan bir kısmı, tüm ülkemiz için 

geçerli olan ve bürokratik sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunların giderilmesi 

yapılacak hukuki düzenleme ve iyileĢtirmelerle gerçekleĢtirilebilir. 

Mekansal olarak; Ġstanbul çerçevesinde ele alınan sorunların ise; kıyı alanlarının bir bütün 

olarak ele alınması zorunluluğunun göz ardı edilerek parçacıl planlarla kıyılarda birbirinden 

bağımsız iĢlev alanlarının oluĢmakta olmasıdır. Kent dokusunun tahrip edilmeden kıyı 

alanlarının geliĢtirilmesi, yakın çevresinin spekülasyonlarla rant artıĢına sebep olmadan 

planlanması gibi stratejiler izlenmelidir. 
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Tablo 26: Ġstanbul‟da Yat Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

Yat 

turizmi 
Sorun Potansiyel Hedef Strateji 

Ġlgili 

kurum 

 

Altyapı 

Yabancı bayraklı yatların yurda giriĢindeki 

bürokratik iĢlemlerin fazlalığı 

 Bürokrasinin azaltılarak yat 

turizminin teĢvik edilmesi 

  

Yat turizminden elde edilen gelirin yat 

turizminin altyapısına yönelik eksikleri 

gidermemesi 

    

Yat kulüplerinin geliĢtirilmesi ve yatçılığın 

elit bir zevk olmaktan çıkartılıp kentlilerin 

de yararlanabileceği bir faaliyet biçimine 

getirilmesi, bunun için yelkenli ve spor 

amaçlı yatların daha çok teĢvik edilmesi 

amacıyla daha az vergi alınması 

Yatçılığın doğasında olan, doğal, 

kültürel zenginlikler paralelinde 

geliĢen bir turizm türü olması 

Gerek kentlinin gerekse de yerli-

yabancı ziyaretçinin günübirlik 

kullanımını sağlamak üzere 

rekreasyon alanlarında çeĢitliliğin 

ve bu alanlara eriĢilebilirliğin 

sağlanmas 

  

 Yatçılığın çevre dostu olma 

potansiyeli taĢıması 

Sintine suları ile katı atıkların 

iĢlenebilmesine yönelik teknik 

standartların sağlanması 

  

 Daha büyük gelir bırakan mega 

yatlara yönelik altyapının 

arttırılması 

Yat limanlarının mega yatların 

barınabileceği biçimde 

tasarlanması 

Ġskele uzunluklarının mega yat 

boyutlarına göre tasarlanması 

 

 Yat turistinin; alıĢveriĢ ve 

kültür/kent turizmine olan ilgisi 

Yat turistlerinin kente 

eklemlenmesinin sağlanması 

Yat turistlerinin kolayca kent 

merkezine ulaĢmasını sağlayacak 

ulaĢım alternatiflerinin geliĢtirilmesi 
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Tablo 26‟nın devamı… 

Yat 

turizmi 
Sorun Potansiyel Hedef Strateji 

Ġlgili 

kurum 

Tanıtım 

Kirlenme devam ettiği müddetçe 

turizm ölmeye mahkumdur. 

Kıyılardaki plansız ve çirkin 

yapılaĢma yatçılıkta görsel olarak da 

önemli bir kirlilik unsurudur. Ayrıca 

yatların yarattığı kontrol edilemeyen 

kirlilik ise bu sorunun baĢka bir 

yönüdür. Bu sorunlara etkin çözümler 

getirilmesi yatların bıraktığı kirlilikte 

büyük bir sorun olarak karĢımıza 

çıkacaktır. 

Yat yapımında mevcut sanayinin 

altyapısı geliĢtirilirken özellikle 

ülkemize özgü bodrum tipi teknelerin 

imalatına önem verilebilir. 

Ġstanbul‟da yaĢayanların ve 

ziyaretçilerin kullanımına olanak 

taĢımak için bu alanlara 

eriĢebilirliğinin sürdürülebilirlik ilkesi 

doğrultusunda sağlanması gerekir.  

    

Yat sanayinin pazarlandığı tekne 

fuarları, uluslararası yat yarıĢları, 

Türkiye yat turizminde önemli rol 

oynayabilir.  

Hızlı ve doğaya zarar vermeyen 

ulaĢım bağlantıları ile kuzey ile güney 

arasında bağlantı kurmak 

Yat turizminin Akdeniz çanağında 

deniz ve çevre kirliliği nedeniyle 

nispeten daha temiz Doğu Akdeniz‟e 

kayması Türkiye için bir fırsat 

yaratmaktadır. 

  

(3) kruvaziyer gemi limanları ile dört 

ve beĢ çıpalı yat limanlarında, imar 

planlarına uyulmak kaydıyla ve turizm 

hizmetini kolaylaĢtırmak ve kalitesini 

artırmak amacıyla, 

  Çevre illerle bağlantı kurmak: 

endemik bitkiler gezi güzergahı 

    

10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı 

bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe 

konulan turizm tesislerinin 

belgelendirilmesine ve niteliklerine 

iliĢkin yönetmeliğe uygun konaklama, 

yeme, içme tesisleri ile yat 

limanlarında, bağlama kapasitesinin 

%30‟u kadar yatçı konaklama tesisleri 

yapılabilir. Bu kanun kötü amaçla 

kullanılabilir. 

Hizmet sunan alanların doğa ile 

uyumlu olmasını sağlamak 

  

Bir kıyı kenti olmasına rağmen 

Ġstanbul‟un yabancı yat turistleri 

tarafından ilgi gören bir kent 

olmaması 

  Yabancı ziyaretçilerin, Ġstanbul‟un yat 

limanları ve destekleyici ürünlerine 

iliĢkin bilgi sahibi olmasının 

sağlanması 

Tanıtım broĢürlerine veya diğer 

yayınlara Ġstanbul‟daki doğal 

değerlere iliĢkin bilgilere yer 

verilmesi 
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Tablo 26‟nın devamı… 

Yat 

turizmi 
Sorun Potansiyel Hedef Strateji 

Ġlgili 

kurum 

Mekansal 

Ġstanbul‟a iliĢkin doğal değerlere iliĢkin 

bütüncül bir veri envanterinin 

olmaması 

 Veri envanterinin oluĢturulması, 

böylece kıyı alanlarının daha planlı 

geliĢmesinin sağlanması 

Kıyı alanları kullanımına yönelik 

veri tabanı oluĢturulması, envanterin 

güncellenmesi 

 

Yat limanlarının kentten kopuk 

mekanlar olarak konumlanması 

 Yat limanlarının içinde 

oluĢturulacak iĢlev alanlarıyla tüm 

kentliler için ilgi çekici bir alan 

olmasının sağlanması 

Bu tür doğal alanların kentle ve 

kentli ile bütünleĢtirilmesi 

 

  Kıyı alanlarının bütünleĢik bir 

sistemle planlamasının sağlanması 

Kıyı alanlarının bir bütün olarak ele 

alındığı master planlarının yapılması 

ve bunun bir kent ölçeği ile değil, 

bir coğrafi bütünlükle planlanması 

 

 

Yeni yat limanlarının kıyıyı tahrip 

etme, ekosisteme zarar verme riski 

taĢıması 

 Kıyı alanlarına yapılan yatırımların 

mümkün olduğunca doğal yapıya 

ve eko-sisteme zarar vermemesinin 

sağlanması 

Kıyılara yönelik doğal değerlerin 

taĢıma kapasitelerinin saptanarak, 

doğası ile dost sistemlerin 

geliĢtirilmesi  

 

Yat limanlarının birer kompleks olarak 

yakın çevresinin toprak değerlerinin 

kontrolsüz artıĢına neden olması  

 Kıyı alanlarında haksız kazanç ve 

ekonomik karĢılığı olmayan değer 

artıĢlarının önüne geçilmesi 

Kıyıların yapılaĢma koĢullarının 

plan uyarınca gerçekleĢmesi için 

kararlılık gösterilmesi 

 

Yasal 

yönetsel 

yapı 
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4.2.3.8 Gastronomi Turizmi 

Gastronomi turistlerin ziyaret ettikleri yerlerde yaĢadıkları deneyimlerin niteliğini 

Ģekillendiren ve bazı turistlerin aynı yeri yeniden ziyaret etmesi için baĢlıca neden oluĢturan 

önemli bir etkendir. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıĢ ve yapmaya 

devam eden Ġstanbul gastronomi açısından eĢsiz bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda 

gastronomi konusunda yaĢanan geliĢmelere rağmen, turist harcamaları içinde gastronomiye 

düĢen pay vb. göstergeler Ġstanbul‟un bu potansiyeli yeterince kullanamadığını 

göstermektedir. 

Vizyon ve Stratejiler 

Ġstanbul‟da gastronomi turizminin geliĢmesine yönelik stratejiler ikili baĢlıkta ele 

alınmaktadır. Alt yapı ve tanıtım-pazarlama (Tablo 27). 

Altyapıya ĠliĢkin Stratejiler: 

Gastronomi turizminin Ġstanbul‟da geliĢimini etkileyen altyapısal sorunlarından biri 

Ġstanbul‟da gastronomi turizmine yönelik, ürün çeĢitliliğinin yetersiz oluĢudur. Gastronomiye 

yönelik ürünlerin çeĢitlendirilmesi için atılabilecek adımlardan biri daha fazla sayıda nitelik 

yemek ve aĢçılık okullarının açılmasının teĢvik edilmesidir. Ġstanbul‟da sadece gastronomi ile 

ilgili tur güzergahlarının oluĢturulması, kente gelen ziyaretçilerin farklı gastronomi 

deneyimlerini yaĢamalarına imkan sağlayacak bir diğer stratejidir. Gastronomi konusundaki 

festival, atölye, yarıĢma vb. etkinliklerin arttırılması da ziyaretçilerin kentin gastronomi 

potansiyeline yönelik farkındalığın artmasını sağlayacaktır.  

Altyapıya iliĢkin önemli sorunlardan birisi de özellikle küçük ölçekli iĢletmelerde görülen 

belirli bir kalite standardının sürekli olarak sağlanamaması durumudur. Gastronomi 

konusunda standart bir kalitenin sağlanması, Ġstanbul‟un gastronomi konusunda iddialı bir 

kent olabilmesi için temel bir koĢuttur. Standart kalitenin sağlanması için restoran 

sınıflandırma ve sertifika verme sistemlerinin oluĢturulması ve müĢteri memnuniyetini 

arttırmak için sektör çalıĢanlarına hizmet içi eğitimler verilmesi gibi stratejiler izlenebilir.  

Tanıtım ve Pazarlamaya ĠliĢkin Stratejiler: 

Gastronomiye yönelik ziyaretçi harcamalarının Ġstanbul'un yarıĢmakta olduğu kentlere göre 

daha düĢük olması Ġstanbul açısından önemli bir kayıptır. Ziyaretçilerin gastronomiye yönelik 

daha fazla harcama yapmalarının sağlanması, bunun için öncelikle kentte öne çıkan 

gastronomi tesislerinin envanterinin çıkarılması ve yayınlanması sağlanmalıdır.  
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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) gastronomi turizminin geliĢmesi önündeki önemli 

engellerden biridir. Kente gelen turistlere yönelik gastronomi konusunda yeterli sayıda yol 

gösterici ve bilgilendirici araçlar bulunmaması ve kentin yemek kültürünün dıĢarıda yeterli 

oranda pazarlanamaması (örneğin ulusal düzeyde tanınan markaların uluslararası alanda 

bilinir olmamaları) da Ġstanbul‟un gastronomi potansiyelinin yeterli ölçüde 

kullanılamamasının arkasındaki önemli nedenlerden arasındadır.  

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için Ġstanbul‟un gastronomi konusunda dünya genelinde 

iddialı bir kent olduğuna yönelik bir farkındalığın oluĢturulması gerekmektedir. Ġstanbul 

mutfağını tanıtan uluslararası çekiciliği olan nitelikli yayınların çıkmasını sağlamak, Türk 

mutfağının döner, lahmacun ve kebaptan ibaret olmadığını vurgulayan tanıtım stratejilerinin 

geliĢtirilmesi, Ġstanbul'da gastronomi konusunda faaliyet gösteren tesislerin uluslararası 

alanda referans kabul edilen kredilendirme kuruluĢlarının değerlendirmelerinde yer almasının 

sağlanması, Ġstanbul'da gastronominin geliĢtirilmesine yönelik faaliyette bulunacak bir üst 

kurul oluĢturulması, gastronomi konusunda uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü kurumların 

güçlendirilmesi ve yeni gastronomi ürünleri sunan giriĢimlerin desteklenmesi, Ġstanbul'un 

Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yerleĢik yemek kültürlerini barındıran bir kent olduğunu 

vurgulayan tanıtım stratejilerinin geliĢtirilmesi bu farkındalığın yaratılmasına katkı 

sağlayacak adımlar olacaktır.  
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Tablo 27: Ġstanbul‟da Gastronomi Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 

  Sorun  Hedef  Eylem Kurum 

T
A

N
IT

IM
-P

A
Z

A
R

L
A

M
A

 

Gastronomiye yönelik ziyaretçi harcamalarının Ġstanbul'un yarıĢmakta olduğu 

kentlere göre daha düĢük olması 

Ziyaretçilerin gastronomiye 

yönelik daha fazla harcama 

yapmalarının sağlanması 

Kentte öne çıkan gastronomi tesislerinin envanterinin 

çıkarılması ve yayınlanması   

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)  

Gastronomi konusunda 

Ġstanbul'un dünya genelinde 

iddialı bir kent olduğuna 

yönelik farkındalık yaratılması 

Ġstanbul mutfağını tanıtan uluslararası çekiciliği olan nitelikli 

yayınların çıkmasının sağlaması   

Kente gelen turistlere yönelik gastronomi konusunda yol gösterici ve 

bilgilendirici araçların olmaması  

Türk mutfağının döner, lahmacun ve kebaptan ibaret olmadığını 

vurgulayan tanıtım stratejilerinin geliĢtirilmesi   

Ġstanbul'da gastronomi konusunda faaliyet gösteren tesislerin 

uluslararası alanda referans kabul edilen kredilendirme 

kuruluĢlarının değerlendirmelerinde yer almasının sağlanması    

Kentin yemek kültürünün dıĢarıda yeterli oranda pazarlanamaması (örneğin 

ulusal düzeyde tanınan markaların uluslararası alanda bilinir olmamaları) 

Ġstanbul'da gastronominin geliĢtirilmesine yönelik faaliyette 

bulunacak bir üst kurul oluĢturulması   

Gastronomi konusunda uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü 

kurumların güçlendirilmesi ve yeni gastronomi ürünleri sunan 

giriĢimlerin desteklenmesi   

Ġstanbul'un Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yerleĢik yemek 

kültürlerini barındıran bir kent olduğunu vurgulayan tanıtım 

stratejileri   

A
L

T
Y

A
P

I 

Özellikle küçük ölçekli iĢletmelerde görülen belirli bir kalite standardının 

sürekli olarak sağlanamaması 

Gastronomi konusunda 

standart bir kalitenin 

oluĢmasının sağlanması 

Restoran sınıflandırma ve sertifika verme sistemlerinin 

oluĢturulması   

MüĢteri memnuniyetini arttırmak için sektör çalıĢanlara hizmet 

içi eğitimlerin verilmesi   

Ġstanbul'da gastronomi turizmine yönelik ürün çeĢitliliğinin yetersiz oluĢu 

Gastronomiye yönelik 

ürünlerin çeĢitlendirilmesi 

Daha fazla sayıda nitelikli yemek ve aĢçılık okullarının 

açılmasının teĢvik edilmesi   

Ġstanbul'da gastronomi tur güzergâhlarının oluĢturulması   

Gastronomi ile ilgili festival, atölye, yarıĢma vb. etkinliklerin 

sayılarının arttırılması   
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4.2.3.9 Gençlik Turizmi 

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. Hostel türü konaklama 

tesisleri, gençlere bireysel ya da gruplar halinde uygun fiyata konaklama, yemek sunmanın 

yanında çamaĢırhane, internet, çeĢitli aktiviteler için de mekân sağlamaktadırlar. Bu alanda 

Ġstanbul da yerini almaya baĢlamıĢtır.  

Vizyon ve Stratejiler 

Gençlik turizminin geliĢmesine yönelik stratejiler alt yapı ve tanıtım-pazarlama baĢlıkları 

altında ele alınmaktadır (Tablo 28). 

Altyapıya ĠliĢkin Stratejiler:  

Ucuz konaklama imkânı sunan tesis ve yatak sayısının azlığı ve ucuz konaklama imkânı 

sunan hostel türü tesislerin sunduğu gençlere yönelik konaklama dıĢı hizmetlerin sınırlı 

olması gençlik turizmine yönelik altyapı sorunları arasında yer almaktadır. Ġstanbul, turizm 

alanında Avrupa‟da yarıĢtığı kentlere oranla gençlik turizmi açısından dezavantajlı 

konumdadır. Seyahat eden gençlere yönelik ucuz konaklama imkanı sunan tesislerin 

sayılarının ve niteliğinin arttırılması bu nedenle önem arz etmektedir. Bu tür tesislere yatırımı 

teĢvik edici fırsatlar sunulması, özellikle geniĢ metrekarelere sahip ve kullanıcılarına 

konaklama dıĢında, sosyalleĢme ve beraber vakit geçirme imkanı sunan ortak kullanım 

alanları da barındıran hostel türü konaklama tesislerinin açılmasının teĢvik edilmesi olumlu 

bir adım olacaktır. Bu tür teĢvikler özellikle arsa fiyatlarının görece daha düĢük olduğu ve 

baĢta raylı sistem olmak üzere toplu taĢıma araçlarıyla merkeze hızlı ulaĢım imkanı sunan 

bölgelerde yoğunlaĢabilir. Sektörde kaliteyi denetleyecek bir akreditasyon sisteminin 

bulunmaması, belirli bir kalite standardının korunmasını güçleĢtirmektedir. Bu nedenle 

gençlere yönelik konaklama tesislerini denetleyecek bir sistemin hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Tesisler yanında, insan kaynağına da yatırım yapılmalı, gençlere yönelik 

turizm tesislerinde çalıĢanlarına kalite standardını yükseltmeye yönelik hizmet içi eğitimler 

verilmelidir. 
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Tanıtım ve Pazarlamaya ĠliĢkin Stratejiler:  

Sahip olduğu fiziksel, kültürel, tarihi bir çok özelliğe rağmen Ġstanbul halen gençlik turizmi 

açısından çok fazla tercih edilen bir destinasyon değildir. Ġstanbul‟u gençlik turizmi açısından 

dünyadaki önde gelen kentlerden biri yapacak, Ġstanbul'un gençler için cazip yanlarını öne 

çıkaran tanıtım ve pazarlama stratejileri, altyapıya yönelik çalıĢmalara paralel olarak, 

geliĢtirilmelidir. Gençlik turizmi alanında faaliyet gösteren uluslararası ağlara üye bir birlik 

bulunmamaktadır. Ġstanbul‟daki gençlik turizmi potansiyelinin dünyaya tanıtılması için böyle 

bir birliğin kurulması önemlidir. Ġstanbul‟da ziyaretçilere yönelik rehberler yanında özellikle 

gençlere yönelik, onların ihtiyaçlarına ve eğlence anlayıĢlarına hitap eden Ġstanbul rehberleri 

hazırlanmalıdır. Basılı malzeme yanında, kültürel ve sportif etkinliklerin internet ortamında 

duyurulabileceği bir web portalının oluĢturulması da kentte gerçekleĢen aktivitelerin görünür 

olması açısından baĢta gençlik olmak üzere tüm turizm türleri açısından önem arz etmektedir. 
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Tablo 28: Ġstanbul‟da Gençlik Turizminin GeliĢtirilmesine Yönelik Hedef ve Stratejiler 
 

Sorun  Hedef  Eylem Kurum 

A
lt

y
ap

ı 

Ucuz konaklama imkanı 

sunan tesis ve yatak 

sayısının sınırlı oluĢu 

ucuz konaklama imkanı 

sunan hostel türü 

tesislerin sunduğu 

gençlere yönelik 

konaklama dıĢı 

hizmetlerinin sınırlı oluĢu 

Seyahat eden gençlere 

ucuz konaklama imkanı 

sunan tesislerin sayılarının 

ve niteliğinin arttırılması 

Ucuz konaklama imkanı sunan tesislere yatırımı teĢvik edici fırsatlar sunulması   

Sektörde kaliteyi denetleyecek bir akreditasyon sistemi kurulması   

GeniĢ metrekarelere sahip ve kullanıcılarına konaklama dıĢında, sosyalleĢme ve beraber vakit 

geçirme imkanı sunan ortak kullanım alanları da barındıran hostel türü konaklama tesislerinin 

açılmasının teĢvik edilmesi (arsa fiyatlarının görece daha düĢük olduğu ve baĢta raylı sistem 

olmak üzere toplu taĢıma araçlarıyla merkeze hızlı ulaĢım imkanı sunan bölgelerde) 

  

Gençlere yönelik turizm tesislerinde çalıĢanlarına kalite standardını yükseltmeye yönelik 

hizmet içi eğitimler verilmesi 
  

T
an

ıt
ım

-p
az

ar
la

m
a 

Ġstanbul'un gençlik 

turizmi açısından çok 

fazla tercih edilen bir 

destinasyon olmaması 

Ġstanbul'u gençlik turizmi 

açısından dünyadaki önde 

gelen kentlerden biri 

yapmak 

Ġstanbul'un gençler için cazip yanlarını öne çıkaran yeni tanıtım stratejileri geliĢtirilmesi   

Gençlik turizmi alanında faaliyet gösteren uluslararası ağlara üye bir birlik kurulması   

Gençler için Ġstanbul rehberleri hazırlanması   

Ġstanbul'daki kültürel ve sportif etkinliklerin duyurulduğu bir web portalı oluĢturulması   
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4.2.3.10 SporTurizmi 

Spor turizmi küresel turizm endüstrisi içerisinde en hızlı büyüyen turizm segmentlerinden 

birisidir. Uluslararası Turizm Konseyi‟nin (STIC) rakamlarına göre spor turizmi toplam 

turizm aktivitesinin %32‟sini oluĢturmaktadır. Türkiye‟de ise, 2001 yılı Devlet Ġstatistik 

Enstitüsü rakamlarına göre Türkiye‟ye gelen yabancıların yalnızca %1,3‟ü “sportif 

aktiviteler/iliĢkiler” için ülkeye giriĢ yapmaktadır (tursab.org.tr). Ġstanbul özellikle 

uluslararası izleyici çekme potansiyeline sahip büyük ölçekli etkinliklere ev sahipliği yaparak 

Türkiye‟nin bu pastadan daha fazla pay almasına katkı sağlayabilecek bir kenttir.  

Spor turizminin ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik etkilerinin pozitif ve negatif sonuçları 

bulunmaktadır. Turizmin diğer türlerinde de olduğu gibi spor turizmi de doğrudan doğruya 

ekonomik canlılık ve para hareketinin yanı sıra, istihdam hacminin artması, ticari iĢlemlerin 

artması ve ülkedeki fiziksel ve sosyal altyapının geliĢmesine olanak sağlamaktadır. 

Dünya Turizm Örgütü'nün 2011 verilerine göre tüm dünyada 980 milyon kiĢinin her yıl 1,1 

trilyon dolarlık turizm geliri yaratmakta, turizm sektörünün küresel istihdamın yüzde 8'den 

fazlasına yani yaklaĢık 255 milyon kiĢiye iĢ imkanı sağlamaktadır. Uluslararası Spor Turizm 

Konseyi'nin verdiği rakamlara göre tüm dünyada spor endüstrisinin 180 milyar dolarlık ticari 

hacme sahip olduğu, bu hacmin spor yapmak için seyahat edenler, sportif etkinliği izlemek 

için seyahat edenler ve sportif bir programa katılmak için seyahat edenler olarak 3 

kategoriden beslendiği bilinmektedir. Etkinlik merkezli spor turizmi ile ilgili araĢtırmalar ise 

ağırlıklı olarak ziyaretçilerin harcama alıĢkanlıkları üzerinden ölçümlenen ekonomik etki 

analizlerine dayanmaktadır. Bu konudaki en güncel çalıĢmalardan birisi, 2012 Londra 

Olimpiyat oyunlarının ülkeye olan etkileri ile ilgili Visa tarafından yayınlanan rapordur. 

Rapora göre olimpiyat oyunları nedeniyle BirleĢik Krallık sınırları içerisinde 2012 yılı 

içerisinde 804 milyon poundluk ekstra tüketim harcaması ortaya çıkaracağı ve 2015 yılına 

gelindiğinde 5.33 milyar poundluk bir ekonomik kazanım elde edileceği ön görülmektedir 

(www.visaeurope.com). Bu konuda Ġstanbul açısından ölçek itibarıyla en benzer örnek 2005-

2011 yılları arasında gerçekleĢtirilen Formula 1 yarıĢlarıdır. 2005 yılında Formula 1 

yarıĢlarını izlemek için Ġstanbul‟a gelen yabancı ziyaretçilerin 8.2 milyon TL‟lik harcama 

yaptıkları, bu harcamaların 21 milyon TL‟lik dolaylı ekonomik etkileri olduğu tahmin 

edilmektedir (Karagöz, 2005).  

Spor turizminin sosyo-kültürel açıdan etkilerine baktığımızda, istihdam olanakları sağlaması, 

kültürler arası diyalog, yeni spor aktiviteleri deneyimi ve alıĢkanlığı kazanımı, toplumun 
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spora katılımın artması, spordaki profesyonellik olgusunun artması, sporun geliĢmesi, dolaylı 

olarak sosyal huzuru sağlaması gibi bir dizi olumlu etkisinden bahsedilebilir. Öte yandan, 

olimpiyat oyunları ya da Formula 1 gibi uluslararası izleyici çekme ve kentin tanıtımına katkı 

sağlama potansiyeline sahip büyük ölçekli organizasyonlara yönelik, bu organizasyonların 

kentte yaĢayanlara olumsuz etkileri olduğu yönünde eleĢtiriler de getirilmektedir. EleĢtiriler 

ağırlıklı olarak bu tür organizasyonların düzenlenmesi için harcanan kamu kaynaklarının yerel 

halka geri dönmediği ve bu tür etkinliklere hazırlık sürecinde yapılan yatırımların, özellikle 

kentin dezavantajlı kesimlerini olumsuz yönde etkilediği yönündedir. Uluslararası konut 

örgütünün raporuna göre 1998-2008 yılları arasında yapılan olimpiyat oyunlarında 4 

milyondan fazla insanın zorla tahliye edildiği belirtilmektedir.  

Ġstanbul‟da spor aktivitelerinin durumu hakkında Bölüm 4.2.1.4.9 da yapılan 

değerlendirmeler kapsamında aĢağıdaki temel öngörüler öne çıkmaktadır 

 Uluslararası ölçekte etkinliklerde kullanılabilecek tesisler yalnızca %12'lik bir orana 

sahiptir. Öte yandan ulusal ve yerel ölçekteki spor etkinliklerine uygun yapıda olan 

tesisleri de uluslararası spor etkinlikleri için potansiyel oluĢturmaktadır. Bu tesislerin bir 

bölümünün bu amaçla geliĢtirilmesi mümkündür. 

 Kulüp sayısı ve kulüplerin nitelikleri açısından Ġstanbul futbol branĢında Türkiye‟nin en 

güçlü Ģehridir. 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 nostaljik spor turizmi için potansiyel olup geliĢtirilmesi mümkündür.  

 Araç sahipliliğinin desteklenmesi ve karayollarına ağırlık verilmesi sonucu kentte yaĢayan 

insanların büyük bir çoğunluğunda bisiklet kültürü oluĢmamıĢtır. Gerekli altyapının 

geliĢtirilmesi hem ulaĢım maliyetlerini düĢürecek hem de bisiklete bağlı spor 

etkinliklerinin artıĢını sağlayacaktır. 

 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. Bu oranın arttırılmasına yönelik 

stratejiler geliĢtirilmelidir. 

 Toplam 57 branĢ içerisinde sadece 6 branĢta kadınlar erkeklerden daha fazla faal 

durumdadır. Bu durum spor kültürünün geliĢimini geriletmektedir. Kadınların, hayatın her 

noktasına katılımının artırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması gibi spor aktivitelerine 

katılımlarının artırılması sağlanması, il içinde spor turizminin geliĢimini sağlayacaktır.  

 ġiddet olaylarının engellenmesine yönelik kadınların ve çocukların futbol maçlarına 
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ücretsiz alımı ve seyircisiz maç izleme cezasının sadece kadın taraftarlara açık maç izleme 

uygulamasına dönüĢtürülmesi spor seyircisinin artıĢını sağlayacak etkenler arasındadır. 

 Ülke genelinde spor yaklaĢımının geliĢimi ve spor kültürünün oluĢabilmesi için erken 

yaĢta spor eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı 

olan Spor Aġ‟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 genç nüfusu yüksek 

olan Ġstanbul için yetersiz kalmaktadır. Bu okulların sayıca arttırılması için gerekli 

yatırımların planlanması gerekmektedir. 

Ġstanbul'da spor turizmi altyapısına iliĢkin gerçekleĢtirilen SWOT analizi ve bu konuda 

geliĢtirilen hedef ve stratejiler ise Tablo 29‟da izlenmektedir. Bu konudaki değerlendirmeler 

ulaĢım, spor tecrübesi, hükumet ve halk desteği, katılımcılık, tıbbi hizmetler, sosyal etki, 

mekânsal kurgu, ekonomik etki baĢlıkları altında ele alınmaktadır. Bu değerlendirmeler 

göstermektedir ki Ġstanbul‟da spor aktivitelerinin desteklenmesinde ana hedef olarak kentte 

yaĢayan her bireyin spor yapması esas alınmalıdır. Ġstanbul gibi çok büyük nüfus ve 

haraketliliğe sahip bir kentte desteklenecek spor turizmi türleri dikkatli seçilmeli, kent yaĢamı 

olumsuz etkilenmemelidir. GeliĢtirilecek spor turizmi aktivitelerinin yaratacağı sosyal, 

ekonomik ve mekânsal etkiler ise iyi ölçülmek zorundadır.  
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Tablo 29: Ġstanbul'da Spor Turizmi Altyapısına ĠliĢkin SWOT Analizi ve Hedef-Strateji Önerileri 

  
SORUN POTANSĠYEL FIRSAT TEHDĠT HEDEF STRATEJĠ 

UlaĢım UlaĢım altyapısındaki yetersizlik   
Olimpiyat adaylığı sürecinde yeni toplu 

ulaĢım ağlarının planlanmıĢ olması 

Yeni ulaĢım ağlarının çevresel 

etkileri 

UlaĢım altyapısını 

güçlendirmek  

Raylı sistem ve toplu 

taĢınacılığa ağırlık 

verilmesi  

Spor tecrübesi 
Yalnızca futbola dayalı spor kültürünün yaygın 

olması, çeĢitli spor dallarına yönelik ilginin azlığı 
      Spor türlerini çeĢitlendirmek  

Farklı spor türlerinde 

altyapı yatırımlarının 

gerçekleĢtirilmesi 

Hükumet ve halk desteği 

Yerel ve merkezi yönetim, yerel halk, STK, 

üniversite, arasındaki organizasyon eksikliği kamu 

özel sektör ortaklıklarının zayıflığı  

    
Büyük kentsel projelerin kentte 

yarattığı olumsuz etkiler 

Kentteki tüm yatırımlarda 

kentlinin spor yapma 

imkânını artırmak 

Sporu Kentlinin 

yaĢamının eksenine 

yerleĢtirecek altyapının 

gerçekleĢtirilmesi 

Katılımcılık 

Mekânsal, çevresel ve sosyal süreçler açısından ele 

alınmadan ve kamuoyu ile hiçbir tartıĢma ortamı 

oluĢturmadan yapılacak devasa spor etkinlikleri 

        

  

Tıbbi hizmetler  Halen doping kontrol ajansının kurulamamıĢ olması       
Spor sağlığı sektörünü 

düzenlemek ve desteklemek  

Spor sağlığı sektörü ile 

iĢbirliği ortamlarının 

yaratılması 

Sosyal etki 

Spor turizmi ve yatırımlarına yönelik sosyal 

stratejik planlar, istihdam ve mekan organizasyonu 

eksikliği  

Uluslararası spor 

organizasyonlarına halkın 

ilgili olması  

  

Spor turizminin gündeme 

getirdiği "kentsel pozitif imaj" 

olgusu ile gündeme gelen 

yerinden edilmeler 

Kentte gerçekleĢmesi uygun 

olan ve kentlinin yaĢamını 

zorlaĢtırmayan türlerde spor 

turizmini desteklemek  

Spor turizmini geliĢtirmek 

üzere farklı sektörler ile 

iĢbirliklerinin 

gerçekleĢtirilmesi 

Mekansal kurgu 

Kentteki yüksek kaldırımlar, asansörsüz ve 

rampasız binalar, paralimpik oyunlar açısından 

sorunlu  

  

2012 yılında Ġstanbul‟un Avrupa spor 

baĢkenti olması ile birlikte gerçekleĢtirilen 

spor yatırımları 

Büyük projelerin inĢaat 

yoğunluğu, eriĢim sorunları, 

kamusal alan yoksunluğu, 

toplumsal ayrıĢma.  

Kentin içinde, günlük 

yaĢamı sürdürerek spor 

yapabilecek mekansal 

kaliteye ulaĢmak 

Kentteki kamusal 

mekanların fiziksel 

kalitesini herkesin 

yürüyebileceği, 

koĢabileceği, bisiklete 

binebileceği düzenlemeler 

yapılması  

Ekonomik etki 

Spor turizminin ne kısa dönem ne de uzun 

dönemde herhangi bir “istihdam” hedefinin 

olmaması 

      

Spor turizminden elde edilen 

gelirin kent ekonomisine ve 

kentliye geri dönüĢ oranını 

artırmak. 

Yerel ve merkezi 

yönetimin sektör ile bu 

hedefi esas alan 

iĢbirliklerini geliĢtirmesi 
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4.2.4 TURĠZM ALTYAPISINA YÖNELĠK STRATEJĠLER  

Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın vizyonu Bölüm 4.3.1.de “Özgün kültürel ve doğal değerlerini 

koruyan ve güçlendiren, turizmi alternatif türlerle çeĢitlendiren, her düzeyde 

profesyonelleĢmiĢ, dünyayla rekabet eden ve kentlisiyle bütünleĢen, kültür eksenli ve 

sürdürülebilir bir turizm” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Aynı bölümde turizmi alternatif türlerle 

çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak turistlerin Ġstanbul‟da kalıĢ sürelerinin uzatılması 

ve/veya tekrar gelmelerinin sağlanması olarak benimsenen 2. Amacın ana hedeflerinden biri 

“turizmin türlerini çeĢitlendirmek”tir. Bu hedefin temel stratejisi olarak “kültür turizmini 

desteklemek ve geliĢtirmek” benimsenmektedir. Bu amaçlara ulaĢmanın mekansal koĢulları 

turizm altyapısının güçlendirilmesinden geçmektedir.  

Bu bölümde önce sentez bölümünde derlenen ve değerlendirilen kültür ve turizm altyapılarına 

iliĢkin bilgiler özetlenecektir. Bu özet değerlendirmede sırasıyla Kültürel Değerlerdeki 

Kümelenmeler, Sanat ve Kültür Mekânlarındaki Kümelenmeler, Konaklama Mekânlarındaki 

Kümelenmeler ve Teknik Altyapıdaki Kümelenmeler ele alınacaktır.  

Mekansal dağılımları ifade eden haritalar ile de desteklenen bu özet değerlendirmelerden 

yararlanılarak hazırlanan ve her ilçenin kültür, turizm, konaklama ve planlama altyapısını 

vereildiği ve potansiyellerinin geliĢtirilmesinde gözetilmesi gereken hususların ele alındığı 

bölüm “4.3.4.5. Kültür- turizm - konaklama altyapısı ve plan kararları kapsamında geliĢtirilen 

stratejiler”baĢlığı altında yer alacaktır. Buradaki mekansal tasnif, sentez bölümünde de 

kullanılan; Kültür Üçgeni Ġçindeki Ġlçeler, Kültür Üçgeni dıĢında kalan Avrupa Yakası Ġlçeleri 

ve Kültür Üçgeni dıĢında kalan Anadolu Yakası Ġlçeleri sıralamasını takip etmektedir. Bu alt 

bölümlerde önce her ilçe özelinde Kültür Turizm Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi ve 

Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi değerlendirilecektir. Bu değerlendirme 

tablosunun ikinci adımında ise her ilçe için geliĢtirilen önerilere yer verilecektir. 4.3.4.bölümü 

ilçeler özelindeki stratejilerden Ġstanbul geneline aktarılan ana kararların yer aldığı 

4.3.4.6.Değerlendirme: Turizm Altyapılarına Yönelik Temel Stratejiler altbölümü ile son 

bulacaktır.  
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4.2.4.1 Kültürel Değerlerdeki Kümelenmeler 

Turizm altyapısına yönelik stratejiler geliĢtirilirken öncelikle kültürel altyapı ele alınmıĢtır. 

Ġstanbul‟daki tarihi ve kültürel değerler 2. Bölümde; 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 köprülerve yalılar baĢlıkları altında incelenmiĢtir. Bu bölümde ise 

kümelenme haritaları oluĢturularak Ġstanbul‟daki konumları anlamlandırılmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

ġekil 1: Ġstanbul‟da Kültürel Değerlerin Kümelenmesi: Tarihi Camiler 

Ġstanbul‟daki tarihi camilerin kentin ilk kuruluĢ yerlerinde,”Kültür Üçgeni” olarak tanımlanan 

Tarihi Yarımada, Eyüp, Kadıköy‟de ve Üsküdar‟da yoğunlaĢtığı görülmektedir (ġekil 1) . 
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ġekil 2: Ġstanbul‟da Kültürel Değerlerin Kümelenmesi: Tarihi Saraylar 

Sarayların Ġstanbul‟da dönemin ulaĢılabilirliğine bağlı olarak su kenarlarında, prestij 

alanlarında, Tarihi Yarımada ve Boğaz‟ın her iki yakasında yerseçtiği görülmektedir (ġekil 2). 

Müzelerin ağırlıklı olarak “Kültür Üçgeni”nde yoğunlaĢtığı görülmektedir (ġekil 3). 

 

ġekil 3: Ġstanbul‟da Kültürel Değerlerin Kümelenmesi: Tarihi Müzeler 

Azınlıklara ait dini tesislerin döneminde daha yoğun olarak kullandıkları yaĢam alanlarında 

yoğunlaĢtığı ağırlıklı olarak yine “kültür üçgeni” ve adalarda görülmektedir (ġekil 4). 



 

 

210 

 

ġekil 4: Ġstanbul‟da Kültürel Değerlerin Kümelenmesi: Kilise, Manastır, Patrikhane, Sinagog 

 

 

ġekil 5: Ġstanbul‟da Kültürel Değerlerin Kümelenmesi: Tarihi Hamamlar 

Ġstanbul‟daki tarihi hamamların ise kentin ilk kuruluĢ yerleri paralelinde Tarihi Yarımada, 

Üsküdar ve Kadıköy‟de yoğunlaĢtığı görülmektedir (ġekil 5). 

Sonuç olarak Ġstanbul‟daki kültür altyapısı olanaklarına bakıldığında bu altyapının neredeyse 

tamamının “Kültür Üçgeni” olarak tanımlanan ve Tarihi Yarımada, Beyoğlu-BeĢiktaĢ-ġiĢli ve 

Kadıköy ile Üsküdar ve Eyüp‟ü içine alan üçgen içinde kümelendiği,üçgenin yakın 
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çeperlerine kadar geniĢlemekle birlikte asıl kümelenmenin kültür üçgeninde kaldığı 

görülmektedir. 

Doğaldır ki; yaklaĢık 7000 yıllık bir geçmiĢe sahip ve bugün “Tarihi Yarımada” 

olarakadlandırdığımız eski Ġstanbul, AntikĢehir Byzantion‟dan günümüze pek çok 

uygarlıkların ve zenginliklerin özeği olagelmiĢtir. Ġstanbul Metropoliten Alanı‟nın merkez 

iĢlevlerinin önemli bir kısmını barındırarak metropolün çekirdeğini oluĢturan Tarihi Yarımada 

(günümüzde yönetsel olarak Fatih ilçesi) her türlü kentsel iĢlevin üstüste ve yanyana olduğu 

mekânların adresidir. Tarihi Yarımada sadece barındırdığı kültürel mirasın önemli yapıları ile 

değil, içindeki geleneksele yakıny aĢantısı ile de dünya turizmi açısından en ilgi çeken 

yerlerden biri durumundadır. Günün her saatine yayılmıĢ her mekândaki ve her renkteki 

yaĢantısı ile Tarihi Yarımada sadece ekonomik merkez olmadığını, yanısıra kültürel merkez 

kimliğinin giderek daha baskın hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. 
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4.2.4.2 Sanat ve Kültür Mekânlarındaki Kümelenmeler 

Turizmi destekleyici faaliyetlerden olan gösteri mekânları, sanat galerileri ve festival 

alanlarının kümelenmelerine bakıldığında yine ağırlığın kültür üçgeninde olduğu ancak 

çeperlerde de bazı kültür mekanlarının kümelendiği görülmektedir. 

Gösteri mekânlarının ağırlıklı olarak “Kültür Üçgeni” olarak tanımlanan merkezde 

yoğunlaĢtığı görülmektedir (ġekil 6). Ancak yine de gösteri mekânlarının Ġstanbul‟daki 

dağılımına bakıldığında en önemli odağın Beyoğlu olduğu görülmektedir. Anadolu 

yakasındaki en önemli odak ise Kadıköy‟dür. Özellikle geniĢ alan kullanımı gerektiren 

açıkhava gösteri mekânları açısından kentin çeperindeki, Sarıyer, Arnavutköy, 

Büyükçekmece, Maltepe ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Ancak yine de gösteri mekânlarının 

hemen her ilçeye de homojen olarak dağıldığı izlenmektedir. 

 
ġekil 6: Ġstanbul‟da Sanat ve Kültür Mekânlarının Kümelenmesi: Gösteri Mekânları 

Sanat galerilerinin Ġstanbul bütünündeki dağılımına bakıldığında özellikle Karaköy-BeĢiktaĢ- 

ġiĢli- Taksim-Maslak aksında, Tarihi Yarımada‟da, Anadolu yakasında ise sahil boyunca 

Göztepe-Caddebostan-Erenköy aksında yoğunlaĢtığı izlenmektedir. 
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ġekil 7: Ġstanbul‟da Sanat ve Kültür Mekânlarının Kümelenmesi: Sanat Galerileri 

Festival alanlarının Tarihi Yarımada‟da Sarayburnu‟ndan baĢlayarak Haliç ve Avrupa 

yakasında Boğaz kıyılarında yoğunlaĢtığı görülmektedir (ġekil 8). Anadolu Yakasın‟da ise 

Moda-Caddebostan aksında yer seçen festival alanlarının büyük alan gerektirmesi nedeni ile 

her iki yakada da yapılaĢmanın daha az olduğu bölgelere doğru kaydığı görülmektedir.  

 

ġekil 8: Ġstanbul‟da Sanat ve Kültür Mekânlarının Kümelenmesi: Festivaller 

Yine kültür altyapısı olarak ele alınan ancak daha çok kentlinin yaĢam kalitesinin 

arttırılmasında altyapı olanakları olan kültür merkezleri, kütüphaneler ve sinemalar ise kent 

içinde hemen her ilçede karĢımıza çıkmaktadır. Ġstanbul genelindeki kültür merkezlerine 

bakıldığında hemen her ilçeye homeojen dağıldığını söylemek mümkündür (ġekil 9). 
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ġekil 9: Ġstanbul‟da Sanat ve Kültür Mekânlarının Kümelenmesi: Kültür Merkezleri 

Kütüphanelerin Ġstanbul genelinde Kültür Üçgeni ve hemen üçgenin çeperindeki ilçelerde 

yoğunlaĢtığı görülmekle birlikte tüm Ġstanbul‟a yayılmıĢ olduğu söylenebilir (ġekil 10). 

Ġstanbul genelindeki sinemaların ağırlıklı olarak alıĢveriĢ merkezlerinde olmak üzere Ġstanbul 

bütününde homojen bir Ģekilde dağıldığı görülmektedir (ġekil 11). 

 

ġekil 10: Ġstanbul‟da Sanat ve Kültür Mekânlarının Kümelenmesi: Kütüphaneler 
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ġekil 11. Ġstanbul‟da Sanat ve Kültür Mekânlarının Kümelenmesi: Sinemalar 
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4.2.4.3 Konaklama Mekânlarındaki Kümelenmeler 

Ġstanbul‟daki Bakanlık iĢletme ve belediye belgeli tesisler yer seçim tercihlerinde Fatih daha 

fazla olmak üzere Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde yoğunlaĢmaktadırlar. Bakanlık ĠĢletme belgeli 

tesislerin bulunduğu diğer odaklar; kültür üçgeni içinde ġiĢli, BeĢiktaĢ, Kadıköy ve Üsküdar, 

kültür üçgeni dıĢında Bakırköy, Silivri, Büyükçekmece, Sarıyer, Anadolu Yakasında ise 

Pendik ve Beykoz, ġile, Adalar‟dır. 

Ġstanbul‟daki konaklama mekânları içinde 4-5 yıldızlı Bakanlık belgeli otellerin yer 

seçimlerindeki yığılmalara bakıldığında (ġekil 12), Avrupa Yakasında kültür üçgeninde 

yoğunlaĢtığı ve havalimanı etkisi ile Bağcılar, Güngören, Küçükçekmece, Büyükçekmece, 

Bakırköy ilçelerinde, Anadolu Yakasında ise AtaĢehir, Beykoz, Pendik ilçelerinde yer 

seçtikleri görülmektedir. 

 

ġekil 12: Ġstanbul‟da Konaklama Mekânları Kümelenmesi: 4-5 Yıldızlı Bakanlık Belgeli 

Oteller 
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ġekil 13: Ġstanbul‟da Konaklama Mekânlarının Kümelenmesi: 1-2-3 Yıldızlı Bakanlık Belgeli 

Oteller 

Ġstanbul‟daki Konaklama Mekânlarının Kümelenmesinde 1-2-3 Yıldızlı Bakanlık Belgeli 

Otellerin kümelenmesine bakıldığında ise Avrupa Yakasında yine kültür üçgeninin öne çıktığı 

daha sonra ise Zeytinburnu veBakırköy‟ün, Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Maltepe, 

Tuzla‟da kümelendiği görülmektedir. 

 

ġekil 14: Ġstanbul‟da KonaklamaMekânlarının Kümelenmesi: Tüm Bakanlık Belgeli Oteller 

Konaklama altyapısının mekânsal dağılımı incelendiğinde Ġstanbul‟daki Bakanlık ĠĢletme 

belgeli tesislerin kültür üçgeninde kümelendiği görülmektedir. Özellikle ġiĢli ve BeĢiktaĢ 
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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. 

Belediye Belgeli tesislerin de yine“kültür üçgeni” olarak adlandırılan Fatih, Beyoğlu, 

BeĢiktaĢ, ġiĢli, Kadıköy, Üsküdar ilçelerini içine alan bölge içinde yoğunlaĢmakta olduğu 

görülmektedir. 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. 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.  

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.  
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4.2.4.4 Teknik Altyapıdaki Kümelenmeler 

Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın vizyon olarak tanımlanan; “Özgün kültürel ve doğal 

değerlerini koruyan ve güçlendiren, turizmi alternatif türlerle çeĢitlendiren, her düzeyde 

profesyonelleĢmiĢ, dünyayla rekabet eden ve kentlisiyle bütünleĢen, kültür eksenli ve 

sürdürülebilir bir turizm” çerçevesinde turizmin teknik altyapısına yönelik amaçlar, Ġstanbul 

Çevre Düzeni Planı‟nın ilkelerinden de biri olan, “Kentin doğrusal, kademelendirilmiĢ, çok 

merkezli ve sıçramalı geliĢimini destekleyecek yüksek kapasiteli raylı ve denizyolu ağırlıklı 

toplu taĢıma sisteminin oluĢturulması”dır. Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nın bu konudaki 

stratejisi: Havayolu, demiryolu ve denizyolu ulaĢımını güçlendirerek Ġstanbul‟un uluslararası 

ve kent içi eriĢilebilirliğinin arttırılması ve farklı ulaĢım türlerinin koordinasyonun 

sağlanmasıdır. Buna yönelik bilgi altyapısının ve akıllı sistemin oluĢturulması da önemli bir 

stratejidir. 

 

ġekil 15: Ġstanbul‟da Teknik Altyapıdaki Kümelenmeler: Hava limanları 

Ġstanbul‟un Türkiye ve dünyanın hemen her bölgesine havayolu ulaĢımı, her iki yakadaki 

birer havalimanı ile sağlanmaktadır. Bu hava limanlarından ilki Avrupa yakasındaki Ġstanbul 

Atatürk Havalimanı‟dır. Atatürk havalimanı 1900‟lerin baĢında Türkiye‟nin ilk hava 

ulaĢımının baĢlatıldığı yerdir ve 1953 yılında uluslararası trafiğe açılmıĢtır. 2012 yılı 

istatistiklerine göre dünyanın 20.en yoğun yolcu trafiğinin olduğu havalimanıdır 

(www.aci.aero/media). Türkiye‟nin istatistiklerine göre ise toplam yolcu trafiği bakımından 
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birinci havaalanıdır ve günlük ortalama 1100 uçağın kullandığı, Avrupa‟nın en önemli transit 

yolcu havaalanları arasında bulunmaktadır (www.airnewstimes. com). 

Anadolu Yakası‟ndaki Ġstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası HavalimanıĠstanbul'un 2. 

havaalanıdır. Ocak2001tarihinde ulaĢıma açılan havaalanı Türkiye'deki havaalanları 

istatistiklerinegöre, toplam yolcu trafiği bakımından üçüncü havaalanıdır. 

 

ġekil 16: Ġstanbul‟da Teknik Altyapıdaki Kümelenmeler: Raylı Sistem Ġstasyonları 

Ġstanbul raylı sistemi 3 farklı tür ile sağlanmaktadır. Bunlardan biri KabataĢ-Zeytinburnu 

tramvay hattı, diğeri KabataĢ-Taksim finiküler hattı ve 4 hat ( Aksaray-Atatürk Havalimanı 

hattı, ġiĢhane-Hacıosman hattı, BaĢakĢehir-Kirazlı Olimpiyatköy hattı, Kadıköy-Kartal hattı) 

ile Ġstanbul ulaĢımına hizmet veren metro hattıdır.  

Kuzeyi ve güneyi sularla çevrili olan ve bir suyolu ile iki yakaya ayrılmıĢ olan Ġstanbul, su 

akslarını ulaĢım amaçlı kullanma konusunda iki tür hizmet sunmaktadır: Ģehir hatları vapur 

seferleri ve deniz otobüsleri- hızlıferibotlar. Ġskeleler boğazın her iki yakasında ve güney 

kıyıları boyunca yer almaktadır. Bunun dıĢında her iki yakadan da Adalara ulaĢım 

sağlanmaktadır. Yenikapı‟dan Bursa, Bandırma ve Yalova‟ya seferler yapılmakta, yine 

Yenikapı ve Bostancı‟dan Marmara adası, AvĢa adası, Çınarcık, Esenköy gibi çevredeki yerli 

turizm merkezlerine seferler düzenlenmektedir. Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem arasında 

da arabalı vapur seferleri bulunmaktadır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ocak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ocak
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_Havaalanlar%C4%B1_%C4%B0statistikleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_Havaalanlar%C4%B1_%C4%B0statistikleri
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Karayolu ağırlıklı geliĢmiĢ olan Ġstanbul ulaĢım sisteminde, ana arterlerdeki trafik 

yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaĢım sağlamak üzere 2007 yılında 4 etap halinde 

baĢlayan metrobüs hatları 2012 yılında bugünkü halini almıĢ ve Ġstanbul‟un iki yakası 

arasındaki yolculuk hattı olarak SöğütlüçeĢme-Beylikdüzü hattı oluĢmuĢtur. Günlük ortalama 

700 bin yolcunun taĢındığı belirtilen (www.iett.gv.tr) metrobüs toplu ulaĢım araçlarının aĢırı 

yükünü azaltmak amacı ile bir çözüm olarak sunulmuĢtur. 

 

ġekil 17: Ġstanbul‟da Teknik Altyapıdaki Kümelenmeler: Ġskeleler 
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ġekil 18: Ġstanbul‟da Teknik Altyapıdaki Kümelenmeler: Metrobüs Durakları 

Ġstanbul‟un ulaĢım altyapısına turizm açısından bakıldığında daha çok havayolu ile turistlerin 

Ġstanbul‟a geldiği ve ağırlıklı olarak dolaĢımın karayolu ile sağlandığı görülmektedir. UlaĢım 

sisteminin sadece ziyaretçiler için değil yaĢayanı için daha konforlu ve hızlı olabilmesinin 

sağlanması amacı ile raylı sistem türlerinin desteklenmesi ve geliĢtirilmesine hız verilmesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda tüm ulaĢım türlerinin birbiri ile entegrasyonu sağlanmalı ve 

buna yönelik bilgilendirme altyapısı oluĢturulmalıdır. Kültürel altyapının yoğunlaĢtığı kent 

merkezi ile konaklama altyapısının geliĢtiği alanların ulaĢım altyapısı ile desteklenmesi 

gerekmektedir. Kongre- fuar alanları gibi kent merkezi dıĢında geliĢen turizm türlerinin diğer 

turizm türleri ile desteklenmesi için de hızlı ve konforlu ulaĢım türlerinin bu alanların 

eriĢilebilirliği açısından sağlanması gerekmektedir. 
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4.2.4.5 Kültür- Turizm - Konaklama Altyapısı ve Plan Kararları Kapsamında 

GeliĢtirilen Stratejiler 

Ġstanbul, Metropoliten Alanı‟nın merkez iĢlevlerinin önemli bir kısmını barındırarak 

metropolün çekirdeğini oluĢturan, bugün “Tarihi Yarımada” olarak adlandırdığımız eski 

Ġstanbul, günümüze pek çok uygarlıkların ve zenginliklerin merkezi olagelmiĢtir. Günümüzde 

yönetsel olarak Fatih ilçelesini kapsayan Tarihi Yarımada, her türlü kentsel iĢlevin üstüste ve 

yanyana olduğu mekânların adresi durumundadır. Bu özelliği nedeni ile Tarihi Yarımada 

barındırdığı kültürel mirasın önemli yapıları ile dünya turizminin en ilgi çeken yerlerinden 

biri durumundadır. Günün her saatine yayılmıĢ her mekândaki ve her renkteki yaĢantısı ile 

Tarihi Yarımada sadece ekonomik merkez olmadığını yanısıra kültürel merkez kimliğinin 

giderek daha baskın hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır.  

Bu zenginlik içinde kültür üçgeni olarak tanımlanan Fatih, Eyüp, BeĢiktaĢ, ġiĢli, Üsküdar, 

Kadıköy, Beyoğlu ilçeleri benzer tarihi- kültürel değerlere ve zengin kültür sanat olanaklarına 

sahip ilçelerdir. Bu özelliklere konaklama altyapısında çeĢitlilik ve yoğunlaĢma da 

eklenmektedir. Ġlçelerin sahip oldukları turizm potansiyelleri tanımlanırken kültür üçgeni 

dıĢındaki Avrupa ve Anadolu Yakasında yer alan ilçelerdeki tarihi-kültürel değerler ve kültür-

sanat olanakları kültür üçgeni içindeki ilçeler ile kıyaslandığındataĢıdıkları 

potansiyellerkaçınılmaz olarak sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle yapılan değerlendirmeler 

kültür- turizm - konaklama altyapısınınTarihi Yarımada baĢta olmak üzere kültür üçgeninde 

yığılmıĢ olması dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Ġstanbul‟daki zengin kültürel ve tarihi 

mirasın izleri pek çok ilçede çeĢitli eserlerle kendini göstermektedir. Bu konu detaylı bir 

Ģekilde bölüm 4.2.1.‟de ele alınmıĢtır.  

Benzer biçimde, plan kararları ilçelerin gelecek yıllarda ulaĢması muhtemel turizm 

kimliklerinin altyapılarını oluĢturmaktadır. Plan kararlarının detaylı bilgileri ve sayısal 

büyüklükleri ile bu değerlerin analizleri ve değerlendirmeleri bölüm 4.2.2.de yapılmıĢtır. Bu 

bölümde ise bu plan kararlarının kültür- turizm - konaklama altyapısı ile karĢılaĢtırmalı olarak 

değerlendirilmesi yapılmakta ve mevcut planların yaratabileceği olanakların yanısıra ortaya 

çıkarabileceği risklere de dikkat çekilmektedir.  

Turizm türlerinin incelendiği 4.2.1.4. bölümde ise ele alınan her turizm türü için Ġstanbul 

genelinde ve zaman zaman ilçeler özelinde ayrıntılandırılan avantajlar ve sınırlayıcı özellikler 

bu bölümde tekrar göz önüne alınarak kültür- turizm konaklama ve plan kararlarının sunduğu 

altyapılar bağlamında değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmede özellikle doğa turizmi için 

olanaklar sunan ve günübirlik turizmde kullanıldığı için kırılgan yapılarına hassas 
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yaklaĢılması ve taĢıma kapasitelerinin gözetilmesi gereken alanlara ve bu alanlara sahip olan 

ilçelere dikkat çekilmiĢtir.  
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4.2.4.5.1 Kültür Üçgeni Ġçindeki Ġlçeler 
K

Ü
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ  

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

FATĠH Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve turizm 

altyapısının yoğunlaĢtığı ve çeĢitlendiği, ağırlıklı olarak çeĢme, cami, 

kilise, bedesten, han, hamam, külliye, müze ve tarihi kütüphanelerden 

oluĢan tarihi ve kültürel değerlerin Ġstanbul‟un tüm ilçeleri arasında en 

yoğunolduğu, kültür- sanat olanaklarının kültür üçgeni içinde yer alan 

ilçelere kıyasla daha az olduğu, konaklama altyapısı açısındanbelediye 

belgeli tesislerin sayıca en yoğun olduğu ilçe olarak dikkati çektiği, 

yatak kapasitesi açısındanda belediye belgeli tesislerin ağırlıklı olduğu 

buna rağmen bakanlık belgeli, 3 ve 4 yıldızlı otellerin önemli bir paya 

sahip olduğu, 1-2 ve 5 yıldızlı otelleri, özel tesis ve butik otellerin de 

önemli bir kapasiteye sahip olduğu ve çeĢitlilik sunduğu,, yeme içme 

tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında turizm açısından çeĢitlilik 

tanımlanmakla birlikte “turizm tesis alanı” ve “konaklama+konut” 

kimliği daha baskın olan, yine plan kararlarında turizm yatırımlarına 

merkez fonksiyonlar içinde de yer verilen, tamamı sit alanı olup, farklı 

türde sit alanlarına sahip, eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Kültür turizmi 

Yaratıcı turizm 

 

Dünya Miras Alanı ve özenle 

korunması gereken tarihi kentsel 

peyzaj 

BEYOĞLU Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve 

turizm altyapısının yoğunlaĢtığı ve çeĢitlendiği, tarihi ve kültürel 

değerlerin kültür üçgeninde yer alan ilçeler arasında Fatih Ġlçesinden 

sonra en yoğun olduğu ve bunların ağırlıklı olarak çeĢme, kilise 

bedesten, han, hamam, müze ve camilerden oluĢtuğu, kültür-sanat 

olanaklarının en yoğun olduğu, konaklama altyapısının da çeĢitlilik 

sunduğu, tesis sayısı açısından ağırlıklı olarak belediye belgeli tesisler 

görülmekle birlikte, yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunu bakanlık 

belgeli otellerin teĢkil ettiği, bunlar içinde ise 4 önemli bir paya sahip 

olduğu, 1-3 ve 5 yıldızlı oteller ile özel tesis ve butik otellerin de 

geliĢtiği, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında turizm 

açısından çeĢitlilik tanımlanmakla birlikte “turizm tesis alanı” kimliği 

daha baskın olan, yine plan kararlarında turizm yatırımlarına karma 

fonksiyonlar içinde de yer verilen, sit alanına sahip,eriĢilebilirliği 

yüksek ilçe 

Kültür turizmi 

açısından uygun ilçe 
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ġekil 19: Kültür Turizm Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Fatih 

 

ġekil 20: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Fatih 
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ġekil 21: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Beyoğlu 

 

ġekil 22: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Beyoğlu 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ  

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

BEġĠKTAġ Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve 

turizm altyapısının yoğunlaĢtığı ve çeĢitlendiği tarihi ve kültürel 

değerlerin kültür üçgeninde yer alan ilçeler arasında göreli olarak daha 

az olduğu ve bunların ağırlıklı olarak çeĢme, kilise, müze köĢklerden 

oluĢtuğu, kültür- sanat olanakları açısından çeĢitlilik ve yoğunlaĢmanın 

görüldüğü ve bu olanaklar açısından Beyoğlu ve ġiĢli‟yi takiben en 

büyük yoğunlaĢmanın izlendiği, konaklama altyapısının ağırlıklı olarak 

5 yıldızlı bakanlık iĢletme belgeli tesislerden oluĢtuğu, yeme içme 

tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında turizm açısından çeĢitlilik 

tanımlanmakla birlikte “turizm tesis alanı” kimliği daha baskın olan, 

yine plan kararlarında turizm yatırımlarına karma fonksiyonlar içinde de 

yer verilen, plan notları ile yeĢil alanlar üzerinde turizm olanağı 

sağlayan,oysa ki sit alanı gibi potansiyellere ve/veya kısıtlara sahip, 

eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Kültür turizmi 

Yaratıcı turizm 

Kentsel kıyı alanlarının sunduğu 

canlı, çekici ortam açısından 

potansiyel taĢıyan 

ilçe 

Korunması gerekli tarihi kentsel 

peyzaj 

ġĠġLĠ Tarihi ve kültürel değerler, kültür-sanat olanakları ve turizm 

altyapısının yoğunlaĢtığı ve çeĢitlendiği, tarihi ve kültürel değerlerin 

kültür üçgeninde yer alan ilçeler arasında göreli olarak en az olduğu ve 

bunların ağırlıklı olarak çeĢme, cami, müze ve köĢklerden oluĢtuğu, 

kültür- sanat olanakları açısından çeĢitlilik ve yoğunlaĢmanın görüldüğü 

ve bu olanakların Beyoğlu‟ndan sonra en yoğun olduğu, konaklama 

altyapısının da çeĢitlilik sunduğu, belediye belgeli tesisler ile bakanlık 

belgeli tesislerin sayıca yakın olmakla birlikte yatak kapasitesi açısından 

büyük çoğunluğunu bakanlık belgeli 5 yıldızlı otellerin oluĢturduğu, 1-4 

yıldızlı oteller, özel tesis ve butik otellerin yanı sıra belediye belgeli 

tesislerin de geliĢtiği, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında 

turizm açısından çeĢitlilik tanımlanmakla birlikte “otel- motel alanı” 

kimliği daha baskın olan, yine plan kararlarında turizm yatırımlarına 

merkez fonksiyonlar içinde de yer verilen, sit alanı, tabiat parkı gibi 

potansiyellere ve/veya kısıtlara sahip, eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Kültür turizmi,  

Yaratıcı turizm 

Kongre-fuar turizmi 

Korunması gerekli tarihi kentsel 

peyzaj 
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ġekil 23: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: BeĢiktaĢ 

 

ġekil 24: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: BeĢiktaĢ 
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ġekil 25: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: ġiĢli 

 

ġekil 26: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: ġiĢli 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ  

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

KADIKÖY Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve turizm 

altyapısının yoğunlaĢtığı ve çeĢitlendiği, tarihi ve kültürel değerlerin 

kültür üçgeninde yer alan ilçeler arasında göreli olarak daha az olduğu ve 

bunların ağırlıklı olarak çeĢme, kilise ve müzeler Ģeklinde olduğu, kültür- 

sanat olanakları açısından kültür üçgeni içinde BġB Bölgesine kıyasla 

daha az olmasına rağmen Anadolu yakasında bu açıdan en geniĢ altyapıya 

ve olanaklara sahip ilçe konumunda olduğu, konaklama altyapısının da 

çeĢitlilik sunduğu, tesis sayısı açısındanağırlıklı olarak belediye belgeli 

tesisler görülmekle birlikte son yıllarda 4-5 yıldızlı otellerin de geliĢtiği, 

dolayısıyla yatak kapasitesi açısından bakanlık belgeli tesislerin ağırlık 

kazandığı, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında turizm 

açısından çeĢitlilik tanımlanmakla birlikte “turizm tesis alanı” kimliği 

daha baskın olan, yine plan kararlarında turizm yatırımlarına merkez 

fonksiyonlar içinde de yer verilen ve günübirlik turizm geliĢmesinin 

desteklendiği, sit alanına sahip, eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Kültür turizmi 

Yaratıcı turizm 

Sahip olduğu yat turizmi 

potansiyeli nedeni ile  

mavi kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan 

ve potansiyel taĢıyan, 

günübirlik turizm açısından  

uygun ilçe 

Kentsel kıyı alanlarının 

sunduğu rekreasyon 

olanakları ve canlı, çekici 

ortam açısından potansiyel 

taĢıyan ilçe 

ÜSKÜDAR Tarihi ve kültürel değerlerin, bu çeĢitlilik içinde camilerin, 

çeĢmelerin, hamamların konakların, yalıların, kasır ve köĢklerin öne 

çıktığı, kültür-sanat olanakları ve turizm altyapısının kültür üçgeni 

içindeki ilçeler arasında Eyüp‟ten sonra en az olduğu, konaklama 

altyapısını tesis sayısı açısındanağırlıklı olarak belediye belgeli tesisler 

oluĢturmakla birlikte yatak kapasitesin açısından 3 yıldızlı oteller, 1-2 

yıldızlı oteller, özel tesisler ve butik otellerinden oluĢan bakanlık belgeli 

tesislerin büyük çoğunluğu oluĢturduğu, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, 

plan kararlarında turizm açısından çeĢitlilik tanımlanmakla birlikte 

“turizm tesis alanı” kimliği daha baskın olan, yine plan kararlarında 

turizm yatırımlarına konut alanları vemerkez fonksiyonlar içinde de yer 

verilen ve günübirlik turizm geliĢmesinin desteklendiği, tarihi korulara, 

mesire yerlerine, Çamlıca tepesi gibi sembolik değeri yüksek önemli bakı 

noktalarına sit alanlarına ve Boğaziçi‟ndeki önemlikonumu nedeniyle 

zengin doğal ve tarihi değerlerin oluĢturduğu tarihi kentsel peyzaja sahip, 

eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Kültür turizmi 

Yaratıcı turizm 

Kültür turizmi 

yeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ 

stratejisi açısından uygun 

ortam sunan ve potansiyel 

taĢıyan, günübirlik açısından  

uygun ilçe 

Korunması gerekli tarihi 

kentsel peyzaj, 
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ġekil 27: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Kadıköy 

 

ġekil 28: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Kadıköy 
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ġekil 29: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Üsküdar 

 

ġekil 30: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Üsküdar 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ  

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

EYÜP Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve turizm 

altyapısının yoğunlaĢtığıve çeĢitlendiği ancak yine de tarihi ve 

kültürel değerlerin kültür üçgeninde yer alan ilçeler arasında göreli 

olarak daha az olduğu ve bunların ağırlıklı olarak çeĢme ve 

camilerden oluĢtuğu, kültür- sanat olanakları kültür üçgeni içinde yer 

alan ilçeler arasında en az olan, konaklama altyapısının hem tesis 

sayısı, hem de yatak kapasitesi açısından belediye belgeli tesislerde 

yoğunlaĢtığı, plan kararlarında turizm açısından çeĢitlilik 

tanımlanmakla birlikte “turizm tesis alanı” kimliği daha baskın olan, 

yine plan kararlarında turizm yatırımlarına merkez vekarma 

fonksiyonlar içinde de yer verilen ve günübirlik turizm geliĢmesinin 

desteklendiği,Karadeniz sahillerine kadar uzanan bu büyük ilçenin 

kültür üçgeni dıĢında kalan kısmında yer alan tabiat parkları, sit 

alanları ile zengin tarihi, kültürel ve doğal değerlerin oluĢturduğu 

kültürel peyzajı nedeniylepotansiyel ve/veya kısıtlara sahip, 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Kültür turizmi, 

yeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, günübirlik 

turizm ve doğa turizmi açısından 

uygun ilçe 

Özellikle kuzey kesimlerinde 

yer alan kırılgan doğal değerleri 

ve kültürel peyzajı ile hassas 

yaklaĢım gerektiren ilçe, merkez 

bölgede korunması gerekli tarihi 

kentsel peyzaj 

 

ġekil 31: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Eyüp 
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ġekil 32: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Eyüp 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

ARNAVUTKÖY: Tarihi ve kültürel değerler ile turizm altyapısı 

açısından potansiyeli çok sınırlı olan plan kararlarında “günübirlik 

turizm” kimliği tanımlanan, buna kaĢın turizm yatırımlarına konut 

alanları, 2.konut ve merkez fonksiyonları içinde de yer verilen, 

konaklamanın sadece belediye belgeli tesisler Ģeklinde geliĢtiği, doğal 

değerler açısından sulak alanlara sahip, tarım alanları, mesire yerleri 

ve doğal dokusu ile önemli bir kültürel peyzaja sahip eriĢilebilirliği 

sınırlı ilçe 

YeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ 

stratejileri açısından potansiyel 

doğal değerler nedeni ile 

günübirlik turizm ve doğa 

turizmi 

 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel peyzajı 

nedeni ile hassas yaklaĢım 

gerektiren ilçe 

ÇATALCA Tarihi ve kültürel değerler, ile turizm altyapısı açısından 

potansiyeli sınırlı olan, plan kararlarında “günübirlik turizm” kimliği 

tanımlanan,buna kaĢın turizm yatırımlarına merkez ve karma 

fonksiyonlar içinde de yer verilen,konaklamanın sadece belediye 

belgeli tesisler Ģeklinde geliĢtiği,sit alanları, tabiat parkları, özel 

orman, sulak alan, yaban hayat ve kuĢ gözlem alanı gibi zengin doğal 

değerlerin oluĢturduğu kültürel peyzajı ilepotansiyel ve/ veya kısıtlara 

sahip, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

YeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ 

stratejileri açısından potansiyel 

doğal değerler nedeni ile 

günübirlik turizm ve doğa 

turizmi 

 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel peyzajı 

nedeni ile hassas yaklaĢım 

gerektiren ilçe 
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ġekil 33: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Arnavutköy 

 

ġekil 34:Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Arnavutköy 
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ġekil 35: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Çatalca 

 

ġekil 36: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Çatalca 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

SĠLĠVRĠ Tarihi ve kültürel değerler,turizm altyapısı açısından sınırlı 

potansiyellere sahip, ancak konaklama altyapısı tesis sayısı açısından 

ağırlıkla belediye belgeli tesislerden oluĢsa da yatak kapasitesi 

açısından belediye belgeli tesisler ile 4-5 yıldızlı bakanlık belgeli 

otellerin yakın oranlara sahip olduğu, plan kararlarında “günübirlik 

turizm ve turizm tesis alanı” kimliği tanımlanan,buna kaĢın turizm 

yatırımlarına merkez fonksiyonlar içinde de yer verilen, sit alanları, 

tarım alanları, sulak alan gibi potansiyellere ve/ veya kısıtlara sahip 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Yat turizmi potansiyeli ve sahip 

olduğu doğal değerleri nedeni 

ile YeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ 

stratejisi açısından potansiyel 

taĢıyan,günübirlik turizm ve 

doğa turizmi 

 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel peyzajı 

nedeni ile hassas yaklaĢım 

gerektiren ilçe 

BÜYÜKÇEKMECE Tarihi ve kültürel değerler, turizm altyapısı 

açısından sınırlı potansiyellere sahip, konaklama altyapısı tesis sayısı 

açısından ağırlıkla belediye belgeli tesislerden oluĢsa da yatak 

kapasitesinin büyük çoğunluğunu bakanlık iĢletme belgeli tesislerin 

oluĢturduğu, bunlar içinde de 5 yıldızlı otellerin en yüksek paya sahip 

olduğu,1 - 4 yıldızlı otellerin ve özel tesislerin de bulunduğu ve bir 

çeĢitlilik sağladığı, yeme içme tesislerinin geliĢmeye baĢladığı, plan 

kararlarında “turizm tesis alanı” kimliği tanımlanan,buna kaĢın turizm 

yatırımlarına merkez fonksiyonlar içinde de yer verilen,sit alanı, 

sulak alan ve kuĢ gözlem alanı gibi zengin doğal değerlerin 

oluĢturduğu kültürel peyzajı ile potansiyellere ve/ veya kısıtlara 

sahip, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Yat turizmi potansiyeli ve sahip 

olduğu doğal değerleri nedeni 

ile YeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ 

stratejisi açısından potansiyel 

taĢıyan,günübirlik turizm ve 

doğa turizmi 

 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel 

peyzajınedeni ile hassas 

yaklaĢım gerektiren ilçe 
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ġekil 37: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Silivri 

 

ġekil 38: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Silivri 
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ġekil 39: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Büyükçekmece 

 

ġekil 40: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Büyükçekmece 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

SARIYER Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve 

turizm altyapısı açısından potansiyel taĢıyan, bu çeĢitlilik içinde 

çeĢmelerin, yalıların, kasır ve köĢklerin öne çıktığı, konaklama 

altyapısı açısından belediye belgeli tesisler ile bakanlık belgeli 

tesisler sayıca yakın olmakla birlikte yatak kapasitesi açısından 

bakanlık belgeli tesislerin öne çıktığı, bunlar arasında ise 4 yıldızlı 

otellerin ağırlıklı olduğu, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan 

kararlarında turizm açısından çeĢitlilik tanımlanmakla birlikte 

“günübirlik turizm alanı” kimliği daha baskın olan, buna kaĢın plan 

notları ile yeĢil alanlar üzerinde turizm olanağı sağlayan, oysa ki sit 

alanı, tabiat parkı, özel orman, yaban hayat alanı vearberetum gibi 

özellikli alanlar, Boğaziçi‟ndeki önemlikonumu nedeniyle sahip 

olduğu zengin doğal ve tarihi değerlerin oluĢturduğu kültürel 

peyzajı ile potansiyellere ve/ veya kısıtlara sahip, eriĢilebilirliği 

yüksek ilçe 

Çek-dağıt ve 

yeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ stratejileri 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, 

Kültür ve doğa turizmi, 

günübirlik turizm, açısından  

uygun ilçe 

Kentsel kıyı alanlarının sunduğu 

canlı, çekici ortam açısından 

potansiyel taĢıyan 

ilçe 

 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel peyzajı 

nedeni ilehassas yaklaĢım 

gerektiren ilçe 

SULTANGAZĠ Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, plan 

kararlarında “günübirlik turizm” kimliği tanımlanan, yeme içme 

tesislerinin geliĢtiği, özel orman, kent ormanı gibi potansiyel ve/ 

veya kısıtlara sahip, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük olduğu 

bu nedenle sahip olduğu 

potansiyellerin yaĢayanların 

gündelik ihtiyaçları için 

desteklenmesi gereken ilçe 
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ġekil 41: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sarıyer 

 

ġekil 42: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sarıyer 
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ġekil 43: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sultangazi 

 

ġekil 44: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sultangazi 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

BAġAKġEHĠR Tarihi ve kültürel değerler, turizm altyapısı 

açısından sınırlı potansiyele sahip, plan kararlarında turizm 

yatırımlarına merkez fonksiyonları içinde yer verilen, yeme 

içme tesislerinin geliĢmeye baĢladığı, tabiat parkı ve sit 

alanlarının bulunduğu (örneğin Yarımburgaz mağarası 

dünyanın en eski yerleĢim yerlerinden olan ve 1. Derece 

Arkeolojik-Doğal Sit Alanı statüsüne alınan sit alanının varlığı 

gibi, kaya mezarlar, ġamlar bendi gibi), eriĢilebilirliği yüksek 

ilçe 

Doğal güzellikleri nedeni ile 

günübirlik turizm potansiyeli 

sunan ve sahip olduğu 

arkeolojik-doğal sit değerleri 

nedeniyle çekim noktası 

olabilme imkanına sahip ilçe 

ESENYURT Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, 

plan kararlarında turizm yatırımlarına merkez fonksiyonları 

içinde yer verilen, konaklama potansiyeli olmamakla birlikte 5 

yıldızlı otele sahip, yeme içme tesislerinin geliĢmeye 

baĢladığı, sit alanlarının bulunduğu, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük 

olduğu bu nedenle sahip 

olduğu potansiyellerin 

yaĢayanın gündelik ihtiyaçları 

için desteklenmesi gereken ilçe 
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ġekil 45: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: BaĢakĢehir 

 

ġekil 46: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: BaĢakĢehir 
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ġekil 47: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Esenyurt 
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ġekil 48: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Esenyurt 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

BEYLĠKDÜZÜ Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, 

konaklama altyapısı açısından bulunan çok az sayıda tesisin yatak 

kapasitesi açısından büyük çoğunluğunu bakanlık belgeli 4-

yıldızlı otelin oluĢturduğu, plan kararlarında “günübirlik turizm” 

kimliği tanımlanan, yeme içme alanlarının çok sınırlı olduğu, sit 

alanının bulunduğu, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Festival turizmi, fuar turizmi 

açısından potansiyel taĢıyan ilçe 

AVCILAR Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve 

turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, konaklama 

altyapısı açısından sadece 2 adet belediye belgeli tesisin 

bulunduğu, plan kararlarında “turizm tesis alanı” kimliği 

tanımlanan,yeme içme tesislerinin bulunduğu, konaklama 

yatırımlarının belediye belgeli tesisler Ģeklinde geliĢtiği, 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük olduğu 

bu nedenle sahip olduğu 

potansiyellerin yaĢayanın 

gündelik ihtiyaçları için 

desteklenmesi gereken ilçe 

KÜÇÜKÇEKMECE Tarihi ve kültürel değerler ve turizm 

altyapısı açısından sınırlı potansiyel taĢıyan, konaklama altyapısı 

tesis sayısı açısından ağırlıklı olarak belediye belgeli tesislerden 

oluĢsa da yatak kapasitesi açısından büyük çoğunluğu bakanlık 

belgeli 4-5 yıldızlı otellerin oluĢturduğu, yeme içme tesislerinin 

geliĢtiği, plan kararlarında turizm açısından çeĢitlilik 

tanımlanmakla birlikte “günübirlik turizm alanı” kimliği daha 

baskın olan, yine plan kararları ile turizm yatırımlarına merkez 

fonksiyonları içinde de yer veren, plan notları ile yeĢil alanlar 

üzerinde turizm olanağı sağlayan,oysaki, önemli bir sulak alan ve 

kuĢ gözlem alanı gibi doğal potansiyellere, peyzaj güzelliklerine, 

sit alanı,sanayi arkeolojisi (atıl durumdaki kibrit fabrikası) gibi 

kültür ekseni ile yeniden iĢlevlendirilerek çekim noktası 

oluĢturulabilecek potansiyellere ve/ veya kısıtlara sahip, 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

çek-dağıt ve 

yeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, 

günübirlik turizm ve doğa 

turizmi açısından  

uygun ilçe 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel 

peyzajınedeni ile hassas 

yaklaĢım gerektiren ilçe 
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ġekil 49: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Beylikdüzü 

 

ġekil 50: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Beylikdüzü 
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ġekil 51: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Avcılar 

 

ġekil 52: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Avcılar 
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ġekil 53:Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Küçükçekmece 

 

ġekil 54: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Küçükçekmece 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

KAĞITHANE Tarihi ve kültürel değerler, turizm altyapısı 

açısından mevcut potansiyeli sınırlı, ancak tarihi ve doğal 

değerlerin bir arada yer aldığı Sadabad gibi özel alanlara, kültür 

eksenli yeniden iĢlevlendirme potansiyeli olan Cendere Vadisi 

gibi sanayi alanlarına sahip olan, konaklama altyapısı tesis sayısı 

açısından belediye belgeli tesisler ağırlıklı olsa da yatak 

kapasitesi açısından 4-5 yıldızlı bakanlık belgeli oteller ile 

belediye belgeli otellerin benzer oranlara sahip olduğu, yeme 

içme tesislerinin geliĢtiği, plan kararları ile turizm yatırımlarına 

konut alanları ve merkez fonksiyonları içinde de yer verilen, sit 

alanının bulunduğu, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Kongre-fuar turizmi 

Günübirlik turizm 
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ġekil 55: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Kağıthane 

 

ġekil 56: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Kağıthane 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

GAZĠOSMANPAġA Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel 

taĢımayan,kısıtlı olan konaklama altyapısının belediye belgeli 

tesisler Ģeklinde geliĢtiği, yeme içme olanaklarının potansiyel 

taĢıdığı, plan kararlarında “turizm tesis alanı” kimliği tanımlanan, 

tabiat parkına sahip, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Turizm açısından geliĢmiĢ 

ilçelere komĢuluğu nedeni ile 

konaklama açısından potansiyeli 

desteklenebilecek ilçe 

ESENLER Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları 

ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, kısıtlı olan 

konaklama altyapısının 4 yıldızlı otel olarak baĢladığı, yeme içme 

olanaklarının potansiyel taĢıdığı, plan kararlarında turizm 

yatırımlarına merkez fonksiyonları içinde yer verilen, 

eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük olduğu 

bu nedenle sahip olduğu 

potansiyellerin yaĢayanın 

gündelik ihtiyaçları için 

desteklenmesi gereken ilçe 

BAYRAMPAġA Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, 

konaklama altyapısının hem tesis sayısı, hem de yatak kapasitesi 

açısından ağırlıkla belediye belgeli tesislerden oluĢtuğu, 

ancakbakanlık belgeli 3 yıldızlı otellerin de yer aldığı, yeme içme 

tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında turizm yatırımlarına 

merkez fonksiyonları içinde yer verilen, sit alanının bulunduğu 

eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Turizm açısından geliĢmiĢ 

ilçelere komĢuluğu nedeni ile 

konaklama açısından potansiyeli 

desteklenebilecek ilçe 
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ġekil 57: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: GaziosmanpaĢa 

 

ġekil 58: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: GaziosmanpaĢa 
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ġekil 59: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Esenler 

 

ġekil 60: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Esenler 
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ġekil 61: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: BayrampaĢa 

 

ġekil 62: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: BayrampaĢa 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

BAĞCILAR Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları 

ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, kısıtlı olan 

konaklama altyapısının 5 yıldızlı otel olarak baĢladığı, yeme içme 

olanaklarının potansiyel taĢıdığı, plan kararlarında “turizm tesis 

alanı” kimliği tanımlanan ve yine plan kararlarında turizm 

yatırımlarına merkez fonksiyonları içinde yer verilen, 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük olduğu 

bu nedenle sahip olduğu 

potansiyellerin yaĢayanın 

gündelik ihtiyaçları için 

desteklenmesi gereken ilçe 

GÜNGÖREN Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı tesis sayısı açısından belediye 

belgeli tesisler ağırlıklı olsa yatak kapasitesinin büyük 

çoğunluğunu 4-5 yıldızlı bakanlık belgeli otellerin oluĢturduğu, 

yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında “turizm tesis 

alanı” kimliği tanımlanan ve yine plan kararlarında turizm 

yatırımlarına merkez fonksiyonları içinde yer verilen, 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük olduğu 

bu nedenle sahip olduğu 

potansiyellerin yaĢayanın 

gündelik ihtiyaçları için 

desteklenmesi gereken ilçe 

BAHÇELĠEVLER Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, 

konaklama altyapısı tesis sayısı açısındanbelediye belgeli tesisler 

ağırlıklı olsa da yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunu bakanlık 

belgeli 4 yıldızlı otellin oluĢturduğu, yeme içme tesislerinin 

geliĢtiği, plan kararlarında turizm yatırımlarına merkez 

fonksiyonları içinde yer verilen, sit alanının bulunduğu, 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük olduğu 

bu nedenle sahip olduğu 

potansiyellerin yaĢayanın 

gündelik ihtiyaçları için 

desteklenmesi gereken ilçe 
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ġekil 63: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Bağcılar 

 

ġekil 64: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Bağcılar 
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ġekil 65: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Güngören 

 

ġekil 66: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Güngören 
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ġekil 67: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Bahçelievler 

 

ġekil 68: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Bahçelievler 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

BAKIRKÖYTarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları 

ve turizm altyapısıaçısından sınırlı potansiyel taĢıyan, konaklama 

altyapısının açısından belediye belgeli tesisler ile bakanlık belgeli 

tesisler sayıca yakın olmakla birlikte yatak kapasitesi açısından 

bakanlık belgeli 5 yıldızlı otellerin büyük çoğunluğu teĢkil ettiği, 

yeme içme tesislerinin geliĢtiği,plan kararlarında “turizm tesis 

alanı” kimliği tanımlanan ve yine plan kararlarında turizm 

yatırımlarına konut alanları ve merkez fonksiyonları içinde yer 

verilen, sit alanı, özel orman gibi potansiyel ve/veya kısıtlara 

sahip, eriĢilebilirliği yüksekilçe 

Turizm açısından geliĢmiĢ 

ilçelere komĢuluğu nedeni ile 

konaklama açısından potansiyeli 

desteklenebilecek,  

sahip olduğu Yat turizmi 

potansiyeli nedeni ile 

mavi kaçıĢ stratejisi açısından 

uygun ortam sunan ilçe 

ZEYTĠNBURNU Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından sınırlı potansiyel taĢıyan 

(çeĢme, kilise, müze), konaklama altyapısı tesis sayısı açısından 

belediye belgeli tesisler ağırlıklı olsa da yatak kapasitesinin 

büyük çoğunluğunu 3-4 yıldızlı otellerin oluĢturduğu, yeme içme 

tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında “turizm tesis alanı” kimliği 

tanımlanan ve yine plan kararlarında turizm yatırımlarına merkez 

ve karma fonksiyonlar içinde yer verilen, eriĢilebilirliği yüksek 

ilçe 

Turizm açısından geliĢmiĢ 

ilçelere komĢuluğu nedeni ile 

konaklama açısından potansiyeli 

desteklenebilecek ilçe 

Kurvaziyer Limanı önerilerinde 

Tarihi Yarımada‟ya komĢuluğu 

ve özellikle liman arkası yapıları 

açısından dikkatli yaklaĢılması 

gereken ilçe 
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ġekil 69: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Bakırköy 

 

ġekil 70: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Bakırköy 
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ġekil 71: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Zeytinburnu 

 

ġekil 72: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Zeytinburnu 
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4.2.4.5.3 Kültür ÜçgeniDıĢındaki Anadolu Yakası Ġlçeleri 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

ÜMRANĠYE Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları 

ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, sınırlı 

konaklama altyapısında ağırlık hem tesis tesis sayısı, hem yatak 

kapasitesi olarak belediye belgeli tesislerde olsa da bakanlık 

belgeli 3 yıldızlı otellerin de yer aldığı, yeme içme tesislerinin 

geliĢtiği, plan kararlarında “günübirlik turizm” kimliği 

tanımlanan, tabiat parkının bulunduğu, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Turizm açısından geliĢmiĢ 

ilçelere komĢuluğu nedeni ile 

konaklama,  

sahip olduğu doğal alanlar 

nedeni ile yeĢil kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan,  

günübirlik turizm açısından 

uygun ilçe 

ATAġEHĠR Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları 

ve turizm altyapısı açısından sınırlı sayıdaki konaklama 

altyapısında ağırlık tesis sayısı açısından belediye belgeli 

tesislerde olsa da yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunu 

bakanlık belgeli 5 yıldızlı otellerin teĢkil ettiği, yeme içme 

tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında “turizm tesis alanı” 

kimliği tanımlanan, sit alanının bulunduğu, eriĢilebilirliği sınırlı 

ilçe 

Turizm açısından geliĢmiĢ 

ve/veya geliĢmesi öngörülen 

ilçelere komĢuluğu ve ÇDP‟da 

Anadolu Yakası üst düzey 

hizmet merkezi olarak geliĢme 

öngörüsü nedeni ile konaklama 

fonksiyonu ve turizmi 

destekleyici diğer hizmetlerin 

geliĢimi açısından potansiyeli 

desteklenebilecek ilçe 
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ġekil 73: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Ümraniye 

 

ġekil 74: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Ümraniye 
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ġekil 75: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: AtaĢehir 

 

ġekil 76: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: AtaĢehir 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

MALTEPE Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları 

ve turizm altyapısı açısından sınırlı sayıdaki konaklama 

altyapısında ağırlık hem tesis sayısı, hem de yatak kapasitesi 

açısından belediye belgeli tesislerde olmakla birlikte bakanlık 

belgeli 2 yıldızlı otellerin de yer aldığı, yeme içme tesislerinin 

geliĢtiği,plan kararlarında “günübirlik turizm” ve “kamping” 

kimliği tanımlanan, yine de plan kararlarında turizm 

yatırımlarına karma fonksiyonlar içinde yer verilen, 

eriĢilebilirliği yüksekilçe 

Turizm açısından geliĢmesi 

öngörülen ilçelere komĢuluğu 

nedeni ile konaklama 

fonksiyonu ve turizmi 

destekleyici diğer hizmetlerin 

geliĢimi açısından potansiyeli 

olan, 

mavi kaçıĢ stratejisi açısından 

uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, günübirlik 

turizm açısından uygun ilçe 

Kentsel kıyı alanlarının sunduğu 

rekreasyon olanakları açısından 

potansiyel taĢıyan ilçe 

KARTAL Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları 

ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, sayıdaki 

konaklama altyapısında ağırlık hem tesis sayısı, hem de yatak 

kapasitesi açısından belediye belgeli tesislerde olsa da bakanlık 

belgeli 3-4 yıldızlı otellerin de önemli bir pay aldığı, yeme içme 

tesislerinin geliĢtiği, plan kararlarında “günübirlik turizm” 

kimliği tanımlanan, yine de plan kararlarında turizm 

yatırımlarına merkez fonksiyonlarda da yer verilen, sit alanı, 

özel orman gibi potansiyellere ve/veya kısıtlara sahip, 

eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Turizm açısından geliĢmesi 

öngörülen ilçelere komĢuluğu 

ve ÇDP‟de MĠA geliĢimi 

öngörülmesi nedeni ile iĢ 

turizminin ve dolayısıyla 

konaklama fonksiyonu ve 

turizmi destekleyici diğer 

hizmetlerin geliĢmesi açısından 

potansiyeli olan, 

mavi kaçıĢ- yeĢil kaçıĢstratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, günübirlik 

turizm açısından uygun ilçe 

Kentsel kıyı alanlarının sunduğu 

rekreasyon olanakları açısından 

potansiyel taĢıyan ilçe 
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ġekil 77: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Maltepe 

 

ġekil 78: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Maltepe 
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ġekil 79: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Kartal 

 

ġekil 80: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Kartal  
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

PENDĠK Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve 

turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, sınırlı sayıdaki 

konaklama altyapısında açısından belediye belgeli tesisler ile 

bakanlık belgeli tesisler sayıca yakın olmakla birlikte yatak 

kapasitesi açısından bakanlık belgeli 5 yıldızlı otellerin en büyük 

çoğunluğu oluĢturduğu, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan 

kararlarında “günübirlik turizm” kimliği tanımlanan, yine de plan 

kararlarında turizm yatırımlarına konut alanlarında, karma 

fonksiyonlarda ve merkez fonksiyonlarda da yer verilen,sit alanı, 

özel orman gibi potansiyellere ve/veya kısıtlara sahip, 

eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Kongre-fuar turizminin geliĢme 

eğilimde olduğu, Sabiha Gökçen 

Havaalanına yakınlığın da 

desteklediği Tuzla 

Tersanelerine, Ġstanbul Doğu 

yakası ve Gebze Bölgesindeki 

sanayi alanlarına komĢuluğu 

nedeni ile iĢ turizmi açısından 

geliĢmekte olan ve dolayısıyla 

konaklama fonksiyonu ve 

turizmi destekleyici diğer 

hizmetlerin geliĢmesi açısından 

potansiyeli olan,  

Yat turizmi potansiyeli ve 

orman alanlarınedeni ile mavi 

kaçıĢ – yeĢil kaçıĢstratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, günübirlik 

turizm açısından uygun ilçe 

Kentsel kıyı alanlarının sunduğu 

rekreasyon olanakları açısından 

potansiyel taĢıyan ilçe 
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ġekil 81: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Pendik 

 

ġekil 82: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Pendik 



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

275 

A
N

A
D

O
L

U
 Y

A
K

A
S

I 
K

Ü
L

T
Ü

R
 Ü

Ç
G

E
N

Ġ 
D

Iġ
I 

ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

TUZLA Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat olanakları ve 

turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, sınırlı 

konaklama altyapısı açısından belediye belgeli tesisler ile 

bakanlık belgeli tesisler sayıca yakın olsa da yatak 

kapasitesinin büyük çoğunluğunu bakanlık belgeli 4-5 yıldızlı 

otellerin de teĢkil ettiği, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan 

kararlarında “günübirlik turizm” ve “turizm tesis alanı” 

kimliği tanımlanan, yine de plan kararlarında turizm 

yatırımlarına konut alanlarında, karma fonksiyonlarda ve 

merkez fonksiyonlarda da yer verilen, plan notları ile yeĢil 

alanlar üzerinde turizm olanağı sağlayan, oysa ki, sit alanı, 

özel orman gibi potansiyellere ve/veya kısıtlara sahip, 

eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Turizm açısından geliĢmesi 

öngörülen ilçelere komĢuluğu, 

Tuzla Tersanelerinin yarattığı iĢ 

turizmi nedeni ile konaklama 

fonksiyonu ve turizmi 

destekleyici diğer 

hizmetleringeliĢmesi açısından 

potansiyeli olan,  

Yat turizmi potansiyeli nedeni 

ile mavi kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, günübirlik 

turizm açısından uygun ilçe 

Kentsel kıyı alanlarının sunduğu 

rekreasyon olanakları açısından 

potansiyel taĢıyan ilçe 
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ġekil 83: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Tuzla 

 

ġekil 84: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Tuzla 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

SULTANBEYLĠ Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, 

sınırlı konaklama altyapısının sadece belediye belgeli tesisler 

Ģeklinde geliĢtiği, plan kararlarında turizm yatırımlarına merkez 

fonksiyonlar içinde yer verilen, sit alanına sahip, eriĢilebilirliği 

sınırlı ilçe 

YaĢam kalitesinin düĢük olduğu 

bu nedenle sahip olduğu 

potansiyellerin yaĢayanın 

gündelik ihtiyaçları için 

desteklenmesi gereken ilçe 

SANCAKTEPE Tarihi ve kültürel değerler ve turizm altyapısı 

açısından potansiyel taĢımayan, ancak sınırları içinde yer alan 

Ömerli havzası orman alanları nedeniyle zengin çeĢitliliği olan 

doğal değerlere sahip, sınırlı konaklama altyapısının bakanlık 

belgeli 3 yıldızlı otel olarak geliĢtiği, sınırlı yeme-içme 

olanaklarına sahip, plan kararlarında turizm yatırımlarına 

konutalanlarında merkez fonksiyonlar içinde yer verilen, sit 

alanının bulunduğu, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

 

Sağlık turizmi için potansiyele 

sahip ilçe 

 
ÇEKMEKÖY Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat 

olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel taĢımayan, 

ancak sınırları içinde yer alan Ömerli havzası orman alanları 

nedeniyle zengin çeĢitliliği olan doğal değerlere sahip, plan 

kararlarında “ekolojik turizm” kimliği tanımlanan, yine plan 

kararlarında turizm yatırımlarına merkez fonksiyonlar içinde yer 

verilen, sınırlı yeme-içme potansiyeline sahip, eriĢilebilirliği 

sınırlı ilçe 

Ekolojik turizm 

Günübirlik turizm 

yeĢil kaçıĢ stratejisi açısından 

uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri nedeni ile hassas 

yaklaĢım gerektiren ilçe 
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ġekil 85: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sultanbeyli 

 

ġekil 86: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sultanbeyli 
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ġekil 87: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sancaktepe 

 

ġekil 88: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Sancaktepe 
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ġekil 89: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Çekmeköy 

 

ġekil 90: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Çekmeköy  
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

BEYKOZ Tarihi ve kültürel değerler ve turizm altyapısının 

yoğunlaĢtığı ve çeĢitlendiği, tarihi ve kültürel altyapının ağırlıklı 

olarak çeĢme, cami/kilise, müze ve köĢk olduğu, konaklama 

altyapısının da çeĢitlilik sunduğu, hem tesis sayısı, hem de yatak 

kapasitesi açısından ağırlık belediye belgeli tesislerde olmakla 

birlikte bakanlık belgeli 5 yıldızlı oteller ile özel tesis ve butik 

otellerin de bulunduğu, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan 

kararlarında çeĢitlilik bulunmakla birlikte, “ekolojik turizm” 

ve“günübirlik turizm”kimliği tanımlanan, yine plan kararlarında 

turizm yatırımlarına konut alanlarında ve merkez fonksiyonlar 

içinde yer verilen, kültür eksenli yeniden iĢlevlendirilerek kent ve 

toplum hayatına katılabilecek ve dolayısıyla turizme de hizmet 

etme potansiyellerine sahip endüstri miras alanları bulunan, 

yaratıcı bir biçimde değerlendirilirse bir marka değeri yaratma 

potansiyeli olan cam iĢçiliği ve cam ürünleri üretimi açısından 

sahip olduğu tarihsel birikim, sit alanı, tabiat parkı ve özel orman 

gibi doğal değerlerin sunduğu potansiyellere ve/veya kısıtlara 

sahip, eriĢilebilirliği yüksek ilçe 

Kültür Turizmi 

Yaratıcı Turizm 

Ekolojik turizm 

Günübirlik turizm 

yeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel peyzajı 

nedeni ile hassas yaklaĢım 

gerektiren ilçe 
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ġekil 91: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Beykoz 

 

ġekil 92: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Bekoz 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

ġĠLE: Tarihi ve kültürel değerler ve turizm altyapısının 

potansiyeller sunan, tarihi ve kültürel altyapının ağırlıklı olarak 

çeĢme, cami, hamam, kale olduğu, konaklama altyapısının hem 

tesis sayısı, hem de yatak kapasitesinin büyük ağırlıkla belediye 

belgeli tesislerdenoluĢtuğu, bununla birlikte bakanlık belgeli 3 

yıldızlı otellerin, özel tesis ve butik otellerin de geliĢmeye 

baĢladığı, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, , plan kararlarında 

çeĢitlilik bulunmakla birlikte, “ekolojik turizm” ,“günübirlik 

turizm” ve “turizm tesis alanı”kimliği tanımlanan, yine plan 

kararlarında turizm yatırımlarına konut alanlarında, 2.konut 

alanlarındave merkez fonksiyonlar içinde yer verilen, plan notları 

ile yeĢil alanlar üzerinde turizm olanağı sağlayan, oysa ki sit 

alanı, tabiat parkı gibi potansiyellere ve/veya kısıtlara sahip, 

eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Ekolojik turizm 

Günübirlik turizm 

yeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri ve kültürel peyzajı 

nedeni ile hassas yaklaĢım 

gerektiren ilçe 
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ġekil 93: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: ġile 

 

ġekil 94: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: ġile 
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ĠLÇENĠN SAHĠP OLDUĞU TURĠZM POTANSĠYELĠ 

ĠLÇENĠN GELĠġMESĠNDE 

ETKĠN OLABĠLECEK 

YAKLAġIMLAR ve 

GÖZETĠLMESĠ GEREKEN 

HUSUSLAR 

ADALAR Tarihi ve kültürel değerler ve turizm altyapısının 

yoğunlaĢtığı ve çeĢitlendiği ancak yine de tarihi ve kültürel 

altyapının ağırlıklı olarak, kilise, köĢk, çeĢme ve cami olduğu, 

konaklama altyapısının hem tesis sayısı, hem de yatak 

kapasitesinin ağırlıklı olarak belediye belgeli tesislerden 

oluĢtuğu, bununla birlikte bakanlık belgeli özel tesislerin ve 

pansiyonların geliĢtiği, yeme içme tesislerinin geliĢtiği, plan 

kararlarında “günübirlik turizm” kimliği tanımlanan, yine plan 

kararlarında turizm yatırımlarına konut alanlarında ve karma 

alanlar içinde yer verilen, kültür eksenli yeniden 

iĢlevlendirilebilecek tarihi yapı stoğunun bulunduğu, sit alanı, 

tabiat parkı ve kuĢ gözlem alanı gibi potansiyellere ve/ veya 

kısıtlara sahip, eriĢilebilirliği sınırlı ilçe 

Günübirlik turizm 

yeĢil kaçıĢ-mavi kaçıĢ stratejisi 

açısından uygun ortam sunan ve 

potansiyel taĢıyan, 

Sahip olduğu kırılgan doğal 

değerleri nedeni ile hassas 

yaklaĢım gerektiren ilçe 
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ġekil 95: Kültür Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Adalar 

 

ġekil 96: Konaklama Altyapısı - Plan Kararları ĠliĢkisi: Adalar 
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4.2.4.6 Değerlendirme: Turizm Altyapılarına Yönelik Temel Stratejiler 

a) Kültür Üçgeni Ġçindeki Ġlçeler Ġçin Ortak Altyapı Stratejileri 

Kültür üçgeni içinde yer alan Fatih, Beyoğlu, BeĢiktaĢ, ġiĢli, Kadıköy, Üsküdar ve Eyüp 

kendi içlerinde farklı özelliklere sahip olmaları dikkate alınarak, turizm altyapılarına yönelik 

olarak ortaklaĢtırılabilecek stratejiler beĢ baĢlık altında özetlenmektedir. 

Kültürel Değerlere ĠliĢkin Stratejiler:  

Strateji 1: Bölgenin sahip olduğu kültürel değerlerin zenginliğini esas alan ve talebe göre 

çeĢitlendirilmiĢ tematik kültür güzergahları oluĢturmak. 

Strateji 2: Ġstanbul‟un kültürel mirasına sahip çıkarken bu mirasının çok katmanlı olduğu, 

evrensel değer taĢıdığı bilincinin yaygınlaĢtırılması. 

Strateji 3: Kentin tarihine iliĢkin bilgilerin değiĢmesini sağlayan ve bu anlamda turizmi 

besleyen arkeolojik alanların düzenlenmesi. 

Strateji 4: Yenikapı‟da kültürel mirasın ve ulaĢım iliĢkilerinin sürdürülebilir yönetimini 

sağlamak üzere mikro alan yönetim modelinin uygulanması. 

Strateji 5: Dünyadaki kent tarımı eğilimleri paralelinde, surlarla bütünleĢen ve Osmanlı 

kültürünün bir geleneği olarak “bostan” kültürünün yaĢatılması. 

Strateji 6: Tersanelerin sanayi mirası olarak değerlendirilmesi. 

Strateji 7: Rekonstrüksiyon yerine mevcut tarihi mirasın kurallara uygun restorasyonlarla 

kültür turizmine kazandırılması. 

Sanat ve Kültür Mekânlarına ĠliĢkin Stratejiler: 

Strateji 1: Tarihi yapıların kültür-sanat ile iĢlevlendirilmesi. 

Strateji 2: Haritalandırma ve belgelendirme konusunda gerekli altyapıların kurulması, sanat ve 

kültür ortamının dijital platformlarda; yazılı dökümanlarda vb. tanıtıcı belgelerde daha etkin 

yer alması. 

Strateji 3: Kentlinin ve turistlerin kullanımına açık olan kamusal alanların desteklenmesi ve 

güçlendirilmesi ve sanat ve kültür ile iĢlevlendirilmesi. 

Strateji 4: Mevcut özgün yapı stokunun ve sanayi mirasının korunarak kültürel fonksiyonlara 

ve kültür endüstrilerinin kullanımına yönelik yeniden iĢlevlendirilmesi. 

Strateji 5: ÇağdaĢ bir anlayıĢla kurulacak müzeleri desteklenmesi. 
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Strateji 6: Yenilikçi sanatçıların ve sanat topluluklarının desteklenmesi. 

Strateji 7: Festivallerin ve kültürel/sanatsal etkinliklerinin desteklenmesi. 

Strateji 8: Kültür üçgeninde daha fazla buluĢma mekânlarının yaratılması. 

Konaklama Mekanlarına ĠliĢkin Stratejiler: 

Strateji 1: 4 ve 5 yıldızlı otellerin Tarihi Yarımada‟nın çeperlerine yönlendirilmesi. 

Strateji 2:Fatih, Beyoğlu, Üsküdar ve Eyüp‟te yer alan 3 yıldızlı ve butik otellerin kalitesinin 

yükseltilmesi, sınırlı olarak geliĢtirilmesi. 

Strateji 3: BeĢiktaĢ ve ġiĢli‟de 4-5 yıldızlı otellerin yoğunlaĢmasının kontrol altında tutulması 

Strateji 4:Belediye belgeli tesislerin kalitesinin denetlendiği sistemin geliĢtirilmesi. 

Strateji 5: Ev pansiyonculuğu ve konutların kısa süreli kiralama sisteminin yasal düzenleme 

altına alınması. 

Strateji 6:Konaklama tesisleri için elveriĢli olmayan yapı stokunun, bu iĢlev için 

kullanılmasının sınırlandırılması. 

Strateji 7:Konut-konaklama iĢlevlerinin dengesinin sürekli izlenmesi. 

Teknik Altyapılara ĠliĢkin Stratejiler: 

Strateji 1:Mevcut karayolu taĢımacılığının Tarihi Yarımada üzerinde oluĢturduğu baskının 

azaltılması. 

Strateji 2:Deniz ve göl kıyılarında ve açıklarında gerçekleĢecek su sporlarının doğal yapıyı 

zedelemeyerek Ģekilde geliĢtirilmesi ve bunun için teknik olanakların sunulması. 

Strateji 3:Kültür üçgeni içindeki önemli destinasyonların yaya ve bisiklet ile eriĢilebilir 

olmasının sağlanması. 
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Plan Kararlarıyla Ġlgili Stratejiler 

YerleĢmenin gelecekteki arazi kullanım kararlarını üreten 1/5000 ölçekli nazım plan ve 

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında kiĢilerin tercihine bırakılan iĢlev kararları verilerek 

uygulamalar esnekleĢtirilmektedir. Esnek lejant kullanımları olarak genellikle hizmet (ofis, 

ticaret, turizm, rezidans), konut, sosyo-kültürel ve donatı alanları gibi iĢlev alanları 

tanımlanmaktadır. Bu alanlarda konut yapılabileceği gibi, istendiği takdirde otel, kültürel 

tesisi veya alıĢveriĢi merkezi de yapılabileceği anlaĢılmaktadır. Bu tip birbirinden farklı 

kullanımların gece ve gündüz nüfus yoğunlukları, getireceği trafik yoğunluğu, ihtiyaç 

duyacağı ulaĢım imkânları, iliĢki içinde olması gereken diğer donatı alanları birbirinden 

farklıdır. Bu nedenle planların ulaĢım, nüfus büyüklüğü ve yoğunluğu, donatı alanları ve 

bunların birbiriyle iliĢkileri bağlamında çözüm üretmediği görülmektedir. Bu tür esnek 

kullanımların yer ve büyüklük açısından belirsizliği önemli bir sorundur. Bu nedenle 

aĢağıdaki stratejiler önerilmektedir.  

Strateji 1: Fatih ve Beyoğlu bölgesi planlarında kullanılan Ticaret Hizmet Turizm-THT 

lejantının ve plan notlarının yarattığı kapasite hesabının yapılamaması sorununun önüne 

geçecek bir plan dilinin geliĢtirilmesi. 

Strateji 2:Kentin en kıymetli alanlarında çoğunlukla turizm eksenli olan ve plan kararlarını 

delen tepeden inme proje uygulamaları yerine katılımlı süreçlerle alan yönetimi 

uygulamasının benimsenmesi. 

Strateji 3:Mekansal stratejik planlama yaklaĢımının benimsenmesi. 

Strateji 4: Katılımcı, Ģeffaf ve denetleyici mekanizmaların önünün açılmasının sağlanması ve 

kentin sahiplenilmesi için kentlilere imkan sunulması; bu kapsama Turizm Konseyi sistemine 

iĢlerlik kazandırılması. 

Strateji 5:Haliç‟in bir kültür vadisi olarak bütüncül bir Ģekilde planlanması ve yönetilmesi için 

gereken altyapıların oluĢturulması. 

Strateji 6: Kültür üçgeninin önemli bir parçası olan ġiĢli-BeĢiktaĢ aksının yoğun 

yapılaĢmasının, kentin siluetinin bozulmasına neden olmayacak biçimde düzenlenmesi. 

Strateji 7: Kentsel dönüĢüm alanlarının, kullanıcılarıyla birlikte yaĢayan mekanlar olduğunu 

bilerek ve bu farklı sosyal dokularıyla özdeĢleĢen mekanları kullanıcılarıyla birlikte 

dönüĢtürerek, adeta “yapay tiyatro sahnesi” gibi alanların oluĢmasının önüne geçilmesi. 
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b) Kültür Üçgeni DıĢındaki Avrupa Yakası Ġlçeleri Ġçin Ortak Altyapı Stratejileri 

Kültür üçgeni dıĢındaki Avrupa yakası ilçeleri birbirinden çok farklı karakterler taĢımakta ve 

bu yapılarıyla çeĢitli altbölgeler oluĢturmaktadırlar. En batı ucunda yer alan Çatalca ve Silivri 

ilçelerinin, Eyüp ve Srıyer‟in kuzey kesimleriyle Arnavutköy gibi kuzey bölgesi ilçeler ile 

güney yakada yer alan ilçelerin karakterleri birbirlerinden tamamen farklıdır. Bu alt bölgeler 

için temel olan ve ayrıca Avrupa yakası için ortaklaĢtırılabilecek turizm altyapısı stratejileri 

aĢağıda özetlenmektedir. 

Kültürel Değerlere ĠliĢkin Stratejiler:  

Strateji 1: Ġstanbul turizmi için daha önceki bölümlerde önerilmiĢ olan “Çek-Dağıt” stratejisi 

için Avrupa yakasında en uygun yer Sarıyer olarak gözlenmektedir. Bu konudaki en önemli 

tematik gezi konuları; suyolları ve saray bahçeleri/koru bahçeleridir. Bu konuda belgeleme 

yapılması tanıtma ve uygulama ile ilgili altyapıların oluĢturulması  

Strateji 2: Kültür üçgeni dıĢında en fazla kültürel değere sahip olan Sarıyer‟de kiĢisel deneyim 

çeĢitliliğini artırmak, kalabalık turist grupların ziyaretleri için odak olarak geliĢtirmek yerine; 

bireysel hareketliliğe elveriĢli bir ilçe olarak değerlendirilmesi. 

Strateji 3: Aynı bireysellik çerçevesinde; Sarıyer ve elveriĢli diğer ilçelerde bisikletle ve yaya 

eriĢilebilirliğinin artırılması/kolaylaĢtırılması ve bu alanlardaki kültürel değerler ve tematik 

turlara iliĢkin tanıtıcı broĢür, bilgi ve dokümanın hazırlanması. 

Strateji 4: Deneyim çeĢitliliğini artırmak üzere Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri ile 

Terkos Gölü civarında korunacak doğal alanlarda su sporları, kuĢ gözlemciliği, doğa sporları 

ve ekolojik turizm ortamı için altyapıların geliĢtirilmesi. 

Strateji 5: Yapısı itibariyle ve turist profili bakımından birbirini destekleyen ve birbirinden 

beslenen kültür ve doğa turizminde deneyim çeĢitliliğini artıracak ortamlar sunulması, doğal 

alanlar içindeki kültürel değerlerin geliĢtirilmesi. 

Strateji 6: Kültürel ve doğal değerlerin deneyimlenmesinde yaĢ, gelir, eğitim düzeyi 

çeĢitlenmesine dikkat edilmesi ve her yaĢta turistin ve yerli halkın deneyim yaĢamasına 

olanak sağlayan kolaylıkta ve çeĢitlilikte programların hazırlanması. 
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Sanat ve Kültür Mekânlarına ĠliĢkin Stratejiler: 

Avrupa yakasının Haliç‟in batısı ile K. Çekmece Gölü‟nün doğusu arasında kalan kısmında; 

pek çok bağlamda ele alındığında yaĢam kalitesinin kentin ortalamasının da altında 

seyretmekte olduğu tespit edilmiĢtir. O nedenle bu alanların özellikle kültür-sanat 

altyapısındaki eksiklerin giderilmesi; çarpan etkisiyle beraberinde baĢka sektörlerin ve iĢ 

alanlarının da geliĢmesine; daha yaĢanabilir mekanlar olmasının sağlanmasına katkıda 

bulunacaktır. Bu bakımdan aĢağıda ifade edilen stratejiler geliĢtirilmiĢtir. 

Strateji 1: Desantralize olması öngörülen sanayi mekanlarının fiziksel koĢullarına bağlı olarak 

kültür-sanat ve kültür endüstrisi altyapısı için kullanılması, yine fiziksel koĢullarına bağlı 

olarak spor alanları olarak da değerlendirilmesi 

Strateji 2: Var olan kültür ve sanat alanlarının öncelikli olarak turistler ve turizm sektörü için 

değil, kentliler ve onların yaĢam kalitelerini yükseltmek amacıyla kullanılması 

Kentin sosyalleĢme alanları; açık alanları ve kamusal alanlarının geliĢtirilmesi konusunda 

yaĢanan sıkıntıları; kentin en önemli iĢlevlerinden olan bir araya gelme iĢlevini özel sektörün 

yapmakta olduğu yatırımlar eliyle geliĢtirmeye yönelik bir “kendi haline bırakma ve bir Ģey 

yapmama” eğilimi gözlenmektedir. Bu konu; günümüzün tüketim alıĢkanlıklarıyla da 

desteklenen alıĢveriĢ mekanları ile vücut bulmaktadır. Oysa; insan yaradılıĢı itibariyle sürekli 

tüketim odaklılığı değil; üretmeyi de gerçekleĢtirebildiği ölçüde mutlu ve ihtiyaçlar 

hiyerarĢisinin en üst basamağındaki “kendini gerçekleĢtirme” düzeyine yaklaĢmaktadır. Oysa 

alıĢveriĢ merkezlerinde ya da benzeri tüketim alanlarında ancak paraya tahvil olmuĢ 

alıĢkanlıklar; sanki yaĢamın olmazsa olmazları gibi sunulmakta ve daha da kötüsü; kenti 

yönetenler; bu gereksinimi karĢılamak adına mekan üretmemekte / üretememektedir. Bu 

bağlamda aĢağıdaki strateji önerilmektedir: 

Strateji 3: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından yukarıda özetlenen 

durum kapsamında kentlilerin ve özellikle gençlerin ve çocukların, üreterek zaman 

geçirebilecekleri atölyeler, spor ve kültür-sanat alanları; sergi mekanları ve kısa süreli ve 

dönüĢümlü kurs vb. alternatifler için mekanlar geliĢtirmesi  
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Konaklama Mekanlarına ĠliĢkin Stratejiler: 

Strateji 1: Mevcut ve boĢ yapı stokunun değerlendirilmesi ve yeni konaklama tesisleri 

üretilme zorunluluğunun bertaraf edilmesi için özellikle fuar ve kongre turizmi bağlamında 

yerli ve yabancı turistlerin konaklama ihtiyacını gidermek üzere, konut amacıyla üretilen yapı 

stokunun turizm için kullanımının sağlanması ve bu konudaki kayıt dıĢılığın önüne geçilmesi, 

bu konudaki hizmet kalitesinde güvenceden söz edilebilmesi için denetim mekanizmasının 

etkileĢtirilmesi. 

Strateji 2: Tarihi Yarımada‟ya komĢu olan Zeytinburnu‟nun bu konumu nedeniyle son 

yıllarda kazandığı çok yıldızlı otel yatırımı eğilimlerinin dikkatli yönetilmesi yapıların 

formunun ve yüksekliklerinin Ġstanbul‟un siluetini zedelememesi için gereken tedbirlerin 

alınması, yapıların fiziksel hacimlerinin belirlenecek bir ölçünün üzerine çıkmaması ve 

küresel modern yapı rüzgarının etkisiyle kentin kimliksizleĢmesine ve dünyanın herhangi bir 

yerindeymiĢ hissi ile yapılaĢmasına göz yumulmaması. 

Strateji 3: Yukarıda ifade edilen yaĢam kalitesi düĢük olan özelikle Haliç-Küçükçekmece 

arasında kalan bölgenin kentsel dönüĢümünde turizm sektörünün ucuz, temiz ve gençlik 

turizmine hizmet edecek donanıma sahip oteller ile geliĢtirilmesinin teĢvik edilmesi. 

Strateji 4: Ġstanbul‟un doğal kaynaklarının (su, temiz hava, enerji vb.) kısıtlı olması nedeniyle 

kentte büyük alan kullanımı gerektiren; ulaĢım bakımından kente yük getiren ve doğal 

kaynaklarını yoğun olarak tüketen turizm türlerinden kaçınılması. 

Strateji 5: Kentin yöneticilerinin kent için “fayda-maliyet” analizi yapması ve ne karĢılığında 

doğal kaynakların ve kültürel kimlik öğelerinin turizme açıldığının hesabının iyi 

değerlendirmesi ve buna bağlı olarak istenmeyen türler için konaklama altyapısının 

oluĢturulmasının önüne geçilmesi ve kolaylaĢtırıcı olunmaması. 

Teknik Altyapılara ĠliĢkin Stratejiler: 

Avrupa yakası kültür üçgeni dıĢında ve özellikle Haliç‟in doğusu ile K. Çekmece‟nin batısı 

arasında kalan alanda; yaĢam kalitesinin düĢük olduğu (kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarı; 

harcanan su miktarı, hava kirliliği, gürültü vb.) turizm taĢıma kapasitesi bölümünde yapılan 

çalıĢmalar ile ifade edilmiĢ durumdadır. Bu alanlarda; turizme yönelik değerlendirmeler ve 

stratejilerin öncelikle; kentlilerin yaĢamsal ihtiyaçlarının görülmesi bakımından ele alınması 

bir temel strateji olarak kabul edilmelidir.YaĢam kalitesi yükselmiĢ ve temel insani ihtiyaçları 

sağlanmıĢ, estetik değeri yükselmiĢ yaĢam mekanları; ancak o haliyle turizm (ve destekleyici 

sektörler için) için cazibe alanları haline gelebilir. Aksi halde; bugünkü ulaĢım problemleri ve 
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temel altyapı eksikleriyle turizm sektörüne yönelik yapılan yatırımlar, fizıbıl olmayan, atıl, 

boĢ, büyük hacimler olarak kentsel mekanı iĢgal etmektedir. Alandaki ulaĢım problemi; 

özellikle Bağcılar; Güngören, BayrampaĢa, Esenler, Bahçelievler gibi yoğun yerleĢim 

alanlarında dikkati çekmektedir. Bu bağlamda aĢağıdaki stratejiler önerilmektedir.  

Strateji 1: Bu alanlardaki ulaĢım sorununun giderilmesi için; raylı taĢımacılığın kapasitesinin 

artırılması; yeni hatlarla paralel ve çapraz bir Ģekilde ilçeler arasındaki iliĢkinin 

güçlendirilmesi ve bu güçlü iliĢkinin mutlak Ģekilde denizyolu taĢımacılığı ile 

bütünleĢtirilmesi  

Strateji 2: Kıyı alanlarındaki ilçelerden Bakırköy daha yoğun bir merkez olarak kabul 

edildiğinde; Avcılar ve Zeytinburnu‟nun kıyıya paralel ve karĢı yaka ile Adalar arasındaki 

ulaĢım iliĢkilerinin denizyolu ile güçlendirilmesi. 

Strateji 3: Kentin bu bölgesinde yapılacak konaklama yatırımlarının iĢlerlik kazanabilmesi 

için Tarihi Yarımada ve geniĢ anlamda kültür üçgeni ile ulaĢım iliĢkisinin daha hızlı, konforlu 

ve alternatifli olarak güçlendirilmesi. 

Strateji 4: Sadece Türkiye‟nin en önemli havalimanı olmayan aynı zamanda Avrupa kıtasında 

önemli bir üs olan Atatürk havalimanının kentin farklı bölgeleri ve yakın çevresi (özellikle 

Trakya) ile olan ulaĢım iliĢkisinin; otobüslerle ve kısıtlı sayıda merkeze aktarma biçiminde 

geliĢmesinin ana eriĢim biçimi olmaktan çıkarılması. 

Strateji 5: Metro bağlantılarının farklı ulaĢım modları ile bütünleĢmesi sağlayabilmek için 

yeni hatlarla desteklemesi. 

Strateji 6: Günde ortalama 20.000 kiĢiye yaklaĢan Atatürk Havalimanı ile Ġstanbul‟a gelen 

turistlere daha hızlı ulaĢım imkanları sunulması. 

Strateji 7: Aktarma için bekleyen transit yolcuların, aktarma vakitlerini kent içinde 

geçirmelerini teĢvik etmek üzere kolaylaĢtırıcı altyapılar oluĢturulması. 

Strateji 8: Genç ve sırt çantalı turistler ile hızlı tur yapmakta olan transit yolcular için bisiklet 

ile kısa ve tanımlı bir alanda uygun biçimde tur ve ulaĢım bağlantıları tasarlanması ve bilgi 

panoları, broĢür vb. ile tanıtılması. 

Strateji 9: BaĢta Kültür Üçgeni ilçeleri olmak üzere, Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçelerde 

yapılacak turizm yatırımlarında ilçelerin yoğun olan su tüketim yüklerine yenilerini de ekleme 

tehlikesinin dikkate alınarak yatırım izinlerinin verilmesi. 
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Plan Kararlarıyla Ġlgili Stratejiler: 

Strateji 1: Kentin geliĢme ekseni olarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kabul 

edilmiĢ olan doğu-batı kanat çekim merkezleri kararlarına uygun geliĢimin desteklenmesi. 

Strateji 2: Doğu-batı aks boyunca geliĢmenin dıĢındaki geliĢme eğilimlerinin; özellikle 

kuzeye olan saçaklanmanın karĢısında durarak turizm iĢlevinin ve ilgili/destekleyici 

sektörlerin de bu çerçevede geliĢmesi, kentin kuzeyinin mutlak korunması. 

Strateji 3: Kıyı alanlarının kamuya açık alanlar olarak düzenlenmesi ve eksik olan kültür-

sanat altyapı olanaklarının yaratılması. 

Strateji 4: Kentsel dönüĢümün geliĢtirilmesinde turizmin bir kaldıraç olarak kullanılması, 

ancak bunun; yerel yaĢam ortamını dağıtmadan yapılması. 

Strateji 5: Mekansal stratejik planlama anlayıĢıyla benzer karakterler taĢıyan altbölgeler için 

izleme, değerlendirme süreçlerini içeren alan yönetimi yaklaĢımının geliĢtirilmesi. 

c) Kültür Üçgeni DıĢındaki Anadolu Yakası Ġlçeleri Ġçin Ortak Altyapı Stratejileri 

Kültür üçgeni dıĢındaki Anadolu yakası ilçeleri Avrupa yakası ilçeleri kadar olmasa da 

birbirinden farklı karakterlere sahiptirler. Özellikle bazı ilçelerin sınırlarının E-5 altından E-5 

üstüne kadar uzanması bu bölgelerdeki ilçe belediyelerinin uygulayacağı politikaları 

farklılaĢtırmaktadır. Bu özellikleriyle Anadolu yakasında oluĢan alt bölgeler için 

ortaklaĢtırılabilecek turizm altyapısı stratejileri aĢağıda yer almaktadır.  

Kültürel Değerlere ĠliĢkin Stratejiler:  

Strateji 1: “Çek-Dağıt” stratejisi için Anadolu yakasında en uygun mekanlar; Adalar; Beykoz 

ve ġile olmalıdır. O nedenle; bu üç ilçede konaklama kapasitesini daha fazla artırmaya 

gidilmemesi; bunun yerine kültürel ve doğal değerlerin keĢfedileceği çek-dağıt stratejisi için 

gereken belgelemelerin yapılması, uygulama için altyapıların oluĢturulması. 

Strateji 2: Her üç ilçedeki kültür mirasının tüm katmanlarıyla birlikte ve kendi doğal ortamı 

içinde korunması. 

Sanat ve Kültür Mekânlarına ĠliĢkin Stratejiler: 

Strateji 1: Bu yakadaki kültür sanat mekanlarının geliĢtirilmesinde özellikle Ġstanbul‟un 

çeperlerinde bulunan vakıf üniversitelerinin yakın çevreleri için bir odak ve geliĢme dinamiği 

olarak değerlendirilmesi. 
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Strateji 2:Öte yandan üniversite öğrencilerinin de kampüslerinin yakın çevresiyle birlikte 

yaĢar duruma gelmesi; yakın çevresinde etkileĢimde bulunması; yeme, içme vb. soysal 

tesislerin geliĢtirilmesini teĢvik etme. 

Strateji 3: Anadolu yakasında kültür ve sanat odağı olarak geliĢmekte olan Kadıköy 

merkezinin bu konudaki geliĢiminin ve altyapısının desteklenmesi. 

Strateji 4: Ġlçe belediyelerinin kültür sanat programlarının içerik yönünden zenginleĢtirilmesi, 

toplumun tüm kesimlerine hitap edebilir hale getirilmesi. 

Konaklama Mekanlarına ĠliĢkin Stratejiler: 

Strateji 1: Anadolu yakasında geliĢmekte olan 4-5 yıldızlı konaklama tesislerine gelen 

turistlerin kentin ana kültürel çekirdeğine (Tarihi Yarımada ya da daha geniĢ bir ifadeyle 

kültür üçgenine) gitmelerinin kolaylaĢtırılması, özellikle Marmaray bağlantı yollarının 

düzenlenmesinin hızla tamamlanması. 

Strateji 2: Sancaktepe‟de geliĢme potansiyeli olan sağlık turizmine konaklama olarak hizmet 

etmek üzere Tuzla, Pendik, AtaĢehir civarındaki konaklama altyapılarının değerlendirilmesi, 

Sancaktepe ile bu yerleĢmeler arasındaki ulaĢım iliĢkilerinin özellikle raylı sistemlerle 

iyileĢtirilmesi. 

Strateji 3: Anadolu yakasının doğu çeperlerine; Avrupa yakasının batısında olduğu gibi 

önemli ve büyük bir kongre ve fuar kompleksinin oluĢturulması paralelinde Anadolu 

yakasının fuar ve kongre mekanlarının bu bölgelerdeki konaklama mekanlarıyla denizyolu, 

raylı toplu taĢımacılık sistemleriyle bağlantılarının sağlanması. 

Strateji 4: Anadolu yakasında yeni geliĢmekte olan konaklama tesislerinin çevresinde Adalar; 

Bağdat Caddesi, ġile gibi bölgelerde gezip keĢfedecek kültürel mekanlar, kültür tesisleri, 

yeme-içme mekanların geliĢtirilmesi. 

Strateji 5: Bölgenin kuzeyindeki konaklama tesislerinin düĢük yoğunluklu, butik olarak 

geliĢmesini, günübirlik tesislerinin kalite düzeylerinin yüksek seviye tutulması. 

Strateji 6: Adalar‟ın geçmiĢ dönemlerden bu yana Ġstanbul‟un sayfiye yeri olması, bu 

özelliklerini bugün de doğal imkanları (orman, deniz, kıyı); kent sorunlarından (gürültü, 

trafik) uzak olması gibi nedenlerle artırarak koruması kendine özgü dokusuyla yerli ve 

yabancı turistlerin ilgisini yoğun bir Ģekilde çekmesinden yola çıkılarak Adaların bu ünik 

özelliğinin korunması ve bu kapsamda yeni yapılaĢmalara konu edilmemesi, mevcut yapı 

stokunun turizm için elveriĢli hale getirilmesi. 
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Teknik Altyapılara ĠliĢkin Stratejiler: 

Strateji 1: Üçüncü Köprü ve bağlantılı çevre yollarının Beykoz ve ġile bölgesinden geçecek 

olmasının yerleĢimin eko-sistemini etkileyecek olması tartıĢmasız olarak kabul edilmektedir. 

Bu tahribat; bölgedeki mevcut turizm dokusunu (butik, ekolojik, küçük ölçekli) zedeleme 

tehdidi altında bırakmaktadır. Ayrıca; yaratacağı muhtemel geliĢme baskısı, yüksek 

yoğunluklu yapılaĢmaya dönüĢme tehdidini de barındırmaktadır. Dolayısıyla ileriye dönük 

olarak ekolojik eksenli turizm geliĢmelerini olumsuz etkileyecektir. Bu olumsuz geliĢmenin 

önüne geçmek için ve transit taĢımacılığın sahip olması gereken en önemli özellik olan az 

bağlantı yolu ile süratli ulaĢıma imkan sunmasını da destekleyebilmek bakımından bağlantı 

yollarının az sayıda giriĢ-çıkıĢla çevre yoluyla bağlanması. 

Strateji 2: Anadolu yakası içinde en az yeĢil alan kiĢi baĢına 3, 11 ile Sultanbeyli ve 4,89 ile 

Kartal‟dır. Bu ilçeleri 7-8 aralığında seyreden Pendik ve Ümraniye takip etmektedir.Tuzla, 

Sancaktepe ve Maltepe‟de; büyük korular ve orman alanların olduğu için, yerli halkın günlük 

kullanımına açık olan park- bahçe alanları kısıtlıdır. Bu bağlamda önceliğin yerel halkın 

yaĢam kalitesini geliĢtirmek üzere bu bölgelerdeki açık yeĢil alan miktarının artırılmasına 

verilmesi. 

Strateji 3: Anadolu yakası metrosunun hizmete girmesiyle birlikte E-5 hattı boyunca Kadıköy, 

Maltepe, Kartal ilçeleri daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ulaĢım bağlantısına kavuĢmuĢtur. 

Ancak Kadıköy‟den verilen deniz ulaĢımı Maltepe, Kartal ve Pendik‟ten gelen kentlilerin 

iĢyeri-konut iliĢkilerini kurmakta zayıf kalmaktadır. Bu nedenle bu ilçelerden doğrudan deniz 

yoluyla Avrupa yakasına hızlı deniz ulaĢımının oluĢturulması. 

Strateji 4: Anadolu yakasında Ġç kesimlerde yer alan; AtaĢehir, Sultanbeyli, Sancaktepe, 

;Ümiraniye, Çekmeköy gibi yerleĢmeler ise özel mülkiyete dayalı ve lastik tekerlekli çözüm 

eksenli ulaĢım planlamaları nedeniyle; karayolunu yoğun olarak kullanmaktadır. Bu sorunu 

aĢmak üzere; Anadolu yakasında yeni geliĢen bu ilçelerinde eriĢilebilirliğin artırılması için 

metro yapımına hız verilmesi; hatların birbirleriyle bağlantılarının güçlendirilmesi ve deniz 

taĢımacılığı ile entegre çözümler geliĢtirilmesi. 

Strateji 5: UlaĢım çözümleri, öncelikle yerli halkın rahat edeceği Ģekilde düzenlenmeli turist 

de bundan yararlanmalıdır. Turistler için uyarı iĢareti, sesli uyarı vb. evrensel diller 

kullanılması harita, el broĢürleri ile anlaĢılırlığı artırılan sistemler geliĢtirilmesi. 
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Plan Kararlarıyla Ġlgili Stratejiler: 

Strateji 1: 1/100.000 ölçekli plan kararlarının mekânsal izdüĢümlerinin 1/5.000 ölçekli nazım 

planlara yeterince ve doğru olarak aktarılamaması, her bir ilçe belediyesinin yatırımları 

kendisine çekmek, kirletici iĢlevleri desantralize etmek yönünde bağımsız politikalar 

geliĢtiriyor olmaları ara ölçekli bir planlamayı zorunlu hale getirmektedir. Bu soruna çözüm 

olacak ve özellikle turizm iĢlevinin kentteki dengelerinin kuracak ara ölçek (1/25.000) planın 

hazırlanması. 

Strateji 2: Mevcut nazım plan tekniğinde benimsenmiĢ olan plan notu (özellikle yeĢil ve konut 

lekelerinin arasında) aracılığıyla turizm yatırımlarına izin verilmesi denetlenemez konular 

yaratmaktadır. Bunun yanısıra parsel bazında değiĢikliklerle, ilkesiz yer seçim kararları 

geliĢtirilmektedir. Bölüm 2.4de geliĢtirilen ve bağlayıcı karar alması önerilen Turizm 

Konseyi‟nin bu konulardaki sorunları çözüme kavuĢturmada kullanılabilecek Ģekilde 

yapılandırılması. 

Strateji 3: Özellikle kıyı alanlarında, orman alanlarında sürmekte olan kamusal alanların 

özelleĢtirme sürecinin sadece konaklama yatırımı üzerine yönlendirilmemesi, bu alanların 

toplumun kullanımını dikkate alan bir ilkeyle planlanması. 

Strateji 4: Kentsel dönüĢüm projelerinin sadece konaklama tesisi eksenli olmaması, turizmin 

ihtiyaç duyduğu tüm yan sektörlerin bir arada kurgulanması, turizm fonksiyonunun 

çeĢitlendirilmesi, kültür ve kentin donatı alanlarıyla bütünleĢtirilmesine yönelik ilkelerin 

benimsenmesi. 

Strateji 5: 1/100.000 ölçekli ÇDP‟nında Anadolu yakası kuzeyindeki ilçeler için getirilen 

“ekoturizm” kararlarının, 1/5.000 ölçekli planlarda geniĢ alan kullanımı ve yüksek yapılaĢma 

ile çevreyi tehdit edebilecek büyüklük ve yoğunlukta planlandığı görülmektedir. Bunun önüne 

geçilmesi; eko turizmin kendi dinamiklerinin öngördüğü ölçeklerin ve alan büyüklüklerinin 

aĢılmamasının sağlanması.  
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4.2.5 PAZARLAMA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNE YÖNELĠK STRATEJĠLER 

4.2.5.1 Strateji Planının AĢamaları 

Ġstanbul için yapılan turizm çalıĢmasının bir önceki aĢamasında; analiz ve sentez aĢamasında 

öncelikle durum analizi yapılmıĢ, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin çerçevesini çizmek 

üzere teorik araĢtırma, yurt dıĢı örnekleri incelenerek analiz çalıĢmaları desteklenmiĢtir. 

KarĢılaĢtırmalı olarak önemli turizm kentleriyle yapılan kıyaslamalarda Ġstanbul‟un durumu 

değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak mevcut zenginlikler ve potansiyeller tanımlanmıĢ, öncelikler 

ortaya konmuĢtur. Olumlu ve olumsuz özellikleriyle ortaya konan yapı, bir sonraki aĢama 

olan “marka konumlandırma” aĢaması için altlık oluĢturmuĢtur. 

Strateji planlama konusunun en önemli bileĢenlerinden birisi marka konumlandırma 

boyutudur.“Marka Konumlandırması, mevcut durum analizi bulgularının ve araĢtırmaların 

ıĢığında detaylı hedef kitle analizini, bu hedef kitlelerin içgörü ve beklentileri doğrultusunda 

Ġstanbul‟u diğer Ģehirlerden farklılaĢtıracak ortak bir söylemin, yani markanın ana mesajının 

belirlendiği bölümdür. Bu süreçte aĢağıdaki soruların cevaplarının verilmiĢ olması gereklidir: 

İstanbul‟un hedef kitlesi kimdir/kimlerdir? Ġstanbul, küresel turizm pazarında belli kısıtlarla 

tanımlanabilecek bir “hedef kitle” ölçüsünün çok üstünde bir kenttir. Ġstanbul‟un hedef kitlesi, 

dünyada/Avrupa‟da en fazla turist çeken kentlerin ziyaretçileridir. Ġstanbul için belli bir 

milliyet ya da coğrafi bölge ya da etnik kökenden bağımsız olarak hedef kitle 

tanımlanmalıdır. Turistlerin %90‟dan fazlasının hava yoluyla geldiği gerçeğinden hareketle; 

Ġstanbul, 4-5 saat uçuĢla ulaĢılabilen tüm ülkelerden gelen turistler için, “öncelikli 

destinasyon” olma potansiyeli taĢımaktadır. Öte yandan; Ġstanbul, kurvaziyer ile gelen 

turistlerin milliyetine bakıldığında, dünyanın en uzak köĢelerinden dahi turist çeken bir 

kenttir. Bu bakımdan Ġstanbul‟un, dünyanın her yerinden turist çeken bir kent olmak ideali 

olmalıdır. 

“Hedef kitleyi” coğrafi bir kısıtın ötesinde görmek gerektiği açıktır. Hedef kitlenin nereden 

geleceğinden daha önemli bir baĢka konu, hedef kitlenin niteliğine yönelik olmalıdır. 

Ġstanbul‟a nasıl bir turist profilinin gelmesi hedeflemelidir?Turizmin türü, çeĢidi yani 

turistlerin geliĢ amaçları ne olursa olsun, gelen turistin niteliği için idealize edilebilecek ortak 

bir dizi nitelikten söz etmek mümkündür. 

Ġstanbul kendisini, pazarda “ucuz” ve “kalitesi düĢük ürünlerin/hizmetlerin alınabileceği” bir 

kent olarak sunmaya devam ettiği ve bu niteliği sunmaya talip olduğu sürece; rakip kentlerle 

sürdürülebilir bir rekabet ortamını oluĢturması mümkün olamayacaktır. Rakip kentler; 
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sattıkları/sundukları hizmetler karĢılığında elde ettikleri yüksek gelirlerle; daha fazla reklam, 

daha donanımlı hizmet, daha kalifiye iĢgücü gibi daha müĢteri tatminine ve memnuniyetine 

yönelik konulara yatırım yapabilecek zemini sağlama imkanı bulabilirler. Oysa Ġstanbul‟da, 

taĢıma kapasitesi göz ardı edilerek; hizmetin kalitesi önemsenmeyerek ve turistlerin 

beklentileri karĢılanmayarak sunulan her hizmet; Ġstanbul içindeki turizm sektörünün 

birbiriyle daha fazla rekabet etmesine; fiyat kırmasına; kalitenin sağlayacağı olanakların 

kaybedilmesine yol açacaktır. Ayrıca; yatırımcısı için de fizibl olmayan yatırım anlamına 

gelecektir ki, zaten çok kırılgan olan sektörde; fazladan yapılan her turizm yatırımı; hizmetin 

hak ettiği bedelin altında satılmasına zorlayıcı bir unsur olacaktır.  

Öte yandan; fikir önderleri, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar-Ģairler, bilim adamları gibi 

toplumları peĢlerinden sürükleyen, sosyal etki gücü yüksek kimselerin Ġstanbul‟a gelmesi aynı 

zamanda camiaları ve takipçileri için de reklam unsuru olacağını hesaba katmak gerekir. Bu 

gibi toplum lideri kiĢilerin olumlu izlenimleri, büyüyerek yansıyacaktır. 

Bunun dıĢında alternatif turizm türlerinde; örneğin sağlık ve alıĢveriĢ turizmine en yatkın ve 

meyilli ülkelerin Orta Doğu‟dan; kongre, fuar ve iĢ turizmi için dünyanın her yerinden; kültür 

ve yaratıcı sektörler için Avrupa‟dan, kurvaziyer için denizaĢırı ülkelerden turistlerin gelme 

eğiliminin daha yüksek olduğu izlenimi sektör temsilcileriyle yapılan görüĢmelerden 

edinilmiĢtir. Hedefler belirlenirken; stratejilerin de ülkelerin eğilimleri, demografik 

gerçeklikleri bilinerek yapılmalıdır. Örneğin; Orta Doğu kökenli turistlerin geniĢ aileler 

oldukları, büyük otel odalarında (ev tipi, belki çok odalı) hep birlikte kalma eğilimi; buna 

karĢılık Avrupalı kültür turistlerinin kentin çekirdeğine yakın; otelden beklentileri minimize 

edilebilecek buna karĢılık kentteki kültür, sanat ve yeme-içme, gezi alanlarında kalitesi 

yüksek hizmet beklentisi olduğu takdir edilmelidir. Nitekim sentez raporunun içindeki turist 

anketlerinin değerlendirildiği bölümde turist tipolojilerine yönelik tespitler ve analizler detaylı 

olarak yer almaktadır. 

Benzer ve yukarıdaki paragrafı tamamlar bir Ģekilde, Ġstanbul‟un, bir kent (ve bir turistik 

odak) olarak tüm bu beklenti, davranıĢ ve mevcut algısına Ġstanbul‟un nasıl yanıt verdiği 

konusu da “marka konumlandırmasında” ele alınması gereken bir diğer boyuttur. Yani, 

Ġstanbul, kendisini bir kent olarak nerede konumlandırıyor/ nerede ifade ediyor? Ucuz ve kısa 

süreli ziyaret için bir kent mi, mutlaka gezilmesi gereken bir kent mi yoksa bir kongre, 

alıĢveriĢ, spor kenti mi?Bu sorunu yanıtı hiç Ģüphesiz Ġstanbul‟un tarihinde 

aranmalıdır.Ġstanbul, tarihi 10.000 yıla varan egzotik havasıyla turistleri çekmektedir.Zengin 

tarihi, heyecan veren kaos havası, çok katmanlı bir kent olması gibi nitelikleriyle öne 

çıkmaktadır. 
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Marka stratejisi olarak da; Ġstanbul için “alternatif turizm türleri” olarak kabul edilen turizm 

türlerini; birbirinin alternatifi görmekten vazgeçmek gerekir. Farklı turizm türleri; prensip 

olarak birbirinin alternatifi değil, birbirinin bütünleyeni olarak görülmelidir. Alternatif turizm 

türlerinin turistler için farklı deneyimler sunan, onları heyecanlandıran ve sonuç olarak da 

daha uzun süre kalmalarını ve daha fazla harcama yapmalarını sağlayan biçimde 

kurgulanması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için; yapılacak stratejilerin bir kısmı tümüyle; 

reklamcıların, turizmcilerin vb meslek alanlarının uzmanlık alanına girer. Ancak kent 

plancılarının da; uzmanların geliĢtireceği stratejilerin mekansal olarak sağlanmasında 

sorumlulukları vardır. Daha açık bir ifadeyle; Ġstanbul kenti, bir Ģekilde iliĢkisi kurulmuĢ olan 

birbirinden farklı turizm türleri arasındaki geçiĢkenliğin sağlanabileceği zemini 

hazırlamalıdır. Bunun en temel, en öncelikli koĢulu (ki bu koĢul aynı zamanda hem turist 

anketlerinde en problemli görünen konudur hem de kentin yerlileri için de yaĢam kalitesinin 

düĢmesine sebep olan bir unsurdur) ulaĢımın altyapı ve kalite olarak geliĢtirilmesidir.Ġkinci 

konu da; yine turist anketlerinde önemli bir sorun olarak görülen; iletiĢim kanallarının yaygın, 

kolay ulaĢılır, güncel ve dijitalleĢtirilmesi konusudur.Örneğin; gelen tüm turistlerin Anadolu 

Kavağı‟ndaki kaleden; ġile‟deki ekolojik köylerden haberdar olması ve kolay hızlı, ucuz 

ulaĢımının sağlanması kentin marka konumlandırmasının en temel iki unsurunu 

oluĢturmaktadır. Ġstanbul‟un zaten marka olan değerinin/adının nasıl bir strateji ile 

konumlandırılacağı, markanın ana mesajının nasıl ve hangi önceliklerle hayata geçirileceğinin 

de iyi belirlenmesi anlamına gelmektedir. 

Pazarlama Planı 

Pazarlama planında; marka konumunun ve iletiĢim stratejisinin nasıl hayata geçirileceğinin 

yol haritasının çizilmesi ve belirlenen hedeflere varmayı sağlayacak yaratıcı fikirlerin belli bir 

zaman planı içerisinde oluĢturulması gerekir. Pazarlama planında karar verilmesi gereken en 

önemli konulardan birisi; hangi pazarlama araçlarının/mecralarının kullanılacağıdır. Yaratıcı 

fikirler ve aktivitelerle ve zamanı iyi yöneterek stratejilerin geliĢtirilmesi gerekir. Bu konunun 

detaylarına 4.3.5.2. Ġstanbul Kentsel Pazarlama Stratejik Planıbölümünde değinilecektir. 
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Performans Takibi 

Performans takibi, pazarlama zincirindeki halkalardan biridir.“Performans Takibi”, genel 

iletiĢim stratejisinin ve pazarlama aktivitelerinin performanslarının düzenli olarak ölçülmesini 

sağlayacak spesifik performans göstergelerinin ve ölçüm metotlarının belirlendiği bölümdür. 

Performansın takibi aynı zamanda “Ġstanbul Turizm Platformu”için önerilen görev tanımında 

da yer almalıdır. Ġstanbul turizm stratejisinin ne kadar verimli olduğu (yani ne kadar girdiye 

karĢılık ne kadar çıktı alındığı), hedeflere ne kadar yaklaĢıldığı, hedeflere ulaĢmadaki 

engellerin tanımlanması, giderilmesi için çalıĢmalar yapılması, performans takibi ile mümkün 

olabilir. Bu çerçevede; Ġstanbul turizm performansı, turizmine tanıtım ve pazarlama 

performansı hangi kriterlere göre değerlendirilmelidir? Ġstanbul‟da turizmin performansını 

değerlendirecek kriter; tanımlı bir süre için gelen turist sayısı mı, turistlerden elde edilen gelir 

mi, yatak sayısı mı, bir müzenin ya da kültürel değerin ziyaretçi süresi mi olmalıdır?Bu 

soruların yanıtı; Ġstanbul için tanımlanmıĢ olan vizyon ile bu vizyona giden yoldaki amaç ve 

hedeflerle belirlenmelidir.Hem turizm planının kendi içindeki tutarlılığının sağlanması, hem 

taĢıma kapasitesinin öngörülerinin dikkate alınması; hangi performans ölçütlerinin kabul 

edileceğini belirler. 
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4.2.5.2 Ġstanbul Kentsel Pazarlama Stratejik Planı 

Ġstanbul‟un küresel turizm pazarındaki markalaĢma sürecinin konumunu anlamak için; 

öncelikle literatür taraması yapılarak kentlerin rekabet güçleri ve markalaĢma durumları 

değerlendirilmiĢtir. Aynı zamanda Ġstanbul‟un da rakibi olan yurtdıĢından kentlerin 

değerlendirmesi yapılmıĢtır. Bu kentlerin incelenmesinden çıkan sonuçlar aĢağıdaki kriterler 

çerçevesinde yorumlanmıĢtır. Sonuç olarak; bir kentin markalaĢma sürecinin 

değerlendirmelerinde öne çıkan 7 kriter bulunmaktadır. Bu bölümde; Ġstanbul için pazarlama 

ve imaj stratejilerinin belirleyicisi olan bu kriterler değerlendirilmiĢtir. Bu kriterler Ģunlardır: 

1) Büyüklük,  

2) Özgünlük ve karakter,  

3) EtkileĢim/iletiĢim,  

4) Küresel etki, 

5) Güçlü altyapı,  

6) Ruh,  

7) ġehre mal olmuĢ sembol. 

Dünyada turizm ile anılan (ya da Ġstanbul için rakip olduğu düĢünülen) her bir kent için, bu 

kriterler farklı anlamlar taĢımaktadır. Kentleri, yukarıda sıralanan kriterlere göre farklı 

Ģekillerde kategorize etmek mümkündür. Örneğin bazı kentlerin; yukarıda sıralanan kriterlerin 

bir kısmının geliĢmiĢ ve bilinen bir markaları olarak dünya turizm pazarında yer edindiği 

kabul edilebilir. Bu kentler, dünyada markalaĢma sürecinde diğer Ģehirlerden daha ileride olan 

ve uzun yıllar içerisinde farklılaĢmayı baĢarmıĢ, aynı zamanda dünya markası olma 

yönündeki kriterlerin de pek çoğunu yerine getirmiĢ kentlerdir. Ancak bir kentin dünya 

çapında bir marka olması, yukarıda sıralanan her bir kriteri sağlaması anlamına 

gelmemektedir. Örneğin; Las Vegas hiçbir zaman küresel ticaret merkezi olmamıĢtır ama 

kumar ve gece hayatı ile öne çıkan bir marka olarak tüm dünyada tanınmıĢtır. Bir baĢka örnek 

olarak; Prag hiç tartıĢmasız özgün karakteri ve ruhu olan bir Ģehirdir ve bu nedenle 

milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir ve bir markadır. Ancak Prag hiçbir zaman 

büyük bir kent olmamıĢtır (Ġstanbul‟un bir ilçesi kadar nüfusa sahiptir) ve bu durum bir 

eksiklik olarak da Prag‟ın turizm pazarına olumsuz dönüĢ yapmamıĢtır. Güçlü bir altyapısı 

olmadığı halde, Atina bir baĢka önemli turizm kentidir. Dubai, özgün bir karakteri ve ruhu 

konusunda sorgulanabilir bir kent olmakla birlikte; farklı bir kesim turist için son derece cazip 

olanaklar sunmaktadır ve dünyaca bilinen bir markadır. 



 

 

304 

Ġstanbul‟a gelindiğinde; turist anketleri, odak ve çalıĢtay toplantıları ile arama konferansı, 

1.cil ve 2.cil kaynakların değerlendirilmesi sonucunda; Ġstanbul için birtakım sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır. Bu sonuçlar aynı zamanda Ġstanbul‟un pazarlama ve tanıtım konusundaki 

stratejilerine de yol gösterici olacaktır. Ġstanbul için yapılan değerlendirme Ģu Ģekildedir: 

1. Büyüklük: Ġstanbul, büyüklük olarak yani turistler için çeĢitli tur olanakları, turizm 

alternatifleri sunmak açısından çok alternatifler sunan bir kenttir. Ancak bu konuda 

geliĢtirilmesi, tematik turların artırılması; turizmin bir hikayeyle, bir öyküyle akılda kalır 

biçimde sunulması sağlanmalıdır. Kent; büyüklüğüne yaraĢır bir Ģekilde altyapı olanaklarıyla 

da turistleri rahatlatıcı ve seyahatlerini kolaylaĢtırıcı tedbirler almak zorundadır. Bu tedbirlere 

yönelik ipuçları, fiziksel, sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi çerçevesinde sunulmuĢtu. 

Ġstanbul‟a baĢka kentlerden ve baĢka ülkelerden ulaĢımla baĢlayan turizm serüvenine kent 

içindeki ulaĢım sorunlarıyla gölge düĢmesinin önüne geçmek; kentin büyüklüğünün 

algılanması için alınacak en önemli tedbirdir.UlaĢtırma bilimine kulak verilmesi; 

Ġstanbul‟daki ulaĢım sorununun önüne geçilmesi için sorumlu davranılması; turizm için 

yapılabilecek önemli bir adım olacaktır.Kentin kent içi trafiğinin raylı ve toplu taĢımacılık 

lehine geliĢmesi; turistlerin de en Ģikayetçi oldukları (Bk. Turist anketleri) konunun bertaraf 

edilmesini sağlayacaktır. 

Bunun dıĢında belirtmek gerekir ki; kentin 13 milyonu aĢan nüfusu ve geniĢ kentsel alanı olsa 

da, genellikle turistler çok kısa zaman ayırdıkları bu kentte vakitlerinin neredeyse tamamını 

Tarihi Yarımada‟da ve birkaç müze-kültürel miras ziyaretinde geçirmektedirler. Kentin ne 

kadar büyük olduğu, daha baĢka ne gibi turizm aktiviteleri olduğu konusunda ya çok kısıtlı 

bilgileri olmakta ya da hiç bilgileri olamadan Ġstanbul‟dan ayrılmaktadırlar. Bunun önüne 

geçilebilmesi için Tarihi Yarımada‟nın tümündeki, “Kültür Üçgeni”nindeki ve kent 

çeperlerindeki turizm olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması Ģarttır. 

2. Özgünlük ve Karakter: Ġstanbul, binlerce yıllık tarihi, kültür birikimi, doğal güzellikleri, 

yolların-kıtaların geçiĢ noktasında olmasının geliĢtirdiği hoĢgörüsüyle, üç uygarlığa 

baĢkentlik yapmıĢ belki de dünyanın en özgün ve en karakteristik kentlerindendir. Turizm 

pazarının her yıl büyümesi; temelde; bu niteliği ve bu niteliğinin ruhuyla birleĢtirebilmesi 

sayesindedir. 

Özgünlük ve karakter, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin en önemli strateji geliĢtirme 

ayağını oluĢturmaktadır. Bir kent; diğerlerinden farklılaĢan noktalarıyla öne çıkmaktadır. 

Kente karakterini veren, kimliği tanımlayan, tarih içinde yerini pekiĢtiren özelliklileri 

özgünlüğüdür. Ancak; bu noktada bazı çekincelere iĢaret etmek; bu stratejinin temelini 
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oluĢturmalıdır. Kent; kullanıcılarına ve ziyaretçilerine bir bellek sunduğu zaman, özgün ve 

karakteristik bir yapıdan söz edilebilir. Örneğin bir turist için yıllar önce geldiği yoldan tekrar 

yürümek; aynı pastanede oturmak, anılarını tazelemek, birlikte geldiği dostlarına o günlerdeki 

halini anlatmak aslında turistin perspektifinden kenti yaĢamak, kenti dünyanın diğer tüm 

kentlerinden ayırt edici olmasını sağlar. Paris için hep söylenen sözü tekrarlamak gerekirse: 

“Napolyon bugün mezarından çıksa yolunu bulur” ifadesi aslında kentteki sürekliliğe, kent 

kültürünün nesilden nesle aktarılmasına iĢaret etmektedir. 

Oysa Ġstanbul bu konuda bir zaaf, bir istenmeyen hız ile değiĢim/dönüĢüm sürecindedir. Bu 

kentte inĢaat sektörü ulusal ekonominin bir önemli halkası olmayı sürdürdüğü sürece; baĢ 

döndüren hızına kentlileri yetiĢemezken, turist için anılarını yad edebileceği bir kent 

olabilmekten de çok uzaklaĢacaktır. Sürekli meydan düzenlemeleri, kamusal alan 

düzenlemeleri; iĢlevi değiĢen yapılar; istikrarla sürdürülmeyen ulaĢım bağlantıları vb. kentin 

bir geçmiĢi, hafızası olduğunu adeta unutturan uygulamalar olarak yansımaktadır. Ġstanbul‟da 

ise, bir nesilden diğer nesle bir ulaĢım türü aktarılamadan kaldırılmakta (treleybüs örneğinde 

olduğu gibi), özgün sivil mimari eserleri apartmanlaĢmakta (Anadolu yakasında yazlık köĢk 

olarak kullanılan yapıların yerlerini alan apartmanlar örneğinde olduğu gibi), hatta 

kullanıcılarının aktif bir Ģekilde karĢı geldiği projeler, kamu eliyle dönüĢüme zorlanmaktadır 

(Sulukule, Emek Sineması örneklerinde olduğu gibi). Buna ek olarak; farklıuygarlıklara 

baĢkentlik yapmıĢ olması, kimliğinin zaman zaman ve istenmeyen bir Ģekilde unutulması, 

sadece Osmanlı mirasının önemseniyormuĢ gibi görünmesi ama bunun tam aksine, Osmanlı 

döneminden kalan sivil mimari örneklerinin de yok olmasına seyirci kalınması ayrı bir 

çeliĢkiyi dikkatlere sunmamızı zorunlu hale getirmektedir. 

Özetlenecek olursa; kentin pazarlama ve tanıtım stratejilerinin bel kemiğini oluĢturan 

özgünlük ve karakteristik yapısını koruyan, evrensel geçmiĢini/kültür mirasını gözeten; kentin 

taĢıma kapasitesinin elverdiği ölçüde turizm ile bütünleĢen bir kent olarak tanıtılmasına 

yönelik faaliyetlerin benimsenmesi gerekmektedir. 

3. EtkileĢim/ĠletiĢim: Ġstanbul‟un pazarlama ve tanıtım faaliyetlerindeki iletiĢimi/etkileĢimi; 

değerlendirmek için; literatür taraması yapılmıĢtır. Bu tarama ile kabul görmüĢ iletiĢim 

kriterleri öncelikle belirlenmiĢtir. Belirlenen bu kriterler; bir kentin turistlerle, kentlisiyle, 

yatırımcısıyla etkili iletiĢim kurabilip kuramadığını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Etkili 

iletiĢimin sağlanmasının göstergeleri olarak kabul edilebilecek kriterler Ģunlardır: 

a) Süreklilik, 

b) Ülke tanıtımı ile uyum, 
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c) Hatırlanabilirlik, 

d) Farklılık, 

e) Ġkna edicilik, 

f) Hedef kitleye uygunluk , 

g) Etkili slogan. 

Ġstanbul için bu kriterlerle değerlendirilen iletiĢim unsurları; Ģehrin reklamlarında, internet 

sitelerinde; tanıtım broĢürlerinde, fuar standlarında yani iletiĢim kurulan her mecrasında ele 

alınmalıdır. Ġkinci bir konu da; bu rapor çerçevesinde; bu kriterler etkili iletiĢim için 

kullanılabilecek unsurlara yönelik ipuçları verilmektedir. Bundan daha fazlası yani, sloganın 

belirlenmesi; hangi iletiĢim kanalında ne sıklıkla yayınlanacağı, pazarlama ve tanıtım 

bütçesinden ne miktarda pay alacağı; zamanlaması gibi konular; Ģehir planlama disiplininin 

dıĢındaki konulardır. Bu konu, pazarlama ve tanıtım konusunda profeyonellik gerektirir. Bu 

nedenle; bu çalıĢma çerçevesinde; Ġstanbul‟a iliĢkin ipuçlarından fazlası; Ģehir ve bölge 

planlama meslek alanının dıĢına çıkacağından konunun ana hatları çizilmekte ve kentsel 

ölçekteki ipuçlarının verilmesiyle yetinilmektedir. 

Bu nedenle; ilk strateji olarak; Ģehir plancılarının çizdiği çerçeveden; tanıtım ve pazarlama 

konusunun, “tanıtım ve pazarlama” uzmanları ile ortaya konması gereken bir perspektifi 

olduğu unutulmamalıdır. Bu ilk stratejinin altını çizdikten sonra; yukarıda sıralanan kriterler 

bağlamında Ġstanbul için pazarlama ve tanıtımın etkili bir Ģekilde iletiĢiminin sağlanması için 

gereken değerlendirmeyi Ģu Ģekilde sunabiliriz: 

a) Süreklilik: 

Ġstanbul‟un tanıtımı ve pazarlaması için saptanacak olan strateji; yayınlandığı mecra, dijital 

platformdaki sunumu, kullanılan renk, slogan, imge, tanıtıcı unsurlar bakımından süreklilik 

arz etmelidir. Politik tercihlere göre değiĢen değil, her politik görüĢü içine alan esneklikte ve 

kabul görmüĢlükte olmalıdır. Bir yönetimden diğerine değiĢkenlik göstermesi, süreklilik 

ilkesine ters olur. Tanıtım ve pazarlama unsurlarının neler olacağı konusunda geniĢ katılımlı 

bir mutabakat sağlanması arayıĢıyla hareket edilmelidir. Aksi durumda; sürekliliği sarsılmıĢ, 

pazarda kararlı bir turizm politikası sergilenmesinden uzak kalınmıĢ olabilir. 

Sürekliliği sağlamanın önemli bir yolu, pazara sunulan ürünlerin (örneğin kentin kültür 

mirasının, Boğaziçinin, doğasının, alternatif turizm türleri için altyapısının -sağlık turizmi için 

sağlık tesisi, alıĢveriĢ için AVM ve alıĢveriĢ alanları, kurvaziyer turizm için liman-) sağlıklı 

ve sürekli olarak sunulabiliyor olmasıdır. Dalgalı bir piyasa, değiĢkenlik ve istikrarsızlık 

turizmde ülkeleri ve kentleri en olumsuz Ģekilde etkileyen unsurlar arasındadır. Bu konuda 
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istikrarlı ve kararlı olmanın yolu da, sağlam ve güçlü argümanlarla planlar yapmak ve bu 

planları aynı kararlılıkla uygulamaktır. Planlara uyulmaması, yasadıĢı geliĢmeye göz 

yumulması ya da otonom kararlarla plan öngörülerinin dıĢına çıkılması; orta ve uzun vadede 

tüm sistemi tehdit edecek kadar ciddi sorunlara yol açabilir. 

b) Ülke Tanıtımı Ġle Uyum: 

Türkiye‟ye gelen turistlerin dağılımı incelendiğinde; Antalya‟dan sonra en fazla turistin 

Ġstanbul‟a geldiği bilinmektedir. Antalya ve Ġstanbul açık ara baĢı çekmekte, diğer kentler çok 

geriden gelmektedirler. Bu bakımdan; Türkiye demek Ġstanbul demektir denilirse hatalı 

olmaz. 

ġehir ve Bölge planlama disiplininin ruhunda olan üst ölçekli planlarla uyum, bu noktada da 

belirginleĢmektedir. Türkiye‟nin kendini turizm pazarında nasıl konumlandırdığı, doğrudan 

Ġstanbul‟a, Antalya‟ya gelen turistin tipolojisine, yaptığı harcamaya, kalıĢ süresine, kullandığı 

ulaĢım araçlarına yani her türlü maddi ve manevi davranıĢına/duygusuna yansımaktadır. Bu 

bakımdan ülkeden ayrı bir Ģekilde düĢünülmesi olanaksızdır. Bu kapsamda bölüm 3.2‟de 

ulusal ölçekteki,  

 Dokuzuncu (2007-2013 dönemi) Kalkınma Planı (plan9.dpt.gov.tr), 

 Orta Vadeli Program‟da (2012-2014) Benimsenen Turizm YaklaĢımı 

(www.kalkinma.gov.tr), 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (mevzuat.dpt.gov.tr), 

 TÜBĠTAK Vizyon 2023 kapsamında geliĢtirilen Türkiye Turizm Vizyonu 

(www.tubitak.gov.tr), 

 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2009 yılı onaylı Ġstanbul Çevre 

Düzeni Planı (www.ibb.gov.tr), 

 Ġstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2010-2013 dönemi Ġstanbul Bölge Planı 

(www.istka.org.tr) 

çalıĢmaları değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmaların Ġstanbul için neler ifade ettiği; 4.3.2 

Ġstanbul‟da turizm sektörü için vizyon ve strateji çerçevesi baĢlığı altında detaylı olarak ifade 

edilmiĢtir. Bu çalıĢma bağlamında; Ġstanbul‟un ulusal ölçekteki tanıtımı ile uyumlu olarak 

geliĢtirilen vizyon aĢağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
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Tablo 30: Planların Genel ve Turizm Vizyonlarından Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyonuna Aktarılabilecek ve OrtaklaĢtırılabilecek Kavramlar 

Üst Planlar 
Ekonomik-ekolojik-kültürel sürdürülebilirliği 

sağlamak  

Turizmi çeĢitlendirmek ve tüm yıla ve tüm 

bölgelere yaygınlaĢtırmak  

Turizmin tanıtım ve pazarlama 

olanaklarını artırmak  

Kentin-bölgenin 

altyapısını 

geliĢtirmek 

Turizm sektöründe hizmet kalitesini artırmak 

Turizmde 

niceliksel artıĢ 

sağlamak  

Dokuzuncu 

Kalkınma Planı 

kültürel varlıkların korunması yeni kapasite yaratılması pazarlama kanallarının 

çeĢitlendirilmesi 

  hizmet kalitesinin artırılması   

doğal sermayenin sürdürülebilir kılınması farklı turizm türlerinin ön plana çıkarılması 

Turizm sektörüne kültür ve doğa eksenli bir bakıĢ 

açısının kazandırılması  

turizmin tüm yıla yayılması  

Orta Vadeli 

Program 

Doğal sermayenin korunması ve sürdürülebilir 

kılınması 

Turizm yatırımlarının geliĢmiĢ yörelerden diğer 

alanlara kaydırılarak çeĢitlendirilmesi ve turizm 

faaliyetlerinin tüm yıla yayılması 

pazarlama kanallarının 

çeĢitlendirilmesi  

Ġstanbul baĢta olmak 

üzere geliĢme 

potansiyeli yüksek 

turizm bölgelerinin 

ulaĢım ve teknik 

altyapı 

eksikliklerinin hızla 

giderilmesi 

hizmet kalitesinin artırılması turist baĢına 

gelirin artırılması 

Turizm yatırımlarının yeĢil büyüme yaklaĢımı 

çerçevesinde doğal, tarihi, sosyal ve kültürel 

çevreyi koruyucu ve geliĢtirici bir anlayıĢla ele 

alınması 

fuar alanları, kongre merkezleri, kültür, turizm ve 

konaklama gibi tesislerin geliĢtirilmesi  

Uluslararası turizm pazarından 

alınan payın artırılması için 

tanıtıma ve uluslararası iĢbirliğine 

ağırlık verilmesi 

Turist sayısının 

artırılması 

Ġstanbul baĢta olmak üzere geliĢme potansiyeli 

yüksek turizm bölgelerinin kültürel, sosyal ve 

doğal zenginliklerinin sürdürülebilir turizm 

yaklaĢımıyla değerlendirilmesi 

      

Kültür turizminin geliĢtirilmesi ve kültür ürünleri 

üretiminin teĢvik edilmesi suretiyle kültür 

sektörünün ekonomik boyutunun güçlendirilmesi 

      

Türkiye Turizm 

Stratejisi 2023 

  turizmin çeĢitlendirilmesi özgün özellikleri ortaya çıkartan 

tanıtım stratejilerinin 

geliĢtirilmesi 

  turizm yatırımlarının butik otellere 

yöneltilmesi 

  

sağlık ve termal turizm, kıĢ turizmi, golf turizmi, 

deniz turizmi, eko-turizm ve yayla turizmi, kongre 

ve fuar turizminin geliĢtirilmesi 

kaliteli aile pansiyonculuğunun teĢvik 

edilmesi 

TÜBĠTAK 2023 

Türkiye Turizm 

Vizyonu 

tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması yılın tamamına yayılan ve çeĢitlenen bir turizm 

anlayıĢı 

  turizmin altyapısının 

yanı sıra kent ve 

kentlinin 

altyapısının 

geliĢtirilmesi 

    

yatırımların ölçeğinin sürdürülebilir kent ve çevre 

ölçütleri içinde kalması 

yerel ekonomiye katkının ihmal edilmemesi 

turizmden elde edilecek gelirlerin daha adil 

paylaĢılabilmesi 

kültürler arası diyaloğun artması 

Ġstanbul Çevre 

Düzeni Planı 

Tarihi kimliğini kullanarak kültür turizmini 

güçlendirmesi 

Ġstanbul‟un küresel platformda rekabet 

üstünlüğünün kültür ve turizm potansiyeli ile 

sağlanması 

        

kongre turizmi, ekolojik turizm gibi turizm 

çeĢitlerinin de dikkate alınması 

kitle turizmine alternatif entellektüel turizmin 

desteklenmesi  

Ġstanbul Bölge 

Planı  

Kültürel, tarihi ve doğal mirasını korunması Ġstanbul‟un marka kent haline getirilmesi   Sektörün geliĢimini 

engelleyen veya 

kısıtlayan koĢulların 

ortadan 

kaldırılmasına 

yönelik projelerin 

hayata geçirilmesi 

Turizm hizmetlerinde kalite ve eriĢilebilirliğin 

artırılması 

Sektörde yüksek 

katma değer 

üreten ekonomik 

faaliyetlerin 

desteklenmesi  

YaĢam kalitesinin sürekli yükseltilmesi Turizmin Bölgenin tamamına yayılarak 

çeĢitliliğinin artırılması ve turizm sezonunun bütün 

yıla yayılması 

Kentsel mekan 

kalitesinin 

artırılması 

Küresel rekabet 

edebilirliğin 

sağlanması 

Sürdürülebilir kalkınma Turizm çeĢitlerinin entegrasyonuyla ziyaretçilerin 

ortalama kalıĢ süresinin artırılması  

UlaĢım ve 

eriĢilebilirliğin 

geliĢtirilmesi 

  

Sosyal kalkınma   Turizm altyapısının 

nitelik ve niceliğinin 

geliĢtirilmesi 
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Tablo 34‟de; üst ölçekli planların genel anlamda; Türkiye turizminde hem sayısal bir artıĢ 

arayıĢının olduğu, hem bunun turizmin çeĢitlendirilmesiyle mümkün olacağının kabul edildiği 

gözlenmektedir. Tüm yukarıda ifade edilen “iyi niyetli” yaklaĢımlara rağmen; Türkiye‟nin 

halihazırdaki “az para harcayan, kısa süreli kalan ve genellikle her Ģey dahil paket turları ile 

tatili tercih eden turizm ülkesi olması” imajı Ġstanbul‟a da zarar vermektedir. Her ne kadar 

Ġstanbul‟daki turizm, yapısı itibariyle her Ģey dahil tur sisteminin dıĢında bir turizm konsepti 

sunsa da; Türkiye‟nin adeta yakasına yapıĢmıĢ olan “zengin olmayan turist için cazip” olması 

Ġstanbul için de etkili olmaktadır. Ancak neo-liberal politikalarla, küresel eğilimlerle kentlerin 

ulus devletlerin önüne geçtiği, kentler arası rekabetin, ulusal ölçekteki rekabetten daha güçlü 

etki oluĢturduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle; Ġstanbul‟un vizyonu geliĢtikçe ve 

kendisini bir turizm markası olarak farklı bir noktada konumlandırdıkça; Türkiye‟nin de 

konumu, turizm algısı farklılaĢacaktır. Unutulmamalıdır ki; Ġstanbul, Türkiye‟nin önünü 

açacak, turizm ufkunu geliĢtirecek niteliğe sahiptir. 

c) Hatırlanabilirlik:  

Ġstanbul‟un, iletiĢim stratejisini kurması gereken unsurlardan bir diğeri de hatırlanabilirliktir. 

Ġstanbul, yapacağı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde stratejilerini “hatırlanabilmek” üzerine 

kurmak zorundadır. BaĢarılı bir tanıtım çalıĢması, hedef kitlesine ulaĢmıĢsa, amacına ulaĢmıĢ 

demek olur. Kentin yerli ve yabancı turistler üzerinde hatırlanabilir bir algısının oluĢması; 

iletiĢim kanalının ve imaj unsurlarının doğru kullanılmasına iĢaret eder. Bu noktada, turizm 

sektörünün kırılgan yapısı dikkate alınmalıdır.Sektör hem kiĢisel iliĢkilerle Ģekillenebilmekte, 

hem de en etkili iletiĢim mecrası tecrübe olabilmektedir.Olumlu ve iyi izlenimlerle ayrılan bir 

turist, kenti olumlu hatırlamakta ve öyle de aktarmaktadır.Ancak olumsuz hatırlanan bir kent; 

tecrübe eden kiĢilerin daha fazla ilgisini çekmekte (olumsuz anlamda) ve olumsuz 

izlenimlerini daha fazla kiĢiye yaymaktadır.Bu açıdan bundan sonrası için olumlu imaj 

oluĢturulması, eskiden kalma olumsuz izlenimlerin de yok edilmeye yönelik stratejilerin 

geliĢtirilmesi gereklidir.Ġstanbul‟a her yıl gelmekte olan yaklaĢık 10 milyon turist, en önemli 

reklam unsuru olarak kabul edilmelidir.Bunun da biricik yolu, turistlerin ülkelerine memnun 

bir Ģekilde dönmelerini sağlamaktır. 

Turist anketlerinde; Ġstanbul ile ilgili akla gelen ilk üç Ģey sorusunun yanıtı; yabancı turistler 

için: anıtsal yapılar ve tarihi doku, kozmopoliten ve çok kültürlü bir kent olması ve Ġstanbul 

Boğazı‟dır. YurtdıĢında ikamet eden yurttaĢlar ve yerli turistler için de benzer Ģekilde bu üç 

konu önemli görünmektedir. Ancak, buna ek olarak; köprü, Taksim, Türkiye gibi yanıtlar da 
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alınmıĢtır. O halde; Ġstanbul‟un tanıtım ve pazarlama stratejilerinin bu öne çıkan unsurlar 

çerçevesinde yapılması rasyonel bir yaklaĢım oluĢturacaktır. 

Yine turist anketlerine göre; Turistler açısından Ġstanbul‟un olumlu özelliklerin baĢında 

“kozmopolitan”, “çok kültürlü”, “dinamik”, “büyük kent”, “ilginç”, “heyecanlı”, “çeĢitlilik” 

cevabı alınmıĢtır. Yabancı ve yerli turist açısından olumlu özellikler farklılık göstermektedir. 

Yabancı turistler ikinci sırada “insanların davranıĢ özelliklerini, üçüncü sırada “gastronomi”yi 

belirtmiĢlerdir. “Anıtsal yapılar ve tarihi doku” her üç turist grubu için de önemli olumlu bir 

özellik olarak çıkmıĢtır. “UlaĢım ve diğer kent hizmetleri” yurtiçinde ikamet eden yerli 

turistler tarafından ikinci sırada öne çıkan olumlu özelliktir. Bu noktada; hatırlanan bu 

unsurların kentin imaj ve tanıtım stratejilerinde öne çıkartılması gerektiği anlaĢılmaktadır. 

Ġstanbul‟a gelen her bir turistin; kentin tanıtımında en etkili ve ucuz tanıtım mecrası olduğunu 

kabul etmek gerekir. Bu bakımdan yukarıda da ifade edildiği gibi, turistlerin memnun 

ayrılması çok önem taĢır. Turistler açısından Ġstanbul‟un olumsuz özelliklerin baĢında 

“ulaĢım” gelmektedir. “UlaĢım” baĢlığının altında özellikle “trafik” öne çıkmaktadır. Diğer 

öne çıkan olumsuz özellikler; “kalabalık”, “çevre kirliliği”, “insanların davranıĢları”, “taksi 

Ģoförleri, restoran personeli, satıcılar” Ģikayet edilen konular olarak dikkati çekmektedir. Bu 

noktada; Ġstanbul‟un bu olumsuz özelliklerinin yapısal olmadığını, politikalarla, tedbirlerle ve 

kararlılıkla bu sorunların çözülebileceğini kabul etmek gerekir. Örneğin ulaĢım sorununa 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı‟nda da değinilmiĢ ve bazı çözüm önerileri 

geliĢtirilmiĢtir. Planlara uygun hareket edilmesi, plan dıĢına çıkan büyük projelerle 

bölünmesi, Ġstanbul‟un ulaĢım bütünlüğünü olumsuz etkilemektedir. Kentin kirliliği daha 

etkili yerel yönetim politikalarıyla, insan davranıĢları da ulusal bir politik kararlılıkla 

çözümlenebilir. Turistler; Ġstanbul‟a Ģu anda bir kredi veriyor gibi görünmekte ve %65 

oranında tekrar ziyaret edebileceği bilgisini anketler aracılığıyla sunmaktadır. Ancak 

kararsızların oranı, en fazla yine yabancı turistler için görülmektedir.Yerli turist ve 

yurtdıĢında ikamet eden yurttaĢlar; Ġstanbul‟daki olumsuzluklara daha az tahammüllü bir 

görüntü çizmektedir.Bu bakımdan; olumsuzlukları gidermeye yönelik bilimsel bilginin 

yolunu izlemek, turistlerin (turistlerden daha da önemlisi kentlilerin) tahammül sınırlarını 

zorlamadan, onları yormadan ve Ġstanbul‟a küstürmeden seyahatlerinin sonlanmasını 

sağlamak önemlidir.Bu, kentli için saygılı bir davranıĢtır aynı zamanda turizm için de önemli 

bir stratejidir.  



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

313 

d) Farklılık: 

Ġstanbul, diğer kentlerden hangi noktada farklılaĢmaktadır? Ġstanbul hangi özelliği ile öne 

çıkmalıdır? Ġstanbul iletiĢim kanallarında bunu öne çıkarmak zorundadır. Ġstanbul‟u diğer 

kentlerden ayıran özellik; kentin özgün değerleridir. Kent kimliği, kentin tarihinden, 

yaĢayanların sosyal dokusundan, ekonomik bileĢenlerinden, doğal güzelliklerinden oluĢan bir 

bütündür. Ġstanbul; bu farklılığını öncelikle kentlisi ve kendisi için olmak üzere; turizm 

pazarıyla iletiĢim kurmak için korumak, gözetmek ve sunmak durumundadır. 

e) Ġkna Edicilik: 

Turizm stratejisinin kurulacak iletiĢim kanalı; en ikna edici üslupla ve en ikna edici unsurları 

kullanarak değerlendirilmelidir. Dünyada çok az kent; pek çok mal ve hizmeti aynı anda 

sunabilmektedir. Ġstanbul da kendisine, ruhuna uygun hedefler belirlemeli ve bu hedeflere 

ikna edici bir Ģekilde ulaĢmaya çabalamalıdır. Ġstanbul; fiziksel sosyal ve ekonomik taĢıma 

kapasitesinin elverdiği ölçüde ikna edici olmalı, fazlası için kapasitesinin üstüne çıkarak 

zorlanmamalıdır. Ġstanbul zaten Türkiye için, bir amiral gemisi gibi görev yapmaktadır. Tek 

baĢına tüm sektörlerde ekonomik faydayı yoğun bir Ģekilde sağlamaktadır. Yoğun bir Ģekilde 

üretmekte; yoğun bir Ģekilde de tüketmektedir. Bunun daha da fazlası kent ve kentliler için 

sağlıklı yaĢam alanı olmanın dıĢına çıkmaya baĢladığında; ikna edici çabaları ve 

inandırıcılığını kaybeder. 

Bir diğer konu da; Ġstanbul‟un bir kent olarak taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin 

hatırlatılmasıdır. Örneğin; bir dünya kenti olarak kendini konumlandırıyorsa; diğer dünya 

kentleri kadar kentlisinin yaĢam hakkına saygılı, yaĢam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir 

kent olmalıdır. Bu kentte hala trafikte tartıĢmaların ölümle sonuçlandığı bilinmektedir. 

Turistlerin havalimanından kente konforlu bir toplu taĢıma aracıyla aktarılamadığı 

bilinmektedir. Tabelaların eksik, yanlıĢ ve güncel olmadığı bilinmektedir. Tüm dünya dijital 

çağı yaĢarken; Ġstanbul ile ilgili en güncel veri aktarımının dijital ortamda problemli olduğu 

bilinmektedir. Kültür kenti olarak yola çıkan bir kentin yöneticilerinin; tüm kültürel değerlere 

evrensel bir duyarlılıkla sahip çıkması gerektiği bilinmektedir. Bu nedenle; kentin vaadlerinin 

ikna edici olması; yöneticilerinin vizyonlarını küresel düzleme çevirmeleri, küreselliğin 

gereklerini “kayıtsız Ģartsız sermayenin insafına bırakmak” olarak değil, “kamusallığı 

öncelikli tutmak” olarak kabul edilmelidir. 
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f) Hedef Kitleye Uygunluk: 

9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nın Turizm Ġhtisas Komisyonu Raporunda Türkiye turizminde 

öncelikli hedef kitle; “eğitim ve gelir düzeyi orta ve üzeri olan, fiyat ve kaliteye önem veren, 

genç/orta yaĢ grupları ile 65 yaĢ üstü, seyahat deneyimi yüksek, farklı bir tatil deneyimi 

yaĢamak isteyen tüketiciler olarak tanımlanmıĢtır (plan9.dpt.gov.tr). Görüldüğü gibi, Türkiye 

için hedef kitle tarif edilmiĢ, bu tarife uyan tüm milletlerden turistler hedef kitle olarak 

belirlenmiĢtir. Ayrıca; “4.3.5.1. Strateji Planının AĢamaları” bölümünde, hedef kitle konusuna 

değinilmiĢti. 

Ġstanbul, Türkiye geneli için söylenen her Ģeye ek olarak ayrıca bir takım özelliklere de 

sahiptir. Ġstanbul; kent turizmi, kültür turizmi ile öne çıkan son derece yaygın turizm türleri 

için imkan sunan bir kenttir. Ancak, iletiĢimin en temel unsuru olarak, bilginin/haberin alıcı 

ile verici arasında sağlıklı bir Ģekilde ulaĢtığından emin olunmalıdır. Dünyada hiçbir ürün 

yoktur ki, tüm dünyaya aynı reklam kampanyası ile satılmaya çalıĢılsın. Reklamcılığın ve 

pazarlama bilimlerinin uzmanlık alanı olan bu konularda, Ģehir plancısı olarak altı çizilecek 

olan konu; Ġstanbul‟un sunabileceği çok çeĢitli fırsatlar, alternatifler ve olanaklar vardır. 

Bunlar pazarlara göre farklı önceliklerde ve hassasiyetlerde sunulmalıdır. Ġstanbul reklam ve 

pazarlamacılara bunun için yeterli malzemeyi sunabilecek kadar zengin bir kenttir. 

g) Etkili Slogan: 

Yukarıda ifade edilen iletiĢim/etkileĢim unsurlarının hepsi bir arada değerlendirildikten sonra; 

etkili bir slogan, iletiĢimi “taçlandıran” bir unsurdur. Etkili bir slogan ile yukarıda sıralanan 

tüm koĢullar bütünleĢmiĢ olur. Ġstanbul, farklı pazarlarda farklı reklam-tanıtım stratejileriyle 

yola çıksa bile; bunların hepsini içine alacak kadar etkili bir sloganla üst çerçeveyi 

oluĢturabilir. Yani, hedef kitleye ulaĢır, ikna edici olur, Ġstanbul‟un farklılığını öne çıkartır, 

hatırlanabilirliğini ve sürekliliğini sağlar. Slogan uzun soluklu bir çabanın sonucu bulunmalı, 

kolay anlaĢılır olmalıdır. Derdini amacını anlatmayı kavrayacak Ģekilde kurulmalıdır.Kısa 

olmalı, içeriği net ifade etmelidir. Slogan sadece TV reklamları, reklam panoları ya da tanıtım 

fuarlarında değil, kentin ve kentlinin belleğinde, gündelik yaĢamında yer etmelidir. Bu 

bakımdan herkes için kabul edilebilir olmalıdır. Bir çeĢit propaganda aracı olmamalı, 

interaktif olarak turistler ve yerliler ile bütünleĢmelidir. Kesinlikle teknolojiden beslenmelidir. 

Sloganı destekleyici ürünlerle birlikte pazarda yerini almalıdır. Örneğin, uygulama olarak 

akıllı telefonlara ve tabletlere indirilmeli; gündelik ürünlerde dahi antetler olarak yerini 

almalıdır. Bu bakımdan uzun vadeli bir yatırım politikası olarak kabul edilmelidir. 
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4. Küresel Etki: Kentlerin markalaĢma süreçlerindeki konumları, kentlerin ne kadar küresel 

etki yapabildiği ile orantılıdır. Kent, turizm dünyasına sunduğu olanaklarla ne kadar küresel 

etki oluĢturabilmektedir? Kent kültürel olarak küresel dünyanın neresindedir? Ekonomik 

olarak neresindedir? Kentin marka haline gelebilmesi; kentin doğal ve kültürel niteliklerinin 

dıĢında bazı konularla da bağlantılıdır. Kentin futbol takımı, küresel ya da bölgesel ligde üst 

düzeyde baĢarılar almakta mıdır? Dünyaca ünlü sanatçılar kentlerini yurtdıĢında temsil 

etmekte midirler? Ya da dünyaca ünlü sanatçılar turnelerinde Ġstanbul‟a da yer vermekte 

midir? Ya da böylesine önemli etkinlikler; izleyici bulmakta mıdır? Tüm dünyanın ilgisini 

çeken, popüler kültür ögeleri (araba yarıĢları, bisiklet turları, ilginç Ģovlar vb.) Ġstanbul ile 

özdeĢleĢmiĢ özgün aktüel faaliyetler, festivaller, fuarlar, etkinlikler var mıdır? Kentin 

yöneticileri, fikir önderleri, ileri gelenleri ve merkezi yönetim bunlara ne kadar destek 

olmaktadır? Bunların gerçekleĢebilmesi için uygun özgürlükçü düĢünce zemini 

oluĢturulmakta mıdır? KolaylaĢtırılması için kamusal mekanlar oluĢturulmakta mıdır? 

Kısacası, en kolay olanı yapmakla, yani konuttan otele çevrilen bir yapıya ruhsat vermekle, 

bir kenti turizm kenti haline getirmek mümkün değildir. Küresel etki yapabilmek için; küresel 

etkinliklerin içinde olmayı sağlamak gerekir. Bu noktada; altı çizilmesi gereken fark; 

geliĢmek ile kalkınmak arasındaki farktır. Dünyanın en büyük gösteri salonlarına sahip 

olsanız bile; dünyaca tanınmıĢ sanatçı yetiĢtiremiyorsanız, bunun fiziksel ve sosyal altyapısını 

kuramıyorsanız, kentin entelektüel birikimi eksik demektir. Dolayısıyla, endüstri alanında 

geliĢen bir kent bile olsa (ki Ġstanbul geliĢme yönünü endüstri dıĢındaki sektörlere çoktan 

yöneltmiĢtir) inovasyona yönelebilmesi, bilgi üretmeye, know-how oluĢturmaya talip 

olmalıdır. Yaratıcı sektörlerde küresel etki oluĢturmanın peĢinden gitmelidir. Bunun dıĢında, 

yapay ya da plastik alanlarda etki oluĢturmak, mekansız mekanlar kurgulamak (spaceless 

space) dünyanın en kurak çöllerinde dahi gerçek olabilmektedir. Ġstanbul küresel etki 

oluĢturmak için böyle yapay ve modası geçici olan etkilere meyletmemeli, bunun yerine 

yukarıda ifade edilen özgün değerlerinin ardından gitmelidir. 
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5. Güçlü Altyapı: ġehirlerin markalaĢma sürecindeki konumlarını oluĢturmaları; güçlü bir 

altyapının varlığı ile olasıdır. Marka olarak konumlandırılacak Ġstanbul‟un içinin dolu olması 

yani güçlü bir altyapı ile tanıtım ve pazarlama stratejilerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

Sentez raporunda kentin turizm altyapısı olarak sunulan unsurları; konaklama tesisleri; yeme-

içme ile kültür ve sanat altyapısı olarak ifade edilmiĢtir. Turizm için önemli görülen her türlü 

altyapı olanağının; kentin talip olduğu marka değeri ile orantılı olması beklenmelidir. 

Tanıtım ve pazarlama stratejilerinin kentin altyapısı ile tutarlı olma zorunluluğu vardır. Kent 

eğer Ģu andaki potansiyelini sürdürerek kültür ve sanat ağırlıklı bir turizm modeli izlemeye 

kararlıysa, bunun gerektirdiği kalitede kültür tesislerini kurmak, sanatı desteklemek, kültür 

mirasına sahip çıkmak zorundadır. Örneğin, fiziksel olarak her müzenin aynı anda ancak 

belirli bir miktarda ziyaretçi kabul etmesi gerekir. Mekanın fiziksel taĢıma kapasitesi, alanın 

fiziksel yapısına, büyüklüğüne, tarihine, yapı malzemesinin niteliğine bağlıdır. Fakat bunun 

ötesine geçilir ve tarihi eserlerin kapasitesinin üstünde ziyaretçi kabul edilirse; eser fayda 

değil zarar görür. Müze ziyaretleri için getirilen son uygulamalarla önceden randevulu hizmet 

sunulması zaten uzun olan bilet kuyruklarında özellikle yabancı turistlerin daha da uzun 

saatler beklemesi anlamına gelmektedir. Bir baĢka örnek konaklama tesislerinden verilebilir. 

Konaklama tesislerinin talebi karĢılayabilme kapasitesi; sayısal olarak yatak ile turist sayısı 

arasında bir karĢılaĢtırma ile mümkün olamaz. Bu karĢılaĢtırmanın; turistlerin niteliği ve 

ekonomik-demografik yapısı ile iliĢkili olarak yapılması uygun olur.“Backpackers” olarak 

anılan gençlik turizmi de denilen turist tipolojisinin, çok yıldızlı ve kentin ancak özel araç ile 

ulaĢılabilecek yerlerindeki büyük hacimli otellerde konaklaması beklenemez. Bu nedenle; 

turistler ile tesisler arasındaki kurgunun da özenle kurulması gerekmektedir. Bir baĢka 

perspektif, konaklama tesislerinin niteliği ile ilgilidir. Özellikle Tarihi Yarımada‟da bitiĢik 

nizam konut alanlarının olduğu bölgede, yangın merdiveni, otoparkı, bahçesi, geniĢleme alanı 

olmayan alanlarda turizm lehine iĢlev değiĢimi; turizm ruhsatı alındıktan sonra tesislerin ve 

yakın çevresinin sıkıntı duymasına neden olmaktadır. Bu sıkıntılar turistlere de yansımakta, 

konfor düzeyi düĢük konaklama imkanlarından memnuniyetsiz ayrılabilmektedirler (bkz. 

Turist anketleri).Ġstanbul olarak, daha fazla gelir bırakan turist kitlesine yönelim söz konusu 

olacaksa; bunun o gelir düzeyindeki turistin beklentilerini karĢılayarak gerçek olabileceğini 

görmesi gereklidir. O halde, strateji olarak; yüksek kalite hedeflenmeli ve bu kalite düzeyine 

ulaĢmamıĢ tesislere ruhsat verilmemelidir. ĠĢte o zaman, kürsel turizmin düsturu olan “Money 

for value” yani değeri ölçüsünde harcaması sağlanabilir. 

Bir diğer önemli altyapı unsuru, belki de en önemlisi, kent içi ulaĢım altyapısıdır. Ġstanbul‟da 

kentliler için bile standardı düĢük ve yoğun bir trafikle hizmet verebilen ulaĢım hizmeti; 
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turistler için de Ġstanbul‟da en problemli konu olarak iĢaret edilmektedir (bkz. Turist 

anketleri).Pazarlama faaliyetleri; doğuracağı talebi öngörerek planlanmalıdır. Reklamcılıkta 

çok bilinen ve anlatılan bir örnek: Bir ürünün reklamının öngörülenden fazla talep toplaması; 

tüketicilerin (yani müĢterilerin) reklamı yapılan ürünü tüketmesi ve o ürünü arayıp bulamayan 

müĢterilerin rakip ürünün satıĢlarında olağan üstü bir patlama yaratmasını doğurabilir. Benzer 

bir pazarlama kazası yaĢanmaması bakımından; Ġstanbul‟un yıllık ne kadar turizm büyümesini 

kaldırabileceği, kentin taĢıma kapasitesinin ne kadarına olanak tanıdığını öngörerek hareket 

edilmesi gereklidir. Turizm Ana Planı Veri toplama iĢi çerçevesinde yapılan taĢıma kapasitesi, 

fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kentin her yöresinin farklı kriterlerle değerlendirilmesini 

sağlamıĢtır. Bu göstergelerden yararlanılması, göstergelerin iĢaret ettiği olumsuzlukların 

dikkate alınması gereklidir. 

6. Ruh: Günümüz pazarlama dünyası; bütünleĢik pazarlama stratejisiyle hareket etmekte; 

propaganda yerine; karĢıya mesajın etkileĢimli bir Ģekilde ulaĢtıran sistemler kabul 

görmektedir. Tek yönlü iletiĢim dönemi bitmiĢtir. Günümüzde; eskiden olduğu gibi bir firma 

tarafından yürütülen reklam kampanyaları; yerini; aktivasyonları akıllı telefon ve tablet 

bilgisayarlara indirilen; çeĢitli ürünlere aktarılabilen, farklı ürünler olarak pazarda yerini 

bulabilen; çocukların dahi algılayabileceği iletiĢim kolaylığında ve bütünleĢik olarak ele 

alınmalıdır. Örneğin; imge; bir bilgisayar oyunu, bir hediyelik eĢya, bir öykü, bir renk, bir 

koku ile ürünleĢtirilmelidir. Ancak o zaman tanıtım stratejisi, ruhu olan bir kenti ifade 

edebilir. 

Pazarlama ve tanıtımın bu stratejisinde bahsedilen ruh aslında belki “gönül” kelimesiyle daha 

iyi ifade edilebilir. Ġstanbul gelen turistlerin gönüllerine hitap eden bir kent olduğunda, en iyi 

tanıtım ve pazarlama mecrası, turistlerin her birinin ülkelerine götürdükleri anıları ve güzel 

hatıraları olacaktır. Bu da ancak ve ancak turistlerin memnun ayrılmasıyla mümkün 

olabilir.Bu noktada, turistlerin memnun ayrılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesinde; 

öncelikle olumsuz buldukları durumların, sorunların çözülmesi gibi bir strateji 

izlenmelidir.Yine turist anketlerine bakıldığında turistlerin en önemli sorun algılarının; kentin 

kentlileri için de sorun olan konular çerçevesinde dolaĢtığı görülebilir.Öte yandan olumlu 

bulunan; akılda kalan özelliklerin de üstüne giderek onları korumak, gözetmek ve turistik 

faydaya yönelik kullanmak gibi bir strateji izlenmelidir.Örneğin; Ġstanbul denildiğinde akılda 

kalan yanıtların baĢında “Boğaz” gelmektedir.O halde; boğazı, kentin doğal bir güzelliği 

olarak korumak turizm için olumlu bir stratejidir.Koruma yerine ön ve geri görünüm ile 

topografyasını zedelemek; büyüleyici güzelliğini beton yığınına dönüĢtürmek; Ġstanbul‟un 

turizmi için çok olumlu bir davranıĢ olmaz.Sadece turizmi için değil, kentlisi için de olumlu 



 

 

318 

bir davranıĢ olmaz.Kentin 24 saat yaĢamakta olması, ayak izlerini takip ederse, tarihin 

derinliklerine bir seyahate imkan vermesi, kent için ruhu olan bir kent imgesi doğurmasında 

etkili olur. 

ġehre Mal OlmuĢ Sembol: 

Ġstanbul çok kültürlü, çok çeĢitli deneyimler sunan bir kenttir. Bu kentin; 10.000 yılları bulan 

geçmiĢi, üç medeniyete yapmıĢ olduğu baĢkentliği; hoĢgörünün buluĢma noktası olması gibi 

özellikleri; kentte sayısı binleri geçen kültür envanteri, sivil mimari örneği ve anıt eserler 

bulunmasını sağlamaktadır. Üstelik büyülü coğrafyası da kente dünyada baĢka hiçbir kente 

nasip olmayan güzellikleri sunmaktadır. Böylesine zenginlikleri, katmanları olan bir kentte; 

doğal olarak kente mal olmuĢ tek bir eserden söz etmek mümkün değildir. Ġstanbul, sağlık 

turizminden fuar ve kongre turizmine kadar çok çeĢitli turizm türlerinde hizmet sunmaktadır. 

Üstelik eğitim ve iĢ amacıyla çok sıkça ziyaret edilen bir kent olduğu da bilinmektedir. Farklı 

kitleler için farklı zihin haritaları ve öncelikler bulunmaktadır. Bu bakımdan tek bir sembol 

aramak arayıĢı Ġstanbul için çok geçerli bir durum olmayabilir. 

Ancak tüm bunlara rağmen; üzerinde uzun zaman çalıĢılacak olan; kısa, anlatımlı, filmlerle, 

müzikle, her türlü sanat etkinliğiyle, kentin endüstriyel ürünleriyle de desteklenecek bir 

motto; zihinlerde Ġstanbul denildiğinde akla bir kelimenin gelmesini çağrıĢtırabilir. Bu sembol 

arayıĢı konunun uzmanları ile birlikte yapılacak çalıĢmalarla ortaya konmalıdır. 
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4.2.5.3 Ġstanbul‟un Turizmini Yönetecek Bir Model ArayıĢı 

Türkiye‟deki kamu idaresinin yapılanmasının, gündemi izlemek, küresel eğilimlere göre 

strateji geliĢtirmek ve rekabet etmek bakımından, özel sektörün ve hatta pek çok STK‟nın 

gerisinde olduğu kabul edilmektedir. Kamunun yönetim mekanizması bakımından en az özel 

sektör kadar aktif ve dinamik olması gerekir ki, diğer kamu kurumlarını da diğer özel sektör 

firmalarını da yönlendirebilsin. Bu bakımdan; Türkiye‟nin üniter devlet yapısının, tek 

merkezden, ulus ölçeğindeki yönetim anlayıĢının; kentin dinamizmini yakalaması konusunda 

endiĢeler hakimdir. Üstelik birbirinden bağımsız kamu kurumlarının; ast-üst iliĢkileri; hantal 

bürokrasisi, turizm sektörünün özünde olması gereken dinamizmi takip etmeyi daha baĢtan 

nerdeyse imkansız hale getirmektedir. Bütün bunlara ek olarak bu iĢin bir sahibinin, bir 

liderinin olması gerekmektedir. Bu muhatap olmalıdır. Ġstanbul‟un turizm pazarındaki 

stratejilerinde son noktayı koyacak olan kiĢi, bu ilin valisi mi, belediye baĢkanı mı, Ġl Kültür 

ve Turizm teĢkilatının baĢı mı, yoksa ülkenin baĢbakanı mıdır? Bunların her biri; görevlerinin 

tanımı gereği, belli bakımlardan konuya müdahil olmaktadır, olmakta haklılık payları da 

vardır. Ancak; bu çok baĢlılık bir karmaĢaya yol açmakta; tek elden yönetilememeden 

kaynaklanan sorunlara zemin hazırlamaktadır. Bu konu, 9-10 Haziran 2012 tarihinde yapılan 

Arama Konferansında ele alınmıĢtır. Nitekim Ġstanbul kalkınma Ajansı gibi kurumlarda da 

tanıtım mekanizmasının nasıl daha iyi yönetilebileceğini konu alan toplantılar yapılmaktadır. 

Bu konu çok yönlü ve çok boyutlu olarak tartıĢılmaktadır. 

Günümüz Türkiye‟sindeki turizm yapılanması; ulusal ölçekli bakıĢla, tek elden, merkezi bir 

biçimde yürütülmektedir. Ankara‟dan yürütülen turizm yapısı; kentler için değil, bir bütün 

ulus ölçeği içinde ele alınmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın taĢra teĢkilatları kent 

ölçeğinde yapılanmıĢ olsa da; merkezin vesayeti taĢranın etkin çalıĢmasının zaman zaman 

önünde bir engel olmaktadır. Oysa; literatür uzun zaman önceden beri kentlerin birer rekabet 

unsuru olarak tek baĢlarına küresel pazarda boy göstermekte olduklarına iĢaret etmektedir. 

Turistler; kısa süre için ziyaret edecekleri kentin imajını, olanaklarını ve dinamiklerini zaman 

zaman ülke genelinden önde tutmaktadırlar. 

Ġstanbul için durum, Türkiye‟deki diğer bütün kentlerden daha farklı ve karmaĢıktır. Ġstanbul; 

birkaç bakımdan farklılığıyla ele alınmalıdır: Turizm arzı bakımından; kent turistlere 

Türkiye‟deki baĢka hiçbir kentte olmadığı kadar çeĢitte turizm olanağı sunmaktadır. Kentte 

bir yandan akredite olmuĢ sağlık tesisleri ile sağlık turizmi geliĢirken diğer yandan alıĢveriĢ 

festivalleri düzenlenmekte, öte yandan da olimpiyatlara aday olunmaktadır. Oysa kent kültür 

turizmi konusunda çok köklü tarihi ile cazip olanaklar sunmaktadır. Kentin altyapısı, 
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donanımı ve konumu Türkiye standartlarının/ortalamalarının çok üstünde seyretmektedir. 

Turizm talebi bakımından yorumlandığında da; Ġstanbul‟un hem küresel turizm 

yatırımcılarının, hem tüm dünyadan turistlerin, hem tüm Türkiye‟nin ilgi odağı olan bir kent 

olduğu görülmektedir.  

Bütün bu yönetim yapısıyla ilgili yetersiz altyapı ve turizm pazarının dinamikleri 

değerlendirildiğinde; Türkiye‟deki turizmin dağınık yönetim yapısı, Ġstanbul‟un bir kent 

olarak turizm pazarında rakipleriyle rekabetinin daha etkili yönetilmesi gereği ve bunun için 

de bir yapılanmaya ihtiyacı olduğu sonucuna ulaĢılır. Benzer sorunlarla karĢılaĢan 

yurtdıĢındaki önemli turizm merkezleri de, turizm için farklı yönetim biçimlerini 

benimseyerek kendi özerk “turizm yönetim birimlerini” geliĢtirmiĢlerdir. Bu durum, 

yurtdıĢındaki örneklerin incelenmesinin yararlı olacağı sonucunu getirmiĢtir. Ġtalya, Ġspanya, 

Fransa, Ġngiltere ve Avusturya gibi hem çok turist çeken ülkeler hem de turizm ile ilgili 

örgütlenme konusunda çok baĢarılı örnekler oldukları için incelenmeye değer bulunmuĢtur. 

Bu ülkelerin her birinin kentleri için kurmuĢ oldukları yönetim modelleri birbirlerinden belli 

bakımlardan ayrıĢmaktadır. Bu ayrıĢma; her ülkenin farklı yönetim felsefelerini benimsemiĢ 

olmasından; farklı finans modellerini kabul etmiĢ olmasından ve diğer sebeplerden 

kaynaklanmaktadır. 

Yabancı ülke örneklerinin değerlendirilmesinden çıkartılabilecek ortak özelliklerden yani 

benzerliklerden bir tanesi; turizmi tek bir “ürün” ya da tek bir “tür” üzerinden değil, dengeli 

dağılan ve çeĢitlendirilen ürün (ve tür) deseni üzerinden tanımlanmakta olmasıdır. Kültür 

turizmi tüm bütçelerden en çok tanıtım bütçesinden payı almakla birlikte, deniz, spor, kırsal, 

sağlık ve kongre turizmleri de etkili bir biçimde bütçeden pay almaktadır. 

Ġstanbul‟un yurtdıĢındaki turizm tanıtımı için, 6 temel konu baĢlığında ele alınan stratejik 

pazarlama planı oluĢturmalıdır: 

 Pazar AraĢtırmaları: Uluslararası turizm taleplerini değerlendirme, Ġstanbul‟a iliĢkin 

turizm sektörünün çeĢitli pazarlardaki genel bilgisini artırırken bir taraftan bu bilgilere 

ulaĢımı kolaylaĢtırmak. 

 Marka Ġmajı ve ĠletiĢim: Ġstanbul‟un uluslararası turizm pazarındaki mevcut özel 

konumunu ve bilinirliliğini yükseltmek amacıyla Ġstanbul turizm imajını tanıtacak reklam 

kampanyalarını sürdürmek ve desteklemek. 

 Ürün GeliĢtirme ve Pazarlama: Uluslararası pazarda her talep grubu için, mevcut 

fırsatlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Ġstanbul‟un sunduğu turizm ürünlerinin 

pazarlanmasını kolaylaĢtırmak. 
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 Online Pazarlama: Turizm pazarlamasına dönük yeni teknolojilerin sağladığı tüm 

olanakların kullanımını sağlamak, özelde genel turizm iĢletmeciliği, tanıtım ve 

bilgilendirme aracı olarak internetin geniĢ etkisinden faydalanmak. 

 Kriz Yönetimi: Ġstanbul‟a yönelik uluslararası turizm talebini etkileyebilecek olağandıĢı 

bir durum söz konusu olduğunda uygun cevabı/karĢılığı oluĢturabilmeyi mümkün kılacak 

kamu ve özel kurumlar arasında ortak bir çalıĢma sistemi oluĢturmak. 

Görevleri: 

Yukarıda sıralanan 6 ana baĢlık çerçevesinde oluĢturulacak bir kurumun görev tanımı; Ġtalya, 

Ġspanya, Avusturya, Portekiz, Ġngiltere örneklerinden yola çıkılarak Ģöyle ifade edilebilir. 

1. Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi, 

2. Marka ve imaj kampanyasının yürütülmesi, 

3. Turizm veri tabanının oluĢturulması, dijitalleĢtirilmesi ve enformatik yatırımların 

yapılması, 

4. Gerekli tanıtıcı yayınların basılması ve dağıtılması, 

5. Yakın çevrelere ve özel operatörlere danıĢmanlık yapılması, 

6. Yurtiçinde ve yurt dıĢında basınla iliĢkilerin yürütülmesi, 

7. YurtdıĢı turizm ofisleri aracılığı ile kültür ve sanat çevreleriyle iletiĢim kurulması ve 

çeĢitli kültürel organizasyonların düzenlenmesi, 

8. Turizmin çeĢitlendirilmesine yönelik çalıĢmaların yapılması, 

9. Kentin turizm politikalarının yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması, 

10. Ġstanbul‟da faaliyet gösteren acente ve turizm firmalarının hedef kitleye ulaĢmasının 

desteklenmesi, 

11. Turizm istatistiklerini toplamak, analiz etmek, ilgili kuruluĢlara iletmek ve bu bilgileri 

iĢleyerek yeni ürün ve hizmet oluĢturulmasında kullanmak, 

12. Ġstanbul turizm markasının bilinirliliğinin artırılması, farklılığının vurgulanması, 

13. Turizm kuruluĢlarına pazar odaklı hizmetler sunulmasının sağlanması, 

14.  Ġstikrarlı bir turizm geliĢiminin güçlendirilmesi, 

15. Turizm sektörüne müĢteri odaklı hizmet anlayıĢının yerleĢtirilmesi, 

16. Ulusal ölçekteki turizm stratejilerinin takip edilmesi; iki yönlü geliĢme için geri 

beslemelerin sağlanması (Ġstanbul deneyiminden ulusal ölçeğe, ulusal ölçekten de 

Ġstanbul deneyimine). 
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Finansman Modeli: 

Ġncelenen örnekler arasında; sadece kamu kaynaklarıyla tanıtım yapan modele sahip olan 

Ġspanya, Türkiye‟deki tanıtım kurumu modeline en benzeyen modellerden birisidir. Buna 

karĢılık kamu dıĢından tanıtım için bütçe alabilen ülkeler de bulunmaktadır: Yunanistan, 

Ġtalya, Almanya, Ġngiltere, Avusturya ve Fransa bunlar arasındadır. Ġngiltere‟de, kamu 

kaynakları tanıtım bütçesinin yaklaĢık %73‟ü, Ġtalya‟da %87‟sidir. Fransa ise, %53 civarında 

pay ile kamu kaynakları dıĢındaki kaynaklardan en çok yararlanan ülkelerden birisidir. Kendi 

mal varlığı ve finansmanı ile özerk bir hukuki kamu tüzel kiĢiliği olmalıdır. Bütçesinin 

pazarlama ve tanıtım stratejilerine nasıl dağılacağına iliĢkin olarak: Pazarlama faaliyetlerinin 

tahmini maliyetinin dikkate alınması gerekir. Özellikle Ġstanbul gibi kentler için; pazarlama 

faaliyetlerinde üçüncü Ģahısların mali destek sağlaması söz konusu olabilir. Bu kanalın 

koordine edilmesi de bu platformun görevidir. Yatırımların getirisinin değerlendirilmesi, 

yatırımların performanslarının ölçülmesi, pazarın potansiyelinin değerlendirilmesi gibi 

konular, kuruluĢun finansmanları içinde değerlendirmesi gereken konulardır. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Ġstanbul taĢra örgütü aracılığıyla, yeni yönetim biriminin etkinliği 

değerlendirilir.  

Bütçe oluĢturulurken dikkate alınması gereken bazı unsurlar vardır. Planlanan faaliyetlerin 

tahmini maliyetleri, karĢılığında sağlanacak fayda ile mutlaka kıyaslanmalıdır. Bazı faaliyetler 

için turizm sektöründeki STK‟lar, bazıları için özel sektörün, belki baĢka bazı faaliyetler için 

de yurt dıĢından bazı kurumların mali desteği söz konusu olabilecektir. Bunların varlığı da, 

bütçe oluĢtururken dikkate alınmalıdır. Mevcut pazarların önemi yani mevcut talepteki payı, 

yatırım getirisi, Pazarın potansiyeli gibi daha çok finans ve pazarlamanın uzmanlık alanlarına 

giren konularda bütçe dağılımı sağlanmalıdır. Bunlar yapılırken; mutlak olarak uzmanlarından 

destek alınmalıdır. Bu bütçe tasarımı yapılırken; bazı temel ilkelerden ödün verilmemelidir. 

Bu ilkelerin baĢında tanıtım çalıĢmasının müĢteri (yani turist) odaklı olması, yurt içinde ve 

yurtdıĢında iĢbirliğini esas alan bir yapısının olması, Ġstanbul‟un marka değerinin 

güçlendirilmesine yönelik olması gerekliliği ve yüksek etki gücü olması yani etkileme 

yeteneği yüksek olması gibi temel ilkelerden ödün verilmemelidir. 

Belirlenecek olan tanıtım araçlarına bütçenin, belirlenecek uygun bir Ģekilde paylaĢtırılması 

gerekir. Buna göre; uygun ve yurt dıĢında kabul edilen kalemler, önem sırasına göre; reklam 

maliyeti, turizm fuarları, internet, broĢür gibi yazılı bilgilendirme araçları, halkla iliĢkiler 

çalıĢmaları, sergiler vs. olarak belirlenebilir.  
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Tanıtım Araçları: 

Tanıtım konusunda en baĢarılı olduğu kabul edilebilen ülkelerden birisi olan Ġtalya‟da, 

kullanılan mecralar arasında fuarlar, seminer, konferans, etkinlikler, yerel ve ulusal medya 

kuruluĢları, otellere yönelik promosyonlar ile doğrudan ve e-pazarlama yoluyla yapılan 

pazarlamalar en önde gelen pazarlama araçları arasında yer almaktadır. Ġtalya‟da adı: 

“Turizmde Rekabet ve GeliĢtirme Departmanı” olan kuruluĢ, 1919 yılından beri özel sektör 

ile iĢbirliği içinde çalıĢmaktadır. Bu yönetim biriminin Ġstanbul için öngörmesi uygun olan 

turizm stratejilerinin temel öncelikleri Ģunlar olmalıdır: 

1. Marka ve imaj kampanyalarının yürütülmesi, 

2. Turizm alanında daha büyük enformatik yatırımların yapılması, 

3. Turistik ürünlerin çeĢitlendirilmesi, 

4. Turizm tanıtımı için önemli etkinliklerin düzenlenmesi, 

5. Pazarlama ve e-turizm, 

6.  Ürün kalitesi, 

7.  Kalifiye iĢgücü, 

8.  GeliĢtirilmiĢ veritabanı, 

9.  Kamu/özel sektör/STK iĢbirliği, 

10. MüĢteri odaklı pazarlama, 

11. Hedef pazarlara uygun turizm ürünlerinin oluĢturulması, 

12. Ġlerleme odaklı stratejilerin geliĢtirilmesi, 

13. Ortak kampanyalar aracılığıyla sektörle iĢbirliği yapılması, 

14. Tanıtım faaliyetleri için uygun kanalların/mecraların oluĢturulması
34

. 

Büyümekte olan bir ülke olan Türkiye‟de; Ġstanbul‟daki turizm sektörü Türkiye içinde 

önümüzdeki yıllarda artan değeriyle stratejik bir sektör olarak yerini alacaktır. Bu geliĢmeler 

ıĢığında, Türk turizm sektörü açısından geleceğe umutla bakmamız için pek çok neden vardır. 

Öncelikle, turistik ürün açısından ülkemiz henüz geliĢtirilmemiĢ önemli bir potansiyele 

sahiptir. Bugüne kadar kıyı bandının geliĢtirilmesine dayalı teĢvik politikası, yerini, iç 

kesimlerin ve yeni turistik ürünlerin geliĢtirilmesine dayalı bir teĢvik politikasına bırakmıĢtır.  

Öte yandan, politik imaja bağlı sorunların yoğun olmadığı dönemlerde turizm sektörünün 

dünya ortalamalarının çok üzerinde büyüme oranlarını gerçekleĢtirdiği bilinmektedir. Son iki 

                                                 
34

 Fuarlar, Seminerler, konferanslar, etkinlikler, Yerel ve ulusal medya kuruluĢları, Tur operatörleri ve bölgeleri 

destek ziyaretleri, Otellere yönelik promosyonlar, Seyahat acentalarına yönelik promosyonlar, Doğrudan ve e- 

pazarlama yoluyla, Reklam/ilan, Haberlerin/duyuruların online dağıtımı gibi 
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yıllık durgunluk döneminin ülke ekonomisine maliyeti de olumsuz bir deneyim olarak 

oldukça açıklık kazanmıĢtır. Türkiye'nin AB üyeliğine adaylığı, ekonomik ve siyasi istikrar 

yönünden alınan önlemler, IMF ile anlaĢma, anti-enflasyonist ekonomik politikadaki 

tutarlılık, Türkiye'yi kısa dönemde sadece ziyaretler açısından değil, yatırım açısından da 

cazip bir konuma getirebilecektir. Daha Ģimdiden seyahat sektörünün büyükleri kabul edilen 

bazı kuruluĢlar Türkiye'de yatırım olanakları için araĢtırmalarını baĢlatmıĢ durumdadırlar.  

Türkiye'nin turizmdeki geleceği, dünyadaki trendleri iyi izlemesine, talepteki eğilimleri 

turizm arzına doğru yansıtmasına, bütün dünyanın vazgeçilmez bir ilke olarak benimsediği 

çevre duyarlılığı, toplam kalite ve tüketici tatmini konularına gerekli önem ve önceliği 

vermesine bağlıdır.  

  



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

325 

4.2.6 YASAL VE YÖNETSEL YAPIYA ĠLĠġKĠN STRATEJĠLER 

Kültürel mirasa ilginin artması ve kültür turizminin geliĢmesine bağlı olarak, turizme konu 

olan alanların korunarak turizm pazarına sunulması yerleĢme ekonomisi açısından yaĢamsal 

bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaĢım biçimi farklı amaçlardaki ziyaretçi 

gruplarının ilgisini çeken, altyapısı güçlü, kendine has özellikleri ortaya koyan yeni varıĢ 

noktalarını (destination) yaratabilir.  

Ġstanbul bu noktadaçeĢitlilik, iklimsel özelliklerine bağlı farklı peyzajlar ve doğal 

güzelliklerinin yanısıra kültürel açıdan da zenginlikler sunmakta, farklı yerel özellikler 

(folklor, inanç, sanat, örenyerleri, anıtlar, doğal sit alanları, görünüm ...) ile kentsel ve tarihsel 

doku çeĢitliliğini birarada barındırmaktadır. Kültürel ve tarihi miras nedeniyle zengin bir açık 

hava müzesi olan Ġstanbul, kültür turizminin ve onunla iliĢkili alternatif turizm türlerinin 

(kırsal turizm, doğa turizmi, sağlık turizmi ...) entegrasyonunun sağlanarak turizm faaliyetinin 

dört mevsime yayılmasına olanak sunan bir destinasyondur. Kültür turizmi hedefi 

doğrultusunda kıyı alanlarının yanısıra iç bölgelerin de turizme eklemlendirilmesi bölgeler 

arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına katkı yapacağı gibi kıyılarda odaklanmıĢ 

olan turizm etkinliğinin, il bütününü kapsayacak biçimde, mekân, süre ve çeĢitlilik açısından 

yayılmasını da sağlayacaktır. Bu noktada önemle vurgulamak gerekir ki; günümüzde turizm 

politikaları ekonominin yanında sosyal altyapının geliĢimini destekleyen bir araç olarak da ele 

alınmaktadır.Bu sebeple özel sektör ve sivil örgütlenmelerin yanısıra kamu sektörü de 

turizmin geliĢiminde önemli rol oynamaktadır. Diğer taraftan, turizm sektörünün yapısı gereği 

bir ihracat endüstrisi benzeri ulusal ekonomi üzerinde etkili olması ve uluslararası boyutunun 

bulunması, varıĢ noktalarına katkı sağlamak üzere turizm ekonomisinde kamu sektörünün 

koordinasyon sağlayıcı, düzenleyici, yönlendirici hatta giriĢimci olmasını ve turizmde 

planlamayı gerektirmektedir (Mill, 1985).Turizm potansiyeli olan alanlar, yönetimsel sınırları 

dıĢındaki yakın çevresiyle etkileĢimleri gözetilerek, bütüncül bir Ģekilde ele alınmalıdır. Bu 

alanların turizme yönelik potansiyelleri iyi araĢtırılmalı, kapsamlı envanter çalıĢmaları ile 

saptanmalıdır. Turizmin (kontrollü) denetlenebilir bir geliĢim aracı olarak planlanması 

sürecinde aĢağıdaki öncelikler gözetilmelidir: 

 Çevresel tahribata ve sosyo-kültürel sorunlara izin vermemek, doğal ve kültürel korumayı 

gözetmek, 

 Yerelin çıkarlarını gözetmek, 

 Genel geliĢim planlarına entegre olmak ve turizmin diğer sektörlerle bağlantılarını 

kurgulamak, 
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 Dengeli ekonomik geliĢmeyi sağlamak, 

 Ulusal gelir dağılımının yeniden düzenlenmesinde turizmi araç olarak kullanmak. 

Turizm etkinliği varıĢ noktasının öznelliklerine (tarihi yapılar, kültürel özellikler veya yerele 

özgü etkinlikler, milli parklar, doğal güzellikler vb.) bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

kabule göre, turizmde uzun vadeli ekonomik geliĢmeyi sağlamayı hedefleyen bir varıĢ noktası 

için onu diğer yerleĢmelerden ayıran niteliklerini koruyacak politika ve planlar 

geliĢtirilmelidir. Aksi takdirde, fiziksel çevrenin, tarihsel ve kültürel kaynakların zarar 

görmesi ve kalıcı bir Ģekilde tahrip edilmesi, altyapı problemleri, kültürel kimlik kaybı, 

mevsime dayalı kısa süreli turizm, turizme konu yerleĢmelerin turizmin getirisinden 

yararlanamaması, yarıĢan turizm yerleĢmeleri arasında pazar paylaĢımında sorunlar 

yaĢanması, yerel otoritenin desteğinin yetersiz kalması ve hizmetlerde düĢük kalite gibi 

sorunlar plansız bir turizm geliĢiminin sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır. Olumsuz 

sonuçlarla karĢılaĢmamak için, yukarıda sözü edilen önceliklere bağlı olarak, yerleĢmenin 

gereksinmeleri ve potansiyellerine temellenen politika, program ve stratejiler geliĢtirilmelidir.  
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4.2.6.1 Turizmin Yönetimsel Yapısına Yönelik Stratejiler 

Turizmin yönetimi için kuĢkusuz öncelikle her kademede planlamanın gerçekleĢmesi 

kaçınılmazdır. Ġstanbul‟un turizm geliĢimi vizyonu doğrultusunda planlamada tanımlanan 

amaca ulaĢırken ödün verilmemesi gereken temel ilkeler; koruma-kullanma dengesi, taĢıma 

kapasitesi ve sürdürülebilirliktir. 

Koruma - Kullanma Dengesi: Kültürel ve doğal mirasın turizm pazarına sunulan bir ürün 

olarak ortaya konulması koruma fikri ile çeliĢiyor gibi görünmektedir. Ancak, doğal ve 

kültürel mirası korumak için gereken kaynağın sağlanması faydacı yaklaĢımı ile stratejik 

kaynak yönetimi çerçevesinde denge sağlanması açısından bu bakıĢ açısı gereklidir. Bu 

yaklaĢım, kültürel ve doğal mirasın karakteristik özelliklerinin zarar görmesini engellemek 

için, uzun erimli politikalar izlenmesi ve turizm planlaması açısından da önem taĢımaktadır. 

TaĢıma Kapasitesi: Ekonomik fayda ile sosyo-kültürel değerler arasındaki dengeni sağlamak 

üzere taĢıma kapasitesi için ölçütlerin planlama ilke ve kararları ile belirlenmesi, denetim 

mekanizmalarının tanımlanması önemlidir.  

Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir kalkınma adına yerel giriĢim, yerel ilgi, sorumluluk ve 

katılım hem planlama hem de uygulama aĢamalarında sağlanmalıdır. Ödün verilmeyecek 

temel ilkelerden biri olarak tanımlanan sürdürülebilirliğin sağlanması için turizm yönetiminde 

çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin birbirini destekleyecek Ģekilde güçlendirilmesi 

öngörülen kurumsal yapılanmanın ve planlamanın kaynağını oluĢturmaktadır. Diğer taraftan 

planlar arası eĢgüdüm ve bütünlüğün sağlanmasının yanısıra ilgili kuruluĢlar arasında da 

bütünlüğün ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Koordinasyonu sağlamak 

konusunda mevcutta turizm faaliyetleri ile doğrudan ilgili olduğu tanımlanan paydaĢlardan ve 

sivil toplum kuruluĢlarından oluĢan bir yapılanma tanımlanmıĢtır.  
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4.2.6.2 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 32). 
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Tablo 31: Turizm Sektörünün Yasal Yapı Açısından YaĢadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

S
O

R
U

N
L

A
R

 
MEVZUAT 

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. 

UYGULAMA 

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, 

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).  

Ö
N

E
R

ĠL
E

R
 

MEVZUAT 

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. 

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. 

Otelcilik mevzuatının hızlı çözüm üretecek Ģekilde düzenlenmesi ve kriterlerin günün koĢullarına göre güncellenmesi gerekir.  

KONTROL/DENETĠME 

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 32: Turizm Sektörünün Yönetim Açısından YaĢadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

S
O

R
U

N
L

A
R

 

Ö
R

G
Ü

T
L

E
N

M
E

 

·   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),  

·   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  

Y
E

N
Ġ 

Ö
R

G
Ü

T
L

E
N

M
E

 M
O

D
E

L
Ġ 

·   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, 

Ö
N

E
R

ĠL
E

R
 

·   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 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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4.2.6.3 Öneri Yönetim Modeli 

Yukarıda belirtildiği gibi yönetimsel model tanımlanırken ağırlıklı olarak turizm sektöründeki 

farklı grupların görüĢ ve önerileri değerlendirilmiĢtir. Bu bölümde tanımlanmaya çalıĢılan 

öneri yönetim modeli yasal yapı ile bir bütün olarak ele alınmıĢtır (ġekil 97). Öncelikle bir 

“Turizm Enstitüsü”nün kurulması ve turizm ile ilgili tüm çalıĢmaların, araĢtırmaların bu 

enstitü kanalı ile yürütülmesi, arĢivlenmesi, belli denetimlerle yapılan çalıĢmaların 

paylaĢılması, bir araĢtırma ve bilgi paylaĢım platformunun oluĢturulması hedeflenmiĢtir. 

Bağımsız çalıĢan bu enstitünün bir bütçesinin oluĢabilmesi ve bilimsel çalıĢmalara destek 

olması da önemlidir. Bu nedenle çok katılımlı bir bütçe oluĢturulması çalıĢmaların 

bağımsızlığı için bir serbestlik tanımlayacaktır. Bu konuda belediyelerin “kardeĢ Ģehir” 

uygulamaları ile AB Fonlarından yararlanmaları sağlanabilir. Yerel yönetimler, merkezi 

yönetim organları, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluĢturulan fonlar kurulacak sistem 

için önem taĢımaktadır. Bu kaynak kullanılarak uygulama açısından sektöre faydalı olacağı 

düĢünülen çalıĢmalara/araĢtırmalara bütçe ayrılması, teĢvikler sağlanması mümkündür. 

Enstitü aynı zamanda veri bankası görevini ve bu verinin güncellenmesini de üstlenmelidir. 

Bir baĢka yönetim birimi turizm konseyidir. Konseyin temel amacı turizm ile ilgili 

koordinasyonu sağlamak ve ortak akıl oluĢturmaktır. Aynı zamanda planlamayı bir araç 

olarak kullanarak turizm faaliyetlerini ve yatırımları da yöneten birim olmalıdır. Farklı 

sektörlerin temsil edildiği bir koordinasyon merkezi kurularak sektörler arası koordinasyon 

sağlanmalıdır. Bu konseyde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluĢları, üniversite temsilcileri 

yer almalıdır. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi organizatör ve/veya koordinatör rolünde 

denetleyen ve meĢruiyet kazandıran bir fonksiyon üstlenebilir. 

Turizm sektörünün daha geniĢ ve daha güçlü, daha yüksek kapsamda ve düzeyde bir 

organizasyona dolayısıyla iĢbirliği ve güç birliğine gereksinmesi vardır. Bu; aynı zamanda 

sorunların kaynağında çözümüne olanak sağlayacak, turizmin önündeki engelleri aĢmanın ve 

geliĢmenin güçlü aracı olacaktır. Sağlıklı, kalıcı ve uygulanabilir bir turizm politikası, 

sektörün yaĢamakta olduğu yapısal değiĢim süreci ve uluslar arası alandaki geliĢmeler 

temelinde oluĢturulmalıdır. Turizm sektöründeki tüm kesimler, sürdürülebilir turizmin birinci 

Ģartı olan yerel – sivil inisiyatifin gücüne destek vermelidir. Dünya turizmi hızla yetki ve 

sorumluluğun yerelleĢtirilmesine doğru kaymaktadır. Turizmin geliĢmesi için yerel sivil 

inisiyatifin karar alma mekanizmalarına daha aktif bir Ģekilde katılması sağlanmalıdır. Kamu 

erki, turizmin geliĢmesinde, tanıtma ve pazarlamada, turist haklarının korunmasında, çevre ve 

sağlık konularında yerel-sivil insiyatif grupları ve sivil toplum örgütlerinin rolüne değer 

vermelidir. Sektörde atılım yapmıĢ ülkelerde, turizmde sürdürülebilirlik, yerel inisiyatiflerin 
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güçlendirilmesi, kamu ve özel sektör iĢbirliği, ekolojik denge, çevre dostu planlama gibi 

kavramlara önem verilmekte, buna göre hareket edilmektedir. Sonuç olarak kısaca denilebilir 

ki; turizm potansiyelinin değerlendirilmesinde sivil toplum örgütleri önemli görevler 

üstlenebilir ve turizm potansiyelin değerlendirilmesinde dinamikleri harekete geçirebilir. 

Pazarlama ve pazarlamanın içinde tanıtma faaliyetleri bu potansiyelin harekete geçirilmesinde 

kullanılan araçlardandır. Turizm potansiyelinin değerlendirilmesinde, sivil toplum 

örgütleriyle, kamu kuruluĢlarıyla, yerel yönetimler, meslek birlikleri, turizm iĢletmeleri ve 

halk arasında iĢbirliğinin ve güçbirliğinin gerekliliğinden söz etmek mümkündür. Bu iĢbirliği 

ve güçbirliği sağlanabilir ve çeĢitli halkla iliĢkiler faaliyetlerinden yararlanılabilirse, turistik 

değerlerimizin çok daha etkili bir Ģekilde pazarlanması ve ülkeye faydalı sonuçlar getirmesi 

mümkün olabilecektir.  

 

ġekil 97: Turizm Ġçin Öneri Yönetim Modeli (Turizm Enstitüsü-Turizm Konseyi ĠliĢkisi) 

 

ġekil 98: Turizm Ġçin Öneri Yönetim Modeli (Turizm Enstitüsü) 
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ġekil 99: Turizm Ġçin Öneri Yönetim Modeli (Turizm Konseyi) 
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4.2.7 FĠNANSMAN KAYNAKLARININ BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK 

STRATEJĠLER 

. 

  



 

 

340 

 



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

339 

4.2.8 MEKANSAL PLANLAMA ĠLE ENTEGRASYON SAĞLANMASINA 

YÖNELĠK STRATEJĠLER 

Mekânsal planlama ile entegrasyon sağlanmasına yönelik stratejiler baĢlığını taĢıyan bu 

bölüm dört alt baĢlıkta ele alınmaktadır:  

Birinci alt baĢlıkta mekânsal planlama ile turizm stratejilerinin bütünleĢtirilmesinde temel bir 

altyapı sunan ve 4.2.1. bölümde analiz edilen turizm arzının mekânsal dağılımı 

değerlendirilmektedir. Turizm arzı olarak tanımlanan tarihi ve kültürel değerler, doğal 

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

olanaklarıdır. Bu arzın Ġstanbul‟daki mekânsal dağılımı bu baĢlık altında turizm topoğrafyası 

olarak tanımlanmaktadır. 

Ġkinci alt baĢlıkta ise 1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nın Ġstanbul için 

öngördüğü vizyon ve planda turizm konusunda geliĢtirilen mekânsal stratejiler ile ilçelerin 

yürürlükte olan 1/5.000 ölçekli nazım imar planları esas alınmıĢtır. Bu konuda Bölüm 2.2. de 

yapılan analizler değerlendirilmiĢ, turizm topoğrafyası ile plan kararları karĢılaĢtırılarak 

yorumlanmıĢtır.  

Üçüncü bölümde ise katılım toplantılarında elde edilen mekânsal öngörüler ele alınarak 

mekânsal planlamaya girdi veren konular değerlendirilmiĢtir. 

Dördüncü alt baĢlık altında yapılan değerlendirmelere iki bölümdeki çalıĢmalar temel teĢkil 

etmiĢtir. Bunlardan birincisi Bölüm 4.2.2.2.de çalıĢılan turizm taĢıma kapasitesinin verdiği 

ipuçlarıdır. Ġkincisi ise Bölüm 4.3.1. ve 4.3.2‟de geliĢtirilen “Ġstanbul Turizm Ana Planı 

Vizyon ve Strateji Çerçevesi”dir. 4.3.1 ve 4.3.2 bölümlerinde benimsenen vizyon, amaç ve 

stratejiler referans alınarak oluĢturulan mekansal izdüĢümler bu bölümde yer almaktadır. 
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4.2.8.1 Mekânsal Planlama Ġle Entegrasyon Sağlanmasına Yönelik Stratejiler Ġçin 

Turizm Topoğrafyasının Analizi 

Doğal ve kültürel değerleri sergileyen turizm sektörü bakımından kent altyapısı büyük önem 

taĢımaktadır. Kentin sunduğu değerleri en verimli bir Ģekilde ziyaret edebilmek ve maksimum 

düzeyde deneyim sahibi olabilmek için turizm destinasyonlarının hem birbirleriyle hem de 

konaklama alanları ile maksimum düzeyde eriĢebilir olmaları gerekmektedir. Bu noktada yeni 

geliĢtirilecek turizm destinasyonları ve konaklama birimlerinin mevcut turizm değerleri ve 

altyapısı ile entegrasyonunda konum değeri ön plana çıkmaktadır. Özellikle Ġstanbul gibi çok 

sayıda turizm potansiyelini barındıran ancak coğrafyası nedeniyle ulaĢımı güç, yoğun geliĢmiĢ 

bir metropolde konum değeri turizm sektörünün iĢleyiĢi ve yatırımları için yönlendiricidir. Bu 

nedenle turizm topoğrafyası plancılar için mevcut turizm değerlerinin kent bütününde 

yükseldiği ve alçaldığı bölgelerin oluĢturduğu arz ve talep dokusunun yorumlanması 

bakımından önem taĢımaktadır. 

Bu analizin amacı turizm stratejilerinin mekânsal karĢılığını ortaya koyabilmek ve nazım 

planlarda verilen turizm kararlarını değerlendirebilmek için bir araç geliĢtirilmesidir. Bu 

çalıĢma tüm kümelenme analizleri ve ulaĢım altyapısını tek arayüzde birleĢtiren bir 

değerlendirme altlığı ortaya koymaktadır.  

Yapılan analiz Ġstanbul‟daki her bir 25 ha alanın (ortalama mahalle ölçeği) tüm turizm 

dinamiklerine göre bulunduğu “konuma” sayısal bir değer atamaktadır. Böylece aynı sayısal 

değerlere sahip alanlar birleĢerek bölgeleri oluĢturmakta, bölgeler değerlerine göre 

sıralandığında merkezden çeperlere doğru alçalan bir topoğrafya modeli oluĢturmaktadır. 

Buna göre turizm altyapısı için en önemli konumdaki bölgeler tepe noktasını oluĢturan 

bölgeyi ifade etmekte, önem derecesi 1 km aralıklarla (maksimum yürüme mesafesi) giderek 

azalmaktadır. 

Yöntem 

Analiz yöntemi aĢağıda belirtilen adımlara göre altı aĢamada uygulanmıĢtır; 

Ġlk AĢama:  

1. Ġstanbul ilinin tamamı 500x500 metrelik (25 ha) karelere bölünmüĢtür (ġekil 100).  

2. Ortaya çıkan her bir 25 ha. alan sorgulanabilmesi için coğrafi bilgi sisteminde 

tanımlanmıĢtır. 25 ha. büyüklüğü ortalama en küçük mahalle boyutu öngörüsüne göre 

belirlenmiĢtir (ġekil 101). 
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ġekil 100: Ġstanbul Ġlinin Tamamını OluĢturan 500x500 m
2‟

lik (25 ha) Kareler 

 

 

ġekil 101: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha. Alan Sorgulanabilmesi Ġçin Coğrafi Bilgi 

Sisteminde Tanımlanması 
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Ġkinci aĢama: 

Kümelenme analizlerinde gösterilen her bir noktanın (örneğin Fuar Kongre alanları) etrafına 

500 m aralıklarla uzaklaĢan zonlar çizilmiĢtir. Böylece ilgili noktaya kuĢ uçuĢu 500 m -1000 

m -1500 m - …. dizisine göre mesafesi olan bölgeler tespit edilmiĢtir (ġekil 102).(500 m 

optimum yaya eriĢim mesafesi olarak kabul edilmektedir. Çünkü ziyaretçiler için gidilmek 

istenen yerlere yaya eriĢimi birincil tercihtir) 

 

ġekil 102: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alan Ġçin Gidilmek Ġstenen Yerlere Yaya 

EriĢimi 

3. “Multiple Ring Buffer Analysis”olarak tanımlanan iĢlem, herbir kümelenmeanalizi ve 

içeriğindeki noktalar için uygulanmıĢtır.  

4. Analiz (Multiple Ring Buffer Analysis) sonucunda ortaya çıkan bölgelerin mesafe 

değerleri daha önce tanımlanan herbir 25 ha alan ile çakıĢtırılmıĢtır. Böylece her bir 25 

ha alan için turizm değerleri ve altyapısına göre kuĢ uçuĢu konum değerleri elde 

edilmiĢtir (ġekil 103) 
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ġekil 103: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alan Ġçin Turizm Değerleri Ve Altyapısına Göre 

KuĢ UçuĢu Konum Değerleri 

 

Üçüncü aĢama: 

5. Yürüme mesafesi aĢıldığında tercihen ulaĢım araçları devreye gireceği için, bu 

aĢamada yapılan analiz “Multiple Ring Buffer Analysis” ulaĢım altyapısı için de 

uygulanmıĢtır. Bu noktada turizmin iĢleyiĢi için önem arz eden ulaĢım altyapısı hesaba 

katılmıĢtır. Aynı zamanda raylı sistem durakları, iskeleler, metrobüs durakları, gar, 

otogar, havaalanı, anayollara bağlantı kavĢaklarının her biri için uygulanmıĢtır (ġekil 

104). Böylece Ġstanbul bütününde her bir 25 ha. alanın belirlenen önemli ulaĢım 

noktalarına olan konum değeri elde edilmiĢtir. 

 

ġekil 104: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha. Alanın Belirlenen Önemli UlaĢım Noktalarına 

Olan Konum Değerleri 
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Dördüncü AĢama: 

6. Ġstanbul bütününde her bir 25ha. alanın turizm değerleri ve altyapısına kuĢ uçuĢu 

konum değerleri (ikinci aĢamada elde edilen) ve önemli ulaĢım noktalarına konum 

değerleri (üçüncü aĢamada elde edilen) toplanmıĢtır. Böylece herbir noktanın yaya 

eriĢimi bakımından konum değerine araç ile ulaĢım değeri de eklenmiĢtir. 

BeĢinci AĢama:  

7. Bu noktaya kadar Ġstanbul bütününde her bir 25 ha alan için elde edilen konum 

değerleri kuĢ uçuĢu olarak tespit edilmiĢtir. Bu Ģekilde oluĢturulacak bir bölgeleme 

kentin fiziksel yapısı için tam anlamıyla doğru bilgiyi vermeyecektir. Çünkü kentler 

belirli akslara göre hizmet almakta ve geliĢmektedir. Bu sebeple kentin geliĢiminde 

önem arz eden ulaĢım aksları tespit edilerek (1. Derece otoyollar, 2. Derece bağlantı 

yolları, ilçeleri besleyen 3. Kademe araç yolları), her aks için “Multiple Ring Buffer 

Analysis” yapılmıĢtır (ġekil 105).  

 

ġekil 105: Ġstanbul bütününde Her Bir 25 ha Alan Ġçin Yapılan Multiple Ring Buffer Analysis 

8. Bu aĢamada yapılan “ulaĢım akslarının konum değeri analizi” ile altıncı maddede 

sonuçlandırılan “turizm değerleri ve önemli eriĢim noktaları” analizi çakıĢtırılarak bir 

önceki aĢamada kuĢ uçuĢu olarak üretilen “konum değeri” analizi kent altyapısına 

uyumlu duruma getirilmiĢtir.  
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Altıncı aĢama: 

9. Ġlk beĢ aĢamada coğrafi bilgi sisteminde oluĢturulan değerlendirme altlığı eĢ değerler 

üzerinden elde edilmiĢtir. Oysa her turizm değeri eĢdeğerde değildir. Bu sebeple 

turizm master planı kapsamında yapılan anket çalıĢmaları dikkate alınarak turizm 

değerleri ve altyapısı puanlandırılmıĢtır: Kültürel değerler 6 puan, Kongre-Fuar 5 

puan, Sağlık 4 puan, AlıĢveriĢ 3 puan, Doğa 2 puan olmak üzere kademelendirilmiĢtir. 

Bu puanlar ilçelere göre veya turizm çeĢitlerine göre farklı kombinasyonlarda ele 

alınabilmektedir. 

10. Belirlenen puanlar CBS altlığına çarpan olarak yansıtılmıĢtır. 

11. Böylece Ġstanbul‟da her bir 25 ha alanın turizm değerleri ve kent altyapısı bağlamında 

konum değeri elde edilmiĢ ve bu değerlere göre mekansal bölgeler ortaya çıkmıĢtır 

(ġekil 106). 

 

ġekil 106: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alanın Turizm Değerleri Ve Kent Altyapısı 

Bağlamında Elde Edilen Konum Değerlerine Göre Mekansal Bölgeler 

12. Bölgelemenin daha anlaĢılır olabilmesi için çıkan değerler topoğrafya modeli 

tekniğinde sunulmuĢtur (ġekil 107 ve ġekil 108).  
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ġekil 107: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alanın Turizm Değerleri Ve Kent Altyapısı 

Bağlamında Elde Edilen Konum Değerlerinin Topoğrafya Modeli Tekniğinde Sunulması 

 

ġekil 108: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alanın Turizm Değerleri Ve Kent Altyapısı 

Bağlamında Elde Edilen Konum Değerlerinin Topoğrafya Modeli Tekniğinde Sunulması 

Sonuç olarak her bir kümelenme analizi 500 metre aralıklarla ilgili küme elemanlarına 

“maksimum” konum değerini ortaya koymaktadır. Yukarıdaki açıklanan yöntemin 

uygulanması sonucunda ise birden fazla kümelenme analizi çakıĢtırılmakta böylece her bir 

küme elemanına ve ulaĢım altyapısına kentin herhangi bir noktasının (25 ha birimlerin) 

karĢılık geldiği “optimum” ortalama konum değeri tespit edilmektedir. Değerlendirme 

baĢlıkları ve çarpanları değiĢime açıktır.  
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Değerlendirme:  

Turizm topoğrafyası çalıĢmasına göre Ġstanbul‟un her noktasının turizm potansiyelleri 

bakımından optimum konum değeri tanımlanmıĢtır. Buna göre yapılan bölgelemede her bir 

topoğrafya eğrisi 1 km mesafe aralıklarına göre en fazla sayıdaki turizm potansiyeli ile iliĢki 

kurma düzeyine göre yükselmektedir. Ġstanbul kenti bütününde analiz edilen bütün birim 

alanlar (25 ha) arasında en optimum değere sahip olanı ortalama 5km değere sahiptir. Böylece 

genel değerlendirme 5-10, 10-15, 15-20 ve 20-25 km aralıklarında ortalama değer taĢıyan 4 

bölge özelinde yapılmıĢtır. 

Buna göre ilk bölge (ort. 5-10 km arasında değer taĢıyan alanlar) dikkate alındığında ġiĢli, 

BeĢiktaĢ ve Beyoğlu konum değeri açısından en optimum bölgeler olarak görünmektedir 

(ġekil 109). Bu bölgeleri baĢta Eyüp olmak üzere Fatih Ġlçesi takip etmektedir. Tarihi 

Yarımadanın kültürel değerler ve turizm hareketliliği bakımından odak noktası olduğu 

bilinmektedir. Ancak Ġstanbul‟un tüm turizm değerleri ve ulaĢım altyapısı hesaba katıldığında 

buradaki yükün düzeyi açığa çıkmaktadır. Diğer yandan Zeytinburnu, Kağıthane ve 

BayrampaĢa‟nın kısmen doğu kesimleri de bu bölgenin çeperlerini tarif etmektedir. Ayrıca 

Boğaziçi ve MĠA ile iliĢkili olarak konum değeri geniĢ alana yayılan Sarıyer Ġlçesinin güney 

kesimi bu alan kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

ġekil 109: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alanın Turizm Potansiyelleri Bağlamında Elde 

Edilen Konum Değerlerine Göre Belirlenen Birinci Bölge 

İkinci bölgede (ort. 10-15 km arasında değer taĢıyan alanlar) baĢta Zeytinburnu ve Sarıyer 

güney kesim olmak üzere Bakırköy, Bahçelievler, GaziosmanpaĢa ve Kağıthane kuzey kesimi 

konum değeri bakımından öne çıkan ilçelerdir (ġekil 110). Ancak bu bölgede Bakırköy ve 
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Bahçelievler konum değeri en geniĢ alana yayılan ve çevresine göre odak teĢkil etme 

potansiyeli taĢıyan ilçelerdir. Bu durumun ortaya çıkmasında özellikle ulaĢım altyapısının 

etkisi öne çıkmaktadır. Bu bölgelerin turizm yatırımlarının geliĢimi bakımından kültür 

üçgenini çevreleyen birincil iliĢkili ilçeler olduğu söylenebilir 

 

ġekil 110: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alanın Turizm Potansiyelleri Bağlamında Elde 

Edilen Konum Değerlerine Göre Belirlenen Ġkinci Bölge 

Üçüncü bölgede (ort. 15-20 km arasında değer taĢıyan alanlar) Sarıyer merkez ve Bağcılar 

ilçesinin tamamı kuzeye doğru Esenler ve Küçükçekmece‟nin tamamı batıya doğru kademeli 

olarak azalan konum değeri ortaya koymaktadır (ġekil 111). Ayrıca bu ilçeler kendi sınırları 

içinde 4-7 arasında değiĢen katmanlara da sahiptirler. Bu durum ilçelerde turizmin geliĢme 

yönü ve mevut kararların irdelenmesi bakımından kolaylık sağlamaktadır.  
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ġekil 111: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alanın Turizm Potansiyelleri Bağlamında Elde 

Edilen Konum Değerlerine Göre Belirlenen Üçüncü Bölge 

Dördüncü bölgede ise (ort 20-25 km arasında değer taĢıyan alanlar) konum değeri geniĢ alana 

yayılan Esenyurt ve Avcılar ilçeleri baĢta olmak üzere, Beylikdüzü kuzeyi, Büyükçekmece 

doğusu ve kuzeye doğru konum değeri kademeli olarak azalan BaĢakĢehir ve Sultangazi 

ilçeleri ön plandadır (ġekil 112). Bu bölgede Esenyurt ve Avcılar konum değeri bakımından 

optimum değer taĢıyan ilçeler olarak odak teĢkil etmektedir.  

 

ġekil 112: Ġstanbul Bütününde Her Bir 25 ha Alanın Turizm Potansiyelleri Bağlamında Elde 

Edilen Konum Değerlerine Göre Belirlenen Dördüncü Bölge 

Bu bölgeler dıĢındaki alanların düzenli olarak 1 km aralıklarla konum değeri kentin 

çeperlerine doğru azalmaktadır.  

Bu kapsamda Anadolu yakası ele alındığında konum değeri bakımından;  

1. Bölgede (ort. 5-10 km arasında değer taĢıyan alanlar) Üsküdar ilçesinin merkez ve 

çevresi öne çıkmaktadır. 

2. Bölgede (ort. 10-15 km arasında değer taĢıyan alanlar) Kadıköy baĢta olmak üzere 

Beykoz Anadoluhisarı ve kısmen Beykoz merkez bölgesi ile Ümraniye‟nin batısı yer 

almaktadır. 

3. Bölge (ort. 15-20 km arasında değer taĢıyan alanlar) alansal geniĢlik bakımından 

Kadıköy‟ün güneydoğu kesimi ve AtaĢehir‟in batı kesimi öne çıkmakta ve 

bütünleĢmektedir. Bu bölgeyi Ümraniye ilçesi ve Beykoz merkez takip etmektedir. 

Ümraniye ilçesi bu zonda en geniĢ alan büyüklüğüne sahip odak alan niteliğini ortaya 

koymaktadır. 
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4. Bölge (ort. 20-25 km arasında değer taĢıyan alanlar) ise Maltepe, Çekmeköy, 

Sancaktepe ilçelerinin batısını kapsamaktadır.  

Diğer bölgelerin düzensiz alan büyükleri ile konum değeri kuzey ve batı yönünde giderek 

azalmaktadır. Bu alanlarda Kartal merkez ve Pendik - Sultanbeyli arasındaki bölge optimal 

düzeyde odak alanlar olarak görülmektedir. 

Tüm bu aralıklar merkezden çeperlere doğru bir düzen içinde aktarıldığı için çeperlerdeki 

bölgelerin göz ardı edileceği anlamına gelmemektedir. GeliĢtirilecek her turizm kararı ve 

yükseltilecek her turizm değeri bu bölgelemeyi yeniden düzenleyebilecektir.  

Bu bölgeleme haritalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise bölgelerin 

geniĢlikleridir. Bölgelerin geniĢliği en fazla sayı ve çeĢitte değere sahip en optimal bölgeleri 

tarif etmektedir. Bu kapsamda bir değerlendirme yapılırsa;  

1. Bölgede Beyoğlu, Fatih, ġiĢli, BeĢiktaĢ, Üsküdar, Sarıyer güney kesim,  

2. Bölgede Bakırköy, 

3. Bölgede Ümraniye, 

4. Bölgede Avcılar, Esenyurt, 

Etkisi yüksek olan bölgeler olarak öne çıkmaktadır.  

Bu genel değerlendirmenin dıĢında yapılan analiz her ilçenin kendi içinde plan kararları 

değerlendirilmesi ve yeniden üretilmesi bakımından yol gösterici olabilecektir. Örneğin 

Bahçelievler ilçesinin sahip olduğu turizm değerleri, optimum konum değeri bakımından 5 

kademe bölge ortaya çıkarmaktadır. Mekansal plan kararlarının geliĢtirilmesi aĢamasında bu 

kademelenme bilgilerinden yola çıkılarak bölgelerin kademelerine göre geliĢme teĢviki, 

yapılaĢma yoğunluğu önerilebilir. Bölge sınırlarını oluĢturan optimal değerler mercek altına 

alınarak geliĢtirilmesi gereken turizm fonksiyonları tartıĢılabilir. Örneğin ġekil 113‟de 

Bahçelievler ilçesi turizm bakımından optimal konum değeri bölgeleri ile nazım planlarda 

tanımlanan turizm alanı ve plan notları çakıĢtırılmıĢtır. Ġlçe planında özellikle ticaret alanları 

bünyesinde plan notu ile tarif edilen turizm fonksiyonları belirli bir nedene bağlı kalmaksızın 

homojen (otel, motel, konaklama) dağıtılmıĢtır. Turizmin kontrollü geliĢimi için bu alanların 

yoğunluk ve fonksiyonları turizm topoğrafyası analizine göre yeniden değerlendirilebilir. 
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ġekil 113: Bahçelievler Ġlçesi Turizm Bakımından Optimal Konum Değeri Bölgeleri ile 

Nazım Planlarda Tanımlanan Turizm Alanı ve Plan Notları Bölgelemeleri 

Bu analiz çalıĢması her ilçe ve her turizm çeĢidi için ayrı Ģekilde ve değerlerde düzenlenerek 

bölgeleme alternatifleri oluĢturulmasına elveriĢlidir. Plan kararları üretirken mevcut plan 

kararları bu çerçevede ele alınabilecektir. Bu konuda her ilçe özelinde yapılan çalıĢmalar 4. 

Bölümde yer almaktadır.  
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4.2.8.2 Ġstanbul Çevre Düzeni Planı ve Ġlçelerin 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planlarının 

Değerlendirilmesi ve Mekânsal Planlamada Entegrasyonun Sağlanması 

Bu bölümde öncelikle 2009 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni 

Planında turizm ve turizmle ilgili olan plan kararları incelenmekte ve özetlenmektedir. Bu 

incelemede planda turizm ile ilgili getirilen mekânsal kararlar esas alınmaktadır. Daha sonra 

Ġstanbul‟daki tüm ilçelerin 1/5.000 ölçekli planlarında getirilen turizm ve turizmle ilgili 

kararın incelendiği “Bölüm 4.2.2.1.3.Ġlçelerin onaylı nazım imar planları” verileri tekrar 

hatırlatılmaktadır. Bu hatırlatmanın ardından planların kararlarının karĢılıklı değerlendirildiği 

ve yorumlandığı bir tablo oluĢturulmaktadır. Bu bölümde ulaĢılan sonuçlar 4. Bölümdeki 

mekânsal kararların olgunlaĢtırılmasında temel oluĢturacak unsurlardan biridir.  

4.2.8.2.1 Ġstanbul Çevre Düzeni Planında Yer Alan Turizm Kararları 

1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nın amacı; “Ġstanbul‟a; sahip olduğu tarihi, 

kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeĢleĢen, kentin öncelikle kültür ve turizm 

alanlarındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan, çevresel, ekonomik ve toplumsal 

sürdürülebilirlik ilkelerini mekana yansıtarak yaĢam kalitesini yükselten, ekonomik yapısını 

bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye dönüĢtüren, etkin ve 

katılımcı bir kent yönetimi/yönetiĢimi yapılandırmasında, kurumsal ve mekansal planlarını 

verimli bir araç olarak kullanan küresel ölçekte güçlenmiĢ bir kent statüsü kazandırmak.” 

olarak tanımlanmıĢtır. Ġstanbul‟a küresel ölçekte güçlenmiĢ bir kent statüsü kazandırmada 

kültür ve turizm sektörleri ilk sırada yer almaktadır. Planın bu konudaki ana hedef ve 

stratejileri Bölüm 4.2.1.‟in farklı alt bölümlerinde konunun bağlamı içinde ele alınarak 

değerlendirilmiĢtir. Bu bölümde Çevre Düzeni Plan kararlarının mekânsal izdüĢümleri ele 

alınarak ilçelerin nazım planları ile iliĢkileri/iliĢkisizlikleri değerlendirilecektir.  

Bu doğrultuda, planlama yaklaĢımında, 1. hedef olarak “Ġstanbul‟un Küresel Düzeyde 

Güçlenmesini Sağlamak” benimsenmiĢ ve bu bağlamda 1. Ana Strateji “Ġstanbul‟a Sahip 

Olduğu Kimliği Ġle ÖzdeĢleĢen Dünya Ölçeğinde Kültür Odaklı Turizm Kenti Statüsü 

Kazandırmak” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu yaklaĢım çerçevesinde Plan‟da; Ġstanbul‟un özgün 

doğal değerlerini koruyarak ve güçlendirerek kitle turizmi yerine kültür odaklı alternatif 

turizm türlerinde dünya turizm kentleriyle rekabet etmesi ve aynı zamanda kentlisiyle de 

bütünleĢen bir sürdürülebilir turizm yaklaĢımını benimsemesi öngörülmektedir.  

Bu kapsamda merkez bölgelerde turizmin çeĢitliliğini arttırarak, Ġstanbul‟un küresel düzlemde 

tanınırlığını ve cazibesini arttıracak etkinliklerin ve turizm faaliyetlerinin Ġstanbul‟a 

taĢınmasını sağlayacak altyapıların oluĢturulmasına yönelik kararlar alınmıĢtır. Turizm 
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faaliyetlerini kentin geneline yayma stratejisi kapsamında ise özellikle Ġstanbul‟un kuzey 

ormanlarında ve kıyı alanlarında günübirlik turizm faaliyetleri, ekolojik turizm faaliyetleri ve 

alternatif turizm faaliyetleri için kararları alınmıĢtır. 

Planın mekânsal izdüĢümüne yön verecek temel ilkeler ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır;  

 Coğrafi konumu ve tarihi geçmiĢinden gelen zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan 

Ġstanbul‟un bu mirası koruyarak tanıtımı, dünya kültürleriyle kaynaĢma ve paylaĢımının 

bir aracı olarak kullanması  

 Tarihi yapı stokunun restore edilerek çevresinin iyileĢtirilmesi ve doğal güzellikleriyle 

birlikte korunarak dünyanın seçkin turizm cazibe merkezleri arasına girmesi 

 Turizme yönelik kararların, bu yaklaĢım çerçevesinde ekonomi ekoloji dengesini 

sağlayacak Ģekilde turizm taleplerini yönlendirmesi  

 Kültür-turizm kenti kimliği ile küresel merkez iĢlevini bütünleĢtiren tiyatro, sinema, müze, 

sanat galerisi, konser salonu ve kütüphanelerin hem nicelik hem nitelik olarak arttırılması, 

kültürel etkinliklerin yaygınlaĢtırılması ve bu etkinliklere eriĢimin arttırılması 

 Turizmin, özellikle de kültür turizminin geliĢtirilmesinde restorasyon, kentsel 

sağlıklılaĢtırma çalıĢmalarına öncelik verilerek konaklama kapasitesinin artırılmasında 

kullanılması  

 Tarihi doku içerisinde iĢlevini kaybetmiĢ mekanların fiziksel olarak iyileĢtirilerek, 

buralara kültürel fonksiyonlar verilerek yeniden ĠĢlevlendirilmesi, eski endüstri 

alanlarının, potansiyel kültür, sanat ve festival alanları olarak kullanılması 

öngörülmektedir. 

Yukarıda sıralanan ve mekânsal kararlara yön veren ilkeler bağlamında geliĢtirilen Ġstanbul 

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Ġstanbul‟un turizm potansiyelinin ve mevcut 

kapasitesinin değerlendirilebilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik mekansal kararları dört iĢlev ile 

ele almaktadır (ġekil 114). 

a) Kültür odaklı turizm  

b) Doğa odaklı turizm  

c) Günübirlik rekreasyon  

d) Ekolojik turizm  

e) Sosyal etkinlik adası  
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ġekil 114: Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda yer alan Turizme Yönelik Kararlar 

a) Kültür Odaklı Turizm Alanları 

Çevre Düzeni Planı‟nın kararlarında kültür odaklı turizm alanları için yapılan saptamalar 

Ģunlardır; Dünya‟da değiĢen eğilimler kültürü pek çok kentin ekonomik geliĢme ve rekabet 

gücünü arttırma stratejilerinin merkezine koymuĢtur. Bugün kentler sahip oldukları kültürel 

değerleri ön plana çıkaran turizm politikaları ve çeĢitli kültürel projeler ile dünya pazarında 

yarıĢmaktadır. Bu yarıĢmada ön plana çıkan unsurlar iyi korunmuĢ bir tarihi çevrenin ve 

anıtsal yapıların yanı sıra kentin sunduğu kültür ve sanat ortamıdır. Ġstanbul‟un 2010 Avrupa 

Kültür BaĢkenti seçilmesi, uluslararası alanda kültür odaklı turizm kenti olarak tanınırlığı 

konusunda çok önemli bir kazanımdır. Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve 

turizm potansiyelinin yüksek olduğu, Tarihi Yarımada, Haliç, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar 

bölgesi için kültür odaklı turizm alanı kararı verilmiĢtir. Ġstanbul‟un küresel düzlemde 

tanınırlığını ve çekiciliğini arttırmak açısından kültürel mirasın sürdürülebilir bir biçimde 

değerlendirilmesi için;  

 Tarihsel mirasın bakım ve onarımının yaygınlaĢtırılması, restorasyon projelerinin 

desteklenmesi, 

 Endüstri mirası yapıların kültürel amaçlı kullanımının desteklenmesi, bu bağlamda 

Haliç‟in kültür aksı olarak değerlendirilmesi, 

 Tematik müzelerin kurulması, 

 Tematik kültür gezi güzergahlarının oluĢturulması, 

 Ġstanbul‟un tarihsel geçmiĢinin tanıtılması ve markalaĢtırılmasıöngörülmektedir. 
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Planda tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve turizm potansiyelinin yüksek 

olduğu kültür odaklı turizm alanlarında; içerisinde yer aldığı dokuya uyumlu olacak Ģekilde 

turizm sektörüne hizmet edecek yeme-içme, eğlence, kültürel faaliyetler, alıĢveriĢ birimleri, 

turizme yönelik küçük ölçekli üretim atölyeleri, el sanatları gibi ticaret ve hizmet 

fonksiyonları ile kültür endüstrileri yer alabilecektir yaklaĢımı getirilmekte ve bu iĢlevlerin 

yer alacağı bölgeler tarihi ve kültürel değerlerin yoğunluğuyla tarif edilmektedir.  

Plan ile eĢsiz doğal, tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Tarihi Yarımada ve Beyoğlu 

bölgesinin sahip olduğu mirasın sürdürülebilirlik çerçevesinde korunması, geliĢtirilerek 

tanıtımının yapılması ve dünyaca önemli turizm alanları arasına girmesi hedeflenmektedir. 

Kültür turizmini ön plana çıkarmak üzere sanat ve kültür merkezleri ile sergi mekanları ve 

müzelere iliĢkin kentsel projelerin geliĢtirilmesi, kültür endüstrilerinin Tarihi Yarımada içinde 

kendilerine yer bulması ve bu yolla turizm ile kültür endüstrilerinin birbiri ile iliĢkilenmesi de 

Planın benimsediği kararlardan biridir. Planda bu gerçekleĢtiği takdirde bölgedeki ekonomik 

aktivitenin çeĢitlenmesi ve cazibe alanını geniĢletmesinin beklendiği ifade edilmektedir. 

Kültür turizmine yönelik olarak bölgede butik otel tarzında konaklama alanlarının 

yaygınlaĢtırılması da Plan‟ın önerileri arasındadır.  

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Tarihi Yarımada ve Beyoğlu‟ndaki kültür turizmini 

desteklemek üzere, bu alanlarla bütünleĢecek Ģekilde Ġstanbul'un önemli bir kimliği olan Haliç 

bölgesinin tarihi kültürel dokusu, peyzajı ve siluetinin korunması ve “Haliç Kültür Aksı” 

olarak ön plana çıkartılması öngörülmüĢtür. Bu kapsamda; Planda kentin yeĢil aksı olarak 

tanımlanan Haliç kıyısı boyunca yaya ve yeĢil alan sürekliliğinin sağlanması ve kıyı kullanımı 

olarak kamuya açık park ve rekreasyon alanları, müzeler, kongre alanları oluĢturulması 

önerilmektedir. Haliç‟in „kültür aksı” haline getirilmesiyle, Ġstanbul‟un kültür turizmine 

hizmet edebilecek en önemli bölgelerden birisi olacaktır. 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda; bilgi, fikir ve tasarıma dayalı olan kültür endüstrilerinin de 

Ġstanbul‟un sektörel yapısında yerini alması hedeflenmektedir. Katma değer payları ve 

rekabetçilik nitelikleri yüksek olan bu sektör küresel ekonominin yükselen değerleri 

arasındadır. 

Plan‟da kültür endüstrileri mekansal olarak gösterilmemiĢ, kültür odaklı turizm alanlarının 

yanı sıra MĠA ve BütünleĢme Bölgesi, Geleneksel Merkez, Ticaret, Turizm, Kültür ve Konut 

Alanı içerisinde yer alacağı plan hükümlerinde açıklanmıĢtır. Ġstanbul‟da kültür 

endüstrilerinin ağırlıklı olarak kentin merkezinde, kültür odaklı turizm alanı olarak belirtilen 

bölgede olmakla birlikte, geniĢ alan ihtiyacı gerektiren durumlar için bu bölge dıĢında da 
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geliĢme alanlarının oluĢturulması öngörülmüĢtür. Bu amaçla, mevcut kültür üçgeni dıĢında, 

örneğin boĢalan sanayi alanları bir potansiyel olarak kullanılabilecektir. 

b) Doğa Odaklı Turizm Alanları 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda tanımlanan “doğa odaklı turizm alanları” doğal değerlerinin 

korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik, koruma-kullanma dengesinin 

sağlandığı, ekolojik yapıya uyumlu, çevresi ile bütünleĢen, nüfusun eğlenme, dinlenme ve 

tatil ihtiyaçlarına yönelik rekreasyon ve turizm alanları Ģeklinde tanımlanmaktadır.  

Plan‟da; Ġstanbul‟un Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki yerleĢmelerin çevresinde kentlinin 

ve turistlerin günlük yaĢam stresinden kurtulmasına olanak veren potansiyel alanlar için doğa 

odaklı turizm alanı kararı verilmiĢtir. Bu doğrultuda, Marmara Denizi kıyılarında, 

Büyükçekmece, Gürpınar, Silivri, SelimpaĢa, Kumburgaz ve Mimarsinan‟da; Karadeniz 

kıyılarında ise Kilyos, ġile, Ağva ve Riva‟da deniz potansiyelinden yararlanmak üzere doğa 

odaklı turizm alanları önerilmektedir. 

Çevre Düzeni Plan kararlarında Ġstanbul‟un deniz turizmi, su sporları (yelken, sörf gibi) 

kullanımı, kamping alanı ve diğer doğa sporları potansiyelinin değerlendirilebileceği bu 

alanlarda; otel, motel ve diğer konaklama tesisleri, kamping alanları, izci kampı, spor tesisleri, 

yeme-içme tesisleri, sosyo-kültürel tesisler ve rekreasyon alanlarının da yapılmasına izin 

verilmekte ancak mevcut tesislerin kapasitelerinin sınırlı tutulması ve geliĢimlerinin doğa ile 

uyumlu olması gerektiği vurgulanmaktadır. 

c) Günübirlik Rekreasyon Alanları 

Çevre Düzeni Planı‟nda kentlinin açık ve yeĢil alan ihtiyacı baĢta olmak üzere, kent içinde ve 

çevresinde günübirlik kullanımına yönelik rekreasyon ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik 

olarak 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. Plan‟da orman içi rekreasyon alanları gösterilmemekle 

birlikte, orman alanlarında orman ekosistemine (flora ve faunanın çeĢitliliği ve 

sürdürülebilirliğine) zarar vermeyecek Ģekilde (koruma/kullanma dengesi içinde) ve ilgili 

kurumun uygun görüĢü alınmak koĢuluyla günübirlik rekreatif kullanımlara izin verilebileceği 

plan notlarında açıklanmaktadır. 
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Plan‟da ayrıca, Kıyı Kanunu kapsamında kıyıların “kamu yararı ilkesi” esas alınarak kamusal 

kullanımlarının arttırılmasına yönelik olarak, kentsel yeĢil ve günübirlik rekreasyon için 

düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Yukarıda belirtilenlerin dıĢında, kullanım ömrü biten maden ve taĢ ocağı alanlarından 

BüyükĢehir Belediyesi‟nce alt ölçekli planlarda belirlenecek “günübirlik rekreasyona uygun 

alanlar”, ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢleri alınarak doğa onarımı çalıĢmaları ile paralel 

günübirlik rekreasyona yönelik düzenlenebilecektir. Bu kapsamda, Eyüp TaĢ Ocakları ile 

Karadeniz kömür ocaklarını Ġstanbul‟da yaĢayanların günübirlik rekreasyon ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek nitelikte ele alınması kararı alınmıĢtır. 

d) Ekolojik Turizm Alanları 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda, kentin nadir bitki ve hayvan toplulukları ile korunması 

gereken birçok özel alana sahip olduğu açıklanmaktadır. Bu alanlar, kentte yaĢayanlarının 

günübirlik rekreasyon talepleri için cazibe merkezleri olduğu gibi biyo-çeĢitliliğin 

korunmasına katkıda bulunulması yönünde botanikçilerin yapacakları araĢtırmalar, tespitler 

için doğal laboratuvarlardır. Ġstanbul‟da bulunan korunması gereken önemli bitki alanları 

(ÖBA) ve önemli kuĢ alanları (ÖKA) da kullanılabilecek ekolojik turizm alanlarıdır. Bu 

bağlamda, Ġstanbul‟da ekolojik turizm amaçlı kullanılabilecek alanlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 Terkos ve Kasatura Arasındaki Ormanlık Alan ve Kıyı ġeridi: Terkos- Kasatura Kıyıları 

ile Terkos Gölü ve civarı tatlı su ve kumul ekosistemleriyle Türkiye‟deki en zengin 

floraya sahip alanlardan olup, ekolojik turizmin çevre ve bitki inceleme amaçlı türüne 

hizmet edecek niteliktedir. 

 Ağıl Dere ve Ağaçlı Kumulları: Karadeniz kıyılarında Terkos ile Kilyos arasında yer alan 

nadir kumul bitki türlerinin bulunduğu alan, bitki inceleme amaçlı ekolojik turizme hizmet 

verecek niteliktedir. 

 GümüĢdere (Kilyos) Kumulları: Önemli bitki tür ve popülasyonlarını içeren Kilyos 

Kumulları botanik incelemeleri için önemli bir alandır. Bitki inceleme, tespit amaçlı 

ekolojik turizme hizmet verecek niteliktedir. 

 Ġstanbul Boğazı‟nın Kuzey Kısımları: Ġstanbul Boğazı‟nda henüz yapılaĢmamıĢ 

kıyılardaki kayalar ve kumullar ile Belgrat Ormanı‟nı içine alan bu alanda özgü bitki 

türleri bulunmakta olup, bitki incelemeleri için doğal laboratuar niteliğindedir. 

 Büyükçekmece Gölü: Göl çevresi, kuĢ gözlemciliği için önemli bir eko turizm alanıdır. 
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 Küçükçekmece Gölü: Çevresi büyük ölçüde yapılaĢmakla birlikte, halen birçok kuĢ 

türünün konaklama ve geçiĢ alanı olduğundan kuĢ gözlemciliği yönünden 

değerlendirilebilir alandır. 

 Hadımköy ve Kemerburgaz Arasındaki Mera ve Fundalıklar: Alanda bulunan beĢ bitki 

türü Bern SözleĢmesi listesinde yer alan korunması gereken bitkilerdendir. Bu ve diğer 

nadir türlerin tespitinde botanikçiler için uygulama alanı niteliğindedir. 

 Ömerli Havzası: Bitki araĢtırmacıları için uygun araĢtırma alanıdır. Alanın içersinde 

bulunan Ömerli Fundalıkları ve Polenezköy Tabiat Parkı, ekolojik turizme uygun 

niteliktedir.  

 Sahilköy ve ġile Arasında Kalan Kumullar ve Ormanlar: Küresel ölçekte tehlike altında 

bulunan bitki türleri ve topluluklarına ev sahipliği yapan alan, diğer alanlar gibi botanik 

topluluklarının inceleme ve gezi alanı olarak değerlendirilmektedir. 

 Önemli bitki alanları dıĢında, nadir ve tehlike altında bulunan bir ekosistem özelliğini 

gösteren Beykoz‟daki Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı da ekolojik turizme hizmet sunan 

alanlardandır. 

Yukarıda açıklananların dıĢında Plan‟da, ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için Ġstanbul‟un biyolojik çeĢitliliği değerlendirilmiĢ ve uygun yerlerde ekolojik turizm 

faaliyetlerinin yapılması öngörülmüĢtür. Bu doğrultuda; 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 önerilmektedir (ġekil 115). 

 

ġekil 115: Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Ekolojik Turizm ve Eko Tarım Yapılması 

Öngörülen Bölgeler 
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Ġstanbul‟un özellikle kuzey ormanlarında ve havza alanlarında önerilen eko-turizmin 

uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği, ekolojik dengenin sürekliliği ile sağlanabilecektir. 

Bu alanlarda ekolojik turizmin geliĢmesi için gerekli örgütlenme ve altyapı olanakları 

sunulacaktır. Böylelikle, bu bölgelerde yaĢayan insanlar için istihdam ve gelir kaynağı 

sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, eko-turizmi destekleyici konaklama, yeme-

içme vb. aktivitelerin mevcut köy yerleĢmeleri içinde ve öncelikle mevcut yapılar kullanılarak 

gerçekleĢtirilmesi; Ġstanbul‟un kuzey ormanlarının korunması ve kırsal yerleĢmelerin 

sürdürülebilirliği açısından temel ilke olarak benimsenmiĢtir. Ayrıca, bu alanlardaki 

konaklama türlerinin yöre mimarisi ile uyumlu, yerel istihdamı gözeten pansiyonculuk ve 

küçük otellere dayalı olması gerekmektedir. Köylerde kırsal ekonominin çeĢitlendirilmesi 

amacı ve doğal, tarihi, kültürel değerlerin korunarak sürdürülebilirliğini sağlamak ilkesi 

çerçevesinde; ekolojik tarıma uygun olduğu belirlenen köylerde, köy halkına ekolojik tarım 

eğitimi verilerek tarımsal yapının geliĢtirilmesi için Silivri‟de tarımsal üretim teknolojilerini 

geliĢtirme parkı önerilmiĢtir. 

“Alternatif turizm” kapsamında geliĢimi öngörülen ekolojik turizmin; 

 Bölgenin taĢıma kapasitesini zorlamayan sınırlı katılım, 

 Turizmin tür, mekan ve zaman açısından yayılması 

 YavaĢ ve denetimli geliĢim, 

 Küçük ölçekli turistik iĢletmelerin geliĢmesi, 

 Çevreye uyumlu, özgün turizm mimarisi, 

 Yerel halk ve turist arasındaki iletiĢimde uyumluluk, 

 Geleneksel ve özgün değerlerin korunması ve  

 Turistik istihdamda yöre halkına öncelik verilmesi gibi çevreye olumlu katkıları 

bulunacaktır. 

Özetle, ekolojik turizm olumlu çevresel ve sosyal etkilere yol açabilmektedir. Daha basit ve 

sade hizmetlerle yetinebilen ekolojik turistler çevresel etkileri minimize edebilmektedir. 

Ekolojik turizm, kitle turizminde olduğu gibi büyük yatırımlar gerektirmemekte, küçük 

yatırımlar yeterli olabilmektedir. 

e) Sosyal Etkinlik Adaları 

Ġstanbul Çevre düzeni Planı‟nda “sosyal etkinlik adaları” olarak tanımlanan bir iĢlev 

bulunmaktadır. Mekansal olarak herhangi bir referansın verilmediği bu tanımlamaya çok 

dikkatle yaklaĢılması gerekmektedir. iĢlevin Çevre Düzeni Planının analiz çalıĢmaları 
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aĢamasında yer almadığı da konuya dikkatle yaklaĢılmasının bir baĢka nedenidir. Bu iĢlev 

hakkında Plan‟da Ģu ifadelere yer verilmektedir; “Marmara Denizi‟nde, yapılacak bilimsel 

araştırmalar (deniz ekosistemi, dip akıntıları vb.) sonucunda ilgili kurumların görüşleri 

doğrultusunda günübirlik turizm, rekreasyon, eğlence, festival, toplantı gibi etkinliklere 

yönelik “sosyal etkinlik adası” niteliğinde yapay adalar yapılabilmesi öngörülmüştür”. 

Planda bu adaların konumu, büyüklüğü ve yapılaĢma koĢullarının alt ölçekli planlarda 

belirleneceği ifade edilmektedir. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken konu Ģudur, 

Ġstanbul‟un kıyılarının her yakası birbirinden farklı ünik özelliklere sahiptirler ve bu 

özgünlükleri nedeniyle değerlidirler (Bkz: Kıyı Raporu). Bu kıyıların doğallığını bozacak her 

türlü dolgu vb. müdahalelerden kaçınılması Ģarttır.  
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4.2.8.2.2 Ġstanbul Çevre Düzeni Planında Yer Alan Turizm ile ilgili Diğer Kararlar 

a)Turizm ÇeĢitliliği 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı kararlarında turizm türlerinin çeĢitlendirilmesi konusu önemli bir 

strateji olarak yer almaktadır. Ancak bu stratejideki temel ilke çeĢitlenmenin kitle turizmini 

değil, bireysel turizmi destekleyici yönde olması ve bunun da kültür turizmi ekseni üzerinde 

yapılandırılmasıdır. Bu bağlamda Plan‟da Ģu önerilere yer verilmektedir;  

Kentin kültürel altyapısının güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların çeĢitlendirilmesi, 

farklı çekim odaklarının oluĢturulması ve gerekli bilgilendirme ile bunların turiste tanıtılması, 

kaliteli bir kentsel çevrenin oluĢturulması ve canlı bir kentsel yaĢamın desteklenmesi. 

Ġstanbul‟un sahip olduğu turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilebilmesi ve mevcut 

kurulu kapasitenin daha verimli kullanılması için kentin turizm altyapısının güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Turiste sunulan olanakların çeĢitlendirilmesi ve farklı çekim odaklarının 

birbirleriyle bütünleĢmeleri için teleferik hizmetinin kentin farklı cazibe noktalarında da 

verilmesi. Örneğin Eyüp‟teki mevcut, teleferik hattına Sütlüce istikametinde devamlılık 

kazandırılması, Atatürk Olimpiyat Parkı, Avcılar-Firuzköy Fuar Alanı, Küçükçekmece‟de 

teleferik, havaray, monoray vb. hizmetlerin getirilmesi. 

Turizmin çeĢitlendirilmesi ilkesi kapsamında kongre turizmine yönelik altyapının 

geliĢtirilmesi öngörülmüĢtür. Bunu sağlamak için 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  

Çevre Düzeni Planı‟nda kültür ve sanat festivallerinin Ġstanbul‟un hem yerel, hem de 

uluslararası kimliğine ve imajına değer kattığı ifade edilerek, Ġstanbul‟u küresel düzlemde 

tanıtmak ve çekiciliğini arttırmak açısından uluslararası kültür ve sanat festivallerinin bir 

fırsat olarak kullanılması öngörülmüĢtür. Planda festival alanlarının Salı Pazarı, HaydarpaĢa, 

Haliç kıyıları, Kağıthane ve Alibeyköy‟de yer alan depolama ve sanayi iĢlevinden 

dönüĢebilecek alanlarda desteklenmesi önerilmektedir. Daha büyük alan gereksinimi olan 

açık hava festivalleri için ise doğu ve batı yakasında fuar ve festival alanları, ayrıca Hazerfan 

Havaalanı ve Maltepe Bölge Parkı da uygun seçeneklerdir 

Ġstanbul Çevre düzeni Planı‟nda kültür turizmini desteklemesi açısından müzelerin taĢıdığı 

önem kuvvetle vurgulanmaktadır. Planda bu kapsamda Ġstanbul‟u küresel düzlemde tanıtmak 

ve çekiciliğini arttırmak açısından müzelerin geliĢtirilmesi ön koĢul olarak tanımlanmaktadır. 
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Bu kapsamda, tematik müzelerin kurulması, endüstri mirası yapıların müze amaçlı 

kullanımının desteklenmesi, müzelerle entegre tematik kültür gezileri güzergahlarının 

oluĢturulması önerilmektedir. Haliç kıyıları, Salıpazarı Limanı, HaydarpaĢa Limanı gibi 

bölgeler merkezi konumları sebebiyle müzeler için ideal yerler olarak tanımlanmaktadır. 

Plan‟da fuar turizminin, Ġstanbul‟un uluslararası ölçekte hizmet merkezi olma kimliğiyle 

paralellik arz ettiği belirtilmekte,  

Kurvaziyer turizminin, Ġstanbul‟un değerlendirmesi gerekli bir diğer turizm çeĢidi olduğu 

belirtilmektedir. Buna yönelik olarak Plan‟da Salıpazarı, HaydarpaĢa ve Zeytinburnu 

(Zeyport) limanlarının kurvaziyer liman olarak hizmet vermesi; ilave olarak Kartal‟da da 

kurvaziyer liman yapılması önerilmektedir.  

Planda desteklenmesi önerilen türler arasında inanç turizmi ve büyük etkinliklerin yer aldığı 

spor turizmine de yer verilmektedir.  

Ġstanbul Çevre düzeni Planı‟nda desteklenen bir diğer turizm türü de sağlık turizmidir. 

Ġstanbul, sahip olduğu sağlık tesisleriyle son yıllarda sağlık turizmi açısından önemini 

arttırmaktadır. Bu sebeple Plan‟da, mevcut sağlık tesislerinin hizmet kalitelerinin daha da 

geliĢtirilmesi, kentteki turizm olanakları ile buluĢturulması önerilmektedir. Plan‟da sağlık 

turizmi ile ilgili olarak sağlık parkı önerisi yer almaktadır. Sağlık turizmi kapsamında Tuzla 

içmeleri ve çevresinin kentte ve bölgede yaĢayanların hizmetine sunulması önerilmektedir.  

b) Büyük ve Açık Alan Kullanımları 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda turizm baĢlığı dıĢında kentlinin günlük yaĢamında 

kullanacağı büyük ve açık alanları hakkında getirilen kararlar bu baĢlık altında 

toplanmaktadır. Planın 4. Hedefi olarak tanımlanan YaĢam Kalitesini Yükseltmek baĢlığı 

altında 1. ana strateji “Yerleşim Alanlarında Mekansal Kaliteyi Yükseltmek” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Bu strateji altında “Ġstanbul‟da yaĢayan tüm kesimleri kentle bütünleĢtiren 

kentsel donatı alanlarının ve kamusal açık alanların kent bütünü içinde yeterli, dengeli ve 

kaliteli hale getirilerek; kentsel hizmet ve fırsatlardan toplumun tüm kesimlerinin 

yararlanabilme olanaklarının arttırılması” politikası tanımlanmaktadır. Çevre Düzeni 

Planı‟nda, ölçek sebebiyle gösterilebilecek olan kent bütününe hizmet edecek donatı alanları 

ifade edilmektedir (ġekil 116). Plan‟da büyük ve açık alan kullanımları olarak üniversite 

alanları, sağlık parkları, kentsel ve bölgesel donatı alanları, kentsel ve bölgesel yeĢil ve spor 

alanları, habitat parkı, ulusal ve uluslararası spor alanları, fuar ve festival alanları, askeri 

alanlar ve askeri güvenlik bölgeleri yer almaktadır.  



ĠSTANBUL TURĠZM MASTER PLANINA YÖNELĠK VERĠ TOPLAMA ĠġĠ 

 

365 

 

ġekil 116: Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Önerilen Büyük ve Açık Alan Kullanımları 

c) Orman Alanları 

Ġstanbul‟un yaklaĢık %48‟ini kapsayan orman alanları Ġstanbul Çevre Düzeni Plan 

kararlarında mutlak korunması gerekli doğal değerler olarak tanımlanmakta ve farklı iklim 

kuĢakları içinde bulunan Ġstanbul‟un çok zengin bir floraya sahip olduğu vurgulanmaktadır. 

Planda orman alanlarının korunması konusunda benimsenen ilkeler arasında yer alan 

aĢağıdaki ilkeler planın turizm vizyonu ve hedefleri açısından önem taĢımaktadır: 

 Ormana yönelik geliĢme baskısının engellenmesi, 

 Orman içi rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, 

 Orman alanlarında gerçekleĢtirilen madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin en az 

düzeye indirilmesi, 

 Orman vasfını kaybettiği için orman dıĢına çıkarılan alanları için çevresel sürdürülebilirlik 

ve alanların niteliğine göre uygun plan kararlarının geliĢtirilmesi 

Bu kapsamda geliĢtirilen mekânsal ilkeler de gerek gerek yerli ve yabancı turist ve gerekse 

yaĢayanların günübirlik turizm hareketleri ve rekreasyon ihtiyaçlarını giderme faaliyetlerinde 

göz önünde tutulması gereken ilkelerdir.  

 Kentin geliĢiminin ve özellikle merkezi iĢ alanlarının orman alanlarına yönelik geliĢme 

eğilimlerinin engellenmesi 

 Orman köylerinde doğal geliĢimin dıĢında geliĢme konut alanı önerilmemesi  

 Kentlinin yeĢil alan gereksinimini karĢılamak üzere düzenlenen orman içi dinlenme 

tesislerinin ormanı koruma ilkeleri çerçevesinde geliĢtirilmesi  

 Bu rekreasyon alanlarının belirlenirken ekolojik denge zincirinin bir bütün olarak 

muhafazası için orman halkasının kopmaması ve her türlü ekosistemin korunması  
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 Orman alanlarında gerçekleĢtirilen madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin en az 

düzeye indirilmesi  

 ĠĢletme süresi tamamlanan maden ocaklarının yeniden doğaya kazandırılması  

 Ġstanbul‟da Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Koruma Ve GeliĢtirme Alanı ile Tabiat 

Parkları ve Belgrat Ormanları ile Atatürk Arboretumu‟nun koruma statülerinin devam 

ettirilmesi  

Yukarıdaki temel ilkeler ve mekânsal izdüĢümleri Ġstanbul‟un turizminin çeĢitlenmesinde 

büyük potansiyel sunan orman alanlarının da çok büyük bir dikkatle korunmasını 

gerektirmektedir.  

d) Tarım Alanları 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda tarım alanlarıyla ilgili olarak yapılan saptamalar kentin 

sürdürülebilir geliĢimi açısından temel ilkeleri oluĢturmakta ve aynı zamanda eko turizm ve 

agro turizm konularının geliĢtirilmesinde de önemli ipuçları vermektedir. Bu konuda Planın 

yaptığı ilk saptama Ģudur; Ġstanbul‟da tarım alanları Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve ġile 

ilçelerinde yoğunlaĢmaktadır. Ġstanbul genelinde halen varlığını sürdüren kırsal yerleĢmelerin 

temel ekonomik aktivitesi olan tarım sektörü, ekonomik fayda sağlamasından ziyade, 

Ġstanbul‟un kendine yeter bir kent olması açısından önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, 

Ġstanbul‟un sahip olduğu toprak kaynaklarının tarımsal amaç dıĢı kullanımının engellenmesi 

ve tarımsal örgütlenmenin organize edilmesi, sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. 

1/100.000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda mutlak korunması gerekli tarım alanları 

tarımsal niteliği korunacak alan olarak gösterilmiĢtir. Bu alanlarda sadece tarımsal faaliyetlere 

izin verilmektedir ve tarım faaliyetlerinde çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak 

üzere tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarının hazırlanması öngörülmüĢtür.  

Arazinin doğal ve yapay sınırlayıcılar ile kentsel geliĢme eğiliminin kontrol altına 

alınmasında ise bazı tarım toprakları için doğal ve kırsal karakteri korunacak alan kararı 

verilmiĢtir. Bu alanlarda, tarımsal faaliyetler ile tarıma yönelik bağ-çiftlik evleri, hobi 

bahçeleri gibi kırsal nitelikli yapılaĢmaların yer alması öngörülmüĢtür. Bu alanlarda tarım 

turizmi (agro-turizm) potansiyelinden faydalanılabilmesi amacıyla gerekli tarımsal 

örgütlenme ve uygulamalara geçilmesi de Plan‟ın bir diğer önceliğidir. 

Bu kapsamda önerilen alanlar Avrupa Yakası‟nda Silivri ile Çatalca arasındaki dalgalı araziler 

ile Büyükçekmece ve Sazlıdere‟nin kuzeyindeki tarım topraklarını içermektedir. Anadolu 

Yakası‟nda ise ġile ve Ağva‟da yoğunlaĢmaktadır. Ekolojik tarım, özellikle içme suyu 
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havzaları için birincil kırsal planlama modeli olarak belirlenmiĢtir. Buna göre, Ġstanbul‟da 

Büyükçekmece, Sazlıdere ve Terkos Havzası‟ndaki kırsal yerleĢimlerin
35

 ortak paydaları, 

ekolojik üretim planlamaları yapılacak alanlar olmalarıdır. Bu doğrultuda; yasal 

zorunluluklar, ekosistemlerin sürekliliği, bio-çeĢitliliği, sulama imkanları ile yıllık yağıĢ-

güneĢlenme özellikleri ve çevre kirletici parametrelerden konumsal uzaklığı göz önünde 

tutularak bazı köylerde ekolojik tarım ve bu tarımın destekleyicisi olarak eko turizme yönelik 

dönüĢüm hedeflenmektedir. Anadolu Yakası‟nda ise ġile ve Beykoz ilçelerindeki kırsal 

yerleĢmelerdeki
36

; tarım toprakları ekolojik üretim alanları açısından planlamaları yapılacak 

birinci derecede ekolojik tarım potansiyeli olan alanlardır.  

Plan ile ayrıca tıbbi ve aromatik bitki varlığı ile süs bitkileri (çiçekçilik) açısından önemli 

derecede potansiyele sahip olan; Avrupa Yakası‟ndaki
37

 ve Anadolu Yakası‟ndaki
38

 kırsal 

yerleĢmeler ile Aydos Tepesi‟nde bu türlerin doğadan toplayıcılığı, yetiĢtiriciliğinin 

yapılması, eko turizm potansiyelinin arttırılması teĢvik edilecektir. Önerilen üretim modeli 

sürdürülebilir olduğundan uzun vadeleri kapsamaktadır. Bu alanlarda baĢlatılacak olan eko-

tarım faaliyetleri, bölgelere eko-turizmi de beraberinde getirebilecektir. Silivri-SelimpaĢa‟da 

bu dönüĢüme teknolojik, organizasyonel ve eğitimsel katkı sağlamak amacıyla tarımsal üretim 

teknolojilerini geliĢtirme parkı önerilmiĢtir.  

Yerel kalkınmada baĢarılı bir araç olarak kullanılan ve Ġstanbul‟da da geçmiĢten beri 

gerçekleĢtirilen kentsel tarım uygulamalarının desteklenmesi, alt ölçekli planlarda yeni 

kentsel tarım olanaklarının geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların yapılması Plan‟ın tarım 

konusundaki önceliklerindendir. Ġstanbul ve çevresindeki sera üretimi son yıllarda kısmen 

artmıĢ olmasına rağmen halen istenilen düzeyde değildir. Sera alanları Avrupa Yakası‟nda 

Silivri ve Çatalca‟da, Anadolu Yakasında ise Beykoz, Pendik ve Ümraniye‟de ağırlıklı olarak 

yer almaktadır. Yapılan çalıĢmalarda yönelim ve hakim kuzey-doğu rüzgarlarına kapalı 

alanların olduğu ġile, Ağva, Değirmenköy ve civarının da seracılık kapsamda 

                                                 
35

 Ekosistemlerin sürekliliği, biyoçeĢitliliği, sulama imkanları ya da yıllık yağıĢ, güneĢlenme özellikleri ve çevre 

kirletici parametrelerden konumsal uzaklığı göz önünde tutulduğunda; Avrupa Yakası‟nda Büyükçekmece, 

Sazlıdere ve Terkos su toplama havzalarında kalan Ahmediye, Akören, Baklalı, Balaban, Bekirli, Belgrat, 

Boyalık, Celepköy, Çayırdere, Çilingir, Danamandıra, Dursunköy, Elbasan, Gökçeali, GümüĢpınar, HacımaĢlı, 

Hallaçlı, Hisarbeyli, Ġhsaniye, Ġnceğiz, Ġzzettin, Kabakça, Kalfaköy, Karaağaç, Karamandere, Kızılcaali, Kurfallı, 

NakkaĢ, Örçünlü, Örencik, Sayalar, Sazlıbosna, ġamlar, Yassıören, Yazlık ve YeĢilbayır kırsal yerleĢmelerindeki 

tarım toprakları ekolojik üretim alanları açısından planlamaları yapılacak birinci derecede ekolojik tarım 

potansiyeli olan alanlardır. 
36

 Bahadır, Bıçkıdere, Bozhane, Cumhuriyet, Dereseki, Elmalı, Emirli, Esenceli, Göçbeyli, Göllü, Hüseyinli, 

Ġshaklı, Kervansaray, Kılıçlı, Koçulu, KurtdoğmuĢ, Kurnaköy, Kömürlük, Mahmut ġevket PaĢa, Oruçoğlu, 

Öğümce, Örnekköy, PaĢamandıra, Polonezköy, Sırapınar, Ulupelit, Üvezli, YeĢilvadi 
37

 Akpınar, Bahçeköy, Balaban, Büyükkılıçlı, Celepköy, Fatih, GümüĢpınar, Karamandere, Kızılcaali, 

MithatpaĢa (Kemerburgaz), Rumelikavağı, Seymen, SubaĢı; 
38

 Akfırat, Alibahadır, Anadolukavağı, Avcıkoru, Dereseki, Emirli, Kurnaköy, KurtdoğmuĢ, MahmutĢevketpaĢa, 

Polonezköy, Poyraz, Sırapınar 
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değerlendirilecek önemli alanlar olduğu tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla, sera alanlarının da kent 

tarımı olgusu içinde yer alması gerekmektedir.  

e) Yapı Yasağı ya da Sınırlama Getirilen Diğer Alanlar 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda yapı yasağı ya da sınırlama getirilen diğer alanlar 

kapsamındaki plan kararlar içinde yer alan on baĢlıktan beĢ adedi turizmin mekânsal 

kararlarıyla doğrudan ilgilidir. Bunlar; “Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme 

Sahip Alanlar”, “Kıyı Alanları”, “Sit ve Koruma Alanları”, “Boğaziçi Alanı”, “Doğal 

Karakteri Korunacak Alanlar” ve “Kent Görünümü”dür.  

Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alanlar: 

Plan‟da çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar olarak Ģu Ģekilde bir 

tasnif yapılmaktadır; “doğal iĢlevi bozulmaması gereken kritik ekosistemleri”, “hassas 

ekosistemleri”, “doğal iĢlevleri geri kazandırılması gereken alanları”, “su döngüsünün 

sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip toprakları”, “ekolojik koridorları” ve 

“erozyona duyarlı alanları”.  

Bu alanlar Avrupa Yakası‟nda; nadir ekolojik değerler, yer altı su rezervleri ve su geçirgenliği 

yüksek topraklar açısından zengin olan Değirmenköy‟ün kuzeyi ve BüyükçavuĢlu, Çilingoz 

Ormanları, Terkos Baraj Gölü‟nün çevresi, Çatalca ve civarı, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere 

Barajı arası, Hadımköy‟ün kuzeyi ve Belgrat Ormanları‟nda yoğunlaĢmaktadır.  

Anadolu Yakası‟nda ise Elmalı ve Ömerli Su Toplama Havzaları, Beykoz Geri Görünüm 

Bölgesi, Riva, Sahilköy, ġile‟nin güney kısımları ve Ağva‟daki orman alanları evresel 

sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanların yoğun olduğu bölgelerdir (ġekil 117).  
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ġekil 117: Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik 

Öneme Sahip Alanlar 

Bu bölgeler Ġstanbul‟da turizmi çeĢitlendirmek kapsamında desteklenen doğa turizmi ve 

ekoturizm konusunda geliĢtirilecek faaliyetlerde öncelikle dikkate alınması ve hassasiyetle 

yaklaĢılması gereken bölgelerdir.  

Bu konuda Plan‟ın getirdiği sınırlama Ģöyle ifade edilmektedir; Çevresel sürdürülebilirlik 

açısından kritik öneme sahip alanlarda “yapılacak her türlü faaliyetin bu özel dokuya zarar 

vermeyecek düzeyde gerçekleĢtirilmesi” ilkesi geçerlidir. Bu ilke doğrultusunda, üzerinde 

yapılaĢmanın olmadığı “çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar”ın 

doğal karakterinin korunması ve “alan yönetimi” yaklaĢımının uygulanması önerilmektedir. 

Planda çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik önem taĢıyan yapılaĢmıĢ alanlar için ise alt 

ölçekli plan çalıĢmalarına; ilgili kurumların görüĢlerinin alınmasına, alanda yapılacak detaylı 

analiz sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınmasına (sağlıklaĢtırma, yoğunluk azaltma, 

tasfiye, mutlak surette koruma altına alma gibi) iĢaret edilmektedir.  

1) Kıyı Alanları 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda kıyıların “kamu yararı ilkesi” esas alınarak değerlendirildiği 

ve kıyılarda ağırlıklı olarak parklar, spor alanları, günübirlik rekreasyon alanları gibi kamuya 

açık rekreaktif amaçlı kullanımlar öngörüldüğü belirtilmektedir. Ġstanbul‟da turizm iĢlevinin 

önemli tamamlayıcılarından biri olan kıyı kullanımı kentin turizminin geliĢtirilmesindeki 

temel araçlardan biri olmasının yanısıra kentlinin günlük yaĢantısındaki rekreasyon 

ihtiyaçlarını karĢıladığı çok önemli bir potansiyeldir. O nedenle bu konuya hassasiyetle 
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yaklaĢılması gerekir. Çevre Düzeni Planı‟nda getirilen kararların da bu yönde olduğu 

görülmektedir.  

 Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü kıyıları‟nın kentsel ve bölgesel yeĢil ve spor 

alanı olarak düzenlenmesi  

 Marmara ve Karadeniz kıyı alanlarında bulunan ikinci konutların sınırlandırılması ve iç 

kesimlerdeki orman ve tarım alanlarına baskı yapmasının önlenmesi  

 Karaburun, Yeniköy, Kilyos, Riva, Sahilköy, ġile ve Ağva gibi yerleĢik alanların dıĢında 

kalan Karadeniz kıyı alanlarının rekreatif ve günübirlik turizm amaçlı kullanılması  

 Plan‟ın “Kullanım Ömrünü Tamamlayan Yeraltı Kaynak Alanlarına Doğal Değerlerinin 

Geri Kazandırılması” ilkesi uyarınca; Kilyos Karadeniz Sahili gerisinde yer alan kullanım 

ömrü tamamlanmıĢ Karadeniz kömür ocakları alanının ve sahil kesiminin kültür ve 

turizm amaçlı kullanımı  

 GümüĢdere-Yeniköy arasındaki bu alanların rehabilite edilerek, günübirlik rekreasyon, 

spor, dinlence ve eğlence ve turizm ihtiyaçlarına yönelik olarak değerlendirilmesi 

 Bu alanın kıyı kesimlerinde; tekne imalatları, korunaklı yerel kayık barınakları ve plaj 

kullanımları; kıyıya yakın ocak göletlerinde yelken sporu alanlarının desteklenmesi  

 Bu alanların ağaçlıklı ve açık alanlarda ise kültür ve kongre turizmin yanı sıra, doğa ve 

yaĢamın kaynaĢtığı, ekolojiye uyumlu “doğal yaĢam temalı” park alanları ile açık havada 

yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, piknik alanları, botanik bahçesi, hobi bahçesi 

gibi açık alan düzenlemelerinin yer alması  

 D-100 (E5) ve TEM Otoyolu bağlantıları arasında sıkıĢmıĢ olan Marmara kıyılarında 

jeolojik sakıncalı alanların ve mevcut yeĢil alanların bütünleĢtirilerek, kentsel açık yeĢil 

alan sisteminin oluĢturulması ve iç kesimler ile bağlantının kurulması  

 Ġstanbul‟un tarihi, doğal ve ekolojik açıdan özel bir öneme sahip olan Haliç kıyılarının ise 

kültür, turizm ve rekreasyon kullanımlarını içermesi ve siluet sınırı içinde kalan konut 

alanlarıyla bütüncül bir planlama yaklaĢımı ile planlanması  

Yukarıdaki mekânsal kullanım kararları turizm planına yol gösteren önemli ipuçları 

sunmaktadır.  
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2) Sit ve Koruma Alanları: 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı‟nda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından 

tespit ve ilan edilmiĢ olan kentsel, doğal, arkeolojik, tarihi ve karma (doğal ve kentsel) sit 

alanları hakkında geliĢtirilen kararlar turizm planı açısından yol göstericidir. Bu kararlar Ģöyle 

özetlenebilmektedir.  

 Geleneksel karakterini, dokusunu ve fiziksel özelliklerini koruyan Süleymaniye, Zeyrek, 

Hanlar Bölgesi, Cankurtaran ve Eyüp Merkez gibi alanlar,  

 Geleneksel karakteri, dokusu ve fiziksel özellikleri kısmen korunmuĢ, fakat kentsel sit ve 

siluetleri yüksek yoğunluklu yeni yapılanmalarla bozulmuĢ olan Üsküdar Merkez, Eyüp 

Merkez ve yakın çevreleri, Haliç‟in kuzey ve güney yamaçları, Yedikule, Yenikapı, 

Galata, Boğaziçi öngörünüm, etkilenme ve geri görünüm alanları, 

 Önemli abidevi yapı, sivil mimari örnekleri ve arkeolojik buluntuların bulunduğu 

Süleymaniye, Zeyrek, Eyüp Merkez, Küçük Ayasofya, Kadırga, KapalıçarĢı Hanlar 

Bölgesi, Sultanahmet, Bizans Surları, Boğaziçi‟ndeki tarihi köy yerleĢmeleri, Üsküdar 

Merkez, Yedikule, Edirnekapı, Yenikapı, Galata ve TarlabaĢı gibi kentsel sit alanlarına 

iliĢkin alt ölçekli plan aĢamalarında ayrıntılı koruma projelerinin hazırlanması 

gerekmektedir. 

Bunlara ilave olarak, Plan kararlarında Ġstanbul‟daki ormanların büyük bir bölümünü 

kapsayan ve yapılaĢma tehdidi altında olan Sarıyer ve Beykoz ilçelerindeki doğal sit 

alanlarına dikkat çekilerek merkezi iĢ alanlarının kuzeye doğru yayılma eğiliminin 

durdurulmasına iĢaret edilmektedir.  

Planın bir diğer önerisi ise risk altındaki tarihi yapı stokunun ve anıtların iyileĢtirilerek ve 

güçlendirilerek sürdürülebilir kılınması hakkındadır. Bu yapıların özel bir program 

çerçevesinde ele alınması; yapı ölçeğinde koruma yaklaĢımlarının yerine, ilgili kurum ve 

kuruluĢlar ile STK‟ların etkin katılımıyla kültürel yaĢamı ve sosyal çevreyi esas alan doku 

ölçeğinde koruma yaklaĢımlarının uygulanması önerilmektedir.  

3) Boğaziçi Alanı: 

Boğaziçi Kanunu hükümlerinin geçerli olduğu Boğaziçi Alanı sahip olduğu tarihi ve kültürel 

önemin yanı sıra kent siluetinin de en önemli bileĢenidir. Boğaziçi sadece turizm açısından 

değil Ġstanbullular açısından da çok yüksek değer taĢıyan bir potansiyeldir. Çevre Düzeni 

Planı‟nın bu bölge için önerisi Dünya Miras Listesi‟ne alınması yönündedir.  
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4) Doğal Karakteri Korunacak Alanlar: 

Ġstanbul Çevre Düzeni Planı doğal karakteri korunacak alanlar olarak içme, kullanma ve 

tarımda sulama amaçlı kullanılan ve kullanılması düĢünülen göl, gölet ve benzeri kaynakları 

ve yanısıra plaj ve kumsalları saymaktadır. Doğal plaj ve kumsallarda; kullanıcıların 

günübirlik yararlanabilmesine yönelik kullanımların yer alması önerisi Plan‟ındiğer 

baĢlıklarında da vurgulanmaktadır.  

5) Kent Görünümü: 

Çevre Düzeni Planı‟nda ayrı bir baĢlık olarak ele alınan Kent Görünümü konusunda; 

Ġstanbul‟un; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalardan oluĢtuğu ve 

bunların kentin siluetini ve peyzaj değerlerini oluĢturan çeĢitli görsel noktalara ve alanlara 

sahip olduğu vurgulanmaktadır. Plan Ġstanbul‟un eĢsiz siluetinde ön planda olan alanlar olarak 

Ģunları tanımlamaktadır.  

Tarihi Yarımada ve Haliç‟teki Siluet Nokta ve Alanları: 

 Salacak kıyılarından Sarayburnu ve Tarihi Yarımada‟nın görünümü, 

 Kuzey Haliç ve Beyoğlu‟ndan Tarihi Yarımada‟nın görünümü, 

 Yıldız, Maçka sırtlarından Tarihi Yarımada‟nın görünümü, 

 Marmara Denizi‟nden Tarihi Yarımada‟nın görünümü, 

 Boğaziçi Karlıtepe‟den Tarihi Yarımada‟nın görünümü, 

 Eyüp sırtlarından Haliç‟in görünümü. 

Boğaziçi‟ndeki Siluet Nokta ve Alanları: 

 Yıldız, Maçka sırtlarından Boğaziçi ve Marmara‟nın görünümü, 

 Çamlıca tepesinden Ġstanbul‟un ve Boğaziçi‟nin görünümü, 

 Beyoğlu‟nda Marmara Denizi manzarasına açık alanlar, 

 Yıldız, Maçka sırtlarından Boğaziçi‟nin görünümü, 

 KabataĢ ve Cihangir‟den Boğaziçi ve Üsküdar‟ın görünümü, 

 Boğaziçi kıyıları ve tepelerinden karĢı kıyıların görünümü, 

 Çamlıca tepesinden Ġstanbul‟un ve Boğaziçi‟nin görünümü. 

Adalar ve Anadolu Yakası Marmara Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları: 

 Küçükyalı-Tuzla aksının kuzeyinde kalan tepelerin yamaçlarından Marmara Denizi‟nin 

görünümü, 

 Bostancı-Maltepe sahil yolundan ve Dragos‟tan Adalar‟ın görünümü. 
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Avrupa Yakası Marmara Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları: 

 E-5 Karayolundan merkeze doğru yaklaĢırken Büyükçekmece ve KüçükçekmeceGölleri 

ile Marmara Denizi‟nin görünümü. 

Karadeniz Kıyılarındaki Siluet Nokta ve Alanları: 

Karadeniz‟den kıyıların görünümü: 

Çevre Düzeni Planı‟nda kabul edilen aĢağıdaki plan notunun turizm uygulamalarında da 

öncelikli olarak dikkate alınması ve yatırımların bu kapsamda yönlendirilmesi büyük önem 

taĢımaktadır. “İstanbul‟un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, 

kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması”.  

4.2.8.2.3 Ġlçe Nazım Planlarında Getirilen Turizm Kararları 

Bölüm 4.2.2.1.3‟de Ġstanbul‟un 39 ilçesi için farklı tarihlerde hazırlanmıĢ ve onaylanmıĢ olan 

265 plandaki turizm iĢlevi ve turizmle birlikte önerilen etkileĢimli kararlar incelenmiĢtir. Bu 

incelemede her ilçe için getirilmiĢ olan turizm kararları mekânsal konumları ve 

büyüklükleriyle değerlendirilmiĢtir. Ġlçelerde farklı turizm iĢlevi getirilen alanlar büyüklük 

sıralaması esas alınarak irdelenmiĢtir. Bu çalıĢma sırasında planlardaki turizm iĢlevinin plan 

kararı ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda farklı fonksiyon kararlarında getirilen plan notları 

vasıtasıyla 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 değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmaların sonucunda 

Ġstanbul bütününde plan kararları ve plan notları ile turizm kullanımına izin verilen alanların 

ilçelere göre dağılımını özetleyen tablo hazırlanmıĢtır. AĢağıda tekrar verilen Tablo 33 

aracılığıyla Çevre Düzeni Planı ile nazım planlar arasındaki iliĢkiler irdelenmiĢ ve çıkan 

sonuç değerlendirmeler Tablo 34‟de özetlenmiĢtir. 
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Tablo 33: 1/5000 Ölçekli Nazım Plan Kararlarıyla Turizme Ayrılan Alanların Ġlçelere Göre 

Dağılımları 

 

 

ALAN 

(ha)

TURIZM TESIS ALANI 

(KONAKLAMA+GUNUBIRLI

K+OTEL+MOTEL+TATIL 

KOYU+KAMPING)

OTEL+MOTEL KAMPING
GUNUBIRLIK 

ALANLAR

KAMU 

EGITIM+DINLENME 

TESISLERI ALANI

TURIZM VE 

2. KONUT 

YERLESME 

ALANLARI

EKOLOJIK 

TURIZM 

ALANI

KONAKLAMA

+KONUT 

ALANLARI

TOPLAM 

TURİZM 

ALANLARI

ARNAVUTKÖY 9483,84 12,01 9,78 0,00 83,70 0,00 104,91 0,00 0,00 210,40

ÇATALCA 11217,66 29,95 0,00 0,00 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 86,46

SİLİVRİ 22144,01 82,83 0,00 0,00 83,11 0,00 0,00 0,00 0,00 165,95

BÜYÜKÇEKMECE 14092,51 50,34 0,16 0,00 8,28 8,66 0,00 0,00 0,00 67,44

SARIYER 7931,21 68,76 0,00 0,00 140,83 40,51 37,60 0,00 113,45 401,15

SULTANGAZİ 3624,23 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01

BAŞAKŞEHİR 9658,2 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,68

ESENYURT 4311,88 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93

BEYLİKDÜZÜ 3773,89 9,51 0,00 0,00 20,53 0,00 0,00 0,00 0,00 30,04

AVCILAR 2707,21 25,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,06

KÜÇÜKÇEKMECE 3447,99 1,86 0,00 0,00 13,55 0,00 0,00 0,00 0,00 15,41

KAĞITHANE 1483,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GAZİOSMANPAŞA 1483,42 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07

ESENLER 1175,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAYRAMPAŞA 954,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAĞCILAR 2239,78 1,21 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92

GÜNGÖREN 716,8 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17

BAHÇELİEVLER 1656,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60

BAKIRKÖY 2964,87 110,16 0,00 0,00 0,00 7,09 0,00 0,00 0,00 117,25

ZEYTİNBURNU 1226,35 81,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,27

EYÜP 5438,42 50,35 9,55 0,00 6,98 0,00 0,00 0,00 1,83 68,71

ŞİŞLİ 1149,52 5,56 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,73

BEŞİKTAŞ 1578,57 24,03 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,83

BEYOĞLU 771,26 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38

FATİH 1592,88 18,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,13 33,47

KADIKÖY 2507,2 3,64 0,46 0,00 0,64 0,05 0,00 0,00 0,00 4,78

ÜSKÜDAR 3533,93 8,59 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 10,47

ÜMRANİYE 3979,98 0,49 0,12 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54

ATAŞEHİR 2501,36 23,24 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,18

MALTEPE 5306,07 2,73 0,00 7,04 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17,96

KARTAL 5853,88 0,75 0,00 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53

PENDİK 4282,39 2,83 0,00 2,25 34,68 0,00 0,00 0,00 0,00 39,77

TUZLA 11109,24 21,35 0,41 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74,85

SULTANBEYLİ 2885,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SANCAKTEPE 5096,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÇEKMEKÖY 9635,04 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 0,00 51,53

BEYKOZ 12794,13 43,08 0,00 0,00 25,08 0,00 0,00 88,37 0,00 156,53

ŞİLE 46700,84 104,46 0,00 3,32 60,84 19,47 23,42 1089,76 0,00 1301,26

ADALAR 1105,27 5,25 0,00 0,00 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 26,82

İSTANBUL 234116,3 816,83 32,09 12,61 631,69 76,37 165,94 1222,71 130,41 3088,16

AVRUPA 

YAKASI 

KÜLTÜR 

ÜÇGENİ İÇİ

ANADOLU 

YAKASI 

KÜLTÜR 

ÜÇGENİ 

DIŞI

İLÇE

AVRUPA 

YAKASI 

KÜLTÜR 

ÜÇGENİ 

DIŞI
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Tablo 34: Ġstanbul Çevre Düzeni Planı ile Ġlçelerin Nazım Ġmar Planlarının KarĢılıklı Değerlendirilmesi 

Ġlçeler 
Ġstanbul Çevre Düzeni Plan 

Kararlarında getirilen Turizm iĢlevi 

Ġlçe Nazım Plan kararlarında Getirilen Turizm iĢlevi 

Ġlçe Nazım Plan kararlarının Ġstanbul Çevre Düzeni 

Plan Kararlarına uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Turizm 

Tesis 

Alanı 

Otel-

Motel 
Kamp Günübirlik 

Kamu 
Turizm 

2.konut 

Ekolojik 

Turizm 

Konaklama 

Konut 
Plan Notu ile Turizm iĢlevi Eğitim 

Dinlenme 

Arnavutköy Ekolojik Turizm Alanı     --   --   -- -- 
Ticaret iĢlevi içinde 

Ekolojik Turizm Alanı karĢılığı yok 
Konut iĢlevi içinde 

Çatalca 
Ekolojik Turizm Alanı 

  -- --   -- -- -- -- 
Ticaret iĢlevi içinde Ekolojik Turizm Alanı karĢılığı yok 

Günübirlik Rekreasyon Karma iĢlev içinde Günübirlik Rekreasyon = Günübirlik 

Silivri 

Doğa Odaklı Turizm Alanı 

  -- --   -- -- -- -- 

Ticaret iĢlevi içinde Doğa Odaklı Turizm Alanı 

Ekolojik Turizm Alanı Karma iĢlev içinde  = Günübirlik (?) 

  
 

Ekolojik Turizm Alanı karĢılığı yok 

B.Çekmece Su Sporları Turizm Alanı     -     -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik(?) 

Sarıyer 
Su Sporları Turizm Alanı 

  -- --       --   YeĢil alan iĢlevi içinde 
Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik(?) 

Doğa Odaklı Turizm Alanı Doğa Odaklı Turizm Alanı = Kamp Alanı (?) 

Sultangazi Spor Turizmi Alanı -- -- --   -- -- -- -- -- Spor Turizmi Alanı = Günübirlik (?) 

BaĢakĢehir Spor Turizmi Alanı   -- -- -- -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde Spor Turizmi Alanı karĢılığı yok 

Esenyurt Tanımsız   -- -- -- -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde -- 

Beylikdüzü Su Sporları Turizm Alanı   -- --   -- --   -- -- Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik(?) 

Avcılar Su Sporları Turizm Alanı   -- -- -- -- -- -- -- -- Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik(?) 

K.Çekmece Su Sporları Turizm Alanı   -- --   -- -- -- -- 

Ticaret iĢlevi içinde 

Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik(?) YeĢil alan iĢlevi içinde 

Karma iĢlev içinde 

Kağıthane -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ticaret iĢlevi içinde 

-- 
Konut iĢlevi içinde 

GaziosmanpaĢa --   -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Esenler -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde -- 

BayrampaĢa -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde -- 

Bağcılar --     -- -- -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde -- 

Güngören --   -- -- -- -- -- -- -- 
Ticaret iĢlevi içinde 

-- 
Karma iĢlev içinde 

Bahçelievler -- -- -- -- --   -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde -- 

Bakırköy 
Su Sporları Turizm Alanı 

          -- -- -- 
Ticaret iĢlevi içinde 

Su Sporları Turizm Alanı = Kamu Eğitim Dinlenme 

(?) 

Kültür Odaklı Turizm Alanı Karma iĢlev içinde Kültür Odaklı Turizm Alanı karĢılığı yok 

Zeytinburnu 
Su Sporları Turizm Alanı 

  -- -- -- -- -- -- -- 
Konut iĢlevi içinde 

Su Sporları Turizm Alanı = Karma iĢlev içinde (?) 
Kültür Odaklı Turizm Alanı Karma iĢlev içinde 

Eyüp 

Doğa Odaklı Turizm 

    --   -- -- --   

Ticaret iĢlevi içinde Doğa Odaklı Turizm 

Orman Ġçi Rekreasyon Karma iĢlev içinde Orman Ġçi Rekreasyon 

Ekolojik Turizm   Maden Ocakları DönüĢüm Alanı 

Maden Ocakları DönüĢüm Alanı   = Günübirlik (?) 

ġiĢli Kültür Odaklı Turizm Alanı     -- -- -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde Kültür Odaklı Turizm Alanı karĢılığı yok 

BeĢiktaĢ 
Kültür Odaklı Turizm Alanı Su 

Sporları Turizm Alanı 
    -- -- -- -- -- -- 

YeĢil alan iĢlevi içinde Kültür Odaklı Turizm Alanı karĢılığı yok 

Karma iĢlev içinde Su Sporları Turizm Alanı = Karma iĢlev içinde (?) 
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Tablo 34‟ün devamı… 

Ġlçeler 
Ġstanbul Çevre Düzeni Plan 

Kararlarında getirilen Turizm iĢlevi 

Ġlçe Nazım Plan kararlarında Getirilen Turizm iĢlevi 

Ġlçe Nazım Plan kararlarının Ġstanbul Çevre Düzeni 

Plan Kararlarına uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Turizm 

Tesis 

Alanı 

Otel-

Motel 
Kamp Günübirlik 

Kamu 
Turizm 

2.konut 

Ekolojik 

Turizm 

Konaklama 

Konut 
Plan Notu ile Turizm iĢlevi Eğitim 

Dinlenme 

Beyoğlu 
Kültür Odaklı Turizm Alanı Su 

Sporları Turizm Alanı 
  -- -- -- -- -- -- -- -- 

Kültür Odaklı Turizm Alanı karĢılığı yok 

Su Sporları Turizm Alanı için tanım yok 

Fatih 
Kültür Odaklı Turizm Alanı Su 

Sporları Turizm Alanı 
                Ticaret iĢlevi içinde 

Kültür Odaklı Turizm Alanı karĢılığı yok 

Su Sporları Turizm Alanı için tanım yok 

Kadıköy 
Kültür Odaklı Turizm Alanı Su 

Sporları Turizm Alanı 
    --     -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde 

Kültür Odaklı Turizm Alanı karĢılığı yok 

Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik = Kamu 

Eğitim Dinlenme 

Üsküdar 
Kültür Odaklı Turizm Alanı Su 

Sporları Turizm Alanı 
  -- --     -- -- -- 

Ticaret iĢlevi içinde Kültür Odaklı Turizm Alanı karĢılığı yok 

Konut iĢlevi içinde 
Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik = Kamu 

Eğitim Dinlenme 

Ümraniye --     --   -- -- -- -- -- -- 

AtaĢehir --     -- -- -- -- -- -- -- -- 

Maltepe 

Doğa Odaklı Turizm Alanı 

  --     -- -- -- -- Karma iĢlev içinde 

Doğa Odaklı Turizm Alanı 

Günübirlik Rekreasyon Günübirlik Rekreasyon 

Su Sporları Turizm Alanı Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik (?) Kamp(?) 

Kartal Günübirlik Rekreasyon   -- --   -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde Günübirlik Rekreasyon = Günübirlik 

Pendik Günübirlik Rekreasyon   --     -- -- -- -- 

Ticaret iĢlevi içinde 

Günübirlik Rekreasyon = Günübirlik Konut iĢlevi içinde 

Karma iĢlev içinde 

Tuzla 

Günübirlik Rekreasyon 

    --   -- -- -- -- 

Ticaret iĢlevi içinde Günübirlik Rekreasyon 

Spor Turizmi Alanı Konut iĢlevi içinde Spor Turizmi Alanı = Günübirlik 

  YeĢil alan iĢlevi içinde   

  Karma iĢlev içinde   

Sultanbeyli -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ticaret iĢlevi içinde -- 

Sancaktepe Ekolojik Turizm Alanı -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ticaret iĢlevi içinde 

Ekolojik Turizm Alanı karĢılığı yok 
Konut iĢlevi içinde 

Çekmeköy Ekolojik Turizm Alanı   -- -- -- -- --   -- Ticaret iĢlevi içinde Ekolojik Turizm Alanı = Ekolojik Turizm 

Beykoz 

Ekolojik Turizm Alanı 

  -- --   -- --   -- 

Ticaret iĢlevi içinde Ekolojik Turizm Alanı = Ekolojik Turizm 

Doğa Odaklı Turizm Alanı Konut iĢlevi içinde Doğa Odaklı Turizm Alanı 

Su Sporları Turizm Alanı   Su Sporları Turizm Alan 

    #AD? 

ġile 

Ekolojik Turizm Alanı 

  --           -- 

Ticaret iĢlevi içinde Ekolojik Turizm Alanı = Ekolojik Turizm 

Doğa Odaklı Turizm Alanı Konut iĢlevi içinde Doğa Odaklı Turizm Alanı 

Günübirlik Rekreasyon YeĢil alan iĢlevi içinde Günübirlik Rekreasyon 

Orman içi Rekreasyon   
Orman içi Rekreasyon = Günübirlik = Kamp = Kamu 

Eğitim Dinleme 

Adalar 
Doğa Odaklı Turizm Alanı 

  -- --   -- -- -- -- 
Ticaret iĢlevi içinde Doğa Odaklı Turizm Alanı 

Su Sporları Turizm Alanı YeĢil alan iĢlevi içinde Su Sporları Turizm Alanı = Günübirlik Turizm Alanı 
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4.2.8.3 PaydaĢ Katılımlı Sorun Saptama ve Çözüm Önerme Sürecinden Elde Edilen 

Mekânsal Planlama ile Entegrasyon Sağlanmasına Yönelik Stratejiler 

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 (Tablo 35). 
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Tablo 35: Turizm Sektörünün Planlama Konusunda YaĢadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
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 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 karĢıya bırakılması, 

 Planlamada rant dağıtımını kamu yararına paylaĢtırmak hedef olsa da konu turizm planı olduğunda pek çok paydaĢın devreye 

girmesi ve çıkar çatıĢmalarının oluĢması, 
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 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 uygulanmalıdır. Orman ve su havzalarının kullanımı kesinlikle imara kapalı olmalı, istisna kabul edilmemelidir. 

Turizm bu konuda bahane olarak kullanılmamalıdır. 
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  Plan tadilatlarının sıkça yapılması 

 Kentin makro planının olmaması 

 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. 
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 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 gerekmektedir. 

 Tüm ölçeklerdeki plan ve projelerde turizme yönelik belirlenen genel ilke ve prensiplerin iĢlenmesi sağlanmalıdır. 
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  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. 
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 Ġstanbul'un 100 000 ölçekli plandaki hedeflerine sahip çıkması gerekir. 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.  

 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. 
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 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 bir kısmı Vakıfların, Büyük ġehir Belediyesininve 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 kararlarda, sektörün ve sivil toplum kuruluĢlarının görüĢlerinin alınması gerekmektedir. 
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 Turizm sektöründe yapılacak yatırımlar, Ġstanbul'un sürdürülebilir, kalkınmasına katkı sunabilecek araçlardır. Kontrolsüz 

yapılacak 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. 
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 Yapıların (tarihi yapılar) koruma kullanma dengesini sağlayacak kontrol mekanizmaların oluĢturulmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ġstanbul imar 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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4.2.8.4 Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyon ve Strateji Çerçevesi Kapsamında 

GeliĢtirilen Mekânsal Planlamaya Yönelik Stratejiler 

Bölüm 4.3.1.3.‟de Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyon ve Strateji çerçevesi tanımlanmıĢ ve 

Planın vizyonu “Özgün kültürel ve doğal değerlerini koruyan ve güçlendiren, turizmi 

alternatif türlerle çeĢitlendiren, her düzeyde profesyonelleĢmiĢ, dünyayla rekabet eden ve 

kentlisiyle bütünleĢen, kültür eksenli ve sürdürülebilir bir turizm” olarak ifade edilmiĢtir. Bu 

bölümde bu vizyon temel alınarak ve yine aynı bölümde yer alan planın aĢağıdaki dört temel 

amacı çerçevesinde mekansal planlamaya esas olacak temel hedefler aktarılacaktır. Bölüm 

2.2.2.de çalıĢılan Ġstanbul‟da turizm taĢıma kapasitesinin verileri ve o bölümde kullanılan 

mekansal tasnifler ise bu bölümün çerçevesini oluĢturacaktır (Tablo 36). 

Amaç 1. Ġstanbul‟da turizmin, kültür ekseni üzerinden geliĢtirerek soyut ve somut 

mirasın deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin güçlendirilmesi 

Kıyılar: Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nda taĢıma kapasitesi bağlamında kıyılar Ģu Ģekilde 

gruplandırılarak çalıĢılmıĢtır: Boğaz, Haliç, Anadolu Yakası Karadeniz Kıyıları, Avrupa 

Yakası Karadeniz Kıyıları, Anadolu Yakası Marmara Denizi Kıyıları, Avrupa Yakası 

Marmara Denizi Kıyıları. Bu altı farklı karakter taĢıyan Ġstanbul kıyı alanlarının taĢıma 

kapasiteleri de birbirinden farklı özellikler içermektedir. Bu farklılıklar göz önünde tutularak 

“turizmin, kültür ekseni üzerinden geliĢtirerek soyut ve somut mirasın deneyimlenmesinin 

sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin güçlendirilmesi” amacına uygun olarak 

geliĢtirilmesi için Ģu hedeflerin benimsenmesi mümkündür. Bu konudaki temel prensip 

Ġstanbul‟da tüm kıyıların kamuya açık olmasıdır. Her alanın kamuya açık olarak kullanımları 

kendi özelliklerinin değerlendirilmesiyle mümkündür. Örneğin Haliç kıyılarının kamuya açık 

olmasındaki mekânsal kullanım kararı ile Karadeniz kıyılarınınki birbirinden farklı olacaktır. 

Burada asıl olan kamusal alan kullanımının desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedefidir. 

Turizm planı kıyıların kentlinin ve turistlerin kullanımına açık kamusal alanlar olarak 

düzenlenmesi konusunda açık ve yeĢil alan düzenlemeleriyle bütünleĢmiĢ olarak öncelikli 

iĢlevin kültür olması gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle Haliç ve Boğaziçi kıyılarının 

sahip oldukları somut kültür mirasının kullanımında kültür eksenli iĢlevlendirmenin önemi 

yüksektir.  

Korunacak alanlar: Bu baĢlık altında taĢıma kapasitesi açısından irdelenen alanlar; Terkos 

ve Kasatura arasındaki ormanlık alan ve kıyı Ģeridi, Ağıl Dere ve Ağaçlı kumulları, 

GümüĢdere (Kilyos) kumulları, Kuzey Boğaziçi, Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, 

Batı Ġstanbul meraları, Silivri ve Çatalca kırsal alanı, Ömerli havzası, Sahilköy, ġile, Ağva 
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kumulları, Ağva deresi ve ormanlarıdır. Bu tasnif 1:100 000 ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni 

Planı‟nın yapmıĢ olduğu bir tanımlamadır ve Turizm Planı‟nın taĢıma kapasitesi çalıĢmasında 

esas olarak alınmıĢtır. Bu alanların temel özellikleri ekolojik ve biyolojik yönden önemli 

yaĢam ortamlarına sahip olmalarıdır. Bu doğal yaĢam alanlarının her biri doğa koruma amaçlı 

uluslararası göstergeler esas alınarak belirlenmiĢtir. Ġstanbul Turizm Ana Planı‟nda önerilen 

eko turizm, doğa turizmi, kırsal turizm yaklaĢımlarında bu alanların ekolojik ve biyolojik 

özelliklerine çok büyük dikkat gösterilmesi taĢıma kapasitesi bölümünde önerilen çerçeveye 

uyulması esastır. Bu çerçeve içinde kalınmak suretiyle 1. Amacın kültür eksenli bir turizmi 

desteklemesi kapsamında Ģu konuların stratejik önemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

doğa turizminin bu hassas alanlarda gerçekleĢtirilmesinde temel Ģartlardan biri, kültür 

turizmini destekleyecek yaklaĢımlara ve buna uygun alanlarda doğa turizminin geliĢimine izin 

verilmelidir. Doğa turizminin geliĢtirilmesinde bu doğal değerlerin kültürel amaçlar için bile 

olsa, kötü kullanımının önüne geçilmesi esas olmalıdır. Aynı zamanda doğal alanlar içindeki 

kültür mirasının kötü kullanımının da önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda doğal 

alanlar içinde yer alan kültür mirası, sanayi mirası alanlarının kültür sektörleriyle 

iĢlevlendirilerek mekansal kullanımının sağlanması mümkündür.  

Kültür üçgeni: Ġstanbul‟da kendiliğinden oluĢan „kültür üçgeni‟ metropolün çekirdeğindeki 

Eminönü, Beyoğlu, BeĢiktaĢ, ġiĢli ve Kadıköy ilçelerini kapsayan geniĢ bir alanı ifade 

etmektedir. Ġstanbul‟un kültür sanat mekanları ile yaratıcı sektörlerin yığılma gösterdiği ile bu 

üçgen zengin tarihi ve kültürel mirasın izlerini yansıtan, müzeler, anıtsal yapılar ve sivil 

mimari örneklerinin de yer aldığı alanlardır. Sahip olduğu bu zengin kültür mirası niteliğiyle 

Üsküdar ve Eyüp de bu yığılma mekanına dahil olmaktadır.  

Ġstanbul Metropoliten Alanı‟nın merkezinde bulunan kültür üçgeni, kültür turizminin ve 

yaratıcı sektörlerin dolayısıyla kültür ekonomisinin geliĢimi açısından yığılma odaklı bir 

mekânsal strateji için hazır bir altyapı sunmaktadır. Dolayısıyla turizm ana planı açısından 

mekânsal stratejik kararlar anılan kültür üçgeninin yaratıcı ortamı beslemeli ve özgün yapısını 

koruyarak kapasitesini artırmalıdır. Bu kapsamda,  

 Ġstanbul'un çok katmanlı kültürel mirasının tamamına sahip çıkılması, 

 Mevcut özgün yapı stokunun ve sanayi arkeolojisinin korunarak kültürel fonksiyonlara ve 

kültür endüstrilerinin kullanımına yönelik yeniden iĢlevlendirilmesi,  

 Kültür eksenli canlandırma, yenileme ve dönüĢüm projelerinin geliĢtirilmesi, 

 Rekonstrüksiyon yerine eski eserlerin usulüne uygun restorasyonla kültür turizmine 

kazandırılması  
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 Kültür üçgeninde daha fazla buluĢma mekanlarının yaratılması, 

 Aktivite çeĢitliliğinin desteklenmesi, 

 ÇeĢitli donatılarla kentsel çevre ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi benimsenmelidir.  

1950‟lerden sonra E-5 ile TEM arasında geliĢen konut alanları: Bu bölgeler Ġstanbul‟un 

doğu ve batı yakasında 1950‟lerden sonra geliĢen alanlardır. E-5 ile kıyı arasında kalan 

alanlar genelde imar planı ile geliĢmiĢ ve apartmanlaĢmıĢ iken E-5 ile TEM arasında kalan 

bölgeler ise 1950‟lerden 1980‟lerin ortalarına kadar kısmen hazine arazileri üzerinde kısmen 

özel mülkiyette fakat plan kararı olmadan yapılaĢmıĢ alanlardır. Bu alanların 1980‟lerin 

ortasından itibaren ıslah imar planlarıyla yasallaĢtırılması sürecinde hiçbir donatı standardının 

aranmaması ve tek katlı yapılardan dört kata kadar ilave kat hakkı verilmesi bu bölgelerin 

yaĢam kalitesi olmayan, sağlıksız çevreler olarak yapısallaĢmasını getirmiĢtir. Günümüzde bu 

alanlar kentsel dönüĢüme öncelikli aday bölgeler olmalarına karĢın, gerek yüksek yoğunlukla 

yapılaĢmıĢ olmaları ve gerekse kamunun bu alanları dönüĢtürmek üzere bir finans kaynağı 

yaratmamıĢ olması nedeniyle sağlıksız kalmaya devam etmekte ya da parsel ölçeğindeki 

dönüĢümler ile yoğunlukları artırılarak daha sağlıksız mekanlara dönüĢme riski 

taĢımaktadırlar. Batı yakasında Bağcılar, Güngören, Esenler, GaziosmanpaĢa, Kağıthane, 

Doğu yakasında ise Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik Sultanbeyli ilçelerinin E-5 

kuzeyindeki bu ilçelerin ıslah planları günümüzde imar planına dönüĢtürülerek 

kullanılmaktadır. Bölüm 4.2.1.2.de Ġstanbul‟un tüm ilçelerine ait 1/5.000 ölçekli nazım 

planların incelenmesinden anlaĢıldığı üzere bu bölgelerde çeĢitli turizm iĢlevleri getirilmiĢtir. 

Bu iĢlevin bu bölgelerin dönüĢümünde olumlu etkiler yaratmasına dikkat edilmelidir. Bu 

konudaki sosyo ekonomik stratejiler bölüm 4.3.2.de açıklanmıĢtır. Konunun mekânsal 

boyutunda ise geliĢtirilecek birçok strateji bulunmaktadır. “Turizmin, kültür ekseni üzerinden 

geliĢtirerek soyut ve somut mirasın deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür 

ekonomisinin güçlendirilmesi” amacının bu bölgelerin geliĢiminde ve dönüĢümünde dikkatle 

uygulanması gerekmektedir. YaĢam kalitesi düĢük olan bu bölgelerde kültür eksenli dönüĢüm 

stratejilerinin benimsenmesinin taĢıdığı öneme dikkat edilmelidir. Aynı Ģekilde bu bölgelerde 

kültür ekonomisini geliĢtirme stratejilerinin bir kaldıraç etkisi yaratacağı unutulmamalıdır. Bu 

düzenleme ve dönüĢümlerin dokuyu tümüyle ortadan kaldıran bir yaklaĢımla değil, yavaĢ 

yavaĢ gerçekleĢtirilmesi, yaĢam ortamlarının dağıtılmadan uygulanması önemlidir. Örneğin 

kentsel doku içinde geliĢmiĢ geleneksel ticaret akslarının tümüyle ortadan kaldırılarak canlı 

ticaret alanlarının alıĢveriĢ merkezlerine hapsedilmemesi önemli bir stratejidir.  
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Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak 

turistlerin Ġstanbul‟da kalıĢ sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin 

sağlanması 

Kıyılar: Ġstanbul‟da alternatif turizm türlerinin çeĢitlendirilmesinde kıyılar önemli 

potansiyeller sunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere altı farklı karakter taĢıyan Ġstanbul 

kıyı alanlarının taĢıma kapasitelerinin ve kıyı gerilerinde getirilecek iĢlevlerin turizm 

türlerinin geliĢtirilmesi kararında doğru değerlendirilmesi önemlidir. Kentlinin günübirlik 

rekreasyon gereksinimini karĢılamaya yönelik kullanımlarının dıĢında kıyılarda geliĢtirilecek 

turizm türleri dikkatle etüt edilmelidir. Örneğin kurvaziyer limanlarının Ġstanbul‟un kırılgan 

coğrafyası ve silueti ile çeliĢmeyecek, kıyının bütünlüğünü bozmayacak ve taĢıma 

kapasitesini zorlamayacak yerlerde seçilmesi ve büyüklüğünün bu ilkeler çerçevesinde 

belirlenmesi önem taĢımaktadır. Aynı Ģekilde Boğaz ve Marmara kıyılarında dile getirilen ve 

uygulanmakta olan yat limanlarında da yukarıda belirtilen ilkelerin yanısıra kıyının kamuya 

açık olma ilkesinin zedelenmemesine özen gösterilerek karar verilmesi gereken konulardır. 

Tüm kıyılarda ve göl alanlarında su sporlarının geliĢtirilmesinin alternatif bir turizm türü 

olarak düĢünülmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu turizm türünün öncelikle Ġstanbullunun 

kıyı ve su ile buluĢmasında bir araç olması mümkündür.  

Korunacak alanlar: Ġstanbul‟un ekolojik ve biyolojik yönden önemli yaĢam ortamlarına 

sahip olan yukarıda isimleri verilendoğal yaĢam alanlarında alternatif turizm türlerinin 

getirilmesinde çok hassasiyetle yaklaĢılması gerekmektedir. Her biri diğerinden farklı 

özellikler taĢıyan bu alanlardaki özgün biyo çeĢitliliğin korunması, doğal alaların zarar 

görmemesi koĢulu bu konuda temel yol gösterici olmalıdır. Ancak bu koĢullarla bu alanların 

eko-turizm, macera turizmi, agro-turizm gibi doğayı destekleyen turizm türlerine açılması 

mümkündür. Ancak bu süreçte her bir koruma alanı için turizm ve taĢıma kapasitesi dengesini 

kuracak, alandaki tüm sistemleri düzenleyecek ve süreci yönetecek alan yönetimlerinin 

kurulması ve yönetim planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu alanların mevcut yasal ve 

yönetsel sistemler içinde kalınarak turizme açılması halinde özgünlüklerini kaybetme riski ile 

karĢı karĢıya kalmaları kaçınılmazdır.  

Kültür üçgeni: “Turizmi alternatif türlerle çeĢitlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak” 

amacına yönelik olarak kültür üçgeni içinde kalan mekanlarda yapılması gerekenlerin 

çerçevesini bu bölgede etkin turizm türü olan kültür turizmi ve bunun doğru yönetilmesi 

konusu çizmektedir. Bu nedenle kültür üçgeni içinde kültür turizminin geliĢtirilmesine 

yönelik olarak yukarıda birinci amaç altında dile getirilen konular öncelik taĢımaktadır. 

Ġstanbul için desteklenen diğer turizm türlerinin kültür üçgeni içinde gerçekleĢtirilen kültür 
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turizmi ile bir kesiĢme alanı yaratması ise benimsenmesi gereken bir hedeftir. Diğer turizm 

türleri olarak kongre turizminin, alıĢveriĢ turizminin, gastronomi turizminin de ağırlıkla kültür 

üçgeni içinde gerçekleĢiyor olması bu alanın taĢıma kapasitesini aĢmaması için tedbirler 

alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda kültür üçgeni içinde yaĢayan yerel halkı 

gündelik yaĢam alanlarından uzaklaĢtıracak mekansal çözüm önerilerinin geliĢtirilmemesine 

özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca kültür üçgeni içindeki konaklama tesislerinin 

çevresiyle uyumlu, küçük ölçekli, bölge içindeki mevcut konut dokusuyla dengeli olabilecek 

bir yaklaĢımla gerçekleĢtirilmesi benimsenmelidir. Bunun dıĢında yerel, küçük ölçekli 

iĢletmelerin bulunduğu mekanların düzenlenmesine öncelik verilmesi ve desteklenmesi, o 

bölgedeki esnafın ve ticaret ikliminin, dolayısıyla da mekanlarının korunmasında önem 

taĢımaktadır. Bu bölgelerde korunması gereken bir diğer unsur olan geleneksel pazarların 

yaya ve araçla daha kolay ulaĢılabilir olması ise alternatif turizm türlerine zenginlik katması 

açısından önemlidir.  

1950‟lerden sonra e-5 ile TEM arasında geliĢen konut alanları: 1. Amaç kapsamında 

özellikleri aktarılan bu bölgelerde alternatif turizm türlerinin mekânsal olarak yer almalarının 

bu bölgelerin yaĢam kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir kaldıraç görevi üstleneceği 

açıktır. Ancak yüksek yoğunluklu konut iĢlevinin yer aldığı bu bölgelerde getirilecek turizm 

yatırımlarının ağırlıkla konaklama ve alıĢ veriĢ merkezi iĢlevlerine dönük olması 

kaçınılmazdır. Bu iĢlevlerin getireceği trafik ve ziyaretçi yoğunluğunun çevredeki konut 

alanlarını rahatsız etmeyecek biçimde planlanması önemlidir. Bu bölgelerdeki donatı 

alanlarının eksikliği dikkate alınarak ve çevre iĢlevleriyle yabancılaĢmadan yapılacak 

mekânsal düzenlemelere ihtiyaç vardır.  

Amaç 3: Dünya turizm pazarında rekabet eden Ġstanbul‟da kentin taĢıma kapasitesini 

gözeterek, turizm arz (insan kaynağı, doğal ve fiziksel altyapı vs. ) ve talep (turist akışları, 

turizm pazarının yönlendirilmesi vs. ) dengesini koruyan etkin bir turizm yönetim 

modelinin benimsenmesi  

Bölüm 2.2.2.de ayrıntılı olarak değerlendirilen fiziksel-ekolojik göstergeler, taĢıma 

kapasiteleri birbirinden farklı özellikler taĢıyan dört bölgeyi ortaya çıkarmıĢtır. “Kıyılar”, 

“korunacak alanlar”, “kültür üçgeni” ve “1950‟lerden sonra e-5 ile TEM arasında geliĢen 

konut alanları” olarak farklı özellikler sunan bu alanlar taĢıma kapasiteleri açısından 

turizmdeki anlamından önce, kentin yaĢam kalitesine ve sürdürülebilirliğine iliĢkin ipuçları 

vermektedir. Turizm arzını oluĢturan tüm unsurlar ile talebin dengelenmesinde bu ipuçları 

temel bir çerçeve çizmektedir. Kıyıların birbirinden farklı doğal ve kültürel değerlere sahip 
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olarak sunduğu altyapının zenginliği ve bu alanlardan yerli ve yabancı turistin istifade 

etmesinin yanısıra hatta daha da öncelikli olarak Ġstanbullunun yararlanmasının gerektiği 

kritik önem arz etmektedir. Kültür üçgeni içinde hem arz cephesinin hem de talep cephesinin 

yüksek yoğunlukla yığılma göstermesi ve bu alanın aynı zamanda kentin ana merkezi olması 

kentin bu bölgesindeki yaĢam kalitesinin yükseltilmesinin öncelik taĢıdığına iĢaret etmektedir. 

Özellikle kentin ve yaĢayanların günlük hayatları ile turist akıĢlarının en fazla çakıĢtığı bu 

bölgede çok kapsamlı çalıĢmalar yapılmasını ve her türlü altyapının güçlendirilmesini 

gerektirmektedir. Korunacak alanların temel özellikleri ise ekolojik ve biyolojik yönden 

önemli yaĢam ortamlarına sahip olmalarıdır. Bu alanların taĢıma kapasitelerini korumak 

Ġstanbul‟un geleceği açısından birinci öncelikli konudur. Kuzey ormanları ve Çatalca, Silivri 

tarım alanları baĢta olmak üzere 10 adet özel öneme sahip bu korunacak alanların 12 milyon 

nüfuslu bir metropolde taĢıdığı önem çok büyüktür ve bu kadar ünik olan doğal varlıkların 

kaybedilmemesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması Ġstanbul‟un gelecek değerini artıracağı 

unutulmamalıdır. tüm altyapı yatırımlarında dikkatli olunması önem taĢımaktadır.  

Kıyılar, kültür üçgeni ve korunacak alanlar baĢlığı altında ele alınan bu bölgelerin mekânsal 

planlama ile entegrasyonunun sağlanmasında benimsenmesi gereken birbiriyle bağlantılı iki 

temel strateji söz konusudur. Bunlardan birincisi kıyılar, kültür üçgeni ve korunacak alanların 

kendi özelliklerini esas alan özgün alan yönetimi modeliyle yönetilmesi stratejisidir. Bu 

strateji bağlamında her bölge özelinde öncelikle envanter çalıĢmasının yapılması ve bu 

çalıĢmanın sürekli yenilenebilir ve paylaĢılabilir sistemlerle yönetilmesi esastır. Bu alanların 

sürdürülebilirliğini sağlamanın temel unsuru ise stratejik mekansal planlamanın önemli 

bileĢenlerinden olan katılımcı, denetleyici ve Ģeffaf yönetim mekanizmalarının geliĢtirilmesi 

ve kurumsallaĢtırılmasıdır. Bu bağlamda her bölge özelinde geliĢtirilecek alan yönetim 

sisteminde uzmanlıkların yanı sıra konunun paydaĢlarının da doğru temsil edilmesi ve karar 

alma süreçleri kadar izleme ve denetleme görevlerini de yerine getirmeleri esastır. Bu 

kapsamda öncelikle yapılması gereken iĢ bu konudaki yasal altyapıların oluĢturulmasıdır.   
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Amaç 4: Ġstanbul‟da turizmi; kent ve kentli ile bütünleĢtiren, kentlinin yaĢam kalitesini 

artırmaya öncelik veren ve yaĢayanların sosyal kültürel ve ekonomik sermayesini 

güçlendiren politikanın benimsemesi  

Bu amacın mekânsal boyutunu içeren turizmin kent ve kentli ile bütünleĢmesi, kentlinin 

yaĢam kalitesini artırmaya öncelik veren politikanın benimsemesi konusunda geliĢtirilen 

stratejiler yukarıdaki ilk üç amaç içinde kısmen yer almıĢtır. Bunların dıĢında özellikle 

vurgulanması gereken konular Ģunlardır: Birinci amaçta da vurgulanan kıyı alanlarının 

kamuya açık olmasını destekleyen bir strateji olarak bu alanlarda kaliteli hizmet sunulması ve 

gerek yaĢayanların ve gerekse turistlerin Ġstanbul‟un bu kıymetli alanlarına kolay 

eriĢebilmesinin sağlanması önerilmektedir. Kültür üçgeninin tarihsel miras özellikleri ve yerel 

nüfusunun yaĢam alanlarını dikkate alan turizm yatırımlarının desteklenmesi de 

benimsenmesi gereken bir strateji olarak önerilmektedir. Yine bu alanın canlılığının ve karma 

kullanımının korunması ve bu alanlarda yaratıcı sektörler ile turizmin buluĢturulmasında yerel 

üretim mekanlarının korunması önem taĢımaktadır. Son olarak kentsel dönüĢüm 

uygulamalarında turizmi bir araç olarak kullanarak yerli nüfusun yerinden edilmesi kesinlikle 

uzak durulması gereken bir yaklaĢım olmalıdır ve yerel yönetimlerin bu konuda yeni modeller 

üretme çabası içinde olmaları gerekmektedir. 
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Tablo 36: Ġstanbul Turizm Ana Planı Vizyon ve Strateji Çerçevesi Kapsamında GeliĢtirilen Mekânsal Planlamayla Entegrasyon Sağlanmasına Yönelik Stratejiler 

Amaçlar Stratejiler Mekanlar 

Amaç 1: Ġstanbul‟da turizmi, kültür 

ekseni üzerinden geliĢtirerek soyut ve 

somut mirasın deneyimlenmesinin 

sağlanması ve kentin kültür 

ekonomisinin güçlendirilmesi 

  Kıyılar 

Kamusal alan kullanımının desteklenmesi ve güçlendirilmesi 

Kıyıların kentlinin ve turistlerin kullanımına açık, kamusal alanlar olarak düzenlenmesi ve kültür ile iĢlevlendirilmesi  

Özellikle Haliç ve Boğaziçi kıyılarının kültür ekseni çerçevesinde geliĢtirilmesi 

Doğal değerlerin kültürel amaçlar için bile olsa, kötü kullanımının önüne geçilmesi Korunacak alanlar 

Doğal alanlar içindeki kültür mirasının kötü kullanımının önüne geçilmesi 

Doğa turizmini, kültür turizmini destekleyecek biçimde kurgulamak  

Korunacak alanlar içindeki sanayi mirasının kültür sektörleriyle iĢlevlendirilerek mekansal dönüĢümü 

Ġstanbul'un çok katmanlı kültürel mirasının tamamına sahip çıkılması Kültür üçgeni 

Mevcut özgün yapı stokunun ve sanayi arkeolojisinin korunarak kültürel fonksiyonlara ve kültür endüstrilerinin kullanımına yönelik yeniden iĢlevlendirilmesi, 

Kültür eksenli canlandırma, yenileme ve dönüĢüm projelerinin geliĢtirilmesi, 

Rekonstrüksiyon yerine eski eserlerin usulüne uygun restorasyonla kültür turizmine kazandırılması 

Kültür üçgeninde daha fazla buluĢma mekanlarının yaratılması, 

Aktivite çeĢitliliğinin desteklenmesi, 

ÇeĢitli donatılarla kentsel çevre ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi 

Kültür eksenli geliĢme stratejilerinin bir kaldıraç etkisi yaratacak Ģekilde kullanılması 1950‟lerden sonra E-5 ile 

TEM arasında geliĢen 

konut alanları 
Bu dönüĢümlerin dokuyu tümüyle ortadan kaldıran bir yaklaĢımla değil, yavaĢ yavaĢ gerçekleĢtirilmesi, yaĢam ortamlarının dağıtılmaması 

Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle 

çeĢitlendirerekve hizmet kalitesini 

artırarak turistlerin Ġstanbul‟da kalıĢ 

süresinin uzatılması ve/veya tekrar 

gelmelerinin sağlanması 

Kurvaziyer limanlarının, Ġstanbul‟un kırılgan coğrafyası ile çeliĢmeyecek, kıyının bütünlüğünü bozmayacak ve taĢıma kapasitesini zorlamayacak yerlerde ve büyüklüklerde geliĢtirilmesi Kıyılar 

Yat limanlarının kıyının kamuya açık olma ilkesinin zedelemeyecek Ģekilde düzenlenmesi  

Su sporlarının alternatif bir turizm türü olarak öncelikle Ġstanbullunun kıyı ve su ile buluĢmasında bir araç olması 

Biyo çeĢitliliğin korunması, doğal alaların zarar görmemesi koĢuluyla eko-turizm, macera turizmi, agro-turizm gibi doğayı destekleyen turizm Korunacak alanlar 

Yerel kullanıcıların gündelik yaĢam alanlarından uzaklaĢtırılarak mekansal çözüm ve önerilerin geliĢtirilmemesi Kültür üçgeni 

Kültür üçgeni içindeki konaklama tesislerinin bölge içindeki küçük ölçekli, çevresiyle uyumlu konaklama tesisleri ile mevcut konut dokusu arasında dengenin gözetilmesi 

Yerel küçük ölçekli iĢletmelerin bulunduğu mekanın düzenlenmesi, desteklenmesi 

Geleneksel pazarların yaya ve araçla daha kolay ulaĢılabilir olmasının sağlanması 

Farklı turizm türlerini, yaĢam kalitesi düĢük bu yerleĢmeler için bir kaldıraç olarak kullanmak  1950‟lerden sonra E-5 ile 

TEM arasında geliĢen 

konut alanları 
Bu alanlarda gerçekleĢmesi beklenen konaklama ve alıĢ veriĢ merkezi iĢlevlerinin yaratacağı trafik ve ziyaretçi yoğunluğunun çevredeki konut alanlarını rahatsız etmeyecek biçimde planlanması 

Bu bölgelerdeki donatı alanlarının eksikliği ve bölgenin iĢlevleriyle yabancı düĢmeden mekânsal düzenlemeler yapılması 

Amaç 3: Dünya turizm pazarında 

rekabet eden Ġstanbul‟da kentin taĢıma 

kapasitesini gözeterek, turizm arz 

(insan kaynağı, doğal ve fiziksel altyapı 

vs. ) Ve talep (turist akıĢları, turizm 

pazarının yönlendirilmesi vs. ) 

Dengesini koruyan etkin bir turizm 

yönetim modelinin benimsenmesi 

Stratejik mekansal planlamanın önemli bileĢenlerinden olan katılımcı, denetleyici ve Ģeffaf yönetim mekanizmalarının geliĢtirilmesi ve kurumsallaĢtırılması Kıyılar 

Kıyılar, korunacak alanlar ve kültür üçgeninin alan yönetimi modeliyle yönetilmesi Korunacak alanlar 

Tarihi yarımada alan yönetimi planının yaĢama geçirilmesi Kültür üçgeni 

 Mekansal stratejik planlama aracılığıyla, insana öncelik veren kentsel dönüĢüm modelinin geliĢtirilmesi 1950‟lerden sonra E-5 ile 

TEM arasında geliĢen 

konut alanları 

Amaç 4: Ġstanbul‟da turizmi; kent ve 

kentli ile bütünleĢtiren, kentlinin yaĢam 

kalitesini artırmaya öncelik veren ve 

yaĢayanların sosyal kültürel ve 

ekonomik sermayesini güçlendiren 

politikanın benimsemesi  

Kıyı alanlarının kentliler ve turistler için daha nitelikli hizmet sunmasına yönelik tedbirleri almak ve eriĢilebilirliğinin artırılması Kıyılar  

Kültür üçgeni içinde butik otel yatırımlarının, küçük ölçekli otellerin ve aile pansiyonlarının desteklenmesi Kültür üçgeni 

Yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli firmaların ve bu sektörlerde çalıĢan kiĢilerin yaĢamak, çalıĢmak ve eğlenmek için seçtiği kültür üçgeninin kentli ve turist açısından çekiciliğinin korunması  1950‟lerden sonra E-5 ile 

TEM arasında geliĢen 

konut alanları 

Kentin sağlıksız, bozulmuĢ, çöküntüye uğramıĢ alanlarının yeniden hayata kavuĢturulmasında yapılacak uygulamaların bir soylulaĢtırmaya dönüĢmemesi ve yaĢayanları, çalıĢanları yerinden etmemesi için 

tedbirlerin alınması  
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Giri" 
 

 

"stanbul Turizm Master Plan çalı!ması kapsamı a!a#ıda özetlenmektedir. 

Turizm, dünyada en hızlı geli!en sektörler arasında yer almaktadır. Ülkeler, bölgeler, kentler 
artan küresel rekabet ortamında sermayeyi, yatırımları ve zengin turistleri çekmek için 
kıyasıya bir yarı! içindedir. Türkiye’de de turizm ekonominin motor güçlerinden birini te!kil 
etmekte; istihdam yaratmak, döviz giri!i sa#lamak ve yabancı sermaye yatırımlarını çekmek 
açısından önemli sektörlerden biri olarak görülmektedir. Son yıllarda giderek artan sayıda 
turist, seyahatlerini özel ilgi alanlarına göre planlamakta, tarihî ve kültürel miras ile çe!itli 
sanatsal ve kültürel aktiviteler artık turistlerin en önemli seyahat nedenleri arasında ilk sıraları 
almaktadır.  

"stanbul’un sahip oldu#u özgün kimlik, kentin küresel turizm pazarında ihtiyaç duydu#u 
rekabet gücünün belkemi#ini olu!turmakta ve onu yabancı turist açısından ilgi çekici 
kılmaktadır. Ancak "stanbul’un sahip oldu#u bu zengin birikim, kentin dünya turizm sektörü 
içindeki a#ırlı#ını artırması için tek ba!ına yeterli de#ildir. Kentin turizm sektöründeki 
rekabet gücü kültür eksenli bir dizi bile!en tarafından olu!turulmalıdır. Bu bile!enler arasında 
yer alan "stanbul’un kültürel ve sanatsal olanakları ile kültür turizmini destekleyen di#er 
turizm alanlarının kapasitelerini ortaya çıkarmak gereklidir. Günümüzde pek çok kent, tanıtım 
ve imaj de#erini yükseltmeye yönelik stratejilerini kültür ve sanat üzerinden kurgulamakta; 
dünya haritasında bir yer edinmek ya da mevcut konumlarını peki!tirmek ve çekiciliklerini 
artırmak için kültür-sanat alanını destekleyecek politikalar izlemektedirler. Bu yöndeki 
politikalar kentlerin yerel ve uluslararası kimli#ine, imajına de#er katmakta, kente gelen 
ziyaretçi sayısını artırmakta, turizmin yanı sıra pek çok ba!ka sektörü de tetikleyerek kentsel 
ekonomiyi canlandırmakta ve istihdam yaratmakta, kentteki ya!am kalitesine ve toplumsal 
bütünle!meye katkıda bulunmaktadır. 

Kentlerin sundu#u kültürel ve sanatsal ortam, canlı bir kentsel ya!am; kentlerin cazibesini 
yükselten, turistlerin kalı! sürelerini uzatan ve turistlerin tekrar gelme iste#ini artıran 
unsurlardır. Turist ziyaret etti#i kentte, kentin anıtsal yapılarını görmenin yanı sıra yapacak 
ba!ka aktiviteler de bulabilmelidir. Bu bakımdan kentin turiste farklı olanaklar sunması önem 
ta!ımakta ve "stanbul’un turizm potansiyelinin yeterince de#erlendirilebilmesi ve turistlerin 
kalı! sürelerini uzatacak stratejiler izlenmesi gerekmektedir. Bunun için ise "stanbul’un kültür 
üçgeninin hem içinde, hem de dı!ında olmak üzere kentin kültürel altyapısının 
güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların çe!itlendirilmesi, farklı çekim odaklarının 
yaratılması, sürprizlerle dolu ve kaliteli bir kentsel çevrenin olu!turulması, gece ekonomisinin 
ve canlı bir kentsel-kültürel ya!amın desteklenmesi önem ta!ımaktadır. 

"stanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün co#rafyası ve do#al de#erleri ile e!siz bir kenttir. Bu 
nitelikleri, turizm potansiyellerini kullanmak açısından "stanbul’a önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bu fırsatları de#erlendirmek ise, ancak günümüzde de#i!en de#er yargılarını, 
ya!am biçimlerini ve tüketim kalıplarını iyi kavramakla mümkündür. "stanbul’un bu yeni 
e#ilimler göz önüne alınarak de#erlendirilmesi ve turizmi geli!tirme politikalarının kültür 
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eksenli stratejiler üzerinden kurgulanması gerekmektedir. "stanbul’un do#al, kültürel ve tarihî 
miras alanları ile varlıklarının do#urdu#u turizm potansiyelinin yanı sıra küresel düzlemde 
yarı!ma kapasitesi olan festivalleri, müzeleri, kültür-sanat faaliyetleri bulunmaktadır. 
"stanbul’un kültür eksenli turizm stratejilerinin olu!turulmasında bütün bu potansiyeller bir 
arada önemli girdiler vermektedir. Dolayısıyla "stanbul için geli!tirilecek turizm vizyonu, çok 
geni! bir perspektiften bakmayı gerektirmektedir.  

Bu nedenle "stanbul Turizm Master Plan çalı!ması kapsamında üç odak grup çalı!ması 
yapılması planlandı. Bu çalı!malar 10, 19 Nisan ve 24 Mayıs 2012 tarihlerinde çalı!malara 
davet edilen Kültür-Sanat Sektörü, E#lence Organizatörleri, Kültürel ve Yaratıcı Endüstrileri 
Temsilcileri (Odak 1), Turizm Sektörü Yatırımcıları ve Kamu Sektörü Temsilcileri (Odak 
2)ve"stanbul’un Tanıtımını Yapanlar, Reklamcılar ve Pazarlama Uzmanları (Odak 3)ile Yıldız 
Teknik Üniversite’sinde gerçekle!tirildi.  

"lk çalı!maya 12, ikinci çalı!maya  20, üçüncü çalı!ma da 9  temsilcinin katılmı!tır.  

Odak grupların ve davet edilen katılım profilleri YTÜ proje ekibi tarafından belirlenmi!tir. 1 
ve 2. Odak gruplar odak grup çalı!malarına uygun sayıda katılımcı (9-12) ile yapılmı!, ancak 
2. odak grup çalı!masına öngörülenden fazla katılımcı geldi#inden çalı!ma verimlili#i 
dü!mü!tür (süre a!ılmı!, katma de#eri dü!ük görü! tekrarları vb). 

Çalı!ma raporunda genel de#erlendirme, her bir toplantının genel de#erlendirmesi ve her bir 
odak grup toplantısının katılımcı görü!lerinin yazılı tutanakları yer almaktadır. 

Odak Grup çalı!malarının ses ve görüntü kayıtları Stratejitek firması tarafından 
gerçekle!tirilmi!tir. 

 

Lütfi H. Ensari, CMC * 

Haziran 2012 

"stanbul 

 

* CMC (Certified Management Consultant) is an international certification mark (approved by ICMCI, International Counsil of 
Management Consulting Institutes www.icmci.org ) that represents evidence of highest standards in management consulting and adherence 
to the code of ethics of the profession, and is awarded, in Turkey, by  The Management Consultants Association   
CMC (Certified Management Consultant - Sertifikalı Yönetim Danı"manı), en üstün mesleki standartların varlı#ını ve mesleki etik 
yüklenimlere ba#lılı#ı temsil eden ICMCI tarafından onaylanan,  uluslararası bir sertifikasyon i!areti olup, Türkiye'de, Yönetim 
Danı!manları Derne#i tarafından verilmektedir.  
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Yöntem 

Odak Gruplar 

Odak gruplar, belirlenmi! bir proje kapsamında, ara!tırma alanı ile ilgili homojen bir 
çevreden, yazılı davet ile  bir araya getirilmi! payda!lardır. , Bir moderatör tarafından 
yönlendirilen toplantıda katılımcıların bireysel fikir ve önerileri, önceden belirlenmi! soruları 
cevaplandırılması !eklinde gerçekle!tirilir  

Odak grup toplantıları ço#unlukla nitelikseldir. Elde edilen niteliksel veriler belirlenen 
konunun, farklı perspektif ve temalarda açıklı#a kavu!turulması amacı ile çözümlenebilir. 

Odak grup çalı!maları konuya önemli derinlemesine bir bakı!ın elde edilmesine, 
katılımcıların gerek sorulara hazırlanıp cevap vermelerine gerekse konu!ma sırasında 
spontane görü! bildirme ortamı yarattı#ından, olanak verir;  Ayrıca katılımcılara birbirlerinin 
fikirlerinden esinlenme imkanı yarattı#ı için teke tek yapılabilecek bireysel görü!melere göre 
daha avantajlıdır 

Tasarım ve Katılımcılar 

Amacı Giri! bölümünde açıklanan "stanbul Turizm Master Plan çalı!ması kapsamında proje 
ekibi tarafından üç odak grup çalı!ması yapılması planlanmı!tır. Bu çalı!malar 10, 19 Nisan 
ve 24 Mayıs 2012 tarihlerinde çalı!malara davet edilen Kültür-Sanat Sektörü, E#lence 
Organizatörleri, Kültürel ve Yaratıcı Endüstrileri Temsilcileri (Odak 1), Turizm Sektörü 
Yatırımcıları ve Kamu Sektörü Temsilcileri (Odak 2)ve "stanbul’un Tanıtımını Yapanlar, 
Reklamcılar ve Pazarlama Uzmanları (Odak 3)ile Yıldız Teknik Üniversite’sinde 
gerçekle!tirilmi!tir.  

"lk çalı!maya 12, ikinci çalı!maya  20, üçüncü çalı!ma da 9  payda! katılmı!tır. Toplam 41 
katılımcının 15 i kadın 26 sı erkek idi.  

"lk odak grupta davet edilenlerin sayısı 16 idi.  4 davetli katılmadı (%25) 12 katılımcının 4 ü 
davet edilen kurum ve ki!ileri temsilen katıldı (%25). Davetli her kurumu temsilen 1 ki!i 
katıldı. 

"kinci odak grupta 16 davetli vardı. 6 sı katılmadı (%37.5), 6 kurum davetlisini temsilen 
6+7=13 ki!i katıldı (%37.5), Davetli kurulu!larda 2 sini temsilen 8 ki!i vardı) 

Üçüncü odak grup davetli sayısı, katılımı ve yaratılana katma de#er bakımından  en verimli 
grup çalı!ması olmu!tur, 13 davetlinin 4 ü katılmamı! (30,7), 9 u katılmı!tır; davetlilerin 
yerine onları temsilen katılım söz konusu olmamı!tır. Davetli kurulu!lardan bir tanesi için 
davet edilen ve katılan temsilci sayısı 2 idi. 

Odak grup çalı!maları için ideal olan 9-12 aralı#ı sayısı 2. Odak Grup toplantısında, Kültür ve 
Turizm Bakanlı#ı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürünün yerine yönlendirilen 7 
Kurul temsilcisinin katılımı nedeni ile a!ılmı!; bu durum çalı!ma verimlili#i ve süresini 
olumsuz etkilemi!tir. 
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Bir di#er husus da yukarıda tanımlandı#ı gibi odak grupların  “ ara#tırma alanı ile ilgili 
homojen bir çevreden,yazılı davet ile  bir araya getirilmi# payda#lardan” olu!ması gerekirken 
bazı davetliler davet edildikleri kendi grup toplantılarına katılmadıklarında bir ba!ka grup 
toplantısına davet edilmi! ve katılmı!lardır. Bu da homojen gruptan beklenen görü!me 
kapsamının zaman de#i!mesine neden olarak zaman yönünden verimsizli#e yol açmı!tır. 

Ayrıca her üç toplantıda da aynı kurulu! temsilen birden fazla ki!inin temsili de söz konusu 
olmu!tur. Bu durum özellikle 2. Odak Grupta a!ırı düzeyde gerçekle!mi!tir. Bunun da 
toplantılarda olu!ması beklenen katma de#eri dü!ürmü!tür. 

Tüm görü!meler hazırlanmı! iki temel açık uçlu soru çerçevesinde yürütülmü!tür. Moderatör 
her bölümün ba!ında katılımcılara hazırlık için 10 ar dakikalık bir süre tanımı!  yanıt ve 
yorumlarının genel özet çerçevesini, küçük yapı!tırılabilir ka#ıtlar üzerinde, yazılı hale 
getirmelerini istemi!tir. 

Toplantılar sırasında ses ve görüntü kaydı alınmı!; bunun yanı sıra proje ekibinden geni! 
sayıda üye de, odak grup toplantılarında tercih edilmeyen bir yöntem olmasına ra#men, 
toplantı salonunda gözlemci olarak, herhangi bir görü!meye katılmadan, toplantı salonunun 
arka tarafta izleyici olarak yer almı!lardır. 

Problem tanımı ve çözüm önerilerine ili"kin yanıtların frekans da$ılımı 

Odak Grup çalı!malarının her üçünde de katılımcılar çalı!maların ilk bölümünde öncelikli 
problemler nelerdir soruna bireysel yanıtlar vermi!lerdir. Bu soru; 

"lk odak grupta,  
• “"stanbul’da kültür sanat alanının geli#iminin önündeki engeller/problemler nelerdir? 

” !eklinde,  
"kinci odak grupta, 

•  “Sizin gözünüzde sürdürülebilir bir "stanbul  turizmi, söz konusu oldu!unda problem 
ve/veya problemler nedir? Problem derken sizin baktı!ınız yerden sürdürülebilir bir 
turizm / kültür turizmi de dahil için, bu bakımdan "stanbul’un sürdürülebilir ba#arısı 
için, problem, problemler ya da engeller nelerdir ?” olarak ve  

Üçümcü grupta da 
•  “"stanbul’un turizmde uluslararası düzlemdeki marka de!erinin / rekabet gücünün 

yükseltilmesinde; 
a. Öncelikli engeller (problemler)(iyile#tirilmesi gereken alanlar) nedir? (lütfen 

öncelikle iyile#tirilmesini öngördü!ünüz 3 alanı belirtiniz) 
b. "stanbul’u farklı kılan ve veya kılacak  öncelikli özellikleri / yönleri nelerdir? 

(lütfen "stanbul’u uluslararası rekabette farklı kılan/kılacak öncelikli 3 alanı 
belirtiniz)” 

!eklinde sorulmu!tur. 
 
Bu sorulara verilen cevapların ana grupları itibariyle sayısal analizin önceliklendirilmi!  özeti 
a!a#ıdadır: 
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1. Turist beklentilerini kar!ılamadaki riskler ve alt yapı (Mekan güvenlik, trafik, mali 
kaynak  vb) kısıtlılıkları konusunda tanımlar 45 defa (24 ki!i tarafından) yapılmı!tır. 

2. Turizm ve kültür anlayı!ı, kavramsal bütünsellik, marka olabilme temel gerekleri ile 
sürdürülebilir olmaya ili!kin problem tanımını 41 kez (30 ayrı ki!i tarafından) 
tarafından yapılmı!tır. 

3. Organizasyonel yapının kısıtlılıkları ile yönetim modeli, koordinasyon ve ileti!im 
gereklerine ili!kin problem tanımları 30 kere (20 ki!i) tarafından yapılmı!tır. 

4. Tarih ve kültür varlıklarının korunması, imar planlama, genel politikalar ve "stanbul’u 
farklı kılan özelliklerle ilgili problem tanımları 22 kez (14 ayrı ki!i tarafından) 
yapılmı!tır. 

5. Turiste sunulması gerekli önceliklerle ilgili anlayı!ın geli!tirilmesi için bilincin 
geli!tirilmesi ve farkındalık yaratılmasına ve ilgili  e#itim gerekleri konusunda 
problem tanıtımları 14 kez ( 9 ki!i tarafından) yapılmı!tır.  

"kinci bölümde ise katılımcılara her üç grupta da  çözüm yolları ile süreç  analizi ve kıyaslama 
yoluyla tüm dünya ülkelerinden yararlanılabilecek örnek model ülke ve kentler konusundaki 
görü!leri istenmi!tir. Bu istek,  

Birinci  odak grupta, 

• Her biriniz kendi alanınızda ve kendi gözünüzde biraz önce tartı!ılanları kim en iyi 
yapıyor? Hangi !ehir, hangi kent, hangi ülke neyi farklı yapıyor? Biz bunu yapabilir 
miyiz? Nereden ba!layabiliriz? Öncelikli üç adım ne olmalıdır? 

"kinci odak grupta, 

• "lk bölümde sürdürülebilirlik gözü ile baktı#ınızda sorun, problem nedir tanımı 
yapmaya çalı!tınız. "kinci bölümde de gerçek anlamda sizin gözünüzle, sizin 
bulundu#unuz yerden bakıldı#ında çözüm önerileri nedir? Ama bunu standart çözüm 
bunlardır gibi dü!ünmeyin, dünyaya baktı#ınızda daha iyi yapan olarak gördükleriniz 
var mı? Böyle bir örnek veya örnekler olabilir mi? Dolayısı ile ne yapılabilir? Çözüm 
önerisine böyle bir boyut katarak , kopya etmekten söz etmiyorum; bize ilham verecek  
anlamda bir “benchmark” olabilir mi? Örne#im ula!ım dediniz, bunu en iyi sa#layan, 
tabi sürdürülebilir turizme, kültür varlıklarının korunmasına yardımcı olacak, en iyi 
kim yapıyor? Biz nasıl yapabiliriz? 

Üçüncü odak grupta da, 

"stanbul turizm sektöründe rekabet gücünün yükseltilmesi için; 

• Hangi kulvarda /iyile!tirmesi gereken ilk soruda belirtti#iniz öncelikli 3 alan için) 
dünyanın hangi kentlerini örnek model olarak almalıdır?  

• Bu konuda öncelikle ne yapılmalıdır? Kamu / özel sektör ne yapmalıdır? 
!eklinde sorulmu!tur. 

Bu sorulara verilen cevapların ana grupları itibariyle sayısal analizin alınan geri bildirim 
sayılarına göre önceliklendirilmi!  özeti a!a#ıdadır: 
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1. Kıyaslama için çe!itli süreçlerinde örnek model alınabilecek dünya ülke ve kentleri 
konusunda 37 öneri alınmı!tır. Bunların 34 ü olumlu (kıyaslama yapılabilecek kentler 
ve iyi örnekler vardır) yöndedir. 

2. "çerik alt yapısını zenginle!tirme, organizasyonel yapıyı geli!tirme konusundaki öneri 
sayısı 37 oldu (28 katılımcı tarafından) 

3. Temel kavramsal turizm ve kültür anlayı!ının, alt yapısının ve yakla!ımlarının 
iyile!tirilmesi için yapılan öneri sayısı 29 dur (22 ki!i tarafından iletilmi!tir) 

4. Genel politikaların, stratejik yön ve yolun belirlenmesine ili!kin öneri sayıları 19 dur 
(13 katılımcı tarafından önerilmi!tir). 

5. Alt yapı iyile!tirmeleri için yapılan önerilerin sayısı 11 oldu (8 ki!i tarafından) 
6. Farkındalık arttırma, bilinç olu!turma ve koordinasyonu konularında 8 öneri geldi (5 

ki!i tarafından yapıldı) 
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Genel Özet De$erlendirme 

Bu bölümde her üç odak grup çalı!ması sonuçları her iki soru için en fazla tanım, öneri, ve 
yorum yapılmı! ilk üç problem ve ilk üç çözüm alanı için özet olarak katılımcı ifadelerinin 
kullanılması ile do#rudan verilmi!tir.  

Problem Tanımları 

1. Turist beklentilerini kar"ılamadaki riskler ve alt yapı (Mekan,  güvenlik, 
trafik, mali kaynak  vb) kısıtlılıkları 
“Kültürel mekân ve alt yapı sorunu var” 
“"stanbul’da 120 salon var. Yanlı# yapılmı#. 100 tanesi bile kullanılamıyor”  
“Kültür ve sanat için kaynak gerekli. Kayna!ın do!ru yöneti#im modeliyle 
payla#ılması   gerekli” 
“Sadece sponsorluk sadece özel sektör i#letmecili!iyle giden bir kültür sanat 
stratejisi olamaz” 

“Ula#ım sistemleri çe#itlendirilebilir, birbirleriyle ba!lantıları kurulabilir” 
“MarmaraRay Gebze’den ba#layacak Halkalı’da bitecek;  saat ba#ına 75,000 
yolcu ta#ıyacak , tek yönlü….   Her yönden saatte 100,000 ki#inin kentin 
merkezinde dı#arıya çıkacak; bu insanların hareketleri ne olacak?” 

“E5’i Çatladıkapı’ya, Ahırkapı’ya ba!layan tünel; oradan günde 50-60,000 
araçtan bahsediliyor” 

“22,000 yeni otel yatırımı var; nasıl dolduraca!ız bunları?” 
“Deniz ula#ımını de!erlendirmek lazım” 
“"stanbul’da gördü!üm kısıtlar trafik, özellikle #ehir içi trafik; alt yapı eksikli!i ve 
do!al afetlere kar#ı bütün hazırlıklara ra!men hazırlıklı olmamamızdır.“ 

“Eri#im eksikli!i; insanlar internette "stanbul ile ilgili çok kapsayıcı #eyler 
bulamıyorlar. Turizm bakanlı!ının hazırladı!ı siteler var ki çok kullanı#sız. Mobil 
aplikasyon açısından da çok büyük bir eksiklik var” 

“Turistlerin % 17 si taksilerden #ikayetçi (fiyat), % 13 bayanların erkeklerden 
ma!dur kalması,  % 9 u deniz ula#ımının kısıtlılı!ından #ikayetçi”      

“Turistin tek gideremedi!imiz ihtiyaç bir plaj ihtiyacı”  
“Yayalara davranı# biçimi "stanbul’da bir dünya kenti olma iddiasında olan bir 
kente yakı#mayacak durumda” 

“Daha turizm için planlanmı# bir kent” 
” "stanbul’u bir pahalılık riskinin bekledi!ini dü#ünüyorum; Hem siyasi olarak, 
hem de alı#veri#teki güven riski mevcut” 

“Bisiklet  yollarımız yok denecek kadar az.” 
“Yaya yollarının arttırılması gerekiyor” 
 

2. Turizm ve kültür anlayı"ı, kavramsal bütünsellik, marka olabilme temel 
gerekleri ile sürdürülebilir olmaya ili"kin çözümler  
“Turizm, kültürel bir faaliyet de!il, ekonomik sektör olarak algılandı!ından piyasa 
kurulu#ları tarafından yönlendiriliyor” 
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 “Kültür ve sanatın kentle ili#kisi bina yapmakla olmuyor. "çerik planlaması 
yapılmıyor” 

 “Kültür endüstrisinin bir e!lence i#letmesi olarak algılanması” 
“Turizmde rantın hemen de!il  uzun vadede ve e#it bölümlerde alınarak elde 
edilmesi oluyor #eklinde anla#ılması ve benimsenmesi ihtiyacı” 

“Kontrol edilmekte zorlanılan rant vasıtasıyla  gerek ta#ınır gerekse ta#ınmaz 
kültür varlıklarına hızlı bir erozyona maruz kalması”   

“kültür politikamızın olması gerekiyor” 
“Ucuz bir turizmi destekleyerek ucuz bir imaj yaratıyoruz.” 
“Do!al ve kültürel varlıklar açısından sürekli kötüye gidi# var  ” 
“Türkiye de büyüyor, "stanbul da büyüyor ama biraz obez büyüme” 
“Anıt  ve mimarlık örne!i yapıların genel do!al olarak bir konaklama fonksiyonu 
için bir sermaye olarak algılanması” 

“Yenileme çalı#malarında tarih ve kültür varlıklarının zarar görmesi 
(Beyo!lu’ndaki AVM in#asında A!a camii ve di!er tarihi yapıların zarar görmesi 
örne!i gibi)” 

“herkesin bir #ekilde bir yerinden para kazanmaya çalı#tı!ı bir senaryoyu plan 
haline getirmede çıkarlar çatı#maları ortaya çıkıyor” 

“Dünya Miras Alanları Komite tarafından alanda yer alan kültür varlıklarının 
korunmasında ciddi tehlike ve tehditler günümüzde de devam ediyor olması  

 “"stanbul’ henüz gelmemi# turist gözünde imaj eksikli!i; istanbul’u insanlar 
bilmiyor”  OK 

“"stanbul’un belli bir konumlandırmasının olmaması.” 
“Bir pazarlama modeline ihtiyaç var” 
“"çerik pazarlaması demek içerik olu#turmak demektir öncelikle; ama bu içerik 
mekanlardan ba!ımsız #eyler.  Bu mekanların tümünden, insanlardan vs.lerden 
olu#turdu!unuz yeni hikayeleri yazmak ve bunları pazarlamak demek” 

 
3. Organizasyonel yapının kısıtlılıkları ile yönetim modeli, koordinasyon ve 

ileti"im gereklerine ili"kin problem 
“Farklı birimler arasında koordinasyon yok” 
“Kültürde yerelle#menin fikren kabul edilmesi gerekir” 
“Belediyenin 10 verip de karar yürütme mekanizmasında olmadı!ı hiçbir Avrupa 
ülkesi görmedim”    

“"stanbul’un merkezi kültür turizmi stratejisi söz konusu” 
“bu kentin yönetilmesi, turizminin yönetilmesi  için kamu, yerel yönetim ve özel 
sektörün muhakkak i#birli!i gereklili!i” 

“Makro planı olmayan bir kentte ya#ıyoruz”  
“Kurumsal ileti#imin, payla#ımın ve birlikte çalı#ma anlayı#ının, organizasyon 
#emasının ve kolektivizmin yetersizli!i” 

“Yerel yönetimlerle turizm örgütleri  koordinasyon halinde de!il” 
“Eri#im sorunu var: "ç ula#ım, Yurt dı#ından gelen ula#ım, "ç trafik, Koordinasyon 
(kurumlar arası eri#im)(kurumlar arası bilgilendirme” 
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“"lgili kanuni mevzuatın getirdi!i tanımlarda çıkmazların var olması (3194 "mar 
Kanunu ile 2630 ve di!er kanun ve yönetmelikler)” 

“Farklı kurumların yetkilerinin birbiri içine girmesi  (merkezi yönetim, yerel 
yönetim birbiri içine giren kurullar, yeni kurulan tabiat varlıkları kurulu vb 
gibi)” 

“"stanbul’u bir marka olarak kabul edip yönetecek marka de!erini yükseltecek bir 
otoritenin yoklu!u” 

“"lçeler arası koordinasyon eksikli!i, siyasi tercihlerin #ehrin bütünlü!ünü 
rahatsız etmesi , gönüllülük ve sivil toplum örgütlerinin de beraber çalı#masına 
fevkalade büyük bir kısıt getirmesi” 

“tek i#i "stanbul’un tanıtımı olan bir kurumun olmamasıdır” 
“Hiçbir ulusal turizm örgütü sadece bir kenti markala#tırmak gibi bir görevi 
yerine getiremez.” 

“yönetsel bir üst çatının olmayı#ı, bir otoritenin, i#e adanmı#, görevlendirilmi# bir 
birimin olmayı#ından” 

“Türkiye’de turizm endüstrisinde çalı#an herkes pazarlamadan söz ederken 
aslında satı# eylemi anlatıyor; pazarlama aklı eksikli!i var” 

 

Çözümler 

1. Kıyaslama için çe"itli süreçlerinde örnek model alınabilecek dünya ülke ve 
kentleri  
OLUMSUZ GÖRÜ!LER 
“Türkiye’nin turizm sorunları için dı#arıdan ithal çözümler aramamamız 
gerekiyor” 

“hiçbir model bize uymaz, bizim dinami!imiz, konjonktürümüz çok farklı” 
“Bir ülke veya bir #ehirle kıyaslamayı çok da do!ru bulmuyorum” 

OLUMLU GÖRÜ!LER 
Fon Yaratma Örnekleri 
“Londra, Paris, Berlin,  New York, Venedik kültür #ehirleri  olarak örnek 
alınabilir “  

“Avrupa’da city tax diye bir vergi var. Yerel yönetim bunu alıyor sonra götürüp 
kültür sanata da!ıtıyor”. 

 “ABD’de bir festivale ya da kültür sanat etkinli!ine yerel yönetimin, kamunun, 
federalin buna katkısı %60- 70’ lerdedir” 

“Yerel yönetim kendi belirledi!i bir etkinlik için özel sektörden destek alınması 
gibi dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir formül ortaya çıkıyor” 

“Barselona’da Fonlama: $ehir Vergisi (City Tax) ile sa!lanmaktadır. 
“Vergilerle Londra bir miktar ba#arılı oldu” 

Yapısal, Yönetim Çözüm Örnekleri 
“Turizmde en ba#arılı örnek Amerika :  Chicago Convention and Visitors Bureuo 
1906 da kurulmu#tur; 1996 dana itibaren de Amerika’nın  tüm kentlerinde 
kurulmu#tur” 
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“Las Vegas, Kumarhane #ehri olmaktan çıkmı#; kongre, kültür, alı#veri# turizmini 
geli#tirmi#tir (show’lar, mutfak, çocuk cenneti, evlilik merkezi)” 

“Barcelona çok ba#arılı; Convention Bürosu ve onun yöneticisininim eseridir; 
olimpiyatlarla #ehirdeki alt yapı de!i#mi#tir, zenginle#mi#tir. Yönetiminin özerk 
olup siyasetten ve di!er etkenlerden uzaktır” 

““Ba#arılı olmu# #ehirlerin muhakkak bir patronu vardır; bu patron kamuyu, özel 
sektörü ve yerel yönetimin her üçünde de söz sahibi ve genellikle bu patron kentin 
belediye ba#kanı oluyor; örne!in New York’ta, Barcelona’da” 

“New York Belediye ba#kanının giri#imiyle farklı oldu  “ 
“Elhamra Sarayına randevu ile girilebiliyor; Topkapı Sarayına elimizi kolumuzu 
sallayarak girebiliyoruz” 

“birçok dünya renklerinin özgün renklerini "stanbul’un semtlerinde görüyorsunuz. 
Her semti ba#ka bir ülkenin karakterini yansıtabiliyor” 

“Barselona’daki ba#arılı çözüm, kentin sorunlarından ortaya çıkarak yeniden 
canlandırılmı# bir mekânsal tasarımdır” 

Ula"ım ve Eri"im Çözümleri 
“Ula#ım ve eri#im ba#lıkları için yüz yıl önce bu i#i bitirmi# kentler var; Paris, 
Londra, Roma, biraz New York. Yenileri Shangai, Hong Kong . $ehir 
planlamacıları, #ehirde ya#ayanlar, kullanıcılarının örgütleri; yani sivil inisiyatif, 
ve #ehrin kültür, turizm pazarlamacılarından olu#an bir ekip incelemeli ve çözüm 
önerileri üretmeli” 

“Trafik örnek alınacak #ehirleri ben de bir miktar Özgül ile payla#ıyorum; 
Stockholm, Madrid, Barselona”. 

“San Francisco’da çevreye konulan metrolarla ula#ımı kolayla#tırdı” 

Marka Olu"turma Yakla"ımları 
“Sevilla aklıma geliyor; hiç kimsenin bilmedi!i, çok üzerinde durulmayan bir 
#ehir; birden mimarlar, tasarımcılar, kültüre yatkın insanlar için bir çekim 
olu#turdu. Mimari "stanbul için çok önemli bir konu, bunu geli#tirmek çok 
önemli” 

“alan yönetimi, müze yönetimi etkinli!i arttırılabilir” 
““Yenikapı’ya örnek olabilecek uygulama Atina metrosundaki bir arkeoloji park 
alanında var” 

“Amsterdam ’a hemen hemen herkes gitmi#tir. Amsterdam’da hiçbir #ey yok . 
Kanallar var ve üç saat sonra sıkılırsınız. Ama bir “lifestyle” satıyorlar” 

“Pazarlama odaklı bakılabilirse Londra, Barselona belli konularda örnek 
alınılabilir” 

“Londra, Berlin, Amsterdam, New York ve Barselona gibi kentlerin mesle!i 
bürokrat veya turizmci olmayan mesle!i pazarlamacı olan , pazarlama uzmanlı!ı 
olan insanlar tarafından olu#turulmu# ve yönetilen stratejileri var” 

“Bütün i#gücünün % 40 ı kreatif endüstrilerden geliyor. Dünyanın yeni ‘karar 
vericileri’, ‘yeni etkileyicileri’ içerisinde yazılımcılar var, müzikçiler var, sade 
eski güzel sanatlar tanımı ile sınırlı de!il, 13 yaratıcı endüstri var” 
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 “Mısır hükümeti özellikle para vererek kitap yazdırarak  ülke tanıtımı olumlu 
yöne çevirdi” 

“Bir Woody Allen filmini seyreden pek çok insan  birden Barselona’ya akın etmeye 
ba#ladı” 

 

Kötü Örnekler(Ders çıkarılabilir) 
“"spanya kitle turizmine yöneldi!ine bunun ne kadar korkunç sonuçlara vardı!ını, 
do!ayı , do!al kaynakları nasıl tüketti!ini, ve bunun uzun vadede getirisinin de!il 
götürüsünün oldu!unu kötü örnek olarak gördük. Madem bir kötü örnek var 
önümüzde; o zaman niye yatak sayısı arttırmak gibi bir çabamız vardır, yatak 
kalitesini, konaklama kalitesini arttırmak varken” 

 

2. !çerik alt yapısını zenginle"tirme, organizasyonel yapıyı geli"tirme 
konusundaki öneri ler 
”Tüm ölçeklerdeki plan ve projelerde turizme yönelik belirlenen genel  ilke ve 
prensiplerin i#lenmesi”  

“Anıt eserlerin ve sivil mimari örneklerinin korunmasının ticari ve turistik 
kaygılardan uzakla#tırılarak bir üst bilinç haline getirilmesi“ 

“Kent dokusunu herhangi bir dünya kenti yapmanın hiçbir alemi yoktur; her 
tarafın Dubai olması gerekmiyor ”   

“Kamuya ait parsellerin satı#ı konusunda hazinenin kısa vadeli kazançlarından 
çok ülkenin uzun vadeli kazanımlarının bu planlamada çok daha etkili bir #ekilde 
dikkate alınması gerekmektedir”    

“"lk olarak bir vizyon belirlemek gerekli. Gerçekten 10 sene sonra "stanbul olarak 
nerede olmak istiyorum”    

“Restorasyonda bir ilke var, hiç yapmamak yanlı# yapmaktan iyidir”   
“restorasyon vb ihalelerinde anahtar teslimi götürü bedelin uygulaması ile be bir 
tehlike olu#mu#tur.”    

“Türkiye’nin artık bir kültür politikası olmalı, turizm politikası da bunun içinde 
dü#ünülmeli.”    

“"stanbul bir markaya sahip olmalıdır”   
“Bütün bu i#galler, ya!malar neyse önlenmeli”   
“"stanbul’un inanç turizmi bakımından büyük bir önemi var”   
“"stanbul’un park alanları ve rekreasyon  alanları ve spor alanlarına da ihtiyacı 
var”  

“Amaç, vizyon, misyon, strateji ve politikaların tam olarak tanımlanması , konuyla 
ilgili do!rudan veya dolaylı aktör  ve payda#ların görev yetki ve 
sorumluluklarının açıkça belirtilmesi; uygulamaya dönük etapların ve 
e#güdümün sa!lanması, kanunlarla söz konusu sürecin desteklenmesi”    

“Turizmle ilgili tedbirler bakanlı!ın ortak çalı#masını gerektiriyor; o zaman da 
siyaset karı#ıyor i#in içine. “    

“Müdürlü!ümüz bir merkez çalı#tırıyor ama turizm amaçlı daha geni# bir yapı 
kurulması  gerekiyor”  
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3. Temel kavramsal turizm ve kültür anlayı"nın, alt yapısının ve yakla"ımlarının 
iyile"tirilmesi için yapılan öneri ler 
“Çok kültürlülü!ün anayasaya girmesi lazım” 
“Kültür ve sanat bürokratlara bırakılmamalıdır” 
“Milli sınırlar içinde bir kültür politikamız var. Milli programlar içinde 
görülmesinden dolayı kültür araçsalla#tırılıyor” 

“Kültürü tanımlama biçimimizde de bir sorun var. Kültür sanat mutlak özgürlük 
ve ifade alanıdır.  Kültür sanatta do!al olan hakim güçle çatı#masıdır; kültür 
sanat topluma farklı #eyleri gösterme i#idir” 

“Kültür sanatı biz nasıl ehlile#tirip kendimize benzetirize bakıyoruz” 
“Kültür ve sanat alanında biz çe#itlenmeye ve zenginle#meye gitmez isek, bunu 
sadece, anıtlarımız, müzelerimiz, Kapalıçar#ı’mıza hapsedersek (üretimi bugünle 
zenginle#tirmiyorsak) o zaman biz ancak Ortado!u kentleriyle rekabet eder hale 
geliriz” 

“Vergilerin yüksek olması, regülasyonun olmaması, ihale kanunu kültür 
endüstrisinin ticari tarafında çok ciddi kayıt dı#ılı!a neden oluyor” 

“Belediye ile i#lerde düzensizlik, organizasyonsuzluk var” 
“Belediyenin ihale i#inden kurtulması gerek” 
“Belediyenin 10 verip de karar yürütme mekanizmasında olmadı!ı hiçbir Avrupa 
ülkesi görmedim” 

“Devletle özel sektör elele yürümeli. "leti#im içinde olmalı. Daha fazla etkile#im 
içinde olmalı” 

“Halka indirerek yapmamız gereken #eyler de var. Gençli!e yatırım yapmak, 
kurumlarımızı da fonlardan yararlanma konusunda e!itmek lazım” 

“Tüm ölçeklerdeki plan ve projelerde turizme yönelik belirlenen genel  ilke ve 
prensiplerin i#lenmesi” 

“Anıt eserlerin ve sivil mimari örneklerinin korunmasının ticari ve turistik 
kaygılardan uzakla#tırılarak bir üst bilinç haline getirilmesi” 

“Somut olmayan kültürü mirasını  korumaya ve tanıtmaya yönelik kararların 
alınması ve uygulanması” 

“Kent dokusunu herhangi bir dünya kenti yapmanın hiçbir alemi yoktur; her 
tarafın Dubai olması gerekmiyor”  

“Kamuya ait parsellerin satı#ı konusunda hazinenin kısa vadeli kazançlarından 
çok ülkenin uzun vadeli kazanımlarının bu planlamada çok daha etkili bir #ekilde 
dikkate alınması gerekmektedir” 

“Plan tadilatları sonuçlarının kentin kültürel ve  do!al de!erlerine olan olumsuz 
etkilerini önleyebilmek için planlama a#amasında ilgili kurumların surette kalıcı 
ve kesin görü#lerinin alınması gerekmektedir” 

“Tarihin belirli dönemlerini ve belirli bölgeleri ele alan bir sahip çıkma 
yakla#ımımız var, bu #ekilde olmamalı” 

“Restorasyon vb ihalelerinde anahtar teslimi götürü bedelin uygulaması 
yapılmaması” 
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“Türkiye’nin artık bir kültür politikası olmalı, turizm politikası da bunun içinde 
dü#ünülmeli; bütün parça ili#kisi tanımlanmalı” 

“Master Plan içerisinde kesinlikle "stanbul turizmi kültür turizmine 
endekslenmelidir” 

“Kültür endüstrilerine, yaratıcı endüstrilere olması gerçekten yer verilmelidir” 
“Yerli turizm ana nokta olmalıdır; yerli turizme yer vermeden yabancı turizm 
geli#emez” 

“E!itim programlarında sürdürülebilir turizme ve "stanbul’un sahip oldu!u 
de!erlere daha fazla yer verilmesi; sadece i#gücüne ve halka dönük de!il 
kurulu#lara ve yatırımcılara da sa!lanması; okullara bunun ders olarak 
konması” 

“Kent merkezinden uzakta olan çocuklarımızın, bu kültürde yeti#tirilebilmeleri 
için, kent merkezi ile daha da bütünle#mesi sa!lanmalı” 

“Öncelikli olarak bu dersi verecek e!itmenlerin e!itilmesi gerekiyor” 
“Müfredat kapsamı tüm kültür mirası olmalıdır; belli bir döneme ve/veya bölgeye 
sınırlamamalıdır” 

“Kentsel dönü#üm sade fiziksel açıdan de!il sosyo kültürel ve kentsel dönü#ümü 
sa!lamak üzere eylem planlarının içermelidir” 

“Tarihi mirasımızı korumak  yanı sıra ya#antımızı, de!erlerimizi (eski zanaatleri) 
korumamız lazım” 

“Dü#ünenler dünyasında, Bizans’ın çok ciddi bir kar#ılı!ı var. Bu mirasın bu 
kentin pazarlanabilir envanterinde çok ciddi bir yeri vardır – hedef kitlemizin 
tercih önceli!i – pazarlanabilir de!er” 

”Pazarlanmaya çalı#ılan adı “milli kültür” olgusunun pazarlama envanterinde 
kar#ılı!ı yok” 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

 



!

1. Odak Grup (10 Nisan 2012) 

Davetliler ve Katılımcılar 
 
1. Görgün Taner,  "KSV Genel Müdürü  

2. Korhan Gümü!, "nsan Yerle!meleri Derne#i Ba!kanı (AKB "stanbul 2010 

Kentsel Projeler Direktörü)  

3. Asu Aksoy,  Doç. Dr. "stanbul Bilgi Üniv. Ö#retim Üyesi                                                  

Kültür Politikaları  ve Yönetimi Merkezi Müdürü   

- Nazan Ölçer,  SSM Müdürü KATILAMADI 

4. Güniz Atis Azrak,  "MS Müzesi Direktörü.(Y.K. B!k. Oya Eczacıba!ı 

yerine)  

5. Cengiz Kenan Görenda#lı,  Ayasofya Müdürü Haluk Dursun yerine  

- Zeynep Kızıltan,  Arkeoloji Müzesi Müdürü    KATILAMADI  

- Vasıf Kortun,  Küratör Salt Sanat Direktörü     KATILAMADI 

6. Ahmet Emre Bilgili,  "l Kültür ve Turizm Müdürü  

7. Ali Güreli,  "st Sanat Fuarı Düzenleyicisi Ça#da! "stanbul Yönetim 

Kurulu Ba!k. Turizmci  

- Tulin Ersöz, "BB B!k Ba! Danı!manı Atölye Koord. KATILAMADI 

8. Hakan Tanrıöver,  "stanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 

Projesi Koordinatörü ve Türkiye Kültürel "rtibat Noktası Sorumlusu  

9. Fırat Kasapo#lu,  TESDER Ba!kanı 

10.  Suay Aksoy, CAMOC, Uluslararası kent Müzeleri Komitesi B!k. 

11. Cem Yegül, Pozitif Tanıtım Organizasyon $ti. temsilen, $irket Yöneticisi 

Ahmet Ulu# yerine 

12. Banu Tuncay,  

 

 

 



!

1. Odak Grup 

De$erlendirme 

 
!"#$%&'()%*%

+,'(%*-%./0#12(34"#%$5305'%/#1#0%#3#16161%7839:9;9191%<151"8$9%
8178338'=)',238;38'%1838'"9'>%

&8183%?,3909$#3#'%

"#$%&%'($()!*+)'+,%$+-*%-.!/+&'%$+)!*+)'+,%!/01+&%*%1!+$%12+3!45!!

6+)'+,%/+&7%!,%81%/+&%!'9$&9).!:(1(&!;+!+<$+1=+/%!>%)$%'&+!+$+!($?/#)3!@A!!

A+)+$!/01+&%*%1!2+:&+<%1%!&(*!#$()('!'B$$(1*(*(:?3!CD!

@5305'%A8%B('9C;%D13#E6:6%

DB)%,*!E)#F+$+)%1%1!E%/(:(!#2('$?!'B)B$B-$()$(!!/(E?$?E!GD4H$()$(!/(E?$*(*(:?3!45!

DB)%,*.!'9$&9)+$!>%)!I(($%/+&!2+<%$.!+'#1#*%'!:+'&0)!#$()('!($J?$(12?<?12(1!E%/(:(!'B)B$B-$()?!

&()(I?12(1!/01$+12%)%$%/#)3!45!!

49$&9)!;+!:(1(&(!>('?-!:#)B1B!01+*$%!5D!

49$&9)!;+!&B)%,*!()(:?12('%!%$%-'%!&(1?*$(1*($?3!49$&9)!DB)%,*!#$(=('!2%/+!&()&?-?$(1!>%)!1+:1+!

#$*('&(1!7?'()?$*($?3!K:&(1>B$!B1!49$&9)!>(-'+1&%!#$2B<B!B1B&B$BE!'(7!&B)%:&!J+$+=+<%1+!

>('?/#)B,3!49$&9)!;+!:(1(&?1!'+1&$+!%$%-'%:%!>%1(!/(E*('$(!#$*B/#)3!K7+)%'!E$(1$(*(:?!

/(E?$*?/#)!5D!!

L+;$+&!;+!>+$+2%/+!'9$&9)!;+!:(1(&?!2+:&+'$+*+'!%7%1!'#$(/$?'$()!;+!E#$%&%'($()!9)+&+*+2%<%1%!

29-919/#)B*!GM!

49$&9)!+129:&)%:%1%1!>%)!+<$+1=+!%-$+&*+:%!#$()('!($J?$(1*(:?!

N'#1#*%!;+!:%/(:+&&+!2+<%-%*!#$2B!(1=('!'9$&9)!;+!:(1(&&(!#$*(2?!M59)+$%!!

5+17$%2+1!/(-$?/(!E+'!7#'!'%-%!'9$&9)!;+!:(1(&?!8(/(&?12(1!7?'()&&?<?12(!1+!8%::+2+=+<%1%!

>%$+*+2%3!C%)!-+/!J+$%-&%)*+'!%7%1!01=+!K1:(1$()(!'9$&9)!;+!:(1(&?1!01+*%!(1$(&?$*($?!'%!>B!

J+$%-&%)+>%$:%1!5MM!

!

F<1809;%G,"839%A8%@,,'"91#/E,1%.H09E#I6%

A+)+$!/01+&%*!*+'(1%,*($()?1!>(<?*:?,$?<?1?!'(,(1*(:?!J+)+'%)!MM!



!

O()'$?!>%)%*$+)!()(:?12(!'##)2%1(:/#1!/#'3!MM!

P+8)%1!%7%12+'%!=(,%>+!*+)'+,$+)%!&(1?*$(1*(*?-!;+!>B1$()(!%$%-'%1!'979'!($(1!E$(1$()?1?1!

#$*(*(:?!QD!

D30%F#)6%A8%G8$#1%F808'/9C39J9%

6+'R1$()!7#'!(*(7$?!/(E?$*(*?-&?)3!CB!2(!/(E?$(1!%-$+)%1!'($%&+:%1%!+&'%$+*+'&+2%)3!CD3!!

M$&!/(E?!*+'R1!+':%'$%<%!;()!!@A!!

6+'R1!/+&+):%,3!K:&(1>B$H2(!STU!:($#1!;()3!A(1$?-!/(E?$*?-3!SUU!&(1+:%!>%$+!'B$$(1?$(*?/#)3O43!

49$&9)+$!*+'R1!;+!($&!/(E?!:#)B1B!;()!5D!

49$&9)!+129:&)%:%1%1!&(>%!#$2B<B!'(1B1$()$(!!%$J%$%!I(,$(!>%)!7($?-*(!/(E?$*(2?3!V+J9$(:/#1!/#'3!

CB!*($%/+2+1!>(-$()!%2()+/+!'(2()!J%2+)3!O4!!

G#39%@#E1#$%F808'/9C39J9%

4(/1('!(/)?$?/#)!*BW!X(:?$!'B$$(1?$?/#)W!L#<)B!'B$$(1?$?/#)!*B!5D!!

49$&9)!;+!:(1(&!%7%1!'(/1('!J+)+'$%3!4(/1(<?1!2#<)B!/01+&%-%*!*#2+$%/$+!E(/$(-?$*(:?!J+)+'$%3!

5MM!

O#1$()!2(!2+;$+&!;+!>+$+2%/+!&()(I?12(1!7#'!I(,$(!:(<$(1*?/#)!

49$&9)+!(/)?$(1!E()(!J%2+)+'!(,($2?3!M59)+$%!

4(*B!'9$&9)9!1(:?$!I#1$(*($?W!49$&9)91!I#1$(1*(*(:?12(1!-%'R/+&!+2+1!'9$&9)!:+'&0)9!MC!

'9$&9)!E)#J)(*$()?1(!/+&+)$%!>(-;B)B!/(E*?/#)3!!QD!

GE#1:#)$B'!9,+)%12+1!/9)9/+1!>%)!'9$&9)!:(1(&!:+'&0)9191!1+!'(2()!&+'!>(=('$?!#$(=(<?1?!

;B)JB$(*('!J+)+'%)3!!G(2+=+!:E#1:#)$B'!:(2+=+!0,+$!:+'&0)!%-$+&*+=%$%<%/$+!J%2+1!>%)!'9$&9)!

:(1(&!:&)(&+F%:%!#$(*(,3!4(*B!2+:&+<%!01+*$%3!K:&(1>B$!>+$+2%/+$+)%!'9$&9)!8()=(*($()?!%7%1!

01+*$%!>9&7+$+)%!;()3!C(<?*:?,!'9$&9)!:(1(&!('&0)$+)%1+!'B$$(12?)?$*?/#)!MM!

K93919'39$%A8%.379%

K:&(1>B$H2(!'9$&9)!;+!:(1(&!+&'%1$%'$+)%1%1!>%$%1%)$%<%!MNC!

K:&(1>B$H2(!;+!'9$&9)!;+!:(1(&?1!J+$%-*+:%!%7%1!%-!291/(:?1?1!'9$&9)!;+!:(1(&(!/('$(-?*?!;+!

>B1B1!:(8%=%$%<%!MNC!!

K:&(1>B$H2(!/(-(/(1!-+8%)$%!;(&(12(-$()?1!'9$&9)!:(1(&(!%$J%:%,$%<%!;+!'9$&9)!;+!:(1(&?!1(:?$!MNC!

%



!

+,'(%L-%M8'%29'919C%$81"9%#3#1616C"#%A8%$81"9%7<C515C"8%29'#C%<1I8%
0#'06:63#13#'6%$9;%81%9E9%E#)6E,'>%M#179%:8H9'N%H#179%$810N%H#179%53$8%18E9%O#'$36%
E#)6E,'>%K9C%2(1(%E#)#2939'%;9E9C>%P8'8"81%2#:3#E#2939'9C>%Q1I839$39%5R%#"6;%
18%,3;#36"6'>%

Örnek alınabilinecek, benchmarking yapılabilecek ülkeler,  dünya kentleri ve 
uygulamaları 

Londra, Paris, Berlin,  New York, Venedik kültür !ehirleri  olarak örnek alınabilir  CY 

Dünyanın büyük ülkelerinde yerel özel beraberdir. Özel sektöre katkı yapmayın yolunu açın 
yeter. CY 

Kültürün fonlanması çe!itli ülkelerde farklı !ekilde yapılıyor: GT 

• Avrupa’da “city tax” diye bir !ey var. Yerel yönetim bunu alıyor sonra götürüp kültür 
sanata da#ıtıyor.  

• ABD’de Herhangi bir festivali ya da kültür sanat mekânını çekin.  Yerel yönetimin, 
kamunun, federalin buna katkısı %60- 70’ lerdedir 

• Yerel yönetim kendi belirledi#i bir etkinlik için özel sektörden destek alınması gibi 
dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir formül ortaya çıkıyor. Yerel yönetimin para 
ayırması için mevzuat düzenlenmeli 

• Ba#ımsız bir kurul kurul bu paraları kültür sanata da#ıtacak. Siyaset para verip gidip 
orada konu!mayacak  

Özel sektörün yapmak istedi#i i!lerin ço#u” sponsor deste#iyle yürütülüyor. Sponsor yeterli 
de#il. Avrupa’da fonlar var. Yerel destek var. BT  

Viyana, Londra, Paris’i örnek alabiliriz. GAA 

Kültür ve kültür turizmi alanında kendini geli!tiren Birle!ik Arap Emirlikleri de var GAA 

• Önce turizme yöneldi. Gerçek bir turizm oda#ı olmaya ba!ladı. Bu da azalınca kültüre 
yöneldi. Kültürü de ticari amaçla yapıyor. Disneyland kurmuyor. Louvre’u getiriyor    

• Yerel ve özel sektör de bunu destekliyor.  

Turizmde en ba!arılı örnek Amerika   AG 

• Chicago Convention and Visitors Bureuo  
o 1906 da kurulmu!  
o büyük bütçeli 

• 1996 dana itibaren Amerika’nın  tüm kentlerinde kuruldu  
o görevi o !ehrin öncelikle Amerika içindeki !ehirlerle rekabetini sa#lamak 
o sa#larken ürünü geli!tirmek, ürünün eksiklerini ortaya koyup kim 

tamamlayacaksa kendileri de tamamlayabilir  
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o kültürel etkinlikleri, kongreleri desteklemek; $ehre daha fazla zenginlik, renk 
katmak adına her türlü i!i yapmak var 

o 1 milyon nüfuslu San Francisco’yu dünyanın her yerinde herkes tanıyor 

Farklı modeli "spanyollar yaptı AG 

• Barcelona çok ba!arılı 
o Convention Bürosu ve onun yöneticisinin eseridir 
o olimpiyatlarla !ehirdeki alt yapı de#i!mi!tir, zenginle!mi!tir 
o Fonlama: $ehir Vergisi (City Tax) 

• Yönetiminin özerkle!mesi yani kesinlikle siyasetten ve di#er etkenlerden uzak olması 
o Bölgesel kurulmu! 
o Bölgeler birbirinden ba#ımsız 

• Katılımcılık 
o Kentte ya!ayan herkes ve ticaret erbabı 

Las Vegas örne#i AG 

• Kumarhane !ehri olmaktan çıkmı!; kongre, kültür, alı!veri! turizmini geli!tirmi!tir 
o New York’taki tüm Show’lar 
o Mutfak kültürü 
o Çocuk cenneti (aile ile seyahati te!vik) 
o Evlilik dünyası merkezi 

Genel Politikalar 

KG  Kültür ve sanat bürokratlara bırakılmamalıdır.  KG 

Demokratikle!mede kültür ve sanat lokomotiftir KG  

Diyalogu ortadan kaldıran ve her !eyi araçsalla!tıran ve ya#malatan bir durum söz konusu.   
KG. 

Fikir ve ifade özgürlü#ü konusunda çok önemli adımların atılması gerekir.  Çok kültürlülü#ün 
anayasaya girmesi lazım.  Kültür ve sanata olan ilginin yöneticiler nezdinde de bir ön kabul 
olması gerekir GT  

 

Turizm ve Kültür Anlayı"ı  

Milli sınırlar içinde bir kültür politikamız var. Milli programlar içinde görülmesinden dolayı 
kültür araçsalla!tırılıyor KG    

"stanbul’daki tek kent müzesinin Fetih üzerine kurulması bunun önemli bir göstergedir. KG 

Kültür sanat turizmi pastası içinden nasıl pay alabiliriz gibi bir yakla!ım var 



!

Kültürü tanımlama biçimimizde de bir sorun var. Kültür sanat mutlak özgürlük ve ifade 
alanıdır.  Kültür sanatta do#al olan hakim güçle çatı!masıdır. Kültür sanatı biz nasıl 
ehlile!tirip kendimize benzetirize bakıyoruz.  Bu ahlaki ve felsefi bir meseledir.  Ahlakı 
tanımlamaya çalı!ıyoruz. Ahlak bireyseldir. Toplumsal ahlak yoktur. Birey ehlile!tirmeye 
çalı!ılıyor. Hâlbuki kültür sanat topluma farklı !eyleri gösterme i!idir. Meseleye böyle 
yakla!ılmalı diye dü!ünüyorum. CY  

Turizm olsun diye kültür üretimi de#il, üretilen kültürün uluslararası alanda 7 milyar insanla 
payla!ılabilecek !ekilde yapılacak tanıtım kültür turizminin tanıtımıdır. GT  

Kültür ve sanat alanında biz çe!itlenmeye ve zenginle!meye gitmez isek, bunu sadece, 
anıtlarımız, müzelerimiz, Kapalıçar!ı’mıza hapsedersek (üretimi bugünle 
zenginle!tirmiyorsak) o zaman biz ancak Ortado#u kentleriyle rekabet eder hale geliriz. SA 

• Sultanahmet’te Turizm Enformasyon kiosk’unun ikonu özel 
• "çeride sadece 1453 Fetih Müzesi bro!ürü var 

• Sadece yerel müze kart alınabiliyor 

Kültür ve sanat 13 milyonun üretti#i ve estetik disiplin içinde üretti#i her !eydir. Ve bu kentin 
her yerinde mümkün olabilir. Bunun için kentin her yerine bunun olu!ması için gerekli iklim 
olu!turulmalıdır. GT 

Turizm ve Kültür Yönetimi, Ürün !çeri$i, Alt Yapı ve Finansmanı 

Belediye ile i!lerde düzensizlik, organizasyonsuzluk var. Kültürü desteklemiyoruz CY 

Vergilerin yüksek olması, regülasyonun olmaması, ihale kanunu kültür endüstrisinin ticari 
tarafında çok ciddi kayıt dı!ılı#a neden oluyor  CY  

Kültürle ilgili yaptı#ımız i!lerde e#itimli ve mevzua hâkim temsilciler olmalı BT 

Kültürde yerelle!menin fikren kabul edilmesi gerekir.  GT 

Kültür sanattaki öncü kurumlar uluslararası bir network’e sahip olmaları ve uluslararası 
ili!kiler kurarak uluslararası ortak üretimlere imza atmalı  

Belediyenin ihale i!inden kurtulması gerek GT  

Belediyenin 10 verip de karar yürütme mekanizmasında olmadı#ı hiçbir Avrupa ülkesi 
görmedim   HT 

Bir faaliyet yapıyorsunuz ve kamu kendi ba#lamı! oldu#u uluslararası ili!kilerle size yapmı! 
oldu#unuz faaliyetlerin  %50 sini destekleyece#im diyor;  müracaat etmiyorsunuz   HT 

Uluslararası projelere katılıyorsunuz ortaklarınızdan olur beyanı alamıyorsunuz.   Çünkü 
uluslararası ili!kileriniz kurumsal de#il. HT 

"leti!im eksikli#ini tartı!abiliriz HT  
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ITO’ya ba#lı 17.000 meslek kurulu!umuz var gözüküyor.  %85’nin biz adres ve telefonunu 
bulamadı#ımız insanlar. Diyalogu nasıl kuraca#ız, kiminle ortak olaca#ız HT 

Devletle özel sektör elele yürümeli. "leti!im içinde olmalı. Daha fazla etkile!im içinde olmalı 
GAA 

Halka indirerek yapmamız gereken !eyler de var. Gençli#e yatırım yapmak GAA 

E#itim meselesi  SA 

• Halka indirmek, gençli#e yatırım yapmak  

• kurumlarımızı da bu konuda e#itmek (fonlardan yararlanma için) 

Bu tip odak toplantılarını yapmak yerine devlet ve belediyenin deste#iyle ba#ımsız 
uzmanlardan olu!an ve kuralları konularak olu!turulmu! bir kurulu hayata geçirmeli SA 

"stanbul’un merkezi kültür turizmi stratejisi söz konusu AA 

"stanbul çok büyük bir yer. "stanbul’da yerelle!menin yerelle!mesin de bir problem var AA 

Sit alanlarıyla ilgili yönetim alan ofisleri bir tanıtım ajansı haline de gelebilirler AA 

• Nasıl finanse edilecek 
• Finans sektöre nasıl dönecek 

• Turist, Konser, müze vb. gibi dâhil olabilece#i paketleri satın alamıyor. Bu paketler 
"stanbul’u 2-3 günde tanıyabilece#i noktalar. Bunların do#ru paketlenmedi#ini 
dü!ünüyorum  BT 

Moderatörün sorusu üzerine ilave katkılar: 

Kültür endüstrileri dedi#imde bo! zaman kültürü ile ilgili,  gösteri sanatları falan algılıyoruz. 
19. Yüzyıl kültür tanımından nasıl kurtulaca#ız?  Bakanlı#ın yapısı buna engel mi te!kil 
ediyor?  KG 

Samimiyetle Bakanlı#ım adına örnekler varsa kar!ılamaya hazırım bunlar iktidar yanlısı 
bunlar bizim çocuklar !eklinde bir projenin Bakanlı#ın hiçbir biriminde de#erlendirilmedi#ini 
burada ifade etmek isterim HT 

%

%

%

%

%

%
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2. Odak Grup (19 Nisan 2012) 

Davetliler ve Katılımcılar 

 

- Onur Gözet,  Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Dı! ili!kiler ve Avrupa Birli#i 

Koordinasyon Daire Ba!kanı   KATILAMADI  

- Murat Süslü, Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdür (yerine 7 Koruma Kurul Temsilcisi katıldı; isimleri 12-18 

de a!a#ıdadır) 

1. Özgür Almaç, Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Turizm Yatırımları ve 

"!letmeleri Genel Müdürlü#ünü (Gn Md. Zeki Can yerine) temsilen 

2. Cenk O#uzsoy, Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Turizm Yatırımları ve 

"!letmeleri Genel Müdürlü#ünü (Gn. Md. Zeki Can yerine) temsilen  

- Tülin Ersöz,  "stanbul Büyük!ehir Belediyesi Turizm Atölye Koordinatörü  

 KATILAMADI 

3. Ali Mazak, "BB Turizm Müdürü  

4. Yunus Emre Ayören, "BB, Raylı Sistemler, Ula!ım Planlama Müdürlü#ü 

5. Hamit Ate!,  "BB, Raylı Sistemler Md. Yrd. 

6. Erol Aksoy, TYD - Turizm Yatırımcıları Derne#ini temsilen (Y. K. B!k.  

Turgut Gür yerine)   

- Zeynep Silahtaro#lu Baykal, TÜS"AD Turizm Komitesi Ba!kanı 

 KATILAMADI 

- Ayhan Hüzmeli, "TO Konaklama Meslek Komitesi Ba!kanı 

 KATILAMADI 

- Abdullah Korun, ITO Lokanta ve Kafeler Meslek Komitesi Ba!kanı  

- DE"K Sa#lık Turizmi "! Konseyi   KATILAMADI 

7. Kasım ZOTO, TUROB – Turizm Otelciler Birli#i Genel Koordinatörü 

(TUROB Ba!kanı Timır Bayındır yerine)   
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8. Seden Edgü, TUREB / IRO Temsilen (TUREB/IRO Ba!kanı $erif Yenen 

yerine)          

9. Faruk Pekin, TÜRSAB Kültür Turizmi "htisas Komisyonu Üyesi/FEST 

Travel YK Ba!kanı/Kültür Bilincini Geli!tirme Vakfı 

10. Günnur Özalp, TÜRSAB Sa#lık Turizmi "htisas Komisyonu Sorumlu YK 

Üyesi 

- Yasemin Pirinççio#lu, V"P TUR"ZM Ba!kanı   KATILAMADI 

11. Erdo#an Altındi!, Manzara "stanbul "!letmecisi 

12. Koray Engin, "stanbul 3 No.lu Bölge Koruma Müdürü (Genel Md. Murat 

Süslü yerine) 

13. Serdar Tu#rul, "stanbul 6. No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürü (Genel Md. Murat Süslü yerine) 

14. Yener Çavdar, "stanbul  2 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürü(Genel Md. Murat Süslü yerine) 

15.  Ra!it $entürk,  "stanbul  2 No.lu Yenileme  Alanları  Koruma Bölge 

Kurulu Müdürü(Genel Md. Murat Süslü yerine) 

16.  Sadık "naldı, 1 No.lu Kurulu Temsilen(Genel Md. Murat Süslü yerine) 

17.  Nükhet Baydemir, "stanbul  1 No.lu Yenileme  Alanları  Koruma Bölge 

Kurulunu temsilen(Genel Md. Murat Süslü yerine) 

18.  Selda Burma  - 4 No.lu Bölge Koruma Müdürlü#ünü temsilen(Genel Md. 

Murat Süslü yerine)! 

19. Kıvılcım Alpdo#an – UNESCO, Dünya Miras Alanları $b. Müdürü 
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2. Odak Grup 

De$erlendirme 
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Tarih ve kültür varlıklarının korunması, imar planlama, yapıla"ma vb 

Yapıla!ma baskısı nedeni ile do#al alanların tahrip edilme riski ile kar!ı kar!ıya bulunması  
KE 

Madde "mar planlarında çok sık ve fazla sayıda de#i!iklik yapılması nedeni ile planlarda 
ayrılmı! olan sosyal donatı alanlarının ve teknik alt yapı alanlarının azaltılması nedeni ile 
ya!anabilir bir çevre olmaktan uzakla!ılması. KE 

Üst ölçekli planlarda yapılan de#i!ikliklerin kültürel ve do#al de#erleri yok sayarcasına 
yapıldı#ı ve bunların da bir !ekilde bu de#erlerin sonucu itibariyle dikkate almadan bir !ekilde 
a#ır yapıla!ma gibi bir durumla kar!ıla!ma  ile kar!ı kar!ıya bırakması. YÇ  

Üst ölçekli bütünle!tiren e!güdüm tesis eden ülke ve bölge mekan içinde ortak turizm 
hedefinin saptanmadı#ı, payda!ların vizyon ve misyon ve hatta amaç farklılıkları bulunması, 
bunun mekânsal anlamda ciddi çatı!malara sebep olması.  NB 

Turiste sunulması gerekli öncelikler 

Halkın gerçek olarak, reel olarak ya!adı#ı hayatın ve geleneksel olanını ve özellikle biz 
görmek istiyoruz, turistin de bekledi#i bu ama modern beklentilere uygun sunulamıyor.  
AMazak 

"stanbul’un çok avantajı var, önceliklendirilmiyor . AMazak 

"stanbul 8000 yıldan beri geli!mi! bir !ehir; çok fazla bir !ey yapmaya gerek yok. "stanbul’un 
üzerindeki tozu üfürmek lazım; ve üzerini biraz silmek lazım. EA  

Bence "stanbul’u "stanbul olarak göstermek, bütün olarak göstermek, güzelli#ini ve 
geli!memi! yönünü de. EA  

Ya!am markayı yaratır; herkesin "stanbul’u sevdi#i ve a!ık  oldu#u bir !ehri dı!arıya 
gösterebilmek için onu ya!aması gerekir EA  
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Turist beklentilerinin kar"ılanmasında riskler 

Güvenlik 

Güvenlik daha iyi olmalı. AMazak 

Trafik 

Trafik sorunu yapılan bütün çabalara ra#men halledilmi! de#il.  AMazak 

Bu bölgelerin kısıtlanması dolayısı ile trafik de bu bölgede yo#unla!ıyor.; bir de !ehir 
trafi#ine karı!ıyor; çok fazla araç var trafikte ve turizmin yo#unla!tı#ı bölgelerde turizm 
araçları çok zorlanıyorlar SE  

Alt Yapı (Ula"ım vb) 

$ehirde meydanlar büfelerle, vesairelerle dolmu! durumda  AMazak 

Kentin tüm kültür ve sanat alanlarını kapsayan ula!ım alt yapısının olu!turulmaması YEA 

• Sadece tarihi yarımada de#il sant ve kongre merkezleri de 

Tarihi alanların daha çok kapalı bir çerçevede kalması, yani ortaya çıkarılmaması, etrafının 
biraz daha düzenli hale getirilmesi gerekti#i   HA  

Kültürel varlıkların etrafının ne pahasına olursa olsun temizlenmesi, o kültürel varlıkların 
ortaya çıkması   EA  

Müzeler  yetersiz FP 

Turistik bölgelerde daha bilinçli yönlendirmelerin olmaması  EA  

Yerel yönetimlerin yaptı#ı yenile!tirme çalı!maları turizmi aksatıyor; tarihi dokuya zarar 
verdi#ini, asıl görüntüyü kaybedip yapay bir görüntüye büründü#ünü dü!ünüyoruz bazı 
yerlerde. SE 

Ula!ım ve eri!im sorunu olması ÖA 

Konaklama kapasitesi yetersizli#i; yeni konaklama yatırımları için te!vik yetersizli#i  ÖA 

Nitelikli yatak kapasitesinin yeterli düzeyde olmaması ÖA 

Kapsam 

Kuruvaziyer turizmini "stanbul artık dı!lamak zorundadır FP  

Turizmi sadece tarihi yarımadaya Sultanahmet’e hapsetmemeliyiz FP 

Turizm ziyaretleri hep aynı bölgede odaklanıyor. SE  

"ç turizme de bir  dinamizm getirilmesi ihtiyacı S" 
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• "stanbul’da ya!ayıp da daha Bo#azı ve denizi bilmeyen % 25lik bir kesim var 

Bilinçlendirme, E$itim 

Taksi !oförlerinin bilgi ve yabancı dil eksikli#i EA 

Rehberlerin gayeye uygun bilgi verme ihtiyacı EA 

Sektörel anlamdaki e#itimin yanında bu kentte ya!ayan bireylerin de bir !ekilde e#itilme 
gereksinimi YÇ 

• ilk ö#retim ça#ından ba!layarak  bir program dahilinde orta e#itimde de aynı !ekilde 
kentin do#al, kültürel de#erlerin çocuklara bir !ekilde ö#retilebilir 

Toplumun e#itim ihtiyacı (küçükten ba!layarak) GÖ 

Turizm sektöründe i!gücü kalitesinin arttırılma ihtiyacı NB 

Dünya Miras listesinde yer alan varlıklarla ilgili bilgilendirme eksikli#i KA 

• Ara!tırma E#itim Genel Müdürlü#ü rehber e#itimlerinde bu konuya yer verilmemesi 
• Fatih Belediyesi örnek turizm projelerinde görev alacakların bu önemli kavramı 

aktarmamı! olması 

Yönetim #ekli, Koordinasyon ve !leti"im 

Sektörün en büyük problemi artık bu kentin yönetilmesi, turizminin yönetilmesi  için kamu, 
yerel yönetim ve özel sektörün muhakkak i!birli#i gereklili#i KZ  

Makro planı olmayan bir kentte ya!ıyoruz. FP 

Gerekli kurulların olu!turulması, sadece kamu, özel, yerel kurulu!lar de#il sivil toplum 
kurulu!larının da bunun içerisinde olması gerekiyor. FP 

Kurumsal ileti!imin, payla!ımın ve birlikte çalı!ma anlayı!ının, organizasyon !emasının ve 
kollektivizmin yetersizli#i ST 

• Bugün kültürümüze,  turizmimize  kazandırılması gereken çok önemli de#erlerimiz 
var;  bunların önemli bir kısmı Kültür Bakanlı#ının, önemli bir kısmı vakıfların, 
Büyük $ehir Belediyemizin, Hazinenin de#erleri var. Bunların her birinin kendi 
programlarının çerçevesinde de#il bir strateji çerçevesinde, bir turizm master planı 
içerisinde günümüze kazandırılması ve kullanım !artlarının olu!turulması gereklili#i 

Yerel yönetimlerle turizm örgütleri koordinasyon halinde de#il SE 

• Bir cami vb restorasyonda ise bütün acentalara veya turizm örgütlerine bir !ekilde 
hemen bildirilmesi 

• bir afet durumu ya!andı#ında hangi yol kapalıdır, hangi köprü kapalıdır veya Topkapı 
Sarayında a#aç dü!mü!tür; onun için de !u saatten !u saate kadar kapalı kalmı!tır 
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Temel anlamda gerek yerel yönetim gerekse merkezi yönetim açısından ve di#er katılımcılar 
açısından bir koordinasyon sorunu olması.  R$ 

Eri!im sorunu var GÖ 

• "ç ula!ım 
• Yurt dı!ından gelen ula!ım 
• "ç trafik 
• Koordinasyon (kurumlar arası eri!im)(kurumlar arası bilgilendirme) 

Turizme yönelik kanunlar da tarihi çevreye, kentsel ve tarihi S"T alanlarına, do#al S"T 
alanlarına yönelik kanunların birlikte uygulanmasının yarattı#ı bir takım bo!lukların ve 
çeli!kilerin olumsuz sonuçlara sebebiyet vermesi.  

Kurumlar arası e!güdüm sorunu (özellikle merkezi ve yerel idareler ve mevzuata dayalı 
uygulamalar ve tüm payda!ların katılımı bakımından).  ÖA 

"lgili kanuni mevzuatın getirdi#i tanımlarda çıkmazların var olması (3194 "mar Kanunu ile 
2630 ve di#er kanun ve yönetmelikler) ÖA 

Farklı kurumların yetkilerinin birbiri içine girmesi  (merkezi yönetim, yerel yönetim biribiri 
içine giren kurullar, yeni kurulan tabiat varlıkları kurulu vb gibi) CO 

Türkiye’nin turizminin tanıtımı için film çekimi önemli bir faktör ama sanırım senaryosu çok 
incelenmeden izin verilme sorunu   R$ 

Türkiye’de çekilecek filmleri önceden yapımcılar, "stanbul Tanıtım Ajansı ve ilgilileri 
görmeli, GÖ 

Turizm ve Kültür Anlayı"ı ve Kavramsal Bütünselli$i 

Turizmde rantın hemen de#il  uzun vadede ve e!it bölümlerde alınarak elde edilmesi oluyor 
!eklinde anla!ılması ve benimsenmesi ihtiyacı KZ  

Ana ilkeleri saptamak  için  kültür politikamızın olması gerekiyor FP  

Bireysel turizme do#ru ivme kazanan bu kentte kültür endüstrileri , yaratıcı endüstriler, yani 
bunlar gösteri ve sahne sanatları, bienaller, operalar, konserler, vs., vs.; bunlar hep önde 
olmak zorundadır  FP 

Kültür turizminin çok iyi bir tanımı yapılmalıdır FP  

"stanbul’un marka tanımını yapmamız gerekiyor SE  

Türkiye’yi de "stanbul’u da çok ucuzla!tırıyoruz. Ucuz bir turizmi destekleyerek ucuz bir imaj 
yaratıyoruz.  SE  

Kültürel ve tarihi zenginliklerimizin turizm de#erlerimizle birle!tirilerek uygulanması ST  
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Do#al ve kültürel varlıklar açısından da bir kaygı yok gibi gözüküyor; sürekli kötüye gidi! var  
R$ 

"stanbul’un turizm sorunlarına Türkiye’nin genelinden ayrı tutmamak gereklili#i S" 

• Yurt dı!ından turist geldi#i zaman ilk önce "stanbul’a, % 80 i mutlaka "stanbul’a 
u#ruyorlar. Ama ilk geli!te veya son dönerken 

• burada edinecekleri bir olumsuz izlenimi  sonraki Türkiye’deki tatillerinde silmek 
mümkün olmuyor; ve tam tersine Türkiye’de tail yapıp dönerken burada ya!ayacakları 
olumsuz izlenimleri de silmek mümkün olmuyor 

Türkiye de büyüyor, "stanbul da büyüyor ama biraz obez büyüme; bu büyümeyi 
!ekillendirmemiz ve yönetmemiz gerekli.  GÖ 

• Eri!im ve tanıtımla beraber (tanıtım kime göre kimlere yapılmalı) 

Anıt  ve mimarlık örne#i yapıların genel do#al olarak bir konaklama fonksiyonu için bir 
sermaye olarak algılanması; bu fonksiyonun verildi#i alanlardan konut fonksiyonunun 
bertararaf edilmesi dolayısı ile bir takım dekor alanların ortaya çıkması, ya!ayan halktan 
yoksun olan bu alanların da gelen turizme  do#ru bir algı katmaması. NB  

Kontrol edilmekte zorlanılan rant vasıtasıyla  gerek ta!ınır gerekse ta!ınmaz kültür 
varlıklarına hızlı bir erozyona maruz kalması  NB 

Gerek korunması gerekli kültür varlıkları, gerekse Bo#az kıyısında ya da o alanlarda görünen 
konaklama fonksiyonu ve silueti do#rudan etkileyen yapıların bir e!güdüm veya belli bir 
politika ile olu!turulması gerekti#i ve buna ili!kin politika veya kısıtlayıcı unsurun olmaması 
NB 

Turizme yönelik yatırımların dinamizmi ile tescilli kültür varlıklarının do#asından gelen 
dura#anlı#ın dengesinin sa#lanamaması  SB 

Yenileme çalı!malarında tarih ve kültür varlıklarının zarar görmesi (Beyo#lu’ndaki AVM 
in!asında A#a camii ve di#er tarihi yapıların zarar görmesi örne#i gibi).  AK 

Yapılan planların temelinde rant da#ıtımının kamu yararına olmak kaydıyla payla!ımını 
sa#lamak bu amacı olmasına kar!ın konu turizm oldu#u zaman ve pek çok payda! i!in içine 
girdi#i zaman, özünde herkesin bir !ekilde bir yerinden para kazanmaya çalı!tı#ı bir 
senaryoyu plan haline getirmede çıkarlar çatı!maları ortaya çıkıyor ÖA 

Dünya Miras Alanları Komite tarafından alanda yer alan kültür varlıklarının korunmasında 
ciddi tehlike ve tehditler günümüzde de devam ediyor olması.  KA 
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Genel Politikalar  

Turizm sektörü için bir te!vik sistemi mekanizması olu!turulması   CO 

Siyasa olu!turmakta, politikaları belirlemekle siyasetin biraz birbirinden ayrılması ÖA 

Geli!mekte olan bir ülkede rant her zaman ön planda oldu#u sürece karar verici 
mekanizmayla o karardan etkilenen kitle arasında ba#ın yeniden tanımlanmaması noktasında 
aynı !eylerin devam ederi ve kaybettiklerimiz de geri gelmez  ÖA 

Plansızlık ve kaos "stanbul için  çok çekici özellikler ama  bu kaos romantize edilmeden 
planların ilgili kurumlarca uygulanması gerekiyor SB 

Sürdürülebilir olma ana hedef alınmalıdır. Bu anlamda her türlü kültürel ve tarihsel miras da 
sahip çıkma anlamında sonuna kadar her !ey yapılmalıdır.  FP 

Türkiye’ye !u andaki turizm politikası ile ne kadar az turist gelirse o kadar çok para 
kazanıyor. Paralar cebimizde kalıyor, üstelik etrafta temiz kalıyor, çevreye sahip çıkıyoruz.  
FP 

Turizm milli bir politika olarak planlanmalı , standartları konularak Türkiye’nin her tarafında, 
özellikle "stanbul’da taviz verilmeden uygulanmalı  AM 

Çok fazla bakanlı#ın elinde var planlama yetkisi. Bunların tek elde toplanması gerekti#ini 
dü!ünüyorum ben de. Bu konuda yerel yönetimler olması gerekti#ini dü!ünüyorum.  KE 

Yönetim Koordinasyon, !leti"im 

Tüm payda!ların katılımının sa#landı#ı bir organizasyon yapısının olu!turulması KA 

 Yönetim konusunda kamu , yerel yönetim ve sivil toplum kurulu!ları arasında i!birli#i CO 

Kurumların biraraya gelmesi yani koordinasyon ve e!güdüm gerekiyor  SB 

Amaç, vizyon, misyon, strateji ve politikaların tam olarak tanımlanması , konuyla ilgili 
do#rudan veya dolaylı aktör  ve payda!ların görev yetki ve sorumluluklarının açıkça 
belirtilmesi; uygulamaya dönük etapların ve e!güdümün sa#lanması, kanunlarla söz konusu 
sürecin desteklenmesi  NB 

Turizmle ilgili tedbirler bakanlı#ın ortak çalı!masını gerektiriyor; o zaman da siyaset karı!ıyor 
i!in içine.  S" 
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Koordinasyon merkezi acilen olu!turulmalı. bütün kurumların anında katkıda bulunabilece#i ; 
bilgisayara girip anında son durum nedir, ya da bir mesaj olarak, !u anda !u yol kapalıdır, !u 
sebepten  !urada bir mesele vardır gibi turizmle ilgili herkesin istedi#i zaman ula!abilece#i bir 
dijital ortam, teknolojik ortam yaratılmalı, bu ortamda da herkes katkıda bulunarak i!te !u 
tarihte !uradan !uraya kadar bir in!aat olacaktır; !u bölge girilmez olacaktır vb gibi bütün 
bilgilerin toplanaca#ı , !urada ko!u olacaktır ki bakan insan o ko!unun oldu#u tarihte aynı 
yere ba!ka bir aktivite koymasın vb. SE 

Danı!ma fonksiyonu olan, "stanbul’un imajı nedir bunun tanımlanıp  sonra yapılacak her!eyin 
acaba bu imaja uygun mu diye danı!ılabilece#i bir yerin olu!turulması  SE 

Seden Hanımın da dedi#i gibi bir koordinasyon merkezi olmalı ve bu koordinasyon merkezi 
ile Büyük $ehrin ula!ım planlamasında katkıda bulunarak bu !ekilde bir planlama yapılabilir  
HA 

Müdürlü#ümüz bir merkez çalı!tırıyor ama turizm amaçlı daha geni! bir yapı kurulması  
gerekiyor.  AMazak 

Temel Kavramsal Alt Yapı 

Tüm ölçeklerdeki plan ve projelerde turizme yönelik belirlenen genel  ilke ve prensiplerin 
i!lenmesi NB 

Anıt eserlerin ve sivil mimari örneklerinin korunmasının ticari ve turistik kaygılardan 
uzakla!tırılarak bir üst bilinç haline getirilmesi  NB 

Somut olmayan kültürü mirasını  korumaya ve tanıtmaya yönelik kararların alınması ve 
uygulanması  NB 

Herkes tarafında ya!anabilecek bir kente kavu!mak için hükümet bu i!in önünü açmak 
durumunda; Belediye belirli bir yetkin kadro ile devrede olmalı ama sivil inisiyatif olmadan 
bu olmaz. Belediyeler bir geri planda kalır, düzenleyici, uygulayıcı rol alır, ama üretici kısım 
ise muhakkak profesyonel ve sivil inisiyatif  tarafından yapılmalıdır AÖ 

Kent dokusunu herhangi bir dünya kenti yapmanın hiçbir alemi yoktur. "stanbul kendine göre 
özellikleri vardır ve di#er !ehirlerimizin de; her tarafın Dubai olması gerekmiyor AÖ 

Plan tadilatları ile ilgili olu!an de#erlerin ülkenin ya da kentin kültürel ve  do#al de#erlerine 
olan olumsuz etkilerini önleyebilmek için planlama a!amasında ilgili kurumların surette kalıcı 
ve kesin görü!lerinin alınması gerekmektedir  YÇ 

Kamuya ait parsellerin satı!ı konusunda hazinenin kısa vadeli kazançlarından çok ülkenin 
uzun vadeli kazanımlarının bu planlamada çok daha etkili bir !ekilde dikkate alınması 
gerekmektedir. 

"lk olarak bir vizyon belirlemek gerekli. Gerçekten 10 sene sonra "stanbul olarak nerede 
olmak istiyorum. EA 
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"stanbul’un bence en büyük sorunu rant, rant dü!üncesi, önemli yerleri büyük ölçüde , ölçekte, 
büyük çapta projelere verilmesi, EA 

Restorasyonda bir ilke var, hiç yapmamak yanlı! yapmaktan iyidir. Yani o de#erin gelece#e 
sa#lıklı bir !ekilde aksettirilebilmesi önemlidir  ST 

AB müktesebatı çerçevesinde 4734 sayılı kamu "hale kanunu uygulamaya konulmasıyla 
Maalesef Topkapı Sarayı, Ayasofya gibi böylesi önemli de#erlerimizin restorasyon vb 
ihalelerinde anahtar teslimi götürü bedelin uygulaması ile be bir tehlike olu!mu!tur. ST 

Zaman zaman siyasete kayan, zaman zaman belki daha i!imize geldi#i için, iyi taraflarını öne 
çıkartmak istedi#imiz için kullandı#ımız ama tarihin belirli dönemlerini ve belirli bölgeleri ele 
alan bir sahip çıkma yakla!ımımız var, bu !ekilde olmamalı. Hepsine birden sahip çıkmalıyız.  
SE 

Bütün parça ili!kisini göz önünde tutmamız lazım. Bu !unu gerektiriyor; Türkiye’nin artık bir 
kültür politikası olmalı, turizm politikası da bunun içinde dü!ünülmeli.  FP 

Master Plan içerisinde kesinlikle "stanbul turizmi kültür turizmine endekslenmelidir.  FP 

Mutlaka yerli turizm ana nokta olmalı. Biz turizmciler yerli turizme yer vermeden yabancı 
turizmin de geli!meyece#ini çok iyi biliriz.  FP 

"stanbul bir markaya sahip olmalıdır.  FP 

Kültür endüstrilerine, yaratıcı endüstrilere olması gerçekten yer verilmelidir.  FP 

Per!embe Pazarındaki Arap Camisinde muhte!em güzel duvar resimleri çıktı. Rönesans sanatı 
açısından akıl almaz güzel bir !ey, oraya tahtalar konacak , namazlar dı!ında gelip 
gezebilece#iz diye; alçıpanla kapatıldı, yüz karamızdır. Hangi markayı açaca#ız biz, hangi 
"stanbul’u pazarlayaca#ız?  FP 

"stanbul bir marka oldu#u için Bo#aziçi i!lenmelidir.  EA 

"stanbul’u aslına kavu!turmak için bir milli mücadele gerekiyor tabir caizse. Bütün bu 
i!galler, ya#malar neyse önlenmeli, buraya gelen insanlar da, ya!ayan insanlar da "stanbul’u 
görmeli ve ya!amalıdır  AMazak 

"stanbul’un inanç turizmi bakımından büyük bir önemi var. Ondan hiç bahsetmedik. Eyüp 
Sultana, Sultanahmet’e Ramazanda akan insanlar nasıl yönetilecek. Eyüp sultana girilmiyor. 
AMazak 

Plan de#i!iklikleri yoluyla "stanbul’un bütün bo! arsalarının alı!veri! merkezi ve residence 
haline getirilmesi çok yaygın" ancak "stanbul’un park alanları ve rekreasyon  alanları ve spor 
alanlarına da ihtiyacı oldu#unu dü!ünüyorum KE 
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E$itim, Bilinçlendirme 

E#itim programlarında sürdürülebilir turizme ve "stanbul’un sahip oldu#u de#erlere daha 
fazla yer verilmesi  KA 

E#itimin sadece i!gücüne ve halka dönük de#il kurulu!lara ve yatırımcılara da sa#lanması NB 

Turizmin okullara bunun ders olarak konması !art. S" 

ilkö#retimden ba!layarak bunun turizm anlamında çok daha etkin bir !ekilde  müfredat 
programlarına konularak  en azından orta ö#retim boyutunda kalıcı hale getirilmesi , 
süreklili#inin sa#lanabilmesi  YÇ 

Kent merkezinden uzakta olan çocuklarımızın, bu kültürde yeti!tirilebilmeleri için, kent 
merkezi ile daha da bütünle!mesi sa#lanmalı   YÇ 

Yeniden bir turizm e#itim ya da buna yönelik bir tarih e#itimi verilecekse e#er, bunu 
gerçekten çncelikli olarak bu dersi verecek e#itmenlerin e#itilmesi gerekiyor ve bunda da 
tarihi ve kültürel mirası belli bir dönem, belli bir bölgeye sınırlamadan hepsini bütünsel olarak 
ele alacak bir müfredat gerekiyor. Kapsamı tüm kültür mirası olmalıdır.  SE  

Belediyemiz Turizm Müdürlü#ü olarak Halkla "li!kiler Md.lü#ü olarak okullardan ö#rencileri 
alıyor, mahallelerden insanları alıyor, onları topluyor "stanbul’u gezdiriyor, müzeleri 
gezdiriyor. A Mazak 

"stanbulluluk dersi veriliyor okullarda. AMazak 

!çerik Zenginle"tirme 

Farklı temalarla turlar düzenlenmelidir KA  

Müzelere ve ören yerlerine giri!te rezervasyon uygulaması yapılabilir KA  

"stanbul’u do#ru anlatan  kitap ya da filmlerin ya da ba!ka alanlarda yapıcı uygulamaların 
büyük katkı sa#layabilece#i KA 

Kendi kültürümüze yönelik özel günlerin de, resmi ve benzeri bayramlarımız var, bunların da 
festivaller, yılba!ı vb. örneklerdeki gibi do#ru olarak tanıtılması KA 

Turizmi çe!itlendirilmesi gerekiyor (Karadeniz sahilleri) S" 

Bir de demiryolu turizmi; bizde tamamen üvey evlat muamelesi görüyor S" 

Önemli olan gelen insanları !ehre birebir katmak; böylelikle insana daha yakın oluyorlar EA 

Üç yüz yataklı be! yüz yataklı oteller de#il küçük çapta çözümler, yava! geli!imler, insanları 
katarak geli!imler daha kalıcı olacaktır. EA 

"lk bölümde Faruk Beyin de söyledi#i gibi alternatif turizm güzergahları yaratılmalı ST 
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Uydu yayınları dolayısı ile Türk dizilerine ula!abilen gerek Arap ülkeleri gerekse Avrupa 
ülkeleri Türkiye’nin farklı yönlerini, aile ya!antısı da olabilir, farklı kesimlerinin ya!antılarını 
da artık seyrettikleri için Türkiye imajına, her ne kadar buna kar!ı çıkanlar olsa da, olumlu 
katkıları var bu dizilerin. Bu tarzda sanat eserleri, kitap olabilir, dizi olabilir veya ba!ka bir 
!ey olabilir. Ama do#ru, “do#ru” kelimesi çok önemli, tanıtan sanat eserlerine gerçekten 
destek verilmeli bence de 

Türkiye’nin tamamı bir pasta; "stanbul’u ayrı bir pasta; Türkiye’nin tamamı bir pasta bu 
pastayı iyi de#erlendirip, iyi !ekillendirip, iyi yönlendirmek lazım. Gelen turisti önceden 
bilgilendirmek ve yönlendirmek lazım.  EA  

"stanbul da etrafı ile "zmit’i ile Bursa’sıyla bu destinasyonları yaratıp "stanbul’a gelen turisti 
daha fazla kalabilecek !ekilde oyalaması lazım  EA 

Alt Yapı !yile"tirme 

Ula!ım sistemleri çe!itlendirilebilir, birbirleriyle ba#lantıları kurulabilir  

MarmaraRay Gebze’den ba!layacak Halkalı ’da bitecek;  saat ba!ına 75,000 yolcu ta!ıyacak , 
tek yönlü. Her yönden 100,000 ki!i saatte kentin merkezinden, ya Üsküdar’dan ya Hoca 
Pa!a’dan, Sirkeci Hoca Pa!a’ya gelme ihtimali daha da yüksektir, oradan dı!arıya çıkacak. Bu 
insanların hareketleri ne olacak; bizim bu adama bir çözüm bulmamız lazım. Da#ıtacak mıyız, 
orada mı tutaca#ız? Bir takım animasyon merkezleri mi yarataca#ız, bu konuda hiçbir 
bilgimiz yok.  KZ 

Daha tehlikeli bir olay tekerlekli geçi! tüneli. Bugün Harem’den ba!layan E5 i Çatladıkapı’ya, 
Ahırkapı’ya ba#layan tünel; oradan günde 50-60,000 araçtan bahsediliyor günde; sahil yolu 
!u anda geçilmez durumda; tarihi yarımadanın etrafında geçen ve yarımadayı koruyan bu 
sahil yolu !u anda iki gidi! iki dönü! olan yol altı !eride çevrilecek; ve aynı zamanda ilaveten 
köprüden geçmeyecek olan yakla!ık 50-60,000 lik araç daha fazla bir kapasite ta!ıyacak. Bu 
yolların devamı, E5 !u anda çok rahat bir yol mu, hayır, peki bunun devamı Edirme istikameti 
rahat bir yol mu, hayır; bu durumda !ehir nasıl olacak? KZ  

Bugün 22,000 yeni otel yatırımı var. Bunlar iki üç yıl içinde faaliyete geçecekler, bunlar resmi 
olanlar; varsayın ki kurduk bu yatakları, 22,000 yeni oda gelecek, nasıl dolduraca#ız bunları? 
Tabi "stanbul 365 günde 20-25-30 gün konaklama problemi ya!anıyor. Ama 365 günde 
otelinizi 30 gün %100 doldurarak ya!ayamazsınız. 

Metro gayet güzel çalı!ıyor. Bunu çok daha hızlı !ekilde, her yöreye her yöne  göre 
de#erlendirip, hızlandırıp, bu ula!ıma katkısını arttırmak lazım. Deniz ula!ımını 
de#erlendirmek lazım.  Bo#aziçi’nin bir "stanbul’a katkısı, turizmine büyük bir katkısı 
olabilecek yönü var onu de#erlendirmek lazım 

Öncelikle "stanbul’daki varlıkların belirlenmesi gerekiyor; haritasının ortaya çıkarılması 
gerekiyor. Bunlar belli ama nerelerde hangi varlıkların oldu#u belirlenmesi gerekiyor. Ve 
bunların bir merkez haline getirilmesi gerekiyor. Bu a!amada belirlendi#inde ula!ım sektörü 
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olarak 2014, 2016 ve 2019 olarak buralarda ne gibi ula!ım çe!idi veya ula!ım olana#ı 
sa#lanabilir. Bir bu konuda bir giri!im olabilir.  HA 

$u anda zaten mevcut olan bir ula!ım a#ına mevcut turizmle ilgili kültür alanları ve 
di#erlerine ne !ekilde ula!ım çe!idi sa#lanabilece#i gündeme getirilebilir.  HA 

Marmaray’ın 2014 yılında tamamlanmasından sonra Ula!tırma Bakanlı#ı ile birlikte 
yürüttü#ümüz Havaalanı Marmaray ba#lantı projeleri yürütülecek; in!aat yapılacak. Bunlar 
2014 yılının sonrasında ilk gündeme gelecek projelerdir. YEA 

Ula!ım odaklı projeler yanında raylı sistem olarak örne#in Bo#az’da turistik amaçlı teleferik 
projeleri üzerinde çalı!ıyoruz.  YEA 

Ya"ayan Halkı Te"vik 

Tarihi alanlarda ya!ayanların özellikle turizme yönelik alanlarda turizm gelirlerinden pay 
alması KA 

Kıyaslama  

Bir ülke veya bir !ehirle kıyaslamayı çok da do#ru bulmuyorum. CO 

Elhamra Sarayına randevu ile girilebiliyor. Oysa biz Topkapı Sarayına elimizi kolumuzu 
sallayarak girebiliyoruz NB 

Ula!ım ve eri!im ba!lıkları için yüz yıl önce bu i!i bitirmi! kentler var.  Özellikle co#rafi 
olarak düz kentler., kolay kentler; sorunlarını çoktan çözmü!ler. Yeniden büyüyen kentler var, 
bizim gibi. Bu yüzyıl önce çözmü!lere belki Paris, Londra, Roma, biraz New York diyebiliriz. 
Yeniden büyüyen kentlere de en güzel örnek $anghay, Hong Kong, belki Dubai’dir. Ve 
yenili#e ayak uyduran kentler var; Avrupa orta kentleri. Bunlar incelenebilir, kendi 
do#rularımızı çıkartabiliriz. Bunları kimler incelemeli? $ehir planlamacıları, !ehirde 
ya!ayanlar, kullanıcılarının örgütleri; yani sivil inisiyatif, ve !ehrin kültür, turizm 
pazarlamacılarından olu!an bir ekip incelemeli ve çözüm önerileri üretmeli. AÖ 

Türkiye’nin turizm sorunları için dı!arıdan ithal çözümler aramamamız gerekiyor; öyle bir !ey 
olamaz; hiçbir model bize uymaz, bizim dinami#imiz, konjonktürümüz çok farklı.   S" 

Nereyi biz örnek alabiliriz dedi#imiz zaman benim ilk olarak Sevilla aklıma geliyor. Orası, 
hiç kimsenin bilmedi#i, çok üzerinde durulmayan bir !ehir; birden mimarlar, tasarımcılar, 
kültüre yatkın insanlar için bir çekim olu!turdu ve benim çevremdeki insanlar bile Sevilla’ya 
gidip !u müzeye bakalım demeye ba!ladı. Mimari "stanbul için çok önemli bir konu, bunu 
geli!tirmek çok önemli. EA 

Bu kadar önemli ve korunmaya gerekli de#erler söz konusu iken gerek ülkemizin kendi 
gerçeklerinden sistemati#inden yola çıkarak, gerekse de Avrupa Birli#i müktesebatı 
çerçevesindeki   hususlardan yararlanmak söz konusudur; ancak bunların da olumlu veya 
olumsuz taraflarını çok iyi de#erlendirilmelidir. Örne#in alan yönetimi, müze yönetimi 
etkinli#i arttırılabilir; o zaman farklı kurumlara ait kültür varlıklarımızın birbirlerinden 
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programsız bir !ekilde gündeme alınmasının önüne geçilebilir. Alan yönetiminin devreye 
girmesi ciddi bir plan, program yapılması ile korunması gerekli kültür varlıkları günümüze ve 
turizmimize kazandırılabilir ST 

1960 lardan bu yana 50 sene içinde üç katı büyümü! ve dejenere olarak büyümü! ba!ka bir 
!ehir pek olmadı#ı için dünyada, pek olabilecek proje bulmak da zor aslında ama bireysel bazı 
küçük !eyleri belki örnek olarak alabiliriz. Bizim kendimize özel bir !eyleri üretmemiz 
gerekiyor bu  !artlar altında. Ancak  "spanya kitle turizmine yöneldi#ine bunun ne kadar 
korkunç sonuçlara vardı#ını, do#ayı , do#al kaynakları nasıl tüketti#ini, ve bunun uzun 
vadede getirisinini de#il götürüsünün oldu#unu kötü örnek olarak gördük. Madem bir kötü 
örnek var önümüzde biz de niye kötü örne#i almaya devam ederiz;   niye yatak sayısı 
arttırmak gibi bir çabamız vardır, yatak kalitesini, konaklama kalitesini arttırmak varken.  SE  

Mısır hükümeti özellikle para vererek kitap yazdırarak  ülke tanıtımı olumlu yöne çevirdi. 
New York da benzer bir yakla!ım sergiledi. Bir Woody Allen filmini seyreden pek çok insan  
birden Barselona’ya akın etmeye ba!ladı. Aslında filmde Barselona tanıtılmıyordu; yani buna 
sadece bir belgesel mantı#ı ile bakmadan, tamamen, belki de tam onaylamadı#ımız bir hikaye 
dönerken insanlar Barselona’ya gitme iste#i duymaya ba!ladı. Bu farklı bir bakı! açısı 
gerektiriyor. Do#ru” tanıtım için önemli bir araç  SE 

Venedik’le ilgili internetten girip bakılabilen, acaba gel git durumu nedir, sular ne durumdadır 
vb bilgiler alabilece#iniz bilgi koordinasyonu var. SE 

Kötü "spanya örne#inde bile Madrid’de kalı! süresi ki!i ba!ına 8 gündür. "stanbul 2,3 gündür.  
Hindistan’a ortalama 5 milyon dolayında turist geliyor. Bunların 2009 harcamalarını 
hesaplamı!ım; 2,200.-dolar ki!i ba!ı; 5 milyon turistten 11 milyar dolar para kazanıyorlar. 
Bunu 35 milyona projekte edersek, 77 milyar dolar Türkiye’nin para kazanması lazım.  FP 

Dünyada ba!arılı olmu! !ehirlerin muhakkak bir patronu vardır; bu patron kamuyu, özel 
sektörü ve yerel yönetimin her üçünde de söz sahibi ve genellikle bu patron kentin belediye 
ba!kanı oluyor; ba!arı da ba!arısızlık da onun oluyor. Bakın dünya !ehirlerinde New York’da 
Guiliani’dir, Barselona’da, Madrit’te bilmem nedir; !ehrin Belediye Ba!kanı patrondur. KZ 

Yenikapı’daki arkeolojik kazı lardan sonra 2014 yılında transfer merkezi yapıldıktan sonra 
burası Atina’da örne#i var; Atina metrosunda bir arkeoloji park alanı olarak i!letilecek. YEA 

Her yerde iyi örnekler veya  örneklerin eksiklikleri fazlalıkları analiz edilir faydalanılabilir. 
Barselona’dır, Paris’tir; buna benzer yerlerdir, do#rudur. Buraları n da problemleri vardır ama 
elo#lunun çözdü#ü pek çok da çözüm vardır. Bunlar analiz edilerek iyi tarafları alınarak, 
faydalanılarak; biz de kendi yol haritamızı çizmeli, gerekirse uzmanları birle!tirip uluslararası 
bir danı!ma kurulu olu!turulur. Bu "stanbul’un sorunları bir iki beyinle çözülmüyor veya bir 
iki ses yetmiyor.  AMazak 
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3. Odak Grup (24 Mayıs 2012) 

Davetliler ve Katılımcılar 
 

- Cumhur Güven Ta!ba!, Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Tanıtma Genel 

Müdürü  KATILAMADI 

1. Tülin Ersöz, "stanbul Turizm Atölyesi Koordinatörü (daha önce 1. Odak, 

sonra 2. Odak Grup Gr. Davetlisi idi; Katılmamı"tı) 

2. Özgül Özkan Yavuz, "stanbul "l Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 

3. Ay!egül Molu, Reklamcılar Derne#i ve Reklamcılık Vakfı 

4. Esra Ekmekçi, dDf Ajans Ba!kanı 

5. Arhan Kayar, dDf Yönetim Kurulu Üyesi 

- Faruk Pekin, TÜRSAB- Fest Travel  KATILAMADI (2. Odak Grubun 

da davetlisi idi; 2. Odak Gr. Katıldı) 

- Necati Özkan, Öykü Diyalog  KATILAMADI 

6. Mehmet Cihangir, Wizard "stanbul, Kurucu Ortak 

7. Serdar Ekrem $irin, THY Reklam ve Pazarlama Müdürü 

8. Muhterem "lgüner, BrandAssist, Kurucu 

9. Meryem Korzay, Bo#aziçi Üniversitesi Turizm "!letmecili#i Bölümü 

10. Doç. Dr. Maria Dolorez Alvarez, Bo#aziçi Üniversitesi Turizm 

"!letmecili#i Bölümü  KATILAMADI 
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3. Odak Grup 
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Organizasyonel Yapı Kısıtları 

"stanbul’u bir marka olaraka kabul edip yönetecek marka de#erini yükseltecek bir otoritenin 
yoklu#u  M" 

"lçeler arası koordinasyon eksikli#i; ve burada siyasi tercihlerin !ehrin bütünlü#ünü rahatsız 
etti#ini , gönüllülük ve sivil toplum örgütlerinin de beraber çalı!masına fevkalade büyük bir 
kısıt getirdi#i.  MK 

Bir sahipsizlik var. Bir liderin olması lazım bu i!in. "!birli#i her zaman olur ama o !ekilde bir 
adının konması lazım. SE$ 

Sekiz yıl önce kurulan turizm ile ilgili birim, ve olu!turulan platform (Kültür Bakanlı#ı, "l 
Turizm Müdürlü#ü, yerel yönetimler, STK’ları, sektör temsilciler, basın mensupları ve 
sanatçılardan olu!turulan 60 ki!ilik platform)projeler üretiyor ancak i!in içine siyaset girince 
bir takım kurulu!lar, odalar önümüzü kesiyorlar, hızlı yol alamıyoruz. TE  

"stanbul’un bu alandaki en büyük sorunu tek i!i "stanbul’un tanıtımı olan bir kurumun 
olmamasıdır. Bakanlık tabi ki “network”lerinden, deneyimlerinden, finansal gücünden, her 
!eyinden faydalandıracaktır bu kurumu ama i!i gücü "stanbul’u tanıtmak olan, bunu çok 
profesyonel bir !ekilde yapan ve özel sektör hızı ile mesaisi ile çalı!abilen bir kurumun olması 
!arttır.   ÖÖY 

• Bu i!ten sorumlu, bütün dünya !ehirlerinde oldu#u gibi. bir kurum olması gerekir. Bu 
bir devlet kurumu olamaz; içinde devletin de oldu#u ama özel sektör hızında, 
mantı#ında çalı!ana !irket yapılanmasında bir !ey olması gereklidir. Bu New York’ta 
da, Berlin’de de, Amsterdam’da da böyledir. Hiçbir ulusal turizm örgütü sadece bir 
kenti markala!tırmak gibi bir görevi yerine getiremez. 
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Kurumların bir araya bir tür getirilip, kuyu kazma mı diyeyim, di#erlerinin ba!arısından haz 
almayan bir çok kurum var.  Hepsi bir !ekilde sorumlu bu i!ten; ama bir türlü bir araya gelip 
fazla i!ler yapamıyorlar. MC 

Nasıl yönetilir bakarsak hakikaten "stanbul’un öncelikle stratejilerini olu!turacak, olu!turdu#u 
stratejileri yürütebilecek bir birim, bir kurum, bir örgütün olmaması; ve bu örgütün de aslında 
“strategical partnership” yapabilecek grupları bir araya getirmemesi. EE 

Dün de çok geni! bir Hollanda ticaret heyeti burada idi ve o heyetin içinde bakanları da vardı; 
yalnız orada bir ki!i ilgimi çekti Amsterdam Marketing ’in direktörü geldi. Amsterdam’ı 
pazarlayan ba#ımsız bir örgüt, devlet tarafından desteklenen, kent tarafından desteklenen ve 
Amsterdam’ı pazarlayan bir örgüt var  AK 

Hem en herkesin söyledi#i yönetsel bir üst çatının olmayı!ı, bir otoritenin, i!e adanmı!, 
görevlendirilmi! bir birimin olmayı!ından söz ediyor.  AMolu 

Türkiye’de özellikle kamunun çalı!ması oldukça dikey bir biçimde gerçekle!iyor;  
kooperasyona veya yatay çalı!maya çok açık olmayan bir i! ve i! yapma kültürümüz var. 
Yatay ba#lantılı organizasyonların i!lemedi#ini dü!ünüyorum Türkiye’de.  Dolayısı ile 
yetkilendirilmi! ayrı, özerk bir yönetim grubunun elzem oldu#u kanaatindeyim AMolu  

Türkiye’de turizm endüstrisinde çalı!an herkesle görü!tü#ümüzde pazarlamadan söz ederken 
aslında satı! eylemi anlattı#ını hep görüyor ve gözlemliyoruz. Bu pazarlama aklı eksikli#i 
olarak adlandırabilece#im bir olgu.  AMolu 

Pazarlamam uzmanlarının da görev yaptı#ı "stanbul’u tanıtmak, pazarlamak üzere özel bir 
kurum olu!turmalıdır.  ÖÖY 

Kamunun biraz daha esnemesi lazım diye dü!ünüyorum sadece. Hiçbir zaman zaten kamunun 
içerisinde yürütmek mümkün olmayacaktır böyle bir süreci; özerklik olmalı fazlasıyla. MC 

Özetle özel sektör biraz adım atmalı, kamu da bazı !eyleri çok sorgulamadan destek olmalı  
MC 

Markanın Yönetimine !li"kin Gerekler 

Marka de#erinin yükseltilmesini nasıl izleyece#iz? Önce bu markanın performansını 
sayısalla!tırıp önümüze koymamız lazım; bugünkü performansını bilip ondan sonra marka 
de#erini nasıl yükseltece#imizi tartı!abiliriz.  M" 

 "statistikler konusunda çok sorunumuz var Muharrem beyin söyledi#i gibi. Bunlar bir yerde 
tutuluyor, ancak bir takım yasal düzenlemelerden dolayı bizimle, bakanlıkla payla!ılmıyor.  
Çok üst düzeyde giri!imler yapıldı, hala da takip ediliyor. Bunlar eskiden hiç tutulmazdı, 
!imdi Emniyet tutuyor. Bizimle payla!abilir, TU"K’le payla!abilir.  Burada da mevzuat 
düzenlemeleri gerekiyor ÖÖY 

"stanbul’ henüz gelmemi! turist gözünde imaj eksikli#i; "stanbul’u insanlar bilmiyor. SE$ 

"stanbul’un belli bir konumlandırmasının olmaması. MC 
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• insanların ço#u hala ya Osmanlının eski ba!kentine,  ya da !u ucuz seyahat 
destinasyonuna, ya da gelip biraz kafa da#ıtacakları bir yere geliyorlar  

"stanbul’la özde!le!en kültürel etkinliklerin, “event”lerin çok fazla dünya markası olma 
noktasına gelmedi#ini dü!ünüyorum. ÖÖY 

• "stanbul’un çok güzel festivalleri var, sanat etkinlikleri var, tasarım haftası var, bienali 
var, müzik etkinlikleri var. Ve yaratıcı kültür etkinlikleri özellikle son üç dört yılda 
çok büyük atılım yaptılar.  "stanbul’a artık sadece kültürel mirası de#il kültür ve sanat 
etkinlikleri ile de anılmaya ba!ladı. Kültür Ba!kenti unvanının da buna çok katkısı 
oldu yurt dı!ında. Dolayısı ile bu etkinliklerin marka bazında, etkinlik bazında da 
tanıtılması lazım 

PR ve pazarlama konusunda çok deneysel yöntemler kullanıyoruz hala MC 

• Birmingham’da “billboard” çıkmanın maliyeti ile Birmingham’daki bütün kitlelere 
onların demografik yapısına göre istedi#iniz mesajı verebilirsiniz "stanbul olarak. Ve 
aynı maliyetten kat kat daha dü!ük olur. Onlar talep etmezken de görmü! olmazlar, 
fazlasıyla o ilgiliyi, "stanbul bilinirli#i 

"stanbul’un bir tanıtım ve pazarlama sistemine ihtiyacı var. AK 

Bir pazarlama modeline ihtiyaç var AMolu 

teklifim, yönetsel olarak gördü#üm !ey pazarlama nosyonunun bu endüstriye her yönü ile 
kamu aya#ından tutun ilgili aktörlerin, özel aktörlerin tümüne kadar yaygınla!masının 
sa#lanması. AMolu 

 "çerik pazarlaması demek içerik olu!turmak demektir öncelikle; ama bu içerik mekanlardan 
ba#ımsız !eyler.  Bu mekanların tümünden, insanlardan vs.lerden olu!turdu#unuz yeni 
hikayeleri yazmak ve bunları pazarlamak demek. AMolu 

Reklam yatırımlarında dijitalin payının dü!üklü#ü; konvansiyonel yatırımların kısa sürede 
geçersiz hale gelme riski olması.  AMolu 

"çerik pazarlamasının ba!arısı için “dijital”, “event” ve broadcast” ayaklarının entegre 
olamaması. AMolu 

Acaba "stanbulluya bir Master Plan yapmalı mıyız? AMolu 

!stanbul’u Farklı Kılan Özellikler 

Bu !ehir tarih ve co#rafyanın kendisine bah!etti#i, arma#an etti#i üstünlükleri ile farklıdır MI 

Kültürel mirasın milattan önceden bugüne dek çe!itli  uygarlıkların be!i#i oldu#u ve öncelikle 
"stanbul markasının geli!tirilmesinde bu olgunun önemi.  MK 

Uluslararası ula!ım a#ı için fevkalade kolay ula!ılabilir iyi bir merkez (hub) olması. Transit 
yolcuların havaalanında kalmak yerine !ehirde konaklamaları fırsatı de#erlendirilebilir. MK  
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En güçlü oldu#umuz taraf tarihi mekanlarımızdır. SE$ 

"stanbul’u farklı kılan yönleri de öncelikle tabi ki do#al ve tarihi mirastır. Hiç alt ba!lıklara 
girmeye gerek yok. Co#rafyası, “unique” konumu ve kültürel mirası . ÖÖY 

Bizim yaptı#ımız anketlerde "stanbul’a ilk defa gelen giderken ne hissettiniz, aklınızda ne 
kaldı dedi#inizde “enerji” diyor. Dolayısı ile "stanbul’daki kozmopolit ve enerjik ya!am 
kültürü (lifestyle) demek ki bizim üzerine gidebilece#imiz, markala!tıraca#ımız öncelikli 
konudur ÖÖY 

Özgünlü#ü ba!ta geliyor; herkese sundu#u tecrübesi farklı, herkes farklı bir !eye geliyor MC 

Turist her türlü ihtiyacı giderebiliyor "stanbul’da  MC 

tabiatı ve tarihi ve geçmi!i zaten farklı olarak bize teslim edilmi! bir kent.  EE 

Do#u ile Batı arasındaki köprü olması tartı!ılmaz bir de#er EE 

Ya!am kültürünü; genç ve dinamik bir yapıya sahip olması; Yenilen yemekten, insanların 
genel olarak ya!ama kattı#ı artılara kadar.  EE 

Tarih ve kültürel mirasın yeniden ke!fi ve daha ortaya çıkartması önemli. Bunu çok daha 
kentsel boyutta geli!tirmek gerekiyor.   AK  

Ya!am kültürü çok özgün "stanbul’un, çok farklı. Her segmente uygun, herkesin mutlu 
oldu#u, aynı zamanda güncel olarak da çok ilerde oldu#u bir durum var dünya standardında 
AK 

Bir de kentin gençli#i ve dinamizmi çok önemli. Bu hem pazarlama açısından "stanbul’un 
genç nüfusu ve hem de geli!mesi açısından dünyaya örnek olmu! durumda. Herkes 
"stanbul’un Türkiye’nin, bu kadar ya!lı bir kentin nasıl bu kadar genç oldu#unun farkına 
varamıyor. Bunun çok büyük avantaj oldu#unu dü!ünüyorum. AK 

"stanbul her !eye ra#men hala yeni; yani hala ke!fetmeye açık, hala merak etmeye açık , hala 
anlatacak çok fazla  “hikâye”si var AMolu 

"stanbul “God Made” !ehirlerden bir tanesi; her farklı saikle gelenin kendine has ke!fini 
yapabilmesine olanak veren bir !ehir. AMolu 

Sürdürülebilirlik Ko"ulları 

"stanbul’un farklılı#ı rekabet gücünü arttıracak !ekilde sürdürülebilir bir ba!arı ile yönetilmesi 
!arttır ve zenginle!tirilmesi !arttır.  MI 

"statistiki veriler do#ru bir pazarlama stratejisi yapmamıza bu a!amada yeterli de#il. MI 

Tarihi mekanlarımız çok güçlü ama onların hala tanıtım eksikli#i var. SE$ 

Bir de içsel tanıtım ve dı!sal rezervasyon konusu var; kuru kuruya tanıtım de#il de sonunda 
direkt bir satın almaya yönlendiren !eylerin daha çok yapılması lazım. ÖÖY 
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"stanbul’un özgünlü#ü ve de#erleri muazzam ölçüde; bunları sadece turistin tecrübesi olarak 
satmak pazarlamaktan yanayım. O daha makbul olacaktır diye dü!ünüyorum. MC 

• "htiyaçları da ihtiyaç olarak anlatmaktansa , Ayasofya’yı anlatırken en çok tercih 
etti#im !ey de üçüncü defa yapılmı!, Theodosius yaptırmı!a girmiyoruz; içeriye 
girdi#inizde parma#ınızı çeviriniz dilek tutmayı unutmayın diyoruz sadece.  Bu 
tecrübeyi daha çok satın alıyorlar ve bu daha çok ilgi görüyor. 

Mevcut  pozisyonu korumak gerekiyor (retaining your position). Bunun için de niteli#i 
arttırmaya yönelik yeni ve farklı hedefler belirliyorsunuz  AMolu 

Turist beklentileri ve Alt  Yapı Kısıtları 

"stanbul’da gördü#üm kısıtlar trafik, özellikle !ehir içi trafik; alt yapı eksikli#i ve do#al 
afetlere kar!ı bütün hazırlıklara ra#men hazırlıklı olmamamızdır.  MK 

Eri!im eksikli#i; insanlar internette "stanbul ile ilgili çok kapsayıcı !eyler bulamıyorlar. 
Bulabildikleri Turizm bakanlı#ının hazırladı#ı siteler var ki çok kullanı!sız. Mobil aplikasyon 
açısından da çok büyük bir eksiklik var. SE$ 

“Ayasofya, Sultanahmet güzeldi; ama trafik” diyor, seyahat sitelerindeki deneyimleri 
payla!anlar. SE$ 

Belli bir süre havaalanında kalması gereken  yolculara "stanbul turu düzenledik; daha do#rusu 
düzenleyemedik, çünkü altı saatten fazla bir süre kalıyorsa  tura bir !ekilde hazırlayalım dedik 
hep trafik te kaldık. Uçaklara yeti!mediler.  SE$ 

Turist memnuniyeti bakımından trafik öncelikli sorun. TE 

"!letmeler esnafının bu konudaki fazlası ile eksikli#i, ya da bilinç konusundaki eksikli#i, 
yoksunlu#u diyeyim, çünkü fiyatlar anında oynamaya ba!lıyor; turistse, Türkse, Anadoludan 
gelense taksiciler de#i!tiriyor her !eyi. “Tourist Guide”lara da baktı#ımız zaman bu "stanbul’a 
gelen turistlere en büyük sıkıntı taksi. Bu çok ciddi bir olumsuz bilinirlik olu!turmu! yurt 
dı!ında. 

Turistin taleplerinde çok ciddi de#i!iklikler var; onlar hiç durmadan tecrübe arıyorlar MC 

% 17 si taksilerden !ikayetçi  MC 

% 13 bayanların erkeklerden ma#dur kalması  MC 

% 9 u deniz ula!ımının kısıtlılı#ından !ikayetçi  MC 

Turistin tek gideremedi#imiz ihtiyaç "stanbul olarak bencebir plaj ihtiyacı, denizle ilgili bir 
sıkıntısı var.  MC 

Yayalara davranı! biçimi "stanbul’da bir dünya kenti olma iddiasında olan bir kente 
yakı!mayacak durumda. EE  

Daha turizm için planlanmı! bir kent olmasının do#ru olaca#ına inanıyorum. EE 
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• Paris ilk örnek olarak verilebilir. Baktı#ınızda yönlendirmelerin bütünü istedi#iniz her 
yere, uçaktan indi#iniz andan itibaren size ula!ma !ansını sa#lar. "stanbul bu alanda da 
zayıf kalıyor maalesef. 

Nüfus artı!ı ve ekonomik ko!ulların getirdi#i çarpık yapıla!ma kentin genel görünümündeki 
bozulma EE  

"stanbul’u bir pahalılık riskinin bekledi#ini dü!ünüyorum.  EE 

Hem siyasi olarak, hem de alı!veri!teki güven riski mevcut.  EE 

Marmaray açılacak gelecek sene; insanlar birden bire çok daha fazla seyahat etmeye 
ba!layacaklar. Onları çok iyi planlamak lazım ve bunun da ileti!imini yapmak lazım AK 

Mesela bisiklet  yollarımız yok denecek kadar az. AK 

Yaya yollarının arttırılması gerekiyor . AK 

Deniz ula!ımın daha geli!tirilmesi gerekmektedir.  AK 

Konaklama ve ya!am standardı sıkıntısı çekiyoruz AK 

En önemli nokta "stanbulluyu e#itmek ve bu konularda "stanbulluyu bilinçlendirmek AK 

"stanbul’u "stanbullu sevmezse, benimsemezse biz kimi ça#ıraca#ız, k,mi davet edece#iz  
AMolu 

Önce duygu tespiti yapmak gerekiyor (consumer insight). Buna göre bazı !eyleri sunmaktan 
vazgeçiyorsunuz (önceliklendirmeye dayalı olarak) 
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Organizasyonel Yapı 

Satıcı zihniyeti de#il, pazarlama odaklı dü!ünen bir takım olması MI 

Büyük!ehir Belediyeleri yasası ile birlikte en güçlü patron bu !ehirde belediye ba!kanı 
olmalıdır.  

• Böyle bir kurumu kuracak isek, ben dilerdim ki odanın büyüklü#ü hiç önemli de#il, 
!unun on sekizde biri olsun ama Büyük!ehir Belediyesinde bir odanın kapısında 
“Marka $ehir Birimi” yazıyor olsun. Pazarlama odaklı dü!ünen, cesur, kalıpların 
dı!ında dü!ünebilen, dünya örneklerini çok iyi analiz edebilmi! insanların çalı!tı#ı bir 
oda olsun 
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• "stanbul markasına de#er katacak “soft factor”leri, "stanbul’dan çıkabilecek  hikayeleri 
benim aklım almıyor. Ben !u anda Bizans tarihi ile u#ra!ıyorum; o kadar zenginlik var 
ki, yani çıkarılacak o kadar çok !ey var ki. Ama bu bir çalı!madır, profesyonel bir i!tir. 
Bunun altını çiziyorum, gönüllülükle, arada bir araya gelmekle bu sürdürülebilirlik, 
kurumsalla!mı!  bir yapıya kavu!madan, profesyonel ellere emanet edilmeden  bu i!i 
daha çok konu!uruz.  

"stanbul Pazarlama ve Marka Yönetimi A.$. midir, Limited midir, her ne ise en kısa zamanda 
kurulmalı ve bunun patronu da "stanbul Büyük!ehir Belediye Ba!kanlı#ı olmalıdır MI 

Pazarlama koordinasyonu mevzuu var. Tüm payda!ların içerik geli!tirmede birlikte 
çalı!maları gerekti#ine inanıyorum. Sadece stratejik planın olu!turulmasında de#il eylem 
planlarının da olu!turulmasında da, belki daha küçük  gruplara bölmek ama bu öykülerin 
geli!tirilmesi esnasında bir tarihçi, bir sanat atarihçisi oldu#u gibi i!letmecisi, turizmcisi, 
pazarlamacısının ve de !u anda markala!mada !u an çok ba!arılı olmu! THY!nın da bu i!e 
aktif olarak katılması gerekti#ine inanıyorum.  MK  

Özgül hanım da aynı !eyi söyledi, bütün payda!ların finansmanda e!it !ekilde sorumlulu#u 
alması gerekir.  MK 

Buradaki tek !ey herkesin söyledi#i, çok basit ama pazarlama kafası , biraz onu devlet de 
kendinden çıkarıyorlar ve belli büyük pazarlamasını çok iyi yaptı#ını söyledi#imiz !ehirlerin 
belediye ba!kanları tamamen o i!in sponsoru zaten ve yüzü. $"S 

Grupların, !irketlerin bizim kültürümüzde çok etkin çalı!madı#ını dü!ünüyorum. Belediye 
diye adres gösterdiler, hadi olsun belediye. Belediyenin içerisinde bir tane Marka Direktörü 
barındırılsa veya bir “Brand Management Team” kurulsa iki üç ki!ilik, daha fazlası de#il. BU 
takımın çok !eyi de#i!tirecek bir i! yapabilece#ine de inanıyorum. AMolu 

Stratejik Yön ve Yol  

$ehrin marka pazarlama stratejisini olu!turması gerek; yol haritasını olu!turmasını gerek. MI 

2010 yılında Kültür Ba!kenti iken tarihinin en büyük tanıtım harcamasını yaptı. Aynı yıl 
Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı arttı, "stanbul’a gelen ziyaretçi sayısı dü!tü. O yılki ziyaretçi 
profilinde baktım ki kültürden anlaması, ondan nasip alması, ona paralel ödemesi gereken 
kitle dü!mü! tamamen, kültürle hiçbir ili!kisi olmayan, hani “shopping fest” gibi etkinliklere 
gelenler artmı!. MI 

Pazarlama odaklı ve stratejik plana ihtiyaç vardır  MI 

Bu çabanın, toplantının amacı da bu olmalı. Dolayısı ile hedef  "stanbul’a ziyaretçi sayısın 
arttırmak de#il, geceleme sayısını arttırmak ve nedenini anlamaktır. MI 

"stanbul yüzlerce gizli hazinesine odaklanarak onları “story” haline getirmeli. Fiziki olmayan 
varlıklar para kazandırıyor.  MI 
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• Yani bir Ayasofya’ya girip çıkmak, hayır de#il. Onu anılarıyla götürecek, ballandıra 
ballandıra anlatacak ve “!urasında” saklı kalacak bir !eyle göndermemiz lazım; kuru 
bir foto#raf ya da çekilmi! bir video filmle de#il. 

Stratejik planlama için  "lk gerek "stanbul kimler için önemlidir gibi çok ciddi bir 
segmentasyondur. Kim gönüllü olarak "stanbul’a  gelip daha uzun bir süre konaklayıp daha 
fazla bedel ödeyecek?  MI 

Gönüllü olarak "stanbul’a  gelip daha uzun bir süre konaklayanın zihninde "stanbul nasıl yer 
etmeli?  MI 

"stanbul’u biraz daha i!letme gibi dü!ünmek lazım. Yani gelen mü!terisinin karlılı#ını ölçmek 
lazım MC 

• 10,000 ki!iyi getirece#inize belki 1,000 ki!iyi balayına getirseniz daha iyi. Aynı kar 
marjını elde edebilir insan. O nedenle biraz daha ni! alanlara odaklanmak gerekti#ini 
dü!ünüyorum. 

En son pazarlama odaklılık çok önemli özel sektöre çok ciddi i! dü!üyor burada. Yalnız özel 
sektör pozitif rekabet içinde olmalıdır. AK 

Bu kentin pazarlama ba!arısını ne ile ölçece#iz ve bunun cevabını kim verecek. O ölçüt bütün 
çevreler tarafından makbul ve kabul edilebilecek bir ölçüt müdür? Ölçüt demek tek bir 
unsurdan olu!uyor demek de#ildir; bir cetvel, farklı bile!enlerden olu!an. Ama o ölçütün 
herkes için aynı olması lazım ki ortak hedefe do#ru bütün faklı kesimler bir biçimde 
yürüyebiliyor olsunlar. 

• Bu kısmen adetsel olabilir, kısmen daha nitel bir ölçüt olabilir, mali ölçütler bunun 
içerisine girebilir, daha etkin yönetim vs. gibi. Ve dolayısı ile bütün bu ölçütler 
tümünden belli bir segmentasyona do#ru, Muhterem beyin söyledi#i gibi, akıyor 
olmak; daha anlamlıdır. Sonuçta yönetsel dedi#imiz !ey hedeflere göre her!eyi 
olu!tururuz bütün pazarlama örüntüsünü; hedefler olmadan ölçütler olmadan hangi 
yolculu#u tasarlayaca#ız? 

Kavramsal Temel, Yakla"ım, Farkındalık  

"stanbul o kadar çok medeniyetin geçti#i bir yer ki bu kültürel yapıyı bir bütün olarak eline 
almak lazım. Ve de e#itim metodolojimize göre kronolojik geli!me olarak ele almak lazım, 
milattan önceki dönemden ba!layıp. MK 

• Ancak çocukların e#itim kitaplarını, hocaları yönlendiren el kitaplarını gördü#ümüz 
vakit, ilk e#itimde özellikle ve okul öncesinde, belli bir kültüre odaklanmanın 
meyledildi#i gözüküyor.   

Kültürel miras üzerinde gidecek isek, hem halkın, ve de bunlara da esnaflarla ba!lamanın çok 
önemli oldu#una inanıyoruz; hem de çok genç çocukların, okul öncesinden ba!layıp 
üniversitelere kadar bunu bir program dahilinde geli!mesi ve bunların da bir biçimde ailelere 
yansımasını sa#lamak lazım; ve de iç turizmi de bu !ekilde te!vik etmek lazım MK 
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Yani kısaca demek istiyorum ki kentsel dönü!üm sade fiziksel açıdan de#il sosyo kültürel ve 
kentsel dönü!ümü sa#lamak için eylem planlarının ivedilikle hazırlanması gerekir 
inancındayım MK 

Tarihi mirasımızı korumak  yanı sıra ya!antımızı, de#erlerimizi korumamız lazım. "stanbul’da 
çok zanatçı var zanat atelyeleri var. Bunlar kentin dönü!ümü içinde yok olabilirler. Onları 
korumamız ve ilgi oda#ı haline getirmemiz lazım. AK 

• Venedik’teki Murano adası ufacık bir yer, ama bütün dünya Murano camalrından 
bahsediyor hatta Murano’da satılan camların % 70 i Uzak Do#uda üretiliyormu!. Öyle 
bir pazarlama nesnesi haline gelmi! ki Murano damgası bütün dünyanın camını 
belirliyor. Bu bakımdan çok özel noktalarımızı ortaya çıkartmamız lazım. 

Çok önemli sıkıntılardan biri, kod adı “milli kültür” olan ve aslında pazarlama envanterinde 
kar!ılı#ı olmayan bir olgunun pazarlanmaya çalı!ılmasından ibaret. Veyahut alt yapı 
deste#inin bu do#rultuda olu!turulmaya çalı!ılmasından ibaret. Biz bir taraftan kamuya 
bakarken , bir pazarlama aklı eksikli#inden söz ederken aynı zamanda ideolojik ve politik 
tercihlerin pazarlama ile çeli!ebilece#inden de söz ediyoruz. AMolu 

• Özellikle turizmden söz etti#inizde bir kültür turizm envanteri var bir de pazarlanabilir 
de#erler envanteri var. Bunların her zaman öncelikleri biribirileri ile uyumlu 
olmayabilir. Kültür turizm envanterinin birinci maddesi pazarlanabilinir de#erler 
envanterinin, abartarak söylüyorum sonuncu maddesi olabilir. Kültür turizm envanteri 
kültürü daha a#ırlık basarak söyleyece#im, bizim kendimize baktı#ımızda 
tanımladı#ımız !eyleri; pazarlama envanteri ise hedef kitlemizin görece#i, tercih 
edece#i !eyleri önceliklendirir 

.Dü!ünenler dünyasında, Bizans’ın çok ciddi bir kar!ılı#ı var. Bu mirasın bu kentin 
pazarlanabilir envanterinde çok ciddi bir yeri vardır.  AMolu 

• Kültür envanteri ile pazarlama envanteri  aynı !ey de#ildir. Kültür envanterinin 
içerisinde içsel bakı!la desteklemeye veya yatırım yapmaya has , özgü gördü#ümüz 
de#erlerle pazarlanabilir de#erler çeli!ebilir. Bunun da somut örnekleri bu kent 
özelinde mevcut. 

Biz hiçbir !ey yapmasak , hiç öyle detaylı marketing analizleri  falan de#il, ama tanıtımı 
sadece bu iki eksende gençler ve yaratıcı zümre, örgütlüyor olsak, bu bizim bütün algı 
de#erlerimizin, bu algı de#eri bir ölçüt müdür, ona da karar vermek lazım, yukarı çekilece#i 
bir ileti!imi çok rahat örgütleyebiliriz AMolu 

Arhan’la YTÜ’de katıldı#ımız bir sempozyum ’da mesela “vitality index” diye bir !ey 
duymu!tum orada; yani !ehirlerin canlılı#ına ili!kin olarak , ya!amsallık, canlılık, hayat 
belirtileri ; bu çok önemli bir endeks. Çok farklı bile!enlerden olu!uyor, mesela onun 
içerisinde “milli kültür’e hiç uymayacak “gay ve lesbian”lerin , “openness” diye baktıkları 
için, varlı#ı ve üretime katılmaları vs gibi bu tür konular da çok önemli. Yani kenti elleyince 
artık milli filan kalmaması gerekiyor. Böyle bir noktaya geçmesi gerekiyor.  MI 
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Alt Yapı !yile"tirmeleri 

Su ve deniz yollarının i!lerlik kazanması,deniz ula!ımının istanbul’da daha yaygın bir a# 
haline getirilmesi.  MK 

Marmaray’ın hayatımıza girdikten sonrasını çok iyi planlamamız lazım, "stanbul’da bir 
devrim olacak. Ya!antı de#i!ecek. Bir ucundan di#er ucuna 40 dk içinde geçilebilecek. Bu 
çok büyük bir de#i!ime neden olacak, yeni bir turizm alanı ortaya çıkartacak. "stanbul’un 
"stanbul içinde turizmi olacak. "nsanlar görmedikleri yerlere gidecekler AK 

Kıyaslama (Bencmarking) Önerileri  

Trafik örnek alınacak !ehirleri ben de bir miktar Özgül ile payla!ıyorum; Stockholm, Madrid, 
Barcelona.  MK 

Vergilerle Londra bir miktar ba!arılı oldu MK 

New York Belediye ba!kanının giri!imiyle farklı oldu  MK 

San Francisco’da çevreye konulan metrolarla ula!ımı kolayla!tırdı. MK 

Washington D. C., Madrid, Barcelona da kıyaslamam için kullanılabilir !ehirlerdir. MK 

Tabi bunlar monte edilecek !eyler de#il; halkın kültür farklı#ı da dikkate alınmalı. MK 

Amsterdam’a hemen hemen herkes gitmi!tir. Amsterdam’da hiçbir !ey yok . Kanallar var ve 
üç saat sonra sıkılırsınız. Ama bir “lifestyle” satıyorlar. Belediyede tamamen Pazarlamadan 
sorumlu insanlar var ve onlar herhangi bir belediye haricinde yapılan etkinlikte o !ehri nasıl 
pazarlıyor diye kafa yoruyorlar ve i!birli#ine gidiyorlar. SE$ 

Pazarlarımızdan biri Londra; "stanbul’dan sonra “Final Four” iki yıl üstüsüte Londra’da 
olacak. Karar verdik ama tamamen bir özel te!ebbüs bu. Belediye ile falan alakası yok. 
Oradaki kurulu!larla anla!ıldı. Belediye bunu duyunca, buraya "stanbul’a geldiler,  hemen 
toplantılar “set” ettiler. Yani biz bunu dı!arda nasıl sataca#ız, onlar da bilmek istiyor ve 
i!birli#i yapmak isitiyor. Belediyeden tamamen ayrı bir organizasyon ama, ki bu konuda en 
iyi !ehir Londra’dır.  $"S 

Barselona bana göre dünyadaki en güzel !ehir. Neden çünkü alı! veri! merkezi yok; neden, 
çünkü denizle müthi! bir ba#ı var; ve çok geni! caddeleri var. Evet 9-10 tane tarihi yeri var; 
Gaudi’nin etrafında toplanmı! bir !ehir aslında. Ama özellikle olimpiyatları kazandıktan sonra 
90’larda, !ehri tamamen turist odaklı bir hale getirdiler. Dolayısı ile daha pazarlama odaklı 
bakılabilirse bu !ehirler belli konularda örnek alınılabilir.  $"S 

Benim kent tanıtımı, pazarlaması anlamında iyiy örnek olarak bildi#im kendilerine has 
modelleri, kendileri için kurulmu! kurumları , finansal yapıları, olan !ehirler Londra, Berlin, 
Amsterdam, New York, Barselona. Bunların çok profesyonelce mesle#i pazarlama olanlar, 
Gül hanımın dedi#i gibi mesle#i bürokrat veya turizmci olmayan mesle#i pazarlamacı olan , 
pazarlama uzmanlı#ı olan insanlar tarafından olu!turulmu! ve yönetilen stratejileri var. bu 
modellerin incelenmesini öneririm. ÖÖY 
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Az önce verilen jenerik örneklerin dı!ında Yeni Zelanda, Pennsylvania, Tennessee gibi 
örnekler olabilir. Onlarda kendilerine has olarak, örne#in Yeni Zelanda sadece ye!ile, saflı#a 
odaklanıyor o !ekilde kendini konumlandırıyor. "stanbul’un da böyle sunabildikleri arasında 
en sa#lamını bulup bu !ekilde tek onunla ba!layıp daha sonra o jenerik markasını 
konumlandırılmasına geçilebilir diye dü!ünüyorum. MC 

Pek çok kent örnek alınabilir ama iyi !eyler örnek alınmalı. "stanbul çok özgün bir yer. 
"stanbul kendi planını kendisi yapmalı. Baktı#ınız zaman birçok dünya renklerinin özgün 
renklerini "stanbul’un semtlerinde görüyorsunuz. Her semti ba!ka bir ülkenin karakterini 
yansıtabiliyor. Yeni kenti var gökdelenlerin yapıldı#ı orası Dubai’ye  daha fazla benziyor. 
Roma’nın çok daha zengin bir potansiyeline sahip tarihi yarımada var. Yeni ya!am tarzına 
sahip Beyo#lu ve di#er bölümleri var, çok ayrı bir yerle!im yeri Asya bölgesi var. Çok farklı 
farklı özellikleri var.  AK 

• Hatta iklimsel olarak da farklılıkları var. Yazın "stanbul Bo#azında motorla dola!maya 
çıktı#ınız zaman sıcak bir günde bazı koylardan so#uk rüzgar eser, bazılarından so#uk. 
Ya da "stanbul ya#murlu dedi#iniz zaman bir yere ya#mur ya#ıyordur, !u anda burada 
gökyüzü masmavi. 

Mesela Serdar beyin verdi#i Barselona örne#i Barselona’nın sorunlarından ortaya çıkarak 
yeniden canlandırılmı! bir mekânsal tasarımdır. AK 

• Barselona’da !imdi o kumsalların oldu#u yerde endüstri artıkları duruyormu! bundan 
15 sene evvel; o bölgenin arkasında da çökmü! bir endüstri duruyormu!. O endüstriyi 
de#i!tirmi!ler, klasik endüstri yerine kreatif endüstrileri getirmi!ler çok daha de#i!ik 
yapılanmalarla. Bu endüstri kente aynı zamanda bir dinamizm kazandırmı!; bir!eyi 
çıkartınca bir kentten yerine bir !ey koymanız gerekiyor. Öndeki kumsallarda yıkılan 
eski binaların molozlarından yapılmı! yapay kumsallar. Bir yandan da oradaki bölge 
kayıyormu!; orayı da betonlarla düzeltmi!ler, oraya da yeni bir formül getirmi!ler. Bu 
da tabi çok önemli bir bahane ile ba!lıyor, o da Barselona Olimpiyatları. Olimpiyatları 
kentsel dönü!ümün ba!langıcı olarak kabul etmi!ler. 

Bir ziyaretçi olarak Barselona ile ilgili beni çarpan !ey az evvel Serdar Beyin sözünü etti#i, 
Arhan’ın sözünü etti#i plaj ve müthi! bir genç enerji oldu. Bana sorarsanız, Barselona’yı 
tanımla derseniz “genç ve hip” derim ba!ka hiçbir !ey demem. Gaudi bile çok arkadan 
çıkıyor. AMolu 

Bugün Amerika pazarı dünya için çok endikatif bir Pazar; bütün i!gücünün % 40 ı kreatif 
endüstrilerden geliyor. Bizim bu “creative class” dedi#imiz “yaratıcı zümre” diye çevirelim 
isterseniz, aslında dünyanın yeni “karar vericileri”, yeni etkileyicileri. Bunun içerisinde 
yazılımcılar var, müzikçiler var, sade eski güzel sanatlar tanımı ile sınırlı de#il bu; i!te 13 
kadar endüstri var. Bu karar vericiler grubu aslında dünyanın kanaatini belirliyor. AMolu 

Moderatörün Katkısı (Lütfi H. Ensari) 

Ben de konuya ili!kin stratejik yönetim açısından !unu söylemek isterim. Gerçekten 
performansın ölçümü çok önemli. Ama Toplam kalite Yönetiminde de kullanılır 
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“ölçmedi#iniz hiçbir !eyi iyile!tiremezsiniz”,  ikinci bir söz var “do#ru !eyleri ölçmezseniz de 
bir!eyi iyile!tiremezsiniz”.  Dolayısı ile bir çerçeve olması lazım; dolayısı ile bugün bir adım 
attınız, yarın da bir ba!ka yere eri!mek istiyorsunuz; oraya sizi yakla!tırdı#ı her an anlamanız 
lazım. “Leading” “lagging indicators” dedi#imiz gibi öncüleri sonuçları olması lazım; onların 
da Ay!egül Hocamın ilk turda söyledi#i gibi bir bütünselli#i olması lazım. Stratejiler böyle 
da#ınık bir !eyler de#il, ne yaparsam ne olur, Nasreddin Hocanın diken diktim, yün topladım 
sattım, para topladım gibi bir stratejik öyküsü olması lazım, performans göstergelerinin de. Ne 
yaparsam ne olur, o zaman ona gör hedef koyup do#ru yolda mı gidiyorum, çünkü varsayım 
alıyorsunuz belki yanlı!, sonuna kadar mı bekleyeceksiniz, acaba ne olacak diye. Yanlı! yöne 
gidiyorsanız i!aret varsa dönersiniz. 

Sonunda finansal ba!arıyı ölçmeniz lazım. Ama onu olu!turacak alt yapının olması lazım, 
süreçlerinizin iyile!mesi lazım, kimse hedef kitle onun da memnun olamsı lazım. Bütün 
bunları da ölçmeniz lazım.    
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Toplantı ses kayıt çözümlemeleri 

 

10 Nisan 2012, Yıldız Üniversitesi 

ODAK GRUP 1: 

"STANBUL TUR"ZM KONUSUNUN POTANS"YELLER"N" VE SORUNLARINI KÜLTÜR-
SANAT SEKTÖRÜ, E%LENCE ORGAN"ZATÖRLER", KÜLTÜREL VE YARATICI 
ENDÜSTR"LER TEMS"LC"LER"YLE TARTI$MAK 

 

TARTI$MAYA AÇILACAK SORULAR: 

Problem Te!hisi: 

!stanbul’da kültür sanat alanının geli"iminin önündeki engeller/problemler nelerdir? 

Görgün Taner – "KSV Genel Müdürü   

Bu konudaki çalı!malar defalarca yapıldı. Bununla ilgili 2 yıl önce yapılmı! olan stratejiler 
var (2010). Ancak çalı!malar sonuçlanmadı. 

Korhan Gümü! -  "nsan Yerle!meleri Derne#i Ba!kanı / AKB "stanbul 2010 Kentsel Projeler 
Direktörü 

Birincisi,  politikalar merkezile!mi!, yetkiler merkezi yönetimin elinde. "kinci olarak turizm 
projelerinin piyasa odaklı kurulu!larla de#il STK’larla yapılmaları gerekir. Üçüncüsü turizm, 
kültürel bir faaliyet de#il, ekonomik sektör olarak algılandı#ından piyasa kurulu!ları 
tarafından yönlendiriliyor.  

Banu Tuncay -   

En önemli eksiklik, yerel yönetimin deste#ini tam olarak kullanmamasıdır. Avrupa’da yerel 
yönetim deste#i çok kuvvetlidir. Bu da kültürel alanda yapılan i!lere güç vermektedir. 
"stanbul’daki temel sorun mekân sorudur. Mekânlar çok amaçlı yapılmamı!tır. Bu da yapılan 
i!lerin kalitesini etkilemektedir. 

Cem Yegül – Pozitif Tanıtım Organizasyon $ti.  

Yerel yönetimlerin (merkezi yetti zihniyetin) yakla!ımları önemli. Kültür ve sanat alanına 
bakı!ları farklı. Kültür sanat e#lence sektörüyle birlikte ele alınıyor. Büyük metropollerde 
e#lendirip dü!ündüren bir mantıkla yakla!ılıyor. Bunda hüzün de var ne!e de. Bizim 
toplumumuzda da ne!e ile ilgili bir sorun var. Yerel yönetimin zihniyetine yansıyor. Alt yapı 
mekân eksikli#i var. Mekânlarla ilgili alanlarda yerel yönetimin yakla!ımları sorunlu. Bu 
alana girmek isteyen yaratıcı endüstri ye girmek isteyenler için fon yaratılmıyor. 

Fırat Kasapo#lu -  TESDER Ba!kanı 
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Eksik ve yanlı! kanuni yapı var. Kültür endüstrisinin tabi oldu#u kanunlarla  ilgili fazla bir 
çalı!ma yapılmadı. Regülasyon yok. Bu maliyeden ba!lar idareye kadar gider. Turizmin 
kültüre katkısı içerik yönündendir. Kültür içeri#i zayıf. Yaratamıyoruz. Devletin eliyle 
yapılanlar var. Özel sektörün yolu açılmalı. Mekân yetersiz. "stanbul’da 120 salon var. Yanlı! 
yapılmı!. 100 tanesi bile kullanılamıyor. Yanlı! yapılmı!.   Mal çıkaramıyoruz. 
Koordinasyonsuzluk var. Standart yok. Belediye içinde de koordinasyonsuzluk var. 
Belediyelerin salonu var. Bo! duruyor. Özel sektörün, tiyatrocuların salonu yok. Bunlarla 
toplantılar yapılmalı. Kanun koyanların,  yaratanların, yerel yönetimin bu toplantılara gelmesi 
gerekir.  "ç regülasyon olmalı. Mesleki yeterlik gerekli. 

Görgün Taner – "KSV Genel Müdürü  

Öncelikler ve Kültür ve sanata bakı! sorunu önemli. "!le ilgili bir plan yapıyorsanız, gündelik 
ya!antınız içinde o plan yaptı#ınız !eylere ne kadar zaman ayırdı#ınız önceliklerinizle do#ru 
orantılı. Bu sadece yerel yönetimler için de#il,  Devletin de üst düzeyi de buna gündelik 
ya!antılarında ne kadar zaman ayırıyor? Bu konuyu ele alı! !ekli de#i!meli. "kincisi Kültür ve 
turizm arasındaki ili!ki tanımlanmalı. Kültür Turizm olacak diye tartı!ılan bir nesne olmaktan 
çıkarılmalı. "stanbul un Kültür ba!kenti oldu#u unutulup kaç turist gelece#ine bakıyoruz. 
Kültür ve sanatın kentle ili!kisi bina yapmakla olmuyor. "çerik planlaması yapılmıyor. 
Kültürel mekân ve alt yapı sorunu var. Kaynak ve yöneti!im modeli önemli. Kaynak ayrılıyor 
mu? Nasıl kullanılıyor? Do#ru kullanılıyor mu Buna bakılmalı. Kültür ve sanata bakı! açısı 
de#i!medikçe ve yapılanları siyasiler gelecekleri için bir yatırım ve bir istatistik olarak 
bakıyorlarsa rakam ve istatistik olarak kalır. Yöneti!im önemli. "stanbul’da yerel yönetimlerin 
ellerindeki kültürel mekânlarla ile ilgili içerik meselesi var. Bunlar yalnız onların de#il bir 
süre sonra Türkiye’de kültürel mekan ve sanatla ilgili kurulların da ba!ını a#rıtabilir. "n!aata 
yatırım yapıyoruz. "çerik yok.  

Güniz Atis Azrak – "MS Müzesi Direktörü  

Ben mikro düzeyde yakla!mak istiyorum. Sokaktaki insanlara soruyorlar. Kültür ve sanat 
hayatınızdan eksilirse ne olur diye? Gençliden ya!lıya pek çok ki!i kültür ve sanatı hayatından 
çıkarttı#ında ne hissedece#ini bilemedi. Bir !ey geli!tirmek için önce "nsanlara kültür ve 
sanatın önemi anlatılmalı ki bu geli!tirebilsin. Kültür ve sanat için kaynak gerekli. Kayna#ın 
do#ru yöneti!im modeliyle payla!ılması gerekli.  

Suay Aksoy -  CAMOC, Uluslararası kent Müzeleri Komitesi B!k. 

Devlet ve belediye kültür ve sanatı desteklemek için kolaylıklar ve politikalar üretemedi#ini 
dü!ünüyorum. Ba!ka ülkeler bunu yapmakla kalmayıp günlük hayata kadar indirgemi!ler. 
Fonlar da devlet ve belediye tarafından çok fazla sa#lanmıyor. 2010 de sa#lanan ancak 
kullanılmayan fonlar geri gitti. Benzinden bir kuru!luk fon iyi "!leyen bir model olabilirdi. 
Kimseyi de fazla incitmiyordu. Yararlanılabilirdi. Türkiye’de Bakanlık ve alt birimlerin 
bütçeden aldı#ı fonlara bakıldı#ında söylenecek fazla bir !ey yok. Hem fon yetersizli#i hem 
de model bilgisizli#i neticesinde arayı!lar do#ru sonuçlar vermiyor. Müzeler özelle!tirilmeye 
ba!landı. Acaba özelle!tirilmeli mi? Turizmi sivil toplum kurulu!larına emanet etmek do#ru 
mudur? Kültür ve turizm yakın akraba oldu#u halde biraz hasımdır. Dünyada kültür 
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bakanlıkları medya, spor, e#itimle bir arada bulunurken, turizm, ticaret bakanlı#ı ile birada 
bulunur. Gerek belediye ve gerek devlet kültür ve sanat alanlarında karar alma alanlarında 
payla!ımcı ve !effaf de#iller. Uygulamalar da öyle. Türkiye’de bireysel turizm de#il kitlesel 
turizme destekleniyor. STK’larda kitlesel turizmin arkasındalar. Hâlbuki dünyada kültür ve 
sanatı bireysel turistler fazla kullanıyorlar. Turistlerin kalı! süresi açısından da bireysel 
turistler kitlesel turistlerden daha uzun kalıyorlar. Bunlara e#ilmemiz gerekir. Bireysel 
turizmin yapılabilmesi için kültür ve sanatın çe!itlenmesi gerek. Sonuç fonlara dayanıyor. 
Devlet ve belediye yeterli fon sa#lamıyor.  

Ahmet Emre Bilgili -  "l Kültür ve Turizm Müdürü 

Belirtmek istedi#im üç husus var. Birincisi "stanbul’da kültür ve sanat etkinliklerinin 
bilinirli#i sorunu var. "stanbul çok büyük bir !ehir oldu#undan bilinirlik düzeyinde bir sorun 
var. Bunun a!ılması gerekir. $ehirde ne var ne yok bilinmiyor. "kincisi "stanbul’da ve kültür 
ve sanatın geli!mesi için i! dünyasının kültür ve sanata yakla!ımı ve bunun sahicili#inin 
sorgulanması gerekir.3. SÜ "stanbul’da ya!ayan !ehirli vatanda!ların kültür sanata ilgisizli#i 
ve kültür ve sanatı nasıl algıladı#ı sorunu var.  Ki!ilerin aidiyeti oldu#u sosyal yapılanma 
düzeyinde sorunu var. Çok önemli bir sanat etkinli#ine az ilgi gösterirken niteli#i dü!ük bir 
etkinli#e çok ilgi gösteriyor. "nsanların kültür ve sanata farklı yakla!ımları var. Bunlar da bir 
engel olarak sorgulanmalı.   

Ali Güreli –  "stanbul Sanat Fuarı Düzenleyicisi Ça#da! "stanbul Yönetim Kurulu B!kç 

Meseleye iki yönden bakmak istiyorum Birincisi gelece#e yönelik neler yapılması gerekir? 
"kincisi mevcut durum nasıl iyile!tirilebilir? Anlayı!ın de#i!mesi önemli. Türkiye son 10 
yılda çok büyük bir geli!me kaydetti. Ekonomi ve siyasette de#i!im oldu ancak kültür ve 
sanatta olmadı. 3. Aya#ı eksik oldu#unda gelece#in devamlılı#ını sa#lamak mümkün olmaz. 
3. Aya#ın da de#i!mesi gerek. Bu Ankara’dan kaynaklanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlı#ı 
turizm bakanlı#ı oldu ama kültür bakanlı#ı olmadı. Çünkü turizme verilen zaman ve destek 
çok fazla. Ki!i ba!ına dü!en para 3,5 misli artmakla birlikte, Kültüre ayrılan payda üç misli 
büyüdü mü? Hayır. Kültüre ayrılan para giderek azaldı. Ülkeyi zenginle!tirirken gelece#ini 
tehlikeye atıyorsunuz. Koordinasyon planlama eksikli#i var. Ayrılan paranın iyi kullanılıp 
kullanılmadı#ı da önemli.   Bunları planlayan denetleyen bir mekanizma eksikli#i oldu#unu 
dü!ünüyorum. 2010 ‘u bir yıllık bir operasyon olarak algılamadım. Yanlı!lıklar olmakla 
birlikte bilgi birikti. Bunu kullanmayarak çöpe attık. Mekanizmanın devamlılı#ını 
sa#lamayarak ve mekanizmayı farklı açılara getirmeyerek bu fırsatı kaçırdık.  2010 bir 
ba!langıçtı. "kincisi, elimizdeki mevcut ürünü acaba nasıl daha iyi kullanabiliriz? Mevcut 
ürünü yurtiçi ve yurtdı!ında tanıtmakta sorunumuz var. Türk insanına ve dünyaya ürünü 
tanıtmak gerek. Hızlandırmak gerek. "stanbul Büyük $ehir Belediyesi "stanbul kongre 
merkezine 250 milyon dolar harcadı. Lütfi Kırdar’a belki 100-150 milyon dolar harcadı. Haliç 
kongre merkezine 150 milyon dolar harcadı. Toplam 600-700 bin dolarlık ürünü i!letmecilere 
teslim etti. "!letmeci yatırımı yapmadı#ı halde çok fazla para istiyor. Amaç para kazanmak 
olmamalı. "!letmeciye verirken bu kongre merkezinin 100 günü kültür ve sanata ayrılaca#ı 
konusunda bir anla!ma yapılmalıydı. 
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Hakan Tanrıöver  -  "stanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi 

Koordinatörü ve Türkiye Kültürel "rtibat Noktası Sorumlusu  

Kültür endüstrisinin bir e#lence i!letmesi olarak algılanması ve buna ba#lı olarak 
sıradanla!ması en büyük sorun.  "stanbul’un kültürel bellek ve imge merkezli markalarının 
olmaması bir sorun. Tasarlanan ve ba!arısız olan marka giri!imlerinin !ehrin medeniyete ait 
alt yapıyla ili!kiye geçememesini bir sorun olarak görüyorum. Bir de !ehrin içindeki cazibe 
merkezleri tanımlanmamı! ve bunlara ili!kin Küçük alan planlarının olmamasını temel sorun 
olarak görüyorum. Kamunun kültür fonlanmasıyla ilgili süreçte turizm mastır planıyla ilgili 
bir grup toplantısını bu konuya ayırmak gerekir. Kamu kültürü nasıl fonlamalı? Kültürün 
fonlanmamasından !ikâyet eden kültür sektörü AB kültür programlarına yeterli ba!vuru 
yapmıyor.  

Doç. Dr. Asu Aksoy -  "stanbul Bilgi Üniversitesi Ö#retim Üyesi 

"stanbul’da kültür ve sanat sektörü son 10 senedir özel sektör üzerinden geli!ti. Türkiye’deki 
di#er !ehirlerle "stanbul’u kar!ıla!tırdı#ınızda Sponsorluk üzerinden yürüyen bir kültür sanat 
sektörünün ne kadar tek bacaklı olaca#ını vurgulamak gerekir.  Sadece sponsorluk sadece özel 
sektör i!letmecili#iyle giden bir kültür sanat stratejisi olamaz. Kamu deste#i önemli. "stanbul 
belediyeleri kültür harcamaları için önemli bütçeleri var. Ba#ımsız kültür sanat aktörlerine 
kullandırılmıyor. Bunlar !effaf mekanizmalar de#il. Önceden ilan edilen programlar 
çerçevesinde kullandırılmıyor. Projelere yönelik finansman mekanizmaları de#il. Bunlardaki 
i!leyi! !öyle. Belediye ba!kanına gidip bir dosya bırakıyorsunuz. Zorlu süreçlerden 
geçiyorsunuz. Burada kalite sorunu da ortaya çıkıyor. "hale süreçleri kültür için çok zor. 
Kalite sorunu ortaya çıkıyor.      "stanbul’da, Türkiye’de Ba#ımsız sanat aktörlerine 
kurulu!larından sonra yani ilk 3 yıllık te!vik programı var. Ancak sonra bu kurulu!ların 
operasyonel bütçeleri için para yok. Kamu deste#i söz konusu de#il. AB fonları ise sizden 
%50’lik finansman deste#i istiyor.  Kültür ve Turizm bakanlı#ının bu finansman deste#ini 
sa#lamak için bir havuz olu!turması gerekir. AB fonlarından destek sa#lanması için te!vik 
edilmeli. Son zamanlarda te!vikler konu!uluyor. Ticaret ve sanayi bakanlı#ı, ekonomi 
bakanlı#ı te!vikleri konu!uyor. Bunlar ihracat malı için verilen te!vikler. Kültür ve sanat bir 
ihracat malı olarak görülmüyor. Görsel sanatların üretilmesi için te!vik yok. Proje finansmanı 
yok. Altyapı yok. Alt yapı yönetimleri kar misyonuyla hareket ediyor.  Kamu misyonu olarak 
dü!ünüldü#ünde kültür ve sanata gün ayrılması yok sayılıyor. Aktörlere de bakmak gerekir. 
Niçin biz AKM için güç olu!turamadık. Hasan pa!a gazhanesi de 2010 sürecinde de 
kazandırılamadı. Yerel yönetim mekanizmaların ba#ımsızlı#ını kazanması gerekir. Türsab’a 
vererek bu i! olmuyor. Kamu misyonunu açmak gerekir. Bunlar nasıl olacak? Kültür sanat 
dedi#imizde bunun içinde moda, kütüphane, do#al alanlar var. Farklı birimler arasında 
koordinasyon yok. Farklı birimleri bir araya getiren bir perspektif tuturulmalı. 

Cengiz Kenan Görenda#lı -  Ayasofya Müzesi 

Toplumda kültür kaygısı yok. Kültür politikalarının i!ler hale getirilmesi gerekir. E#itim 
önemli.  
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2. BÖLÜM 

Her biriniz kendi alanınızda ve kendi gözünüzde biraz önce tartı"ılanları kim en iyi 
yapıyor? Hangi "ehir, hangi kent, hangi ülke neyi farklı yapıyor? Biz bunu yapabilir 
miyiz? Nereden ba"layabiliriz? Öncelikli üç adım ne olmalıdır? 

Korhan Gümü!  

Kültür politikaları ba#lamında 2 tane farklı yakla!ımdan hareketle ne yapılabilece#ini 
örneklendirmek istiyorum.    Genellikle Milli sınırlar içinde bir kültür politikamız var. 
Kültürel miras problemati#i oldu#unda bu in!a problemi olarak görülüyor. Kültü, in!a 
meselesi olarak algılanıyor. Milli programlar içinde görülmesinden dolayı kültür araç 
salla!tırılıyor. AB’ye bakmak gerekir. Bize yakın bir hedeftir. AB deste#iyle yapılan "stanbul 
Fener Balat projesi dikkate alınmamı!tır. Farklılık, "nsanlar yerinden edilemeden proje 
yapıldı. Kentsel dönü!me projelerine alternatifti. "htiyaç analizini ba#ımsız kurulu!lar yaptı. 
Planlama safhası uluslararası yapıldı. Projelendirme safhasında yarı!macı bir ortamda sadece 
uzman kurulu!ların olu!turdu#u uluslararası bir ça#rı yapılarak hizmet alındı. Proje 
hazırlandıktan sonra kapalı uçlu süreçlere geçildi.  Yani, "haleler 3. A!amada yapıldı. Kültür 
sanat meselesi marjinal de#ildir. Ekmek su kadar de#erli.  Çünkü insanın ya!am çevresinin 
nasıl demokratik bir !ekilde planlanaca#ını gösteriyor. 2004 ten beri UNESCO’nun statükoyu 
temsil etti#i söylendi. Birtakım insanların proje i!i almak istedikleri söylenerek siyasetçiler 
UNESCO’ya kar!ı oldular. Türkiye’nin dâhil oldu#u sözle!melere dahi adapte olamıyoruz. 
Türkiye’de bu iki milli program çatı!ma alanı olarak görülüyor. Bu da tahribat yaratıyor. 
Diyalogu ortadan kaldıran ve her !eyi araç salla!tıran ve ya#malatan bir durum söz konusu.  
Fetih metaforu buna örnektir. "stanbul’daki tek kent müzesinin Fetih üzerine kurulması bunun 
önemli bir göstergedir. Alt sınıf yükselmesi kültürde hala fetihle temsil edilmektedir. Fetih alt 
sınıfın kültürü anlama !ekli. Muhafazakâr kesim daha cesaretlidir. Demokratikle!mede kültür 
ve sanat lokomotiftir. Fiziksel mekânlarla ilgili planlama iyi de#il. Evlere !enlik bir ihale 
sistemi var. Yaratıcı i!lerle bu ihale sistemi çalı!maz. Ba#ımsız kurulu!lar bunlara müdahale 
etmeli. Kültür ve sanat bürokratlara bırakılmamalıdır.  

Banu Tuncay  

"dari izinler ve kendimizi anlatabilmek için çok fazla kapı çalıyoruz. Özel sektörün yapmak 
istedi#i i!lerin ço#u sponsor deste#iyle yürütülüyor. Sponsorlar da mali kriz ya!adıklarından 
i!lerin büyüklü#ü ve kalitesi tartı!ılmaya ba!landı.  Sponsor yeterli de#il. Avrupa’da fonlar 
var. Yerel destek var. Avrupa’da birçok ki!i sponsoru anlayamıyor. Kültürle ilgili yaptı#ımız 
i!lerde, Devlet’le ilgili kapıları çalamıyorsak temsilciler olmalı. Temsilciler e#itimli ve 
mevzua hâkim olmalı.  Ve onlar vasıtasıyla derdimizi anlatabilmek belki kısa vadeli bir 
çözüm olabilir. "stanbul’da bir sürü i!ler yapılıyor. Ancak bunlar do#ru paketlenip do#ru bir 
!ekilde ortaya konmuyor. Turist, Konser, müze vb. gibi dâhil olabilece#i paketleri satın 
alamıyor. Bu paketler "stanbul’u 2-3 günde tanıyabilece#i noktalar. Bunların do#ru 
paketlenmedi#ini dü!ünüyorum.  

Cem Yegül  
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Londra, Paris, Berlin,  New York, Venedik kültür !ehirleri. Sıfırdan olu!turulmu! ve kendi 
kültürünü yaratan !ehirler de var. Las Vegas gibi.  Bunlara hangi desteklerin sa#landı#ını 
bilmiyorum. Ancak bizde, bu meseleyi ele alı!ta çarpıklıklar var. Kültür sanat turizmi pastası 
var. Biz bunun içinden nasıl pay alabiliriz gibi bir yakla!ım var. Bir de milli kültür meselemiz 
var. Kültürü tanımlama biçimimizde de bir sorun var. Kültür sanat mutlak özgürlük ve ifade 
alanıdır.  Kültür sanatta do#al olan hakim güçle çatı!masıdır. Kültür sanatı biz nasıl 
ehlile!tirip kendimize benzetir ize bakıyoruz.  Bu ahlaki ve felsefi bir meseledir.  Ahlakı 
tanımlamaya çalı!ıyoruz. Ahlak bireyseldir. Toplumsal ahlak yoktur. Birey ehlile!tirmeye 
çalı!ılıyor. Hâlbuki kültür sanat topluma farklı !eyleri gösterme i!idir. Meseleye böyle 
yakla!ılmalı diye dü!ünüyorum.  

Fırat Kasapo#lu  

"stanbul’da 39 tane belediye var.  Bu filmin harçları 70.000 doların üzerinde tuttu#u için bu 
film yapılamadı. Belediye ile i!lerde düzensizlik, organizasyonsuzluk var. Kültür 
endüstrisinin her tarafında bu var. Kültürü desteklemiyoruz. Kültür endüstrisinin ticari 
tarafında çok ciddi kayıt dı!ılık var. Bunun böyle olmasının nedenlerinin ba!ında vergilerin 
yüksek olması, regülasyonun olmaması, ihale kanunu. Bu "hale kanunuyla kaldırım ta!ı bile 
alınamaz. Yanlı!lıklar var. Turizm alanında paketlerde %18 KDV ödendi. Oysa otellerde 
KDV %8 oldu#u ve  % 10’un bo!u bo!una devletin bir cebinden çıkarıp di#erine koyuldu#u 
gibi bilgisizlikler var.  Yerelle özel birle!miyor. Dünyanın büyük ülkelerinde yerel özel 
beraberdir. Özel sektöre katkı yapmayın yolunu açın yeter.   

Görgün Taner 

Kültür turizmi kültürel miras de#il her türlü üründür. Her türlü kültürün turizmi yapılabilir. 
Turizm olsun diye kültür üretimi de#il, üretilen kültürün uluslararası alanda 7 milyar insanla 
payla!ılabilecek !ekilde yapılacak tanıtım kültür turizminin tanıtımıdır. Kültürün yeniden ele 
alınması için birtakım temel noktalar var. Bazı ön kabuller var. Birincisi kültürde 
yerelle!menin fikren kabul edilmesi gerekir. "kincisi, fikir ve ifade özgürlü#ü konusunda çok 
önemli adımların atılması gerekir.  Çok kültürlülü#ün anayasaya girmesi lazım.  Kültür ve 
sanata olan ilginin yöneticiler nezdinde de bir ön kabul olması gerekir. Sonuncusu kaynak 
meselesidir. Kültür ve Turizm Bakanlı#ı’nın bu yıl  bütçeden aldı#ı pay binde 4 ‘ten binde 
5’çıkmı!tır. 1. 7’nin, 1,1’i turizme gidiyor. Geriye 600 kadar bir !ey de kültüre kalıyor. 
Kültürün fonlanması çe!itli ülkelerde farklı !ekilde yapılıyor. Onların yapısal durumu farklı.  
Avrupa ülkeleriyle böyle benchmarking yapılmaz. Yapısal fark var. Avrupa farklı, Amerika 
kültürü farklı fonluyor.  Herhangi bir festivali ya da kültür sanat mekânını çekin.  Yerel 
yönetimin, kamunun, federalin buna katkısı %60- 70’ lerdedir. Türkiye’de bunu neden böyle 
yapmıyoruz.  Önümüze bürokratik ve mental sorunu var. Bunlardan biri Avrupa’da city tax 
diye bir !ey var. Yerel yönetim bunu alıyor sonra götürüp kültür sanata da#ıtıyor. Türkiye’de 
de çıkartın. Buna ili!kin bir irade kullanımı var mı? Nasıl para ayırıyorsunuz? Sa#dan soldan 
sponsor buluyoruz. Yerel yönetim kendi belirledi#i bir etkinlik için özel sektörden destek 
alınması gibi dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir formül ortaya çıkıyor. Yerel yönetimin 
para ayırması için mevzuat düzenlenmeli. Bu kaynak nasıl kullanılacak? Avrupa’da bu 
kaynaklar da#ıtılırken nasıl bir prosedür uygulanıyor? AB’de ne yapılıyor?  O prosedürleri 



!

uygularsın. "ngilizlerin bir lafı var. Parayı vereceksin. Ba#ımsız bir kurul olu!turacaksın. O 
kurul bu paraları kültür sanata da#ıtacak. Ama sen karı!mayacaksın. "!te problem burada 
çıkıyor. Siyaset para verip gidip orada konu!mayacak. Bu nasıl olacak bilemiyorum.  
Uluslararasılık diye bir !ey daha var. Kültür kurumlarının önemli özelliklerinden bir tanesi 
uluslararası bir network’e sahip olmaları ve uluslararası ili!kiler kurarak uluslararası ortak 
üretimlere imza atmaları. Bizde kültür sanattaki öncülerimize baktı#ımızda onların 
uluslararası networklerinin olmadıklarını, hiçbir uluslararası projeye dâhil olmadıklarını ve bu 
alanda bilgi birikimlerinin yetersiz oldu#unu görüyoruz.  Bu do#aldır. Ancak var olanlardan 
yararlanmak gerekir.    Bizde olmayan bu.  2010 da yapılmaya çalı!ıldı. Ama nereye kadar 
gitti. Belki Suay Hanım bizi bilgilendirir. Belediyenin ihale i!inden kurtulması gerek. Cemal 
Re!it Rey’in programlarını olu!turup 6 aylık ihale sistemiyle çıkartıp sonra da ba!kası 
girmesin diye o ihale sisteminin içine kültür A$’yi tanımlamak sadece bizim ülkede vardır.  
Bunların da de#i!mesi lazım.  Yerelle!me konusuyla ilgili, yapılacak projelerde, "stanbul gibi 
13 milyon ki!ilik bir kentteki kültür sanat faaliyetleri o kentteki gösteri sahne sanatları bale 
vs. gibi adlandırılamaz. O ba!ka bir !eydir.  Kültür ve sanatın tanımını da böyle yapmayalım. 
Bu ba!ka bir !eydir. 13 milyonun üretti#i ve estetik disiplin içinde üretti#i her !eydir. Ve bu 
kentin her yerinde mümkün olabilir. Bunun için kentin her yerine bunun olu!ması için gerekli 
iklim olu!turulmalıdır. Bu iklimi olu!turmadı#ınızda isterseniz Avcılar’ a24 tane kültür 
merkezi yapın orası bo! kalacaktır. Sünnet dü#ünü yaparsınız. Ba!ka bir i!e yaramaz.   

Hakan Tanrıöver  

Ele!tirilerde haklı yönler olmakla birlikte, ben ele!tirileri, !ikâyet edilen duvarları kurmak 
olarak algılıyorum. Belediye ve merkez ayrımını iyi koymalı. Türkiye’nin Avrupa birli#i ile 
yürüttü#ü kültür müzakere faslını da yürütüyorum. Belediyenin 10 verip de karar yürütme 
mekanizmasında olmadı#ı hiçbir Avrupa ülkesi görmedim. Birincisi bu. "kincisi Avrupa bunu 
nasıl yapıyor? Tüzel ki!ilik olmanız gerekli, 2 yıl bu alanda faaliyet göstermeniz gerekli. 
Türkiye’de kültür sanat fuarı yapılıyor. Bunu yapan kurulu!lar Avrupa kültür fuarına 
müracaat etmiyor. "stanbul Bineal’ine yeni müracaat etmeniz için ısrarcı yakla!ımlarımız 
oldu. Siz bir faaliyet yapıyorsunuz ve kamu kendi ba#lamı! oldu#u uluslararası ili!kilerle size 
yapmı! oldu#unuz faaliyetlerin  %50 sini destekleyece#im diyor. Siz müracaat etmiyorsunuz. 
Türkiye 2007-2013 yılları arasında Avrupa kültür programına 400 milyon Avroluk fona tam 
üye olarak kültür sanat projelerine müracaat edebiliyorlar. Geçen yıl "stanbul’dan buna 
müracaat eden kurulu! sayısı bir. Yılda minimum 200, maksimum 500 bin Avro destek 
veriyoruz. Bu 2,5 milyon Avro’ ya kadar da çıkabiliyor. "kili i!birli#i çalı!malarına destek 
veriyoruz. Türkiye’den müracaat eden kurulu! sayısı iki.  Sponsorlu#un bu kadar yaygın 
olarak kullanılması acaba "stanbul’daki özel kültür sektörünün tercih etti#i bir yöntem 
oldu#undan mı kaynaklanmaktadır? Siz bu kadar uluslararası proje yapıyorsunuz onlardan 
olur alamıyorsunuz. (Kendisine cevap veriliyor). Hayır. Sizin bahsetti#iniz fondaki 
kurallardan bir tanesi 16 ülkede faaliyet gösteren etkinlik yapmanız gerek. Hakan bey cevap 
veriyor. Hayır, Çok yönlü i!birli#i projelerinde Sizle artı 5 ortak ya da siz artı 2 ortak.  

Sizler uluslararası projelere katılıyorsunuz ortaklarınızdan olur beyanı alamıyorsunuz.   
Çünkü uluslararası ili!kileriniz kurumsal de#il. Bu yönde kalan projeler de var. "hale sistemi 
ile ilgili getirdi#iniz ele!tiriler vs. konusunda !unu söylemek istiyorum. Sinop’taki bir çalı!ma 
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için 9,2 milyonluk bir hibe aldık. Biz bu konudaki meslek örgütlerine gittik. Bize katılmadılar. 
"hale !artnamesini beraber hazırlayalım dedik gelmediler. Biz !imdi Kültürel miras dostluk 
derne#i ve Avrupa Kültür Derne#i ile bu ihale !artnamesini hazırlıyoruz. Bu ihale sürecini 
açık yürütüyoruz. Gerçekten katkı vermek isteyen profesyonel yönde bir ana yönetim planı 
yapmak istiyoruz. Tek modelle bir ortaklı#ımız var ve onu yürütüyoruz. Ele!tirilerinize 
katılıyorum ama kesinlikle i!ler muhafazakârlık yöntemi bizim çocuklar yöntemiyle 
yürümüyor. Kültür Bakanlı#ının yapmı! oldu#u faaliyetlere biz sürekli kolayla!tırıcı ve 
yardımcı olmaya çalı!ıyoruz. Güzel sanatlar genel Müdürünün yapmı! oldu#u desteklerin 
yerini bulması için toplantılar yaptık. "leti!im eksikli#ini tartı!abiliriz. Bir örnek daha vermek 
istiyorum. Mustafa Ayaz müzesi Kültür Bakanlı#ı kar!ısında Balgat’ta bir yer açtı. Her !eyi 
kendi imkânlarıyla yapmı!. Oranın i!letilmesiyle ilgili bir fonumuz var. Gidip konu!alım 
dedik. Ancak buranın hiçbir tüzel ki!ili#i yok. Avrupa birli#i neyin üzerinden ölçece#iz diyor. 
Sivil toplum diyalogunu nereden kuraca#ız. Bu arama toplantısı yapılması gereken bir konu. 
Bir sözüm de "TO’ya. 17.000 meslek kurulu!umuz var gözüküyor.  %85’nin biz adres ve 
telefonunu bulamadı#ımız insanlar. Diyalogu nasıl kuraca#ız, kiminle ortak olaca#ız. Web 
sayfamızda desteklerimiz var. AK partiyle do#rudan ili!kili kaç tane !ey bulabilirsiniz? 1.7 
olan bütçemizin 1,1’i kültür turizm diye ayrılmıyor. 1.1’i zaten personel gideri. Turizme 
17.000’lik bir !eyimiz var. Turizme tanımlanmı! bir giderimiz yok. Bir yeri restore etmek 
istiyorsanız %75’ine kadar destekliyoruz. Ama otel yapımı için destek vermiyoruz.  

Güniz Atis Azrak  

Ben konuyu farklı bir yere ta!ımak istiyorum. "stanbul’un avantajları dezavantajları var.  
Tarihimiz, do#al güzelliklerimiz vs. var. Viyana, Londra, Paris’i örnek alabiliriz. Kültür ve 
kültür turizmi alanında kendini geli!tiren Birle!ik Arap Emirlikleri de var.  Do#al güzelli#i 
yok. Elindeki birçok !ey bitince önce turizme yöneldi. Gerçek bir turizm oda#ı olmaya 
ba!ladı. Bu da azalınca kültüre yöneldi. Kültürü de ticari amaçla yapıyor. Disneyland 
kurmuyor. Louvre’u getiriyor.  Orada yerel ve özel sektör de bunu destekliyor. Ben bunu 
do#ru örnek olarak görüyorum.  

Daha önce konu!tuklarımızın yayılması için öneri ne olabilir? Tabii ki devletle özel sektör 
elele yürümeli. "leti!im içinde olmalı. Daha fazla etkile!im içinde olmalı. Bunlar olması 
gerekenler.  

Halka indirerek yapmamız gereken !eyler de var. Gençli#e yatırım yapmak. Biz büyürken 
okul ya da ailemiz bizi müzeye, konsere götürürlerdi. $imdiki gençlik böyle büyümüyor. Çok 
fazla imkânları var. Gençlik bunlarla büyüdü#ü zaman yarın bunu normalinde kabul ediyor ve 
daha ileriye ta!ıyor. Bunu önce kendi içimizde kabul etmek ve yurt dı!ına da yaymak 
gerekiyor.  

Suay Aksoy  

"!in içinde bir e#itim meselesinin oldu#unun altını çizeyim. Sizin (Güniz hanıma dönerek) 
söyledi#iniz tamamen bu. (Hakan beye dönerek ) Bu kadar fazla bir talepsizlik varsa 
kurumlarımızı da bu konuda e#itmek gerekir. Bunu formel ve adını koyarak yapmak gerekir. 
Arap Emirliklerine de#inildi Ben de farklı bir yanını söylemek istiyorum. Kültürün bir tarih 
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bir de bu gün (üretim) boyutu gerçe#inin oldu#unun önemli oldu#unu dü!ünüyorum. 
"stanbul’u bir cazibe merkezi, süreklili#i olan bir yer yapmak istiyorsak bu çok önemli. E#er 
kültür ve sanat alanında biz çe!itlenmeye ve zenginle!meye gitmez isek, bunu sadece, 
anıtlarımız, müzelerimiz, Kapalıçar!ı’mıza hapsedersek (üretimi bugünle 
zenginle!tirmiyorsak) o zaman biz ancak Ortado#u kentleriyle rekabet eder hale geliriz. Bu 
illa kazanaca#ımız bir rekabet de olmaz. Çünkü biz bir yandan da "stanbul’un tarihsel ve 
kültürel katmanlılı#ını yalınla!tırıyoruz. Silikle!tiriyoruz. Do#aya bakıyoruz. Bir "slam 
Sanatları müzesi kurmu!,  bir web siteleri var. Adamların misyonu var. Ben dünyanın en iyi 
"slam sanatları müzesi olaca#ım diyor. Ve daha koleksiyon topluyor. Bizim Türk ve "slam 
Eserleri Müzemize bakıyorum. 84’ten beri aynı !eyler, te!hirler duruyor. Bir kendine has web 
sitesi yok. "nsanlar oraya götürülürse gidiyor, götürülmezse ke!fetmesi lazım. Ke!if çok zor. 
Bunu yeni ya!adım. Ö#rencilerimle geçen hafta Türk "slam Eserleri Müzesine gittik. Orayla 
ilgili ödevleri vardı. Bir durum analiz raporu çıkaracaklardı. Bir stratejik plan önerisi 
geli!tireceklerdi. Orada bir enformasyon kiosku var. Sultanahmet dura#ında. Tüm dünyada 
aynı ikon olmasına ra#men burada özel bir " yaratılmı!. Bir yabancı oranın enformasyon 
bürosu oldu#unu anlaması mümkün de#il. "çerde ve dı!arda 2010 bro!ürleri var. Sadece bir 
tane bro!ür var o da 1453 Fetih Müzesinin bro!ürü. Müze kartı oradan alabiliyorsunuz ama 
bildi#iniz gibi sadece yerli halk müze kartı alabilir. Hâlbuki Londra’dan Fransa müzeleri için 
kart alabilirsiniz. Bu tip odak toplantılarını yapmak yerine devlet ve belediyenin deste#iyle 
ba#ımsız uzmanlardan olu!an ve kuralları konularak olu!turulmu! bir kurulu hayata geçirmeli. 
Uluslararası networklere katılma hususunda konuda uzman olmak gerekir. Bürokrat olmak 
yetmez. Bu konuda devletin ve belediyenin bize güvenmesi gerekir. Biz bu ülkeyi temsil 
ediyoruz. Bu kenti temsil ediyoruz. Burada yaptı#ımız i!lerin dünya ile payla!ılması için bir 
!eyler yapmaya çalı!ıyoruz. 

Ali Güreli 

Direkt sorunuza cevap vermek istiyorum. Dünyada ba!arılı örnekleri sordunuz.  1993-94 
yıllarından beri inceledi#im bir husus.  Turizmde ba!arılı örnekleri inceliyorum. En ba!arılı 
örnek Amerika.  Amerikalılar 1906 yılında Chicago’da bir örgüt kuruyorlar. "smi Chicago 
Convention and Visitors Bureau.  Büro  olarak dü!ündü#ünüzde  bir örgüt gibi 
dü!ünüyorsunuz. 1994 yılında Chicago visitors buro’da ki ki!ilerle yapmı! oldu#um 
görü!mede yıllık bütçelerinin 325 milyon dolar oldu#unu ifade ettiler. $imdi ne kadar 
bilmiyorum. New York’ta da benzer bir rakam vardı. Ve gördüm ki 1996’dan itibaren 
Amerika’nın bütün kentlerinde bu bürolar var. Bunların görevi o !ehrin öncelikle Amerika 
içindeki !ehirlerle rekabetini sa#lamak. Sa#larken ürünü geli!tirmek, ürünün eksiklerini 
ortaya koyup kim tamamlayacaksa kendileri de tamamlayabilir. Bu !uraya kadar inmi!. Yani 
bir taksi !oförü araba içinde sigara içiyorsa uyarmak, alt örgütü uyarmak da conventional 
büronun görevlerinin içinde var. Hava alanından ba!layarak tüm !ehrin içini kapsıyor. Bunun 
içinde kültürel etkinlikleri desteklemek var. Kongreleri desteklemek var. $ehre daha fazla 
zenginlik, renk katmak adına her türlü i!i yapmak var. Ve bu sayede önce kendi aralarındaki 
rekabet ediyorlar sonra dünya kentleriyle yarı!ıyorlar. Yine inceledi#im San Francisco bir 
milyon nüfuslu  çevresini de içine alırsanız 5 milyon nüfuslu  ama dünyanın her yerindeki 
insanın tanıdı#ı bir kent  bir isim. "stanbul’la yanyana  yazarsanız ne ifade etti#ini siz 
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dü!ünün. Bütün dünyaya anlatmı!lar. Bütün dünyadan da insanları bu kente çekmek için her 
türlü i!i yapıyorlar. Daha sonra bunun farklı bir modelini "spanyollar yapmı!.  Onları da 
ayrıca incelemi!tim. "spanyollar bu konuda çok ba!arılı. Mesela Barselona kenti bu nedenle 
ortaya çıkmı!tır. Barselona’yı Barselona yapan convention büro’dur. Onun ba!ındaki zattır. 
Önce !ehre olimpiyatları kazandırdı. O olimpiyatlarla !ehirdeki alt yapı de#i!mi!tir. Alt yapı 
zenginle!mi!tir. Daha sonra onun içine içerik katma i!inde büroyu yönlendirmektedir.  
Buradaki önemli !ey  1) $ehirdeki city tax denen bu !ehre kültürel amaçlı gelen herkesin 
harcadı#ı paradan ekmek yiyen herkes buna katkıda bulunacak. Yani city tax’teki  her 
faturanın altında bir yüzde yazar. O yüzdenin de bir parçası bu amaçla bu büroya gider. 
Bütçeyi böyle yaratmı!lar. Hem herkesin buna katkı sa#laması be herkesin bundan hesap 
sorma hakkının do#ması Yani vergi verir gibi. 2. Konu yönetiminin özerkle!mesi yani 
kesinlikle siyasetten ve di#er etkenlerden uzak olması.  Yapının özerk kurulması. Ba#ımsız 
hareket edebilmesi.  Birileri atanmıyor. Birisinin yakını atanmıyor. O !ehrin önde gelen 
insanları ve rolü olan insanlar bu insanı seçiyor. Veya yönetimi seçiyor. Özerk yapı olması 
çok önemli. "spanyanın en büyük ba!arısı bu sistemi kendi içinde bölgesel olarak kurmu!. 
Çünkü "spanya bölgelerden olu!ur. Bu bölgelerin içinde bu mekanizmayı kurmu!. Hepsi 
birbirinden ba#ımsız. Ama üstte de bir örgüt var. $ehirler birbiriyle yarı!ıyor. Bütçe de ona 
göre harcanıyor. 3. Olarak da katılımcılık önemli. Zaten insanlar bunun içine kendileri parasal 
olarak katkıda bulundu#u zaman orada yer almak isteyeceklerdir. Bütün örgütlerin aynı 
zamanda bütün ticaret erbabının da içinde oldu#u bir yapının olu!turulması gere#i var diye 
görüyorum. Las Vegas çok enteresan bir hikayesi var. Las Vegas conventional büro çok 
ba!arılı bir örnektir. Çünkü bizim gençli#imizde kasino !ehri olarak bilinen Las Vegas bu gün 
o yapıdan tamamen çıkmı!tır. Çünkü kongre, kültür, alı!veri! turizmini geli!tirmi!tir.  New 
York’taki bütün !ovlar orada yer alır. Mutfak kültürünü geli!tirmi!tir.  En iyi restorantlar 
oradadır. Bir ki!inin Kültürel bir Seyahat etmesi önemlidir ama ailenin seyahat etme kararında 
çocukların rolü çok büyüktür. Orası bir çocuk cennetine dönü!türülmü!tür. Bununla da 
yetinmeyip bir evlilik dünyasının merkezi haline getirilmi!tir. 15 dakikada evlenirsiniz. "!te 
bunları yanyana yazınca bu deneyimlerden yararlanmak mümkün ama benim tavsiyem bu 
örgütlerden bir iki ki!iyi buraya davet edip,  yaptıklarını dinlemek. 

Hakan Tanrıöver  

Benim de önerim bo#az köylerini de içine alacak !ekilde küçük modül alan yönetim 
ba!kanlıklarının kurulması ve 5225 sayılı yasa ile emlak vergilerinin %10’ o belediyeler adına 
il özel idarelerinde toplanıyor. Buraların bir tasarım merkezi haline getirilerek finansmanının 
bu vergiler aracılı#ıyla sa#lanmasını öneriyorum. Bunu uygulayan bölgeler var (Venedik vb.) 

Arzu Aksoy  

Ben de bu söylenenlere katılıyorum. "stanbul’un merkezi kültür turizmi stratejisi söz konusu. 
Geçenlerde adalar belediyesi adalarda ya!ayan sivil toplum kurulu!ları temsilcilerinin 
katıldı#ı bir adalar yönetim planı yapılması için bir inisiyatif ortaya çıktı. "stanbul çok büyük 
bir yer. "stanbul’da yerelle!menin yerelle!mesi de bir problematik var. Adalar bir olgu. 
Beykoz bir olgu vb. Buralar sit alanı. Ve Sit alanlarıyla ilgili yönetim planlaması 
mekanizması kanunlarla tanımlanmı! durumda.  Bu yönetim planlama ofisleri aynı zamanda 
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bir kültür turizmi boyutunu da içermektedir. Bu  alan yönetim alan ofisleri bir tanıtım ajansı 
haline de gelebilirler. Bu ofislerin nasıl finanse edilece#i, bu ofislerin finansmanının sektöre 
nasıl döndürülece#i konusunu çalı!mak lazım. Bizde de bazı araçlar var. Bunlar yönetim planı 
diyorsunuz mekanizması mekanizması diyorsunuz. Ama bunları kimse bilmiyor,  belediye de 
bilmiyor. Bunların bilinmesi için sivil toplum kurulu!larının öncü olması gerek.  

Cengiz Kenan Görnenda#lı  

Bu benim ilk toplantım. Söyleyecek bir !eyim yok.  

Moderatör söz eklenmek istenen bir !ey var mı diye sordu#unda,  

Korhan Gümü!  

Ben Hakan Beyin görü!lerini merak ediyorum. Kültür endüstrileri dedi#imde bo! zaman 
kültürü ile ilgili,  gösteri sanatları falan algılıyoruz ama Cuma günü Kadir Topba!’la 
birlikteydik. Taksim kı!lası ile ilgili bir toplantı yaptık. Benim üç bin tane projem var dedi. 
Biz bunları in!aat olarak mı kültür faaliyeti olarak mı görece#iz. Orada, Sütlüce’de gidin 
görün bir projeler tapına#ı var. "çinde yüzlerce proje, maket var. "stanbul’un deney alanı 
laboratuvarı olması gerekirken en pespaye !ekilde i! görsün diye yapılmı!. Ama para 
harcanmı!. Projeler tapına#ı bile proje olarak bakılmamı! in!aat gibi bakılmı!. 19. Yüzyıl 
kültür tanımından nasıl kurtulaca#ız.  Bakanlı#ın yapısı buna engel mi te!kil ediyor? Hepsi 
bilgi ile ba!lar. Bilgi yönelimli bir toplum olmayı istiyoruz.  Bir Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlü#ü var. Bu seksiyonla!ma bile kamu zekâsının nasıl örgütlendi#i hakkında bir fikir 
veriyor. Bunu a!mada alan yönetim ofisleri entegre bir araçtır. Kültür ba!kenti bu neoklasik 
anlayı!ı a!mak için olu!turulmu!tu. Kültür ba!kentinin çok tanımı var. O tanımları bir kenara 
bırakalım. Asıl ba#ımsız insanların kültür ba!kentine bakı!ları entegre bir yönetim ve bilgi 
yönelimli bir alet aleti olması ki bu alet "stanbul’un en stratejik konusunu yani arkeoloji olsun 
ula!ım olsun, bilgi yönelimli oldu#unu göstermemiz gerekti#i için biz böyle bir giri!im 
ba!latmı!tık.  Acaba Bakanlık bu konuda deneysel bir !ey,  laboratuvar gibi çalı!acak, bir 
entegre bir bakı! yanı % 5’lerle böyle bir !ey olu!turamaz mı? Çünkü söz etti#iniz bu bütçe 
çok önemli.  

Hakan Tanrıöver  

Korhan Bey Bakanlı#ın proje birimi oldu#umuz için ben projeler üzerinden ne yaptı#ımızı 
anlatmak istiyorum. Siz bunları temsil etti#iniz kurulu! ve bilgi birikiminizle söylerken biz de 
Bakanlık içinde bunu dile getirdi#imizde acaba olabilir mi? diye dü!ünüyoruz. Bir örne#in 
olması aslında elimizde ciddi bir güç olmasını sa#lıyor. Hem büyük bütçeler alıyoruz hem de 
i!in popüler bir yönü olması var artı de#er kattı#ımız için, dolayısıyla sayın müste!arla 
çalı!ma imkanını bu rüzgarla bulabiliyoruz. $u anda bizim birimimizin yönetti#i 60 milyon 
euronun üstünde bir fon var. Bunlardan bir tanesi olan Sinop projesine dönmek istiyorum. 
Toplam bütçesi 9,2 milyon Euro.  3 a!amalı bir proje. Birinci a!ama alan yönetimi planının 
yapılması. Bunun için 3 milyon Euro ayırdık. Konuya in!aat olarak bakmıyoruz. Esas 
meselenin planlama olması. Bunu kendi içimizde çok tartı!tık. Otel yapılmak istendi. Ama biz 
!ehirde ya!ayan insanların yani mahallelilerin, ziyaret edenlerin ve çalı!anların ihtiyaçlarını 
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dengeli bir !ekilde kar!ılayabilecek bir formülle burayı ya!atmamız gerekir dedik. Sırf bunun 
için 3 milyonluk bir bütçeyi buraya ayırdık. "n!aat bütçesi 3,2 milyon bu sihirli fikrin 
bulunması 3 milyon Euro. Ve !unu da gördük ara!tırma yaptık Türkiye’deki tasarım sektörü 
kültürel miras sektörü ile hiç ilgilenmemi!. Elinize aldı#ınız o guide’larda kara yolu 
haritalarından biraz sadele!tirilmi! haritalar görebiliyoruz. Sistematik bir tabelandırma 
sistemimiz yok. BU nedenden dolayı biz Sinop’u bir model olarak çıkartıp ortaya koymak 
istiyoruz. Uluslararası bir ihaleye çıkaca#ız. "hale sürecimiz çok açık ve !effaf. E-mail olarak 
da atıp de#erli katkılarınızı beklerim. 3 hafta içinde !artnamemizi vermemiz gerekiyor. Bu i!e 
girdikten sonra !unu da gördük özellikle Güneydo#u Anadolu Bölgesinde hem Avrupa 
Birli#inin oraya ilgisi hem de hükumetin buraya fon aktarma arzusuyla burada çok önemli 
restorasyon i!leri yapılmı!. "yi ya da kötü. Bu konuda çok önemli mesafe alınmı!. Kültürel 
miras ve buna ba#lı olarak görsel sanatlar arasındaki temel sıkıntısı !urada. Biz restore 
etti#imiz alanları fonksiyonlandıramıyoruz. $anlıurfa’da çar!ıyı restore etmi!ler. Daha önce 
orada ya!lı teyzeler salça çekiyorlarmı!.  Restore etmi!ler. Teyzeleri dı!arı çıkarmı!lar. 
"çeriye ne yapacaklarını bilememi!ler. Teyzeler binaya bina teyzelere bakıyor. Bizim yapmak 
zorunda oldu#umuz !eylerden biri fonksiyonlandırabilmek. Burada saygıyla anmak istiyorum. 
Erkan Mumcu’nun 5225 sayılı yasa, alan yönetim planı ve bunlara ba#lı olarak fonlar.  Bu 
fonları do#ru kullanabilirsek müthi! önümüzü açacak bir !ey. Çünkü yatırıma yönelik 
projelerde bunu kullanabiliyorsunuz. Ve alan yönetimi e!güdüm ve denetleme kurullarını yasa 
kendisi tarif ediyor. O insanlar ba#ımsız oluyor.  Bakanlık bunu sadece denetliyor. Mesela 
Bizim Sinop’taki alan yönetim ba!kanımız ba#ımsız. Kendisi karar verebilir.  "hale ile ilgili 
bir sürecimiz var. Ben bir yayın için risk alıp kariyerimi tehlikeye attım. Nereye kadar. En 
tepedeki !eyleri konu!mamız lazım. Bir tasarımcı bin lira di#eri otuz bin lira istiyor. 
Samimiyetle bir !ey yapmak istiyorsun tasarım ücretleri çok pahalı. Gerçekten e#er turizm 
master planı Türkiye’de kültür sanat sektörünün desteklenmesi gereken sektörün 
temsilcileriyle destek alanlar ve verenleri bir araya getirerek deste#in !artlarının ne olaca#ı 
konusunda bir çıktı olursa müthi! kolayla!tırıcı olur. Samimiyetle Bakanlı#ım adına örnekler 
varsa kar!ılamaya hazırım bunlar iktidar yanlısı bunlar bizim çocuklar !eklinde bir projenin 
Bakanlı#ın hiçbir biriminde de#erlendirilmedi#ini burada ifade etmek isterim. "yi nitelikli ve 
kaliteli projelerin pe!indeyiz. Avrupa kültür programına bu kadar müracaat edilmemesi de 
gerçekten ba!ka bir handikap olarak önümüzde duruyor. Çünkü Türkiye’deki kültür sektörü 
bu disiplinin altına girmek istemiyor. Tek buna yoruyorum. Ve sponsorluk yasası Avrupa 
Kültür programının verece#i  % 50’ye ……. Mesela siz bir !ey yapıyorsunuz ve sponsorluk 
yasasıyla geri kalan % 50’sini buradan çözebiliyorsunuz. Türkiye’deki kültür sektörüne hodri 
meydan diyorum. Avrupa’dakilerle aynı !artlara haizsiniz aynı !artlarda müracaat 
edebilirsiniz. Hodri meydan.  
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2. Odak Grup 

Turizm Master Planı 

Kültür ve Turizm 

Turizmde Kültür bakı"ında 

SORU 1: 

Sizin gözünüzde sürdürülebilir bir !stanbul  turizmi, söz konusu oldu$unda problem 
ve/veya problemler nedir? 

Problem derken sizin baktı$ınız yerden sürdürülebilir bir turizm / kültür turizmi de 
dahil için, bu bakımdan !stanbul’un sürdürülebilir ba"arısı için, problem, problemler ya 
da engeller nelerdir? 

Koray Engin – 3. No.lu Bölge Koruma Müdürü 

1. Madde: Yapıla!ma baskısı nedeni ile do#al alanların tahrip edilme riski ile kar!ı 
kar!ıya bulunması 

2. Madde "mar planlarında çok sık ve fazla sayıda de#i!iklik yapılması nedeni ile 
planlarda ayrılmı! olan sosyal donatı alanlarının ve teknik alt yapı alanlarının 
azaltılması nedeni ile ya!anabilir bir çevre olmaktan uzakla!ılması. 

Ali Mazak – "BB Turizm Müdürü 

Geleneksel özelliklerimizin öne çıkarılmasını önceledim. Gelen insanlar farklı !eyleri görmek 
için geliyorlar. Halkın gerçek olarak, reel olarak ya!adı#ı hayatın ve geleneksel olanını ve 
özellikle biz görmek istiyoruz, onların da bunu dü!ündü#ünü biliyorum. 

Onun için bize ait ne varsa tanıtabilece#imiz; yeme, içme, kahve kültüründen e#lenceye, 
sünnet dü#ününe, yasa kadar teatral bir sunumla ortaya konulmalı. 

Bunların düzenli olarak yapıldı#ı kanaatinde de#ilim, yapamıyoruz. 

Yine yeme içme geleneklerimizin ve misafir a#ırlama terbiyesi ile gelene#i ile, inceli#i ile 
sunulması; insanlarımızın bu alanda e#itilmesi gerekti#i, e#itimsiz oldu#u kanaatini 
ta!ıyorum. 

Ve bunların modern beklentilere cevap verecek bir !ekilde sunulmasını istiyorum ve 
sunulmadı#ı kanaatindeyim. 

"stanbul’un markala!ması için, insanlar bazen bir !ehre tek bir !ey için gidebiliyor; bir müze 
için, bir ba!ka !ey için, bir dinlenme alanı, bir e#lence için gidebiliyor. Uzakdo#u’ya sırf  
e#lenmek için giden insanları biliyoruz; Fransa’ya belli müzeleri görmek için gidildi#ini 
biliyoruz. Onunla kalmıyor ama o çekici unsur oluyor. Onun için bu konuda "stanbul’un çok 
avantajı var; Surları, Haliç, Beyo#lu, Suriçi, Adaları, Bo#azı olmak üzere . Bunların 
öncelenerek elden geçirilmesi, elinin yüzünün temizlenmesi, eksi#inin giderilmesi,  eksik 
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i!gallerin kaldırılması, ya#maların önlenmesi. Bu bugün müsaade edilmiyor ama eskiden beri 
yapılmı!; bu !ehirlerin görücüye çıkan kız gibi hazırlanarak sunulması daha bir hassasiyetle 
ele alınması gerekti#ini dü!ünüyorum. 

Güvenlik "stanbul’da iyi deniyor ama daha iyi olmalı; insanların unuttu#u çantayı arkasından 
birisinini getirip verdi#ini görmeli; bu bir kere olur ama çok büyük intibalar bırakır. Bir kere 
tersi olur çok kötü intibalar bırakır. 

$ehrimiz güzelle!iyor ama trafik sorunu yapılan bütün çabalara ra#men halledilmi! de#il. 
Bo#az, Haliç buna engel oluyor. Ne yapılması gerekiyorsa elbirli#i ile ortak kanaatler 
geli!tirerek  ve hızla çözmemiz gerekiyor. 

Meydanlar bir !ehirde nefes alacak yerleridir; insanlar meydanlardan !ehrin ara sokaklarına 
dalar giderler; ama bu !ehirde meydanlar büfelerle, vesairelerle dolmu! durumda. Zaten 
meydan diye de bir !ey yok bu "stanbul’da. Taksim bildi#imiz yer kaç metrekarelik bir 
alandır. Taksim gibi bir geli! geçi! mekanında insanlar sırf metroya , otobüse binmek için 
zorluk çekiyor. Buraların ve buna benzer insanların toplanabilecekleri , da#ıldı#ı mekanların 
daha rahatlaması için elden ne gerekse yapılması icap etmektedir. Büfedir vs.dir buna benzer 
i!gallerin veya i!gal olmayan ruhsat verilmi! i!letmelerin uygun !ekilde ba!ka yerlere 
da#ıtılması gerekiyor kanaatindeyim. 

Ba!ta söyledi#im gibi turiste geleneksel konuk nezaketiyle ve inceli#iyle; 1800 yıl önce "bni 
Batna bu Anadolu’da dola!mı!, hayranlıkla yazdı#ı !eyleri bugün okuyoruz ve oradan da o 
günkü hayata ait çok !ey ö#renebiliyoruz. Bu bizim için her !eyden önemli kanaatindeyim. 
"nsanımızın bildi#imiz içindeki iyiliklerin dı!arıya tanıtılması gerekiyor. 

Yunus Emre Ayören – "BB Ula!ım Planlama Müdürlü#ü 

Kentin tüm kültür ve sanat alanlarını kapsayan ula!ım alt yapısının olu!turulmaması. BU 
ba#lamda sadece tarihi yarımada de#il, önemli sanat ve kongre merkezlerine de ula!ımın 
sa#lanıyor olması gereklidir. Özellikle ula!ım projelerinde de yaya öncelikli bir ba#lam söz 
konusu olmalı; bu hususlar bize göre önemli hususlardır. 

Hamit Ate! -  Raylı  Sistem Müdürü Yardımcısı 

Bir vatanda! olarak baktı#ımızda yurt dı!ındaki  uygulamalarda tarihi alanların  oldukça 
düzenli oldukları, gezilecek alanların çevresini tamamen düzenlendi#i, "stanbul’da bu 
alanların, tarihi alanların daha çok kapalı bir çerçevede kalması, yani ortaya çıkarılmaması, 
etrafının biraz daha düzenli hale getirilmesi gerekti#i dü!üncesindeyim. 

Ula!ımcı olarak da "stanbul’un, zaten problemlerinden ba!ta olan ula!ım problemi ve trafik 
2000 yılından beri a!a#ı yukarı yapılmakta olan Master planı çerçevesinde devam etmekte ve 
çözümlenmeye yardımcı olunmaya çalı!ılmaktadır. Ve bu a!amada 2010 da, 2016 da ve 2019 
olarak ula!ım planlaması yapılmaktadır. Ve bunun turizm açısından da çözüm getirece#ini 
dü!ünüyorum. 

Erol Aksoy – Turizm Yatırımcılar Derne#ini temsilen 
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1. Kültürel varlıkların etrafının ne pahasına olursa olsun temizlenmesi, o kültürel 
varlıkların ortaya çıkması, belediye tarafından mı, devler tarafından mı nasıl 
yapılacaksa yapılsın o tarihi, kültürel varlıklarımızın ortaya çıkarılması. 

2. Bu bölgelere, turistik bölgelere daha bilinçli yönlendirmelerin konulması; bu 
yönlendirmelerde eksiklikler görüyorum. Ben de otelciyim, turizmciyim, oteldeki 
mü!terilerimi tarifle gönderdi#im zaman zorluklar çekiyoruz.  

3. "stanbul’daki bir di#er en önemli !ey taksi !oförlerimizin yine pahasına olursa olsun 
e#itimden geçirilip, , hangi bölgelere hizmet veriyorlarsa o bölgelere ilgili olarak 
bilgilendirilmeli, ve onlar hiç olmazsa bilinçli olarak gelen turisti istedi#i yere daha 
bilinçli olarak götürmesi, giderken iki kelime etmesi çok daha önemli oluyor. 

4. Ve rehberlerimizin e#itimli ve gayeye yönelik öz olarak bilgiler vermesi en önemli 
!eylerdir.  

Kasım Zoto – TUROB genel Koordinatörü (Otelciler Birli#i) 

1. $imdi son derece moda olan sürdürülebilirlik lafının bizim için ne anlama geldi#ini 
belirlemek için ben !u olarak nitelendiriyorum: Sürdürülebilirli#i, bilhassa turizmde ne 
oldu#unu anlamak için bunun rantın kısa vadede ve hemen de#il rantın uzun vadede 
ve e!it bir !ekilde zaman içinde alınarak elde edilmesidir. Bir bunu prensip olarak 
hazmetmedi#imiz zaman turizmde süründürülebilir bir i! yapmamızın mümkün 
olmadı#ının bilmemiz gerekiyor. En önemlisi her kademede bunun, 
sürdürülebilirli#in, rantın hemen de#il  uzun vadede ve e!it bölümlerde alınarak elde 
edilmesi oluyor !eklinde anla!ılması ve benimsenmesi lazımdır. 

2. "kinci büyük problem, problemin kendisi zaten, 2011 rakamlarına gör, bunlar zaten 
dünya istatistik ölçüleri, bizim siyasi ve herhangi bir departmanın promosyon 
rakamları de#il; 2011 de 9.5 milyon insan bu kenti ziyaret etti ve 10.2 milyon dolar bir 
para bıraktı !ehre; bu dı! turizmden sade, iç turizmden , Antep’ten, Bursa’dan, 
Ankara’dan gelen insanları kastetmiyorum. 10.2 milyar dolar ki büyük bir ihtimalle 
2011 rakamları bu yakında çıkacak; en a!a#ıda bunun %10 üstünde olacaktır.; çok 
büyük bir rakam. Kent ekonomisi için çok büyük bir rakam; 9.5 milyon ki!i yakla!ık 
olarak  kentte ya!ayan insanların % 70 i kadar insan bu kenti ziyaret etmi!tir. 
Do#urdu#u ekonomi de çok büyük bir rakam; % 10 bunun azalması 1 milyar doların 
üzerinde bir gelir kaybı demektir ki bu olmadı#ı zaman hem istihdam olarak, hem 
gelir olarak gittikçe bu gelirlere ve istihdama alı!ıyoruz. Bu miktar ve istihdam 
ekonomiye dü!tü#ü zaman bunun acısını çok fazla hissedece#iz. Dolayısı ile böyle 
rakamlar eskiden , ki ben 30 senedir sektörün içindeydim; çok kolaydı, teknemiz 
küçüktü; sandaldı; yönetim ve gemicilik bilgilerine sahip olmamız gerekli de#ildi; 
dalgalara göre yükseliyorduk alçalıyorduk. Ama teknemizi batırmıyorduk. Bundan 
sonra tekne batabilir., karaya vurabilir, dolayısı ile sektörün en büyük problemi artık 
bu kentin yönetilmesi, turizminin yönetilmesi lazım; bunun için de kamu, yerel 
yönetim ve özel sektörün muhakkak i!birli#i ile olması gerekir. Aksi takdirde ba!ka 
türlü yönetilemez. Benim çok ivedilikle söyledi#im bu iki olay, bunlar,  turizm hem 
iyi hem kötü anlamda artık bir problem olmu!tur. Bu problem yarın öbürsü gün ortaya 
çıktı#ı zaman, ki !u an yükselen bir trenddeyiz ama dünya trendleri en büyük 
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mü!terimiz Batı, % 70 bu sa#lanan  10.2 milyarın % 70 i Batı ülkelerinden geliyor. 
Batı ülkelerinde zaten bir problem söz konusu, yani mü!terilerimizde bir problem söz 
konusu; bizim bu çabalarımızı ondan dolayı daha da arttırmamız gerekli . Bunun için 
ivedilikle bu konuya çok ciddi yönetim problemleri oldu#unu ortaya koymak gerekir. 
"kincisi Master Planı diyoruz; bir kentin kendi Master Planı olmadı#ı takdirde, turizm 
dı!ında Master Planı olmadı#ı takdirde Turizm Master Planı yapmak ne kadar 
gerçekçidir bilemiyorum. "stanbul’umuzu biliyorsunuz; her sabah uyandı#ımızda yeni 
bir sürprizle kar!ıla!abiliyoruz. "stanbul’un çevresinin geli!mesinin "stanbul’u ne 
kadar etkiledi#ini; "stanbul’un artık çevresinde 40 km-50 km çevresinde !ehirler 
olu!makta ve bunlar, bu !ehirler "stanbul’u etkilemekte, istedi#iniz kadar burada tarihi 
yarımada master Planı yapın, Beyo#lu Master Planı yapın, ama bu Master Planlar ister 
istemez bu çevre geli!imlerinden, çevrede olan de#i!ikliklerden muhakkak 
etkilenecektir; bunun da göz ardı edilmemesi lazımdır. 

Faruk Pekin – Kültür Bilincini Geli!tirme Vakfı Onursal Ba!kanı 

25 yıldır yabancılara 1.5 günde gezdirilen "stanbul kentinde 150 ye yakın güzergah 
yaratmı! bir insanım. Geçen hafta Per!embe günü  Okan Üniversitesind e bir toplantı 
vardı; "stanbul turizmi üzerine Sayın Turizm ve Kültür Bakanı da katıldı, eski Turizm 
Bakanı Bahattin bey yönetiyordu, Ba!aran Ulusoy konu!tu, ben de konu!tum. Benim 
yanımda "KSV Genel Müdürü Görgün Taner arkada!ımız oturuyordu. Görgün iki tane 
kitap çıkardı; dedi ki, bir tanesi biraz önce Zeynep Hocanın bahsetti#i” "stanbul’da Kültür 
Turizmi için Yenilik Stratejileri”; bu kitaba baya#ı bir emek harcandı; ikinci kitap da 
naçizane bana ait olan bir kitaptır.: “Çözüm Kültür Turizmi”.  $imdi sorunların hepsi 
burada yazılı, ne yapılması gerekli onlar da yazılı; o nedenle uzun uzun anlatmayaca#ım. 
Ancak !unları söyleyebilirim; bu toplantılara ça#rılırız yıllardır, hepsine büyük bir umutla 
gelir gideriz. Kasım Zoto da hep böyle gelip gider; ben 2003 yılından sonra Unesco 
Tarihsel Mirası Koruma Komitesi kurduk. 12 tane büyük kurulu!la birlikte; hala maalesef 
sorun bu bu; en son Boynuzlu Köprüden dolayı sorunludur. Yakla!ık son 6 yıldır bir türlü 
kurulamayan kent müzesi hikayesinin içindeyim, bir !ekilde izliyorum. 2007 den 2010 
yılının sonuna kadar , 2010 yılı Avrupa Kültür ba!kenti projesinin içindeydim, Yönetim 
Kurulu üyesi idim; istifa ettim. Yürütme Kurunun da üyesi idim. Oradaki hikâyeleri de 
çok iyi biliyorum.  Ben !imdi yine de söylemek zorundayım. Her ne kadar "BB’den çok 
büyük sorunlarımız olsa bile yine de soruldu#u için söylüyorum. Bir kere, Kasım Zoto da 
söyledi Makro planı olmayan bir kentte ya!ıyoruz. $imdi yeni bir !ey geldi; biliyorsunuz 
önce koruma amaçlı bir plan çıkmı!tı, mahkemeden geri çevrildi; o plan olmadı#ı için 
üçüncü köprü meseleleri filan çıktı. Böyle bir yerde Master Plan yapıyoruz. Master Plan 
oldukça önemli bir konu; !imdi bu Master Plan için öncelikle bir kere birincil olarak ana 
ilkeleri saptamak  gerekiyor. Ana ilkelerin bir kö!eye konulması gerekiyor. Bunların bir 
kö!eye konması için bizim bir kültür politikamızın olması gerekiyor. Lütfen parça ile 
bütün ili!kisini gözden kaçırmayalım; güzel sözler var, bunlardan bir tanesi ‘"stanbul’da 
kalma süresini arttıralım’.  "kincisi ‘zengin turist getirelim’.  Bu, Türkiye’nin, bütünün 
güncel kültür politikası ile "stanbul’a zengin turist gelmez.; bunu geçelim. Ancak bütünde, 
kültür politikasında bir de#i!iklik yapılır ise, Antalya politikasında bir de#i!iklik yapılır 
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ise "stanbul bundan nemalanacaktır. "stanbul’un turizminin tarihsel geli!imine bakarsak 
Antalya ile olan ili!ki de ortaya çıkar. Birincisi bu. Bu arada bi çok adımlar var; bunları da 
ben yazdım kitabımda var. "kinci konu gerekli kurulların olu!turulması gerekiyor. Orada 
da arkada!ıma katılıyorum. Sadece kamu, özel, yerel kurulu!lar de#il sivil toplum 
kurulu!larının da bunun içerisinde olması gerekiyor. Son yıllarda onlar baya#ı i! yaptılar; 
2010  zaten onların eseridir. Sonra akıtıldı devlet ve yerel yönetim bu olaya. Sonra da 
adım adım bazı noktalar var. Turizm dendi#inde artık olay bitti.  "stanbul turizmi 
dendi#inde yava! yava! bireysel turizme do#ru ivme kazanan bu kentte kültür endüstrileri 
, yaratıcı endüstriler, yani bunlar gösteri ve sahne sanatları, bienaller, operalar, konserler, 
vs, vs; bunlar hep önde olmak zorundadır artık "stanbul için. Bu artık geli!menin olmazsa 
olmaz ko!uludur. Master Planda da bunlara yer verilmelidir. Kültür turizminin çok iyi bir 
tanımı yapılmalıdır. Kültür turizmi ne yazık ki!i anda  devlet tarafından tu kakadır. 2023 
turizm stratejisinde sadece lafı geçer. Ben çıkardım, kitabımda yazıyorum.; iki üç yerde 
adı geçiyor. Oysa Türkiye’deki kültür turizmi politikası, kültür turizmine endekslenip 
güne!, deniz ve kum turizmi onun mütemmim cüzü olmak durumundadır. Ancak böyle bir 
bütün parça ili!kisi sa#layabiliriz. Bunu söyledikten sonra "stanbul’da bir yı#ın sorun 
olmakla beraber kongre turizmi iyi gitmektedir, alı! veri! turizmi iyi gitmektedir, tıp 
turizmi, sa#lık demiyorum, tıp turizmi gayet iyi gitmektedir., e#lence turizmi iyi 
gitmektedir; bu konularda yapılması gereken daha çok i! olmasına ra#men Master Planda 
bunlara özel yer verilmelidir. Bir konuya dikkat çekiyorum; kurvaziyer turizmini "stanbul 
artık dı!lamak zorundadır. Bu sadece gemilerin Karaköy’den açıklara gönderilmesi 
de#ildir. O kurvaziyer turistlerle "stanbul’un kazanaca#ı bir !ey yoktur. Sa# olsunlar 
1940,50 ve 1960 yıllara kadar "stanbul’a çok katkıları olmu!tur; te!ekkür ederiz 
kendilerine; ama artık Hatay’a filan gidebilirler. $unun için söylüyorum: eldeki malzeme 
ne ise ona göre oynamak zorundayız. Sizin en çok gezdirdi#iniz yerler neresidir? Topkapı 
sarayıdır; Ayasofya’dır. Topkapı sarayının son rakamlarını biliyorsunuz, Haremle beraber 
3 milyon 800 bin. "stanbul’a 9.5 milyon de#il de 30 milyon turist gelirse ne yapacaksınız? 
Ba!ka güzergahınız, müzeniz  yok.  Ayasofya büyük yerdir; ancak Topkapı’da önlem 
almak zorundasınız. Rezervasyon nedeni ile kurvaziyer turistlerden dolayı bizim esas 
turistlerimiz Topkapı’ya girmemezlik etmez. Bu konuda bir tavır gerekir. Bu tavırı da kim 
alacak; bu konu çok önemli. Eldeki müzeler  yetersiz. Bugun sizi turizmi sadece tarihi 
yarımadaya Sultanahmet’ine hapsederseniz o zaman gelece#i göremiyorsunuz demektir. 
Bu “"stanbul Turizmi için Yenilikçi Stratejiler”de bir kültürel üçgen var. Yani Be!ikta!, 
Beyo#lu ve $i!li; oradaki yakla!ıma dikkat etmek gerekiyor. Gelecek oralarda. "stanbul ne 
ararsınız? Sorusuna verilen cevaplar var burada; % 50-55 dolayında müzeler, tarihi yerler 
var, %45-50 civarında da lokanta , yeme içme mekanları var. Bu böyle artık. Turizm 
kabul de#i!tiriyor. Bütün bunları dikkate alan bir Master Plan ancak i! yapabilir. Biz hep 
böyle toplantılara katıldık maalesef. Çok katıldık; geliriz, söyle!iriz, konu!uruz.  Bir 
!eyler yazılır ve onlara uymamak birinci ko!uldur. Dilerim bu Master plan öyle olmaz. 
Sakın beni yanlı! anlamayın; gerçekten 25 yılımı "stanbul’da güzergah yaratmaya verdim. 
Son 10 yıldır da devamlı toplantı toplantı dola!ırım; benzeri lafları söyleyip dururum; 
Kasım’la beraber ya da çok kar!ıla!ırız, böyle gider. Te!ekkür ederim. 

Seden Edgü – "stanbul Rehberler Odası temsilcisi 
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26 senelik rehberim; yani 26 senedir sahadayım.  Mobil olarak sorunları ile birlikte ya!ayan 
insanlardan biriyim. Artı !u anda Anadolu Üniversitesinde Turizm bölümünde doktora 
yaptı#ım için !u an tesadüfen "stanbul’da rehberlerin ya!adı#ı sorunlarla ilgili bir ara!tırma 
yapıyorum. Bu da çok iyi denk geldi; belki biraz rehberlerden aldı#ım bilgileri de özetle size 
aktarmaya çalı!aca#ım. Faruk  Beyin söylediklerine % 100 katılıyorum. Aynı sorunları çünkü 
hep beraber ya!ıyoruz. Öncelikle !unu dü!ünüyorum. "stanbul’un marka tanımı bence bir 
!ekilde yapılmadı; bundan dolayı da turizmle ilgili yapılan planlar ve yatırımlar birbirleriyle 
uyumsuz. "stanbul’un marka tanımını yapmamız gerekiyor. Bence en önemli !eylerden biri 
bu. Eksik oldu#u için herkes kendi kafasına göre farklı bir !eyler yapıyor. Ve maalesef 
Türkiye’yi de "stanbul’u da çok ucuzla!tırıyoruz. Ucuz bir turizmi destekleyerek ucuz bir imaj 
yaratıyoruz. Gelen turist de buna kar!ılık ucuz bir !ey bekliyor. Geldi#inde olumlu yönde de 
sürpriz ya!ıyor ama o ucuz beklentisi yüzünden kalite de çok dü!üyor maalesef. Bu arada 
yerel yönetimlerle turizm örgütleri  koordinasyon halinde de#il, ki olması gerekiyor. Sanırım 
ikinci bölüm önerilerle ilgili bölüm olacak.; orada da sürekli koordinasyondan bahsedece#im; 
yani Üsküdar’da Mihrimah Sultan Camii e#er o sırada restorasyonda ise bütün acentalara 
veya turizm örgütlerine bir !ekilde hemen bildirilmesi gerekiyor. Ki programlardan çıksın; 
dün oldu#u gibi bir afet durumu ya!andı#ında hangi yol kapalıdır, hangi köprü kapalıdır veya 
Topkapı Sarayında a#aç dü!mü!tür; onun için de !u saatten !u saate kadar kapalı kalmı!tır 
gibi !eylerin sürekli olarak haberle!me a#ıyla koordinasyon sa#lanması gerekiyor. Yerel 
yönetimlerin yaptı#ı yenile!tirme çalı!maları turizmi aksatıyor maalesef biliyorsunuz, 
özellikle Sultanahmet’te. Ve bu yenile!tirme çalı!malarının aslında biz biraz rehberle r olarak  
bunun tarihi dokuya zarar verdi#ini, asıl görüntüyü kaybedip yapay bir görüntüye 
büründü#ünü dü!ünüyoruz bazı yerlerde. Ve maalesef gelen turistlerden de bu tepkiyi 
alıyoruz. Ve onlarla sürekli birebir ileti!im halinde oldu#umuz için tepkilerin maalesef pek 
olumlu olmadı#ını görüyoruz pek çok yerde. Ayrıca sizin de (Faruk Pekin) söyledi#iniz gibi 
turizm ziyaretleri hep aynı bölgede odaklanıyor ve gerçekten bu konu ile ilgilenmeyen yani 
i!te gemi turistleri gibi, nerde olduklarının farkında olmayan insanları aynı yere kanalize 
ediyoruz. Tarihi yarımadanın tümü bile de#il sadece bir üçgen içinde, Sultanahmet, Ayasofya, 
Topkapı sarayı arasında bu insanları, örne#in geçen sene oldu#u gibi 7 geminin birden 
geldi#inde 15000 ki!iyi aynı günde aynı ki!ileri aynı yere göndermeye çalı!ıyoruz. Ve olu!an 
kaosun  yarattı#ı kötü imajı hep beraber kar!ılıyoruz. O insanların hiçbiri o gün "stanbul’dan 
iyi izlenimlerle ayrılmadı. Yani hiç götürmese idik daha iyi olacaktı. Bunun gibi tabi bu 
bölgelerin kısıtlanması dolayısı ile trafik de bu bölgede yo#unla!ıyor.; bir de !ehir trafi#ine 
karı!ıyor; çünkü maalesef toplu ta!ıma sorunlarımız var. Yerel halkımız, i!ine giden, evine 
giden insanlar toplu ta!ımayı tam olarak kullanamadıkları için toplu ta!ımada özellikle her 
bölgesinde "stanbul’un ba#lantı sorunları oldu#u için yani metrobüsten indi#iniz zaman metro 
istasyonuna ula!amadı#ınız için ço#u insan farklı ya özel araç ya da taksi gibi ba!ka yolları 
tercih etti#i için çok fazla araç var trafikte ve turizmin yo#unla!tı#ı bölgelerde turizm araçları 
çok zorlanıyorlar. Bundan dolayı da trafik yani bir orada dü#üm haline geliyor.; programlar 
da uygulanamıyor; programları yeti!tirmeye çalı!an rehberler de !u anda psikolojik sorunlar 
ya!ıyorlar ciddi anlamda.   

Te!ekkür ederim. 
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Serdar Tu#rul – "stanbul 6. No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü 

Tabi, turizm dendi#i zaman  tabi ki ula!ım, konaklama, asayi! gibi sayısız bile!enleri söz 
konusu. Ben de do#al olarak kendi görevim açısından olaya bakmaya çalı!tım. Ülkemizin, 
özellikle "stanbul’un  sahip oldu#u bilhassa kültürel de#erleriyle adeta bir açık hava müzesini 
andırdı#ı bir gerçektir. E#er "stanbul için bir turizm Master Plan toplantısı yapılıyorsa kültürel 
ve tarihi zenginliklerimizin turizm de#erlerimizle birle!tirilerek uygulanması bu planda esas 
alınmalı diye dü!ünüyorum. Ancak böylesine bir konuda probleme gelince kanımca mevcut 
yapı içerisinde en önemli sorun kurumsal ileti!imin, payla!ımın ve birlikte çalı!ma 
anlayı!ının, organizasyon !emasının ve kollektivizmin yetersiz oldu#unu dü!ünüyorum. Bunu 
basit bir !ekilde örneklemek gerekirse bugün kültürümüze,  turizmimize  kazandırılması 
gereken çok önemli de#erlerimiz var;  bunların önemli bir kısmı Kültür Bakanlı#ının, önemli 
bir kısmı vakıfların, Büyük $ehir Belediyemizin, Hazinenin de#erleri var. Bunların her birinin 
kendi programlarının çerçevesinde de#il bir strateji çerçevesinde, bir turizm master planı 
içerisinde günümüze kazandırılması ve kullanım !artlarının olu!turulması bence böylesi bir 
planın önemli ihtiyaçlarından bir hususunu yerine getirir diye dü!ünüyorum. $imdilik bu 
kadar te!ekkürler. 

Erdo#an Altındi! – Manzara "stanbul "!letmecisi 

Merhabalar; ismim Erdo#an Altındi!; mimarım. 10 ya!ında ben Almanya’ya gittim ve hep 
Türkiye özlemi çektim. "stanbul’a ilk geldi#imde bu !ehrin ne kadar heyecan verici bir !ehir 
oldu#unu anladım ve sık sık gelip gittim ve "stanbul’un konumu zaten "stanbul’un kendisi o 
kadar çekici bir !ehir ki !u haliyle bile bütün dünyayı çekiyor.  

Galata’da kendime bir yer aldım; manzaralı bir daire ve her gün "stanbul’u seyretmeye 
ba!ladım ve manzarasına a!ık oldum gerçekten ve böylelikle kendili#inden bizim Manzara 
"stanbul olu!tu. Yurt dı!ından bütün kültüre önem veren arkada!larım beni ziyarete geldiler, 
onlar arkada!larına anlattılar ve gitgide çok ilginç çok yaratıcı  sanatçılar, mimarlar, 
tasarımcılar  ve çok güzel insanlar bize gelmeye ba!ladı ve ben böyle dairemi kiraya vermeye 
ba!ladım. $imdi insanlar böyle dairelerde kala ve gelen insanı tanımaya ba!ladı. Galata’da 
ya!ayan insanları, esnafı, sanatçıyı ; bu çok ilginç bir geli!me oldu. Ve ben her zaman 
"stanbul’dan gitti#imde hep diyorum "stanbul aslında !imdiye kadar 8000 yıldan beri geli!mi! 
bir !ehir; çok fazla bir !ey yapmaya gerek yok. "stanbul’un üzerindeki tozu üfürmek lazım; ve 
üzerini biraz silmek lazım. Ve "stanbul ortaya çıkıyor; gelen, bana gelen insanlarda da bunu 
görüyorum. Aslında "stanbul o kadar büyük bir de#er dünyada daha çok görülmeye ba!ladı ve 
gelen insanlar heyecanla geliyorlar ve heyecanla gidiyorlar. Ama !u bir gerçek, "stanbul  
gerçekten kaotik bir !ehir. Ama bu kaos insanları çekiyor. Yani "sviçre’de Almanya’da, 
Avusturya’da tasarım ö#renmi! ya da tasarım ö#renmi! bir ki!iyi ben gecekondu bölgesine 
götürdü#üm zaman, burayı arkada!lar mimarlar de#il insanlar kendileri yarattılar dedi#im 
zaman insanların kafası, yani nasıl olabilir diye, yani bunlar bile bir ilham kayna#ı. 

Bence "stanbul’u "stanbul olarak göstermek, bütün olarak göstermek, güzelli#ini ve 
geli!memi! yönünü de, çünkü bir bütün olarak gördü#ümüz zaman "stanbul’u  görünce 
insanlar co!uyor; sabah misafirlerimle bir araya geldi#im zaman onlara, meslekta!larıma 
"stanbul’u gösterdi#im zaman co!uyorlar insanlar ve yine geliyorlar. Önemli olan buraya 
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gelen insanlara sizin söyledi#iniz gibi güzel bir ya!am sunmak, gerçekçi bir ya!amı 
göstermek; ve ben hep buraya gelen insanların kafasına dövme yapıp götürmek istiyorum: 
onlara o kadar güzel !eyler göstermemiz, ya!atmamız lazım ki o imaj o resim kafalarından bir 
daha silinmemesi  gerekiyor. Ve dolayısı ile tekrar gelmesi veya o resmi arkada!larına 
vermeleri gerekiyor. Ve biz bunu Manzara "stanbul’da   son iki üç yıl içerisinde gerçekten 
yapmayı ba!ardık; en önemlisi insanların ne istedi#ini, "stanbul gibi !ehre gelen insanların ne 
istedi#ini iyi tanıyıp, iyi bilip bizim "stanbul’daki  ya!amımızı onların ya!amıyla bir araya 
getirerek  gerçekten güzel bir !ey yaratmalıyız. Sizin söyledi#iniz gibi markala!mak  bence 
ya!amdan gelir. Herkesin "stanbul’u sevdi#i ve a!ık  oldu#u bir !ehiri dı!arıya gösterebilmek 
için onu ya!aması gerekir; ya!am markayı yaratır. BU çok önemli bence; onun için gerçekten 
elimizde çok inanılmaz bir hazine var; ve bu hazineyi en iyi !ekilde bence korumamız lazım 
ve zaten insanlar onu görecektir. Biz onu, bir !eyi sevdi#imiz zaman, heyecanlandı#ımız 
zaman o heyecanı otomatikman kar!ınıza yansıtıyorsunuz. Benden diyecek bu kadar. 

Yener Çavdar – "stanbul  2 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü 

Benim "stanbul’a dair söyleyebilece#im özellikle üst ölçekli planlarda yapılan de#i!ikliklerin 
kültürel ve do#al de#erleri yok sayarcasına yapıldı#ı ve bunların da bir !ekilde bu de#erlerin 
sonucu itibariyle dikkate almadan bir !ekilde a#ır yapıla!ma gibi bir durumla kar!ıla!ma  ile 
kar!ı kar!ıya bıraktı#ını dü!ünüyorum ve bunun da sürdürülebilirlik derken bu anlamda 
sürdürülebilirlik bu sektördeki e#itimin ya da sektörün olumlu bir  ivme kazanmasının da 
önüne geçen bir durum arz ediyor. 

Bunu dı!ında, sektörel anlamdaki e#itimin yanında bu kentte ya!ayan bireylerin de bir !ekilde 
e#itilebilece#ini  dü!ünüyorum "stanbul’un tamamının e#itilmesi mümkün de#il ama ilk 
ö#retim ça#ından ba!layarak  bu anlamda bir program dahilinde orta e#itimde de aynı !ekilde 
bunun kentin do#al, kültürel de#erlerin çocuklara bir !ekilde ö#retilebilece#ini dü!ünüyorum. 

Ra!it $entürk  -  "stanbul  2 No.lu Yenileme  Alanları  Koruma Bölge Kurulu Müdürü 

Her ne kadar !u ana kadar konu!ulan konularda uzman de#ilim, hatta uzman da de#ilim.  Ama 
söyleyebilece#im kısıtlı !eyler içerisinde temel anlamda bir koordinasyon sorunu oldu#unu 
dü!ünüyorum; gerek yerel yönetim gerekse merkezi yönetim açısından ve di#er katılımcılar 
açısından bir koordinasyon sorunu, konu!macıların söylemlerinden bu anla!ılıyor.  

Bir de tabi do#al ve kültürel varlıklar açısından da bir kaygı yok gibi gözüküyor. Sürekli bir 
kötüye gidi! var.; bir sunum sorunu var; bir restorasyon sorunu var. Bir de ilaveten dün fırtına 
sırasında ya!adı#ımız deneyim ve bir güncel bir ba!ka konu var. Ve bir film çekimi söz 
konusu !u anda "stanbul’da. "!te Kapalıçar!ı’da Eminönü meydanında. Belki bu Türkiye’nin 
turizminin tanıtımı için önemli bir faktör ama sanırım senaryosu çok incelenmeden bir izin 
verilmesi söz konusu gibi bir durum var. Çünkü 1950’lerin 60’ların Türkiye’sini yansıtan 
görüntüler vardı; bu çok daha güzel olmayacak sonrasında gibi; belki bu film ne zaman 
gösterime girer bilmiyorum ama bir algı sorunu olu!turur gibi geliyor bana. Benim 
söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Te!ekkür ederim 

Sadık   "naldı    - Mimar -  1 No.lu Kurulu Temsilen 
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Aslında birçok !ey söylendi ama benimde ilave edebilece#im birkaç !ey var.  biz turizmi 
sadece yabancı turizm ve yabancı turistler üzerine  konu!uyoruz. Bir de bunun iç turizm olayı 
var de#il mi?  Yapılan istatistikler gösteriyor ki "stanbul’da ya!ayıp da daha Bo#azı ve denizi 
bilmeyen % 25 lik bir kesim var. Acı ama gerçek; öyle de#il mi? Bu yapılacak olan planlarda 
ben bu iç turizme de bir  dinamizm getirilmesinden yanayım; hatta !art. 

$imdi bunu halletmeden, tutup da yabancı turistlerin sorunlarını çözmeye kalkmak biraz garip 
geliyor bana. Bir de ana ba!lıklara bir notum var benim; "stanbul turizmin bir merkez üssü. 
Yurt dı!ından turist geldi#i zaman ilk önce "stanbul’a, % 80 i mutlaka "stanbul’a u#ruyorlar. 
Ama ilk geli!te veya son dönerken; illaki u#ruyorlar. Dolayısı ile burada edinecekleri bir 
olumsuz izlenimi  sonraki Türkiye’deki tatillerinde silmek mümkün olmuyor; ve tam tersine 
Türkiye’de tail yapıp dönerken burada ya!ayacakları olumsuz izlenimleri de silmek mümkün 
olmuyor; yanlarında memleketlerine götürüyorlar. Bu anlamda "stanbul’un turizm sorunlarına 
Türkiye’nin genelinden ayrı tutmamak gerekti#ini söylüyorum. 

Günnur Özalp, TÜRSAB Sa#lık Turizmi "htisas Komisyonu Sorumlu YK Üyesi 

Birebir turizmi ya!ayan bir sektör temsilcisi olarak ula!ım diyece#im öncelikle. Ula!ımı da iç 
ula!ım ve yurt dı!ından gelen ula!ım olarak ikiye ayırabiliriz. Ula!ımın da havaalanları, 
denizyolu ula!ımı , demir yolları, karayolları ayrı ayrı alınıp alt ba!lıklarda incelenmeli; ve iç 
trafik tabi ki, ondan da bahsedebiliriz. Kaldırımlardan, engellilere yönelik yürüyü! 
yollarından, engelli eri!iminden, bisiklet yollarından her !eyden bahsedebiliriz. Ula!ım 
önemli bir sorun "stanbul turizmi için. Ve tabi ula!ım belki bir alt ba!lık; neyin alt ba!lı#ı, 
eri!imin alt ba!lı#ı; eri!im sorunumuz var; eri!im derken koordinasyon da bir eri!imdir, 
kurumlar arası eri!im ve eri!im derken e!güdümden de söz etmek lazım. Basit örneklemeler 
yapıldı burada ben aynen katılıyorum. Örne#in en basitinden bir turizmci gözü ile baktı#ımız 
zaman "stanbul  4 “cruise” gemisinin geldi#i bir günde maraton ko!usunun konmaması 
gerekir. Bu çok basit bir eri!im, e!güdüm, bilgilendirme i!idir. Çünkü daha önceden 
zikredildi#i gibi gelenler aynı yönlere gitmekte, ve bir trafik sorunu yaratmaktadır.  Bu bir 
koordinasyon sorunudur. Bu kurumlar arası   yapılması gereken bilgilendirmelerle 
olabilecektir. Bu demektir ki bu eri!im için bir teknoloji alt yapısı gereklidir. Bu ba!lıkları 
açtı#ımız zaman buna niye ihtiyaç duyulur? "stanbul’un büyüme kapasitesi çok fazla, 
Türkiye’nin nüfusundan fazla büyüme gösteriyor "stanbul. Gelen turist sayısı da dünya 
ortalamasında bir !ehre gelen turist sayısının üzerinde; belki bir Roma ile Paris ile Londra ile  
kar!ıla!tırma yapmak yanlı! olur ama kendi çapında son derece hızla büyüyen bir oranda 
turist almakta.  Hepsinin birlikte, ben !öyle diyorum Türkiye de büyüyor, "stanbul da büyüyor 
ama biraz obez büyüme; bu büyümeyi !ekillendirmemiz ve yönetmemiz gerekiyor.  Bunu 
yönetirken de tabi ki bunun içine eri!im le beraber tanıtım da giriyor alt ba!lık olarak. Bu 
eri!imi yaparken tanıtımı da nereye göre kimlere göre yapıyoruz; odak noktalarımız nedir? 
Beyefendinin bahsetti#i konu var önemli, di#er hepsi var önemli tabi, ama e#itim, küçükten 
ba!layarak, müze gezmesinden ba!layarak,; onun dı!ında Türkiye’de çekilen filmler gerçekten 
nasıl çekiliyor; bir “Paris Paris” gibi akılda imaj mı bırakıyor, bir “Barcelona in Love” gibi bir 
film mi, “New York, New York” gibi bir film mi; yoksa Allah korusun yeni bir “Orient 
Express” mi geliyor? Acaba biz biliyor muyuz? Bunu bizim bilmemiz önemli de#il yapımcı 
lar görecek, "stanbul Tanıtım Ajansı ve ilgilileri görecek, böyle bir ajansımız var mı acaba? Bu da 
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bir sorun. Biz tabi bunları her gün ya!adı#ımız için bizler çok konu!uyoruz. Hocamız kitabını yazmı! 
bu i!in; doktorasını yapan arkada!larımız var. 

Bizleri dinledi#iniz için te!ekkür ederim. 

Nükhet Baydemir -  "stanbul  1 No.lu Yenileme  Alanları  Koruma Bölge Kurulunu temsilen 

Öncelikle sürdürülebilir turizmden söz edecek isek üst ölçekli bütünle!tiren e!güdüm tesis 
eden ülke ve bölge mekan içinde ortak turizm hedefinin saptanmadı#ı görü!ündeyim. 
Aktörlerin, payda!ların vizyon ve misyon ve hatta amaç farklılıkları bulundu#unun, bunun 
mekânsal anlamda ciddi çatı!malara sebep oldu#u kanısındayım. Öncelikle hangi tip turizmin 
hedef olarak seçildi#i, buna yönelik nasıl bir strateji ve politika belirlenmesi konusunun adım 
adım tespit edilmesinin zaruret te!kil etti#ini dü!ünüyorum. Turizme yönelik kanunlar da 
tarihi çevreye, kentsel ve tarihi S"T alanlarına, do#al S"T alanlarına yönelik kanunların 
birlikte uygulanmasının yarattı#ı bir takım bo!lukların ve çeli!kilerin olumsuz sonuçlara 
sebebiyet verdi#ini görebiliyorum. Anıt  ve mimarlık örne#i yapıların genel do#al olarak bir 
konaklama fonksiyonu için bir sermaye olarak algılandı#ını tespit edebiliyoruz mevcut 
planlardan ya da uygulanmakta olan di#er projelerden. Tarihi çevrede turizm, konaklama 
fonksiyonu verilen alanlardan konut fonksiyonunun bertaraf edilmesi dolayısı ile bir takım 
dekor alanların ortaya çıkması ya!ayan halktan yoksun olan bu alanların da gelen turizme  
do#ru bir algı katmadı#ı kanaatindeyim. Bununla birlikte üç  imparatorlu#una ba!kentlik 
yapmı! "stanbul gibi üst düzey kültür varlıklarına sahip bir "stanbul’un kontrol edilmekte 
zorlanılan rant vasıtasıyla  gerek ta!ınır gerekse ta!ınmaz kültür varlıklarına hızlı bir erozyona 
maruz kaldı#ını hepimiz görebiliyoruz. Di#er yandan çok da anmadı#ımız ancak kentin 
hepimizin gördü#ü, görmekten mutluluk duydu#u önemli olan somut olmayan kültür mirası 
konusu var; bu konunun da bu kapsamda ciddi bir !ekilde ele alınması gerekti#ini 
dü!ünüyorum. Gerek korunması gerekli kültür varlıkları, gerekse Bo#az kıyısında ya da o 
alanlarda görünen konaklama fonksiyonu ve silueti do#rudan etkileyen yapıların bir e!güdüm 
veya belli bir politika ile olu!turulması gerekti#i e#er olu!turulması gerekiyorsa, bu !artsa, 
buna ili!kin bir politika veya herhangi kısıtlayıcı bir unsur olmadı#ına kaygılarım var. 

Bunula birlikte turizm sektörüne hizmet veren i!gücü kalitesinin arttırılmasının !art oldu#u 
aslında bizim ara yüzümüz oldu#u konusunda dü!ünüyorum 

Selda Burma  - 4 No.lu Bölge Koruma Müdürlü#ünü temsilen 

Bizim görev alanımız için söyleyebilece#imiz en temeldeki sorun turizme yönelik yatırımların 
dinamizmi ile tescilli kültür varlıklarının do#asından gelen dura#anlı#ın dengesi nasıl 
sa#lanacak , Master Planda buna ili!kin neler öngörülüyor. Onun dı!ında kurvaziyer turizmi 
ile ilgili, yani bundan   3-4 yıl önce ba!layan bir yatırım söz konusu idi; !u an dava 
a!amasında ama o zaman bunun "stanbul için elzem bir yatırım oldu#u söyleniyordu. $imdi 
bununla ilgili, yani turizmle ilgili yatırımlar arttı#ı için mi  buna artık ihtiyaç duyulmuyor, 
nasıl 3-4 yıl içinde bu kadar çabuk de#i!ebiliyor, bu büyük yatırım amaç, hedefleri ; !a!ırdım 
bu komuya açıkçası; kurvaziyer liman artık "stanbul için öngörülmeyecek. Orada zaten 
kurvaziyer liman fonksiyonu ile gelen Galatport ve Seaport Kazlıçe!me’deki, bu yatırımlar 
aslında liman fonksiyonundan öte daha kapsamlı bir imar yatırımı idi özünde; öyle 
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görmü!tük. Bunlarla ilgili bu Master Planda neler dü!ünülüyor onu da merak ediyorum. 
Te!ekkür ederim. 

Abdullah Korun – ITO 18. Unite Ba!kanı – Hacı Abdullah Lokantası 

Aynı !ekilde arkada!ların dedikleri gibi dü!ünüyorum ki, gerek turizm açısından, gerekse 
hangi i!i yaparsak yapalım, yaptı#ımız i!i en iyi !ekilde yapıyorsak hem turist gelir hem de 
sorun kendili#inden çözülmü! olur diye dü!ünüyorum. Bundan takriben 36 sene evvel 
Fransa’dan turist  bir aile gelmi!ti. Çantasından bir menü çıkarttı; ondan 18 sene evvel bizde 
yemek yemi!, ve menü taptaze ve kılıç balı#ı 125 kuru!. Yani çok enteresan bir!ey . Demek ki 
herkes vazifesini, görevini iyi yaparsa çok güzel !eyler ortaya çıkar diye dü!ünüyorum. $u 
anda bizim biti!i#imizde bir AVM yapıldı. Maalesef bütün etrafa , sayın Müdürlerimiz 
burada, ki kendilerinin herhalde bilgileri vardır. Bütün etraftaki binalara öyle bir zarar verdi 
ki, ikinci derecede tarihi eserdir bizim bina; böyle açıldı bizim bina ve tarihi A#a Camii dahil 
olmak üzere , 3 senedir A#a Camii harabe vaziyette duruyor. Ve kimsenin ilgilendi#i yok. 
Bakıyorsun ki !öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ama bir kazma vurdukları yok. Harabe 
vaziyette duruyor. 1.5 metre de hem "stiklal Caddesinden hem Sakıza#ası Caddesinden hem 
de arka Emek Sineması soka#ında dı!arı ta!mı! vaziyette. Yani i!in açıkçası güçlünün 
yanında mıyız yoksa haklının yanında mıyız bu da tartı!ılır diye dü!ünüyorum. Yani çok acı 
!eyler, gerçekten turizm açısından dü!ündü#ümüz zaman  çok ürpertici !eyler oluyor. 
Te!ekkür ederim. 

Özgür Almaç – Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Yatırım ve "!letmeler Genel Müdürlü#ünü 
temsilen 

Aslında Ankara’dan gelip "stanbul’u tartı!mak, sizlerin duayenlerin arasında katkı koymak 
zor; hem psikolojik olarak hep bir aidiyet sorunu hissediyoruz.; kurumsal anlamda 
söylüyorum bunu; bu kurumlar arası e!güdüm açısından benim altını çizmek istedi#im konu 
özünde merkezi, yani Ankara ile "stanbul arasındaki ba#; gerek mevzuat açısından gerekse 
mevzuatın tanımladı#ı araçların Ankara’dan "stanbul üzerinde uygulanması noktasında pek 
çok sıkıntı ya!andı#ını dü!ünüyorum. $ehir plancısıyım., dolayısı ile kendi meslek alanım 
açısından konuyu bir iki noktada irdelemek istiyorum. Daha önce arkada!larım bahsetti, 
mesleki olarak rant da#ıtımının özellikle kamu yararına olmak kaydıyla payla!ımını sa#lamak 
yaptı#ımız planların temelinde bu yatıyor ama bu konu turizm oldu#u zaman ve pek çok 
payda! i!in içine girdi#i zaman, özünde herkesin bir !ekilde bir yerinden para kazanmaya 
çalı!tı#ı bir senaryoyu plan haline getirmeye çalı!tı#ımız zaman  tabi ki çıkarlar çatı!ıyor. "!in 
içine korunması gerekli varlıklar girdi#i zaman ki "stanbul’un bu potansiyeline zaten herkes 
kabul ediyor; ve bir açıdan da bunu Ankara’dan yapmaya çalı!tı#ınız zaman  elbette ki 
bamba!ka yerlere gidiyor i!. Kurvaziyer liman açısından olsun burada farklı farklı mevzuatlar 
gere#i tanımlanmı! alanlar açısından pek çok noktada planlama açısında görev, yetki ve 
sorumlulu#umuz var Ankara’da. Birincisi konaklama kapasitesi açısından ki mesleki !eye 
dönersem; nitelikli konaklama kapasitesinin yetersizli#i genel anlamdaki tespitlerden birisi 
aslında. Burada ya!adı#ımız en büyük sıkıntı  demin Kasım beyin de bahsetti#i , kendi 
dü!üncemle de biraz yorumlamak istedi#im, turizm konaklama tesisinin sürdürülebilirli#i, 
yani devamlılı#ı daha do#rusu, yanlı! kullanmayayım; zor bir i!, çünkü in!aatı yapmakla 
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bitmiyor i!; ona bir yatırım yapıyorsunuz, daha sonra onun belli bir i!letme süreci var; belki 
çok uzun bir süre sonra para kazanmaya ba!lıyorsunuz. Dolayısı ile bu !u an, yatırımcılar 
tarafından çok da fazla tercih edilmiyor.; ve çalı!tı#ımız pek çok alanda, konut alanları, 
rezidans tabir edilen veya ticaret alanları ; bunların baskısı ile kar!ıla!ıyoruz. Merkezi 
yönetim bu noktada ne yapmalı? Konaklama tesisleri için farklı bir te!vik sistemi 
uygulanması gerekti#ni dü!ünüyorum, amaç konaklama tesislerinin niteli#inin ve 
kapasitesinin artırılması ise; bu yönde bir takım çalı!malar yapılmalı. Bunlar yapılıyor mu?  
Açıkçası soru i!areti tam anlamı ile. "kincisi de demin de söyledi#im gibi kültür varlıklarının, 
ta!ınmaz kültür varlıklarının korunması noktasında, hani imar planlarımızın, açıkçası klasik 
anlamda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili di#er 2630  kanun ve di#er kanun ve 
yönetmeliklerin getirdi#i tanımlar noktasında açıkçası pek çok çıkmazımız var. Bu konudaki 
en kritik !ey, tekrar ba#layıp bitirmek isterim; merkezi yönetimle "stanbul arasında, yerel 
yönetim demiyorum, bunun içine yerel yönetimi ve di#er tüm payda!ları, buradaki ve di#er 
tüm payda!ları katıyorum; koordinasyonun sıkıntısı, ki bu nasıl tanımlanır; her toplantıda bu 
ilk sorun olarak ortaya çıkıyor; zor ama  umarım bu çalı!mayla da bir takım açılımlar sa#lanır 
diye dü!ünüyorum. Te!ekkür ederim. 

Cenk  O#uzsoy - Kültür ve Turizm Bakanlı#ı Yatırım ve "!letmeler Genel Müdürlü#ünü 
temsilen 

Ben de arkada!ımla aynı kurumda uzman olarak görev yapıyorum. Tekrarlamak istemiyorum 
aslında, çok da vaktinizi almak istemiyorum. Dört ana ba!lık belirledim o süreç içinde. 
Bunları hızlıca söyleyeyim. 

"stanbul üzerinde yo#um bir kentle!me baskısı var. Bunu sizlerin de detayında çok daha iyi 
bildi#iniz gibi arkasında rant kavgası ya da rant yatıyor. Bununla beraber bizim Ankara’dan 
gördü#ümüz en önemli sorunlardan biri planlamada farklı kurumların yetkilerinin birbiri içine 
girmesi. Bunda da büyük sıkıntılar var; gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetim birbiri 
içine giren kurullar, yeni kurulan tabiat varlıkları kurulu; yani çok sayıda kurum birbirileri ile 
i!birli#i içinde çalı!ması gerekirken , çalı!abiliyor mu çalı!amıyor mu, hızlı mı çalı!ıyor, 
bunda bir sorun oldu#unu dü!ünüyorum.  

Arkada!ımın da dedi#i gibi bence "stanbul’un  en önemli sorunu, gelece#e yönelik bir !ey 
dü!ünerek konu!uyorsak, nitelikli yatak kapasitesinin yeterli düzeyde olmamasını görüyorum. 
Çünkü sizler çok iyi biliyorsunuz, "stanbul’da bizim Bakanlı#ımızdan belge almı! 60- 70,000 
nitelikli turizm yata#ı var. Bir Belek’te, Güney Antalya’da bundan çok daha fazla sayılarda 
yatak var. Yani bu yatak kapasitesi ile 9 milyonu a!kın bir turist sayısına ul!amak müthi! bir 
!ey; bunun bir de daha ileri boyutlarını  veya düzgün planlanırsa tabi, onu arttırıp da yok 
etmek de mümkün, sorunlar ya!atmak da mümkün. Bunun da bir !ekilde geli!tirilmesi 
gerekti#ini dü!ünüyorum, biliyorum. 

Dördüncü olarak da ula!ım ve eri!im sorunu var; sizler de daha önce bahsettiniz, onun için 
tekrar detaylandırmak istemiyorum. Te!ekkür ederim. 

Kıvılcım Alpdo#an - Dünya Miras Alanları $b. Müdürü 
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Ankara’dan gelenlerde hep aynı tedirginlik söz konusu; sorunları sizin oldu#u kadar 
ya!amıyoruz ve çözüm önerilerimiz de çok kısıtlı. Ben dünya miras alanları açısından 
yakla!aca#ım konuya; hepimizin bildi#i gibi "stanbul’un tarihi alanları 1985 yılında dört 
bölüm halinde dünya miras listesine alındı.  Turizm açısından de#erlendirirsek, 1985 den önce 
de "stanbul’a gelen yo#un bir turist vardı. 1985 den sonraki ilk yıllarda da bir de#i!iklik 
olmadı; yani bu listeye alınmak, üzerinde do#rudan bir etki yaratmadı. Ancak turizmin dünya 
miras alanlarında yapılan bir çalı!mada 1986 ve 2004 yılları arasında özellikle turizm tehdidi 
altında olan yetmi! dünya miras alanı Miras Komitesine rapor halinde sunuldu, bunlara ili!kin 
çözümler üretilmek üzere kararlar alındı. "stanbul’da da özellikle 2003 yılından sonra Komite 
tarafından alanda yer alan kültür varlıklarının korunmasında ciddi tehlikeler olması nedeniyle 
yakından izlemeye alındı. Ve halen de, günümüzde de tehditler devam ediyor. 

Ben 2010 yılında bir ara!tırma yapmı!tım. "stanbul’daki, özellikle dünya miras alanlarındaki 
turizme yönelik. Yani çok kısıtlı sayıda katılımcılarla anketler düzenledim. Yakla!ık 130 ki!i 
ile görü!me !ansım oldu. Turistlere, özellikle dünya miras alanlarında uyguladım anketimi. 
Gelen turistlerin yakla!ık % 80 i, di#er katılımcılarında söyledi#i gibi, sadece Sultanahmet ve 
civarındaki arkeoloji parkını geziyorlar. Di#er alanların dünya miras listesinde oldu#unu bile 
bilmiyorlar. Nedenini ara!tırdı#ımda konuya ili!kin gerek bilgilendirmelerde olan sıkıntı; 
gerekse turist rehberlerinin de konuyu aktarmamaları nedeni ile böyle bir durumla 
kar!ıla!ıldı#ı ortaya çıktı. Sultanahmet civarında da 5 turist rehberi ile kar!ıla!mı!tım.  
Onlarla da konuyu de#erlendirdim. Ara!tırma E#itim Genel Müdürlü#ü tarafından  turist 
rehberlerine verilen e#itimlerde bu konuya de#inilmedi#i de belirtildi. Sadece somut olmayan 
kültürel mirasa ili!kin bir kurs düzenlenmi! ancak Dünya Miras listesine ili!kin bir çalı!ma 
yapılmadı#ından söz etmi!lerdi. Di#er alanların ziyaret edilmemesinin nedeni belki orada 
yeterli ve cazip turizm alt yapılarının olmaması da yatıyor olabilir; ona da detaylı bakmak 
lazım. Bir di#er husu da yine yerel idarenin de konuyu pek fazla takip etmedikleri , 
bilmedikleri, özellikle Fatih Belediyesi turizm sektörüne ili!kin iki proje ba!latmı!tı.  Bir 
tanesi “Gönüllü Turizm Elçiler” projesi, di#eri de “Tarih Sesleniyor” projesi.  “Gönüllü 
Turizm Elçiler” projesinde de 16-25 ya! gençlerden olu!an ki!ilere belli bir e#itim verildikten 
sonra özellikle Sultanahmet meydanı ve civarında turiste yardım etmeleri amaçlanıyordu. O 
ki!ilerle görü!tü#ümde, kendileri bile bilmiyordu bu alanların Dünya Miras alanları oldu#unu. 
Belediye bile yaptı#ı bu e#itimde bu önemli kavramı aktarmamı!. “Tarih Sesleniyor” 
projesinde de gezi güzergâhları belirlenmi!ti, dört güzergah, tarihi yarımada içerisinde, ama 
sadece burada di#er alanlara yer verilmemi!ti; Sultanahmet arkeoloji parkı ve yakın çevresi ; 
ancak bu projede Süleymaniye, Zeyrek ve Kara Surları da yer almıyordu. Kısaca bunları 
söyleyebilirim. 

Te!ekkür ediyorum 

2. BÖLÜM 

Soru 2: !lk bölümde sürdürülebilirlik gözü ile baktı$ınızda sorun, problem nedir tanımı 
yapmaya çalı"tınız. !kinci bölümde de gerçek analmda sizin gözünüzle, sizin 
bulundu$unuz yerden bakıldı$ında çözüm önerileri nedir? Ama bunu standart çözüm 
bunlardır gibi dü"ünmeyin, dünyaya baktı$ınızda daha iyi yapan olarak gördükleriniz 
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var mı? Böyle bir örnek veya örnekler olabilir mi? Dolayısı ile ne yapılabilir? Çözüm 
önerisine böyle bir boyut katarak , kopya etmekten söz etmiyorum; bize ilham verecek  
anlamda bir “benchmark” olabilir mi? Örne$im ula"ım dediniz, bunu en iyi sa$layan, 
tabi sürdürülebilir turizme, kültür varlıklarının korunmasına yardımcı olacak, en iyi 
kim yapıyor? Biz nasıl yapabiliriz.  

Kıvılcım Alpdo#an - Dünya Miras Alanları $b. Müdürü 

Katılımcılık çok önemli; öncelikle tüm payda!ların katılımının sa#landı#ı bir organizasyon 
yapısının olu!turulması gerek; belki alt çalı!ma grupları olu!turulabilir, konunun niteli#ine 
göre. Yine benim biraz önce iletti#im sorunlarla ba#lı olarak e#itim programlarında 
sürdürülebilir turizme ve "stanbul’un sahip oldu#u de#erlere daha fazla yer verilmesi, bunun 
farklı gruplara farklı biçimde aktarılması gerekiyor. Yine, ziyaretlerin belli bir alanda 
odaklanmasının önüne geçmek için farklı temalarla turlar düzenlenmelidir. Zaten bunlar da 
söylenen !eyler; müzelere ve ören yerlerine giri!te rezervasyon uygulaması yapılabilir. 
Ula!ım sistemleri çe!itlendirilebilir, birbirleriyle ba#lantıları kurulabilir. Bir de yerel halkın, 
bu tarihi alanlarda ya!ayanların özellikle turizme yönelik alanlarda turizm gelirlerinden pay 
alması sa#lanabilir ama bu da nakit para yerine yapılarının ve     yönelik bir fon ayrılabilir. 
Yani turizm gelirlerinin elde edilen paylardan belki öyle bir çözüm üretilebilir. $u anda 
yapılan yenileme, uygulama projeleri yerel halkın alandan koparılmasına neden oluyor; ve 
böylece fonksiyon de#i!ikli#i de özgünlü#ünü bozuyor. Orijinal fonksiyonun korunması 
önemli; bu nedenle yerel halkı da desteklemek için öyle bir fon ayrılabilir. 

Cenk O#uzsoy 

Ben önce son sordu#unuz sorudan ba!layarak gideyim. Bir ülke veya bir !ehirle kıyaslamayı 
çok da do#ru bulmuyorum. "stanbul’un dinamikleri di#er bütün kentlerden farklı; belki bir 
konu için olabilir ama burada pek çok boyuttan baktı#ımızda "stanbul’un dinamikleri de farklı 
oldu#una göre çözüm önerileri ve sonuçlar da farklı olmalı diyorum ve ona bir örnek 
getiremiyorum. 

Bunun dı!ında her zaman sıraladı#ımız yönetim konusunda bir i!birli#i olmalı diyoruz kamu , 
yerel yönetim ve sivil toplum kurulu!ları; bunu ben de öneriyorum ama ben bunun nasıl 
oldu#unu, ba!arılı bir örnek görmedi#i gibi buna yakın bir kent de görmedim, ba!arılı 
örnekler üzerinden devam eden bir uygulama da görmedim. Mutlaka bir sorunlar çıkıyor, bir 
!ekilde.  O kurulan sistemde de bir sonraki etapta alan yönetimi deniyor, biraz sonra ba!ka bir 
isim veriliyor. Bunda da bir dinamiklik var, sürekli geli!ecek diye dü!ünüyorum bu konsensüs 
ve i!birli#i hakkında. 

Benim dört madde ile saydı#ım sıralama içinde bir kere turizm sektörü için bir te!vik sistemi 
olu!turalım burada. Bir ay önce sanırım Ba!bakanımız bir te!vik paketi açıkladı. O pakette 
yanlı! görmedi isem turizm açısından bir bizim Bakanlı#ımızın ilan etti#i turizm kültür 
geli!me bölgelerinde bir ekstra avantaj var. Ama onlar "stanbul’a ne kadar sirayet ediyor o da 
bir soru i!areti tabi ; Kültür turizm geli!im bölgesi yok burada; onun için bence özellikle 
kültür turizmi olsun, burada spor turizmi, sanat, ticaret diyoruz bunlar için de bir te!vik 
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mekanizması kurulmalı, bunun boyutunu da evet biraz da konsensüs içinde karar vermeliyiz 
diyorum. Kısaca bu kadar. 

Özgür Almaç 

Ben arkada!ımın söylediklerine aynen katılıyorum.  Tek ekleyece#im bir nokta var açıkçası 
siyasa olu!turmakta, politikaları belirlemekle siyasetin biraz birbirinden ayrılması gerekti#ini 
dü!ünüyorum. Verilerimiz, ekonomik verilerimiz artık son dönemde biz artık geli!mekte olan 
bir ülke de#iliz; geli!mi! ülke kategorisine girdik ama tartı!tı#ımız konular açısından çok da 
öyle olmadı#ı dü!ünüyorum. Yani geli!mekte olan bir ülkede rant her zaman ön planda 
oldu#u sürece bu toplantılar pek çok kez yapılacak büyük bir ihtimalle ama karar verici 
mekanizmayla o karardan etkilenen kitle arasında ba#ın yeniden tanımlanmaması noktasında 
aynı !eylerin devam edece#ini ve kaybettiklerimiz de geri gelmeyecekler de artarak büyüyor. 
Umarım bir an önce bu yapı düzelir. Bu çalı!ma da buna bir !ekilde bir katkı sa#lar . Te!ekkür 
ederim. 

Abdullah Korun 

Ben de çözüm noktasında gene aynı !eyi söylüyorum; herkes üzerine dü!en görevi, vazifeyi 
yapmalı ki hem ülkemiz hem insanlar mutlu olsun, hem dünya ülkeleri içerisinde müreffeh bir 
ülke olma hasebiyle  yapmalıyız diye dü!ünüyorum. 

Selda Burma   

Müze kart uygulaması çok olumlu uygulama son zamanlarda ;  yine belki bir sorun olarak 
söyleyebilirim; plansızlık ve kaos "stanbul için  çok çekici özellikler evet ama bu plansızlık ve 
kaos gücü olmayanlar için aynı zamanda çok tehlikeli. Çok ho! olmayan !eylerle kar!ıla!ıyor 
insanlar yerlerinden edilmek gibi. Bu kaosun romantize edilmeden planların ilgili kurumlarca 
uygulanması gerekti#ini dü!ünüyorum. $u anda hazırlanmakta olan planda bizim bu 
konu!tuklarımızın tamamının çözümlerle birlikte ortaya konuldu#unu zannediyorum. Ama 
buna uyma konusunda bizim problemimiz var ülke olarak  . Kurumların bir araya gelmesi 
yani koordinasyon ve e!güdüm sorunlarımız var. Hepsi bu kadar.  

Nükhet Baydemir 

Amaç, vizyon, misyon, strateji ve politikaların tam olarak tanımlanması , konuyla ilgili 
do#rudan veya dolaylı aktör  ve payda!ların görev yetki ve sorumluluklarının açıkça 
belirtilmesi; uygulamaya dönük etapların ve e!güdümün sa#lanması, kanunlarla söz konusu 
sürecin desteklenmesi, e#itimin sadece i!gücüne ve halka dönük de#il kurulu!lara ve 
yatırımcılara da aynı !ekilde sa#lanması;  tüm ölçeklerdeki plan ve projelerde turizme yönelik 
belirlenen genel  ilke ve prensiplerin i!lenmesi; mekansalla!tırılabilecek ya da 
uygulanabilecek kararların üretilmesi; anıt eserlerin ve sivil mimari örneklerinin 
korunmasının ticari ve turistik kaygılardan uzakla!tırılarak bir üst bilinç haline getirilmesi; 
somut olmayan kültürü mirasını  korumaya ve tanıtmaya yönelik kararların alınması ve 
uygulanması olarak önerilerim var. 
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Ancak bunlarla birlikte örneklerden söz edersek Topkapı Sarayından biraz önce bahsetmi!tik, 
biz biliyoruz ki Elhamra Sarayına randevu ile girilebiliyor. Oysa biz Topkapı Sarayına elimizi 
kolumuzu sallayarak girebiliyoruz. 

Her ne kadar edebi olarak itibar görmese de Ramses kitap serisi biliyorsunuz Mısır turizmini 
etkiledi; piramitlerle ilgili çekilen filmler de aynı !ekilde Mısır turizmine katkıda bulundu. Bu 
kapsamda "stanbul’u do#ru anlatan  kitap ya da filmlerin ya da ba!ka alanlarda yapıcı 
uygulamaların büyük katkı sa#layabilece#ini dü!ünüyorum. Bunula birlikte festivaller, yılba!ı 
gibi di#er kültürlere de ait olan özel günlerin belli kentleri tanıtmakta ön plana çıktı#ını 
biliyoruz; aynı !ekilde kendi kültürümüze yönelik özel günlerin de, resmi ve benzeri 
bayramlarımız var, bunların da do#ru olarak tanıtılmasının bir katkısı olabilece#ini 
dü!ünüyorum. Te!ekkürlerimle  

Ay!enur Özüp Günnur Özalp 

Ben de biraz önce bahsetti#im konunun üzerinden gitmek istiyorum. Ben de önce 
söylenenlere katılıyorum. Biraz yönlendirdiniz bizi diye dü!ünüyorum; ben de o 
yönlendirmeye uygun olarak size bir !ey söylemek istiyorum. Ula!ım ve eri!im ba!lıkları için 
çözüm önerisi !u an hemen aklıma gelen, di#er kentler yaptı mı, biz yeniden yaratmayalım . 
Bunu üç ba!lıkta inceleyebiliriz. Yüz yıl önce bu i!i bitirmi! kentler var.  Özellikle co#rafi 
olarak düz kentler., kolay kentler; sorunlarını çoktan çözmü!ler. Yeniden büyüyen kentler 
var., bizim gibi. Bu yüzyıl önce çözmü!lere belki Paris, Londra, Roma, biraz New York 
diyebiliriz. Yeniden büyüyen kentlere de en güzel örnek $anghay, Hong Kong, belki 
Dubai’dir. Ve yenili#e ayak uyduran kentler var; Avrupa orta kentleri diyebilirim. Bunlar 
incelenebilir. Bunlardan kendi do#rularımızı çıkartabiliriz. Önemli olan bunları kimler 
inceleyecek. Önemli olan o seçici kurullar kimler, oraya gidip gözlemi yapacak olanlar 
kimler; oraya alı!veri!e gitmeyece#iz herhalde. $ehir planlamacıların olması gerekiyor. $ehir 
planlamacıları artık dinlenmeli, sadece danı!ılmamalı diye dü!ünüyorum. $ehirde ya!ayanlar , 
yani !ehrin sahipleri, kullanıcıları öncelikle, onların örgütleri; yani sivil inisiyatif diyebiliriz. 
Ve !ehrin pazarlamacıları, kültür açısından, turizm açısından dü!ünüyorum, lafı da bu 
anlamda kullanıyorum. Bunların olu!turaca#ı ekipler bu ara!tırmaları yapmalı Türkiye 
ölçe#inde ve "stanbul özelinde. Ve tabi ki öncelik sıralaması yapmak gerekiyor. Bahsetti#iniz 
gibi kısa , orta, uzun vadeli bakılmalı, öncelikler saptanmalı ve temel ilke de !u çerçevede 
olacak. Tabi ki "stanbul’un tarihi, kültürel de#erleri korunarak , mavi ve ye!ili korunarak, 
bütün Türkiye için geçerli ; bu dokuyu koruyarak  kullanıma yeni nesile  Türkiye’de ve yurt 
dı!ında açmak ve geçmi!imize ve tabi ki kültürel olarak da üçüncü ya!ımıza sahip çıkacak bir 
!ekilde ,yani herkes tarafında ya!anabilecek bir kente kavu!mak . 

Bunlar nasıl olacak, en ba!ta tabii ki bizim yetki verdi#imiz hükümet önünü açmak 
durumunda; çe!itli !ekilde yapıyor muhakkak; ve Belediye belirli bir yetkin kadro ile devrede 
olmalı ama sivil inisiyatif olmadan bu olmaz. Belediyeler bir geri planda kalır, düzenleyici, 
uygulayıcı rol alır, ama üretici kısım ise muhakkak profesyonel ve sivil inisiyatif  tarafından 
yapılmalıdır. 

Biraz önce bahsetti#im konuyu tekrar yinelemek istiyorum.; bundan sonra çok kullanaca#ım. 
Bu obez büyümeyi engellememiz gerekiyor, çünkü bu yayılır; biliyorsunuz obez anne babanın 
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da çocukları obez olur. "stanbul örne#i bütün Türkiye’yi etkilemekte ve çok kötü 
etkilemektedir. Ben Mardin’den Midyat’a giderken  tepelerde 12 katlı apartman görmek 
istemiyorum. Aynı !ekilde "stanbul’un silueti vardır, bir de#eri vardır bir marka imajı vardır; 
bunu bozulacak !ekilde çok nokta atı! yapmak istemiyorum ama kent dokusunu herhangi bir 
dünya kenti yapmamanın hiçbir alemi yoktur. "stanbul kendine göre özellikleri vardır ve di#er 
!ehirlerimizin de; her tarafın Dubai olması gerekmiyor. Te!ekkür ederim. 

Sadık "naldı 

Türkiye’nin turizm sorunları kendi özelliklerine göre çözülmelidir kendi görü!üme göre; 
dı!arıdan ithal çözümler aramamamız gerekiyor. Hangi ülke, öyle bir laf ettiniz biraz önce, 
kimle nasıl iyi yapıyorsa, model arayı!ı olacak da dı!arıdan alacakmı!ız gibi ; öyle bir !ey 
olamaz, Türkiye gerçeklerine ba#da!mıyor bunlar. Çünkü hiçbir model bize uymaz, bizim 
dinami#imiz, konjonktörümüz çok farklı; (moderatörün süreç kar!ıla!tırmasından bahsetti#ini 
vurgulaması üzerine) tamam yanlı! anlamı!ım.  Çünkü dünya genelinden evrensel çözümleri 
bize getirmeye kalktı#ınız zaman ütopik ve fantastik hale dönü!ebilir; bu bir gerçek.; bize 
uymuyor.  

Benim bir gözlemim var onu her zaman savunuyorum, mesela turizm küçük ya!tan itibaren 
edindirilmesi gereken bir bilinç meselesi. Okullarda bunun ders olarak konması !art; seçmeli 
falan de#il direkt ders olarak konması gerekir diyorum. Bizim küçüklü#ümüzde vardı; !imdi 
yok bildi#im kadarı ile de#il mi?  

Turizmle ilgili tedbirler sırf Turizm Bakanlı#ını ba#layan tedbirler olamaz; mümkün de#il. 
Bakanlıklar arası disiplinleri gerektiriyor kurumlar arası. Birçok bakanlı#ın ortak çalı!masını 
gerektiriyor. Aksi halde sırf kültür bakanlı#ının çabası ile olacak bir!ey de#il bu. Bakanlıklar 
arası koordinasyon gerekti#i zaman da siyaset karı!ıyor i!in içine.  O zaman da olmuyor tabi.  

Birkaç spesifik önerim var, mesela turizmi çe!itlendirilmesi gerekiyor;  !art bu . Bu konuda 
birkaç not almı!ım ben; iki tane önemli not var; Karadeniz sahillerini ki ben yeni geldim 
oradan gezdim; inanın bana, mevsimsel olarak kısa iki aylık bir dönemi kapsıyor ama 
Antalya’dan denizinin olsun, do#asının olsun hiçbir farkı yok. Orasının otel turizmine 
açılmasını veya turizme açılmasının çok önemli olaca#ını dü!ünüyorum ben. Bir de 
demiryolu turizmi; bizde tamamen üvey evlat muamelesi görüyor; hatta biz mevcut 
demiryollarını da yok ettik mesela Türkiye’nin demiryolu ile Avrupa ile irtibatı, Anadolu 
zaten kesildi, yakında Avrupa’yı da kesece#iz. Demiryolu turizmi yabana atılacak bir turizm 
de#il. Geçenlerde ben bir belgesel izledim, mesela, Rusya’da geçiyordu, bizim Türkler de 
vardı içinde belgesel yapmı!lar, bütün dünyaya da da#ıtmı!lar. Galiba Leningrad’dan yola 
çıktı tren, Sibirya’ya kadar gitti dola!tı geldi. Her istasyonda bütün do#al ve tarihi 
özelliklerini bütün dünya izledi; belgesel yapmı! adamlar, sundular. Biz de böyle bir !ey var 
mı yok! Bizde böyle bir !ey yapılabilir, Hatta !art diyorum ben. $imdilik bu kadar desem.  

Ra!it $entürk   

Yener Çavdar 
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Öncelikle plan tadilatları ile ilgili olu!an de#erlerin ülkenin ya da kentin kültürel ve  do#al 
de#erlerine olan olumsuz etkilerinden bahsetmi!tim. Bununla ilgili olarak çözüm anlamında 
aklıma gelen yegane !ey, daha planlama a!amasında, bu proje boyutunda ilgili kurumların 
muhatap edilmesi de#il ama planlama a!amasında kurumların mutlak surette kalıcı ve kesin 
görü!lerinin alınarak konu ile ilgili etkin bir yol katedilebilece#ini dü!ünüyorum.  

Onun dı!ında kamuya ait parsellerin satı!ı konusu tabi çok önemli bir konu; bu konuda tabi 
hazinenin kısa vadeli kazançlarından çok ülkenin uzun vadeli kazanımlarının bu planlamada 
çok daha etkili bir !ekilde dikkate alınması gerekti#ini dü!ünüyorum.  

E#itim demi!tim bir de; ilkö#retimden ba!layarak bunun turizm anlamında çok daha etkin bir 
!ekilde  müfredat programlarına konularak  en azından orta ö#retim boyutunda kalıcı hale 
getirilmesi , süreklili#inin sa#lanabilmesi önemli. 

Özellikle varo! kelimesini kullanmaktan çok ho!lanmıyorum ama kent merkezinden uzakta 
olan çocuklarımızın da daha kent merkezi ile bütünle!mesinin bu anlamda sa#lanmasının da 
çok önemli oldu#unu dü!ünüyorum.  Çok yakın bir gelecekte onlar bu kentin gerçek sahipleri 
olarak yerlerini alacaklar. Onları bu kültürde yeti!tirmemiz gerekiyor. Te!ekkür ederim.  

Erdo#an Altındi! 

Ben turizmden çok uzaktım. Mimardım ve mimarlık yapıyordum. Ve hep bilinçsiz olarak 
geli!ti bu benim yaptı#ım i!. "lk olarak bir i! yaparken bence çok önemli olan bir vizyon 
belirlemek. Gerçekten ben 10 sene sonra nerede olmak istiyorum. Bu aynen bir !ahsi domin 
içinde, bir insan ya!ıyorsa ben ne için hayattayım, nereye gitmek istiyorum, ne tarafa do#ru 
yönlenmek istiyorum; bunu yapmak tamamen !art olarak görüyorum ve !u andaki "stanbul’un 
gidi!atı beni gerçekten çok üzüyor. Yani bu rant pe!inde ko!an kurumlara, insanlara o kadar 
çok emek vermek, bu kadar çok yer vermek, bu kadar çok imkan vermek gerçekten bu !ehri 
neredeyse kaota götürecek bir duruma geldi. Gerçekten hepinize bir film önermek istiyorum.; 
4 Mayıs’ta vizyona girecek: “Ekümonopolis”. Filmde bu !ehrin payla!ımında kimin rol 
oynadı#ını çok iyi bir !ekilde gösteriyor. Bunu çok bilinçli olarak izlemek lazım.  Benim ilk 
kafamda nereyi biz örnek alabiliriz dedi#imiz zaman benim ilk olarak Sevilla aklıma geliyor. 
Orada hiç kimsenin bilmedi#i çok üzerinde durulmayan bir !ehir; birden mimarlar, 
tasarımcılar, kültüre yatkın insanlar için bir deyim olu!turdu ve benim çevremdeki insanlar 
bile Sevilla’ya gidip !u müzeye bakalım, Gelin’in yapmı! oldu#u harika bir müze var. Mimari 
bence "stanbul için çok önemli bir konu mesela, bunu geli!tirmek çok önemli. Model olarak 
dü!ündü#ümüzde bilinç altı olarak geli!tirmi! oldu#umuz Manzara "stanbul gerçekten bütün 
çevreyi katan, esnafını, yerel halkını, orada ya!ayan kom!usunu , "stanbul’a gelen ziyaretçiyi 
bir araya getiren bir köprü oldu. Bizim vizyonumuz da Avrupa’dan gelen insanlara bir köprü 
vazifesi kurmak; buradaki insana ula!tırmak. "nsana ba#lantı sa#lamak. Yani ben bir Alman 
ve bir Türk olarak , iki kültürde büyümü! bir ki!i olarak, ben kendime rolümü koydum. En iyi 
!ekilde kime ula!abilirim ben, ortada oldu#um zaman hem Türk’e hem Alman’a veya 
Avrupa’lıya en yakınım. Dolayısı ile bu do#rultuda insanları da çok ön plana alarak geli!me 
sa#lamak ve Manzara "stanbul gerçekten, !öyle anlatayım, ilk önce bir daire kiraya verdi; 
sizin söyledi#iniz gibi !u anda yatak kapasitesi yok. Bir otel yapmak, otel adaları yapmak yine 
!ehirin dı!ına gidiyor. Orada bir getto olu!uyor. Önemli olan gelen insanları !ehire birebir 
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katmak. Biz burada "stanbul’a gelen ki!ileri geçici olarak üç gün olsa da dört gün olsa da 
ceplerinde anahtarla bir "stanbul’lu yapıyoruz. "stanbul’u "stanbul’lu gibi ya!amayı 
gösteriyoruz. Diyoruz ki gidin bakkala ekme#inizi, peynirinizi alın , kendileri karar veriyorlar, 
kahvaltılarını kendi evlerinde yapıyorlar. Böylelikle insana daha yakın oluyorlar; ve insanların 
görü!lerini kazanıyorlar. Arkada!lıklar olu!uyor, hatta çok ilginç, güzel kültür projeleri 
geli!iyor. Örne#in üç sene önce bizim kahvaltı mekanımızda bir profesör geldi. Biz bir sanat 
atölye binası kurmak istiyoruz; sanatçılarımızı "stanbul’a getirip iki ay ile altı ay arasında 
konaklatmak istiyoruz; nasıl yapabiliriz? Sorun de#il diye cevapladık. "ki ay geçtikten sonra 
aynı ki!i iki ki!i ile birlikte geldi; biz bir sanat oteli binası kurduk. Yurt dı!ından gelen 
sanatçılar burs alıp gelen sanatçılar bizim sanat atölye binasında konaklıyorlar iki ay ile altı ay 
arasında, üretiyorlar ve bizim geli!tirmi! oldu#umuz etnik mekanlarımızda ve galerilerimizde 
sanatlarını sergiliyorlar. Ve biz buradan kazanmı! oldu#umuz kiradan, paralarla burada 
ya!ayan sanatçılara imkan sa#lıyoruz, Türk sanatçı arkada!larımıza, sergiler düzenliyoruz ve 
böylelikle bir alı! veri! sa#lıyoruz.  

Bence bu alternatif  dü!ünceleri üretmemiz lazım.  O kadar çok örnekleri var ki; !imdi 
soruldu#unda ne yapabiliriz dedi#imizde. Tabi içimizden gelerek yani bizim Türk olarak neyi 
benimsedi#imizi de göz önünde bulundurarak , yani biz gerçekten kimiz, onu da katarak  
bence çok güzel bir sinerji olaca#ına kesinlikle inanıyorum ve bu konuda alternatif 
geli!melere bence çok yer vermek gerekiyor. Sadece çok büyük dü!ünce de#il, içyüz yataklı 
be! yüz yataklı otel bence bir çözüm de#ildir. Bence küçük çapta çözümler, yava! geli!imler, 
insanları katarak geli!imler daha kalıcı olacaktır. Yurt dı!ına giden ki!i, burada üç dört gün, 
bir hafta kalmı! bir ki!i diyecek ki bizim mahallemizde Hasan’ı tanıdım, o kadar güzel !eyler 
anlattı ki bana tavsiye ederim sen de git tanı! onunla. Bizim en önemli markalarımızdan birisi 
yurt dı!ında Türkiye’nin Türk insanının misafirperver olması. Yani gerçekten bence 
"stanbul’a gelip de, Türkiye’ye gelip de dünyaya açılan insanların en çok anlattıkları 
!eylerden birisi misafirperverlik olmalı.  Dı!arda, sokakta tanı!ıp onlarla arkada!lık kurmaları, 
ve bunu bence sa#larsak otomatikman geli!me olacak, güzellikler ya!anacaktır. Fakat 
"stanbul’un bence en büyük sorunu rant, rant dü!üncesi, önemli yerleri büyük ölçüde , ölçekte, 
büyük çapta projelere verilmesi ve bu konuda size tamamen katılıyorum. Bir kaosu ben 
romantize etmiyorum. Kesinlikle öyle bir dü!üncemiz yok bizim; oradaki insanlara alternatif , 
ya!anır imkanlar sunmak lazım. Yerine de gelece#e yönelik güzel projeler yaratmak lazım. 
Diyeceklerim   bu kadar. Te!ekkür ederim. 

Serdar Tu#rul 

"leti!imin ve kollektivizmin yetersiz oldu#unu söylemeye çalı!mı!tım. Bu kadar önemli ve 
korunmaya gerekli de#erler söz konusu iken gerek ülkemizin kendi gerçeklerinden 
sistemati#inden yola çıkarak, gerekse de Avrupa Birli#i müktesebatı çerçevesindeki   
hususlardan yararlanmak söz konusu ama mutlaka bunların da olumlu veya olumsuz 
taraflarını çok iyi de#erlendirebilmeliyiz. Mesela alan yönetimi, müze yönetimi gibi hususlar 
söz konusu oldu. Alan yönetiminin etkinli#i arttırıldı#ı takdirde biraz evvel demi!tik, çok 
farklı kurumlara ait kültür varlıklarımız var ve bunlar birbirlerinden programsız bir !ekilde 
gündeme alınıyor ve gerçekle!tirilmeye çalı!ılıyor. Böylece belirli bir ciddi programın 

yapılması, uygulanması söz konusu olabilir. Geçmi!te kar!ıla!tı#ımız en büyük sıkıntılardan birisi 
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bu de#erleri günümüze kazandırmak taki ekonomik yetersizliklerdi. Bugün bu a!ılmı! 
durumda, !öyle ki, biliyorsunuz Turizm bakanlı#ının çıkarmı! oldu#u 5226 sayılı bir kanun 
var. "stanbul’da, bütün ülked ede böyle, her mülk sahibinin vergilerinin %10 u korunması 
gerekli kültür varlıklarının projelendirilmesi, restorasyonu ve gerekse kamula!tırılmasında 
kullandırılıyor. Ve bugün "stanbul Valili#i "l Özel "daresine gerçekten bu de#erlerin 
günümüze kazandırılabilmesi için kullanılabilecek çok ciddi miktarda ekonomik imkan söz 
konusu . Alan yönetiminin devreye girmesi ciddi bir plan, program yapılması ile bu de#erler 
günümüze ve turizmimize kazandırılabilinir. Böylece bir takım ba!ka aksaklıkların da önüne 
geçilmi! olabilir, !öyle ki mesela koruma kurulu olarak önümüze sık sık geliyor. Böylesi bir 
kamu yatırımı , koruması gerekli kültür varlı#ı ile ilgili; ihalesi yapılmı! ve bunun bizden de 
beraber sonuçlandırılması isteniyor. Restorasyonda bir ilke var, hiç yapmamak yanlı! 
yapmaktan iyidir. Yani o de#erin gelece#e sa#lıklı bir !ekilde aksettirilebilmesi önemli. 
Böylesi aksaklıkların da önüne geçilmesi söz konusu olabilir. Korumacılı#ın bilimsel ilkeleri 
olması lazım ve bunların uygulanması lazım; maalesef  günümüzde çok ciddi bir !ekilde 
ki!ilerin ve kurumların çok farklı beklentileri söz konusu olabiliyor.  

Birinci bölümde Faruk beyin söyledi#i alternatif turizm güzergahları yaratılmalı; gerçekten 
yaratılmalı, çok önemli; Buket Hanım da de#indi. Topkapı Sarayı 600 yıllık bir yapı, 
Ayasofya 1500 yıllık bir yapı; ama ifade edildi, 3,8 milyon ki!i geziyor yılda. Yani Topkapı 
Sarayını, Ayasofya’yı günde 10,000 ki!i nin üzerinde geziyor. Hatta müzecilik günü oluyor., 
25,000 ki!inin aynı gün gezdi#i vaki olmu!tur. BU tür yerlerde insan harabiyeti gerçekten 
olumsuz etkiler bırakabiliyor. Halbuki sorumlulu#umuz da bu de#erleri gelecek yüzyıllara 
ta!ıyabilmek . Biraz evvel dedi#im gibi bu sistemleri olumlu olumsuz yanlarını çok iyi 
gözönünde bulundurarak dikkate almak lazım. 

Geçmi!te ya!adı#ımız bir olumsuz !ey de !uydu; yine bu AB müktesebatı çerçevesinde 4734 
sayılı kamu "hale kanunu uygulamaya konuldu. Bu yasanın da direkt ana fikri anahtar teslimi 
götürü bedel uygulamak; ve ba!ka türlü bir ihale sistemi yok. Maalesef Topkapı Sarayı, 
Ayasofya gibi böylesi önemli de#erlerimiz anahtar teslimi götürü bedelin uygulaması ile 
böyle bir tehlike ile kar!ı kar!ıya kalmak zorunda kaldı. Buna zaman içerisinde bir yöntem 
söz konusu oldu ama bu arada biz üç yılı kaybetmi! olduk. Bu da kurumsal payla!ımın ne 
kadar önemli oldu#unu ifade etmeye çalı!ıyor. Te!ekkür ederim. 

Seden Edgü 

$imdi "stanbul için örnek olabilecek bir !ehri ararken önce 1960 lardan bu yana 50 sene içinde 
üç katı büyümü! ve dejenere olarak büyümü! ba!ka bir !ehir pek olmadı#ı için dünyada, pek 
olabilecek proje bulmak da zor aslında ama bireysel bazı küçük !eyleri belki örnek olarak 
alabiliriz. Bizim kendimize özel bir !eyleri üretmememiz gerekiyor bu  !artlar altında diye 
dü!ünüyorum. 80 lerden beri turizmi patlatıyoruz, bu sene bu kadar ki!i geliyor, bu sene bu 
kadar ki!i gelecek gibi hep sayıya yönelik bir turizm politikası oldu; ve bu sayıya yönelik 
turizm politikalarının kötü örnek olarak, mesela "spanya’yı görebiliriz, kitle turizmine 
yöneldiklerinde bunun ne kadar korkunç sonuçlara vardı#ını, do#ayı , do#al kaynakları nasıl 
tüketti#ini, ve bunun uzun vadede getirisinin de#il götürüsünün oldu#unu kötü örnek olarak 
gördük. Madem bir kötü örnek var önümüzde biz de niye kötü örne#i almaya devam ederiz; 
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Antalya ve çevresini mahvettik, "stanbul’da da bunu niye uygulamaya çalı!ırız, niye yatak 
sayısı arttırmak gibi bir çabamız vardır, yatak kalitesini, konaklama kalitesini arttırmak 
varken diye dü!ünüyorum.  

Ba!ta bu turizm politikasının yanlı!a do#ru giden tarafından vazgeçilmesi gerekiyor. Bence en 
ba!ta yapılacak !ey bu.  

Onun dı!ında evet e#itimde turizm dersi vardı; ama pek çok mevcut, müfredatta mevcut ama 
pratikte mevcut olamayan derslerden biri haline gelmi!ti. Yeniden bir turizm e#itim ya da 
buna yönelik bir tarih e#itimi verilecekse e#er, bunu gerçekten öncelikli olarak bu dersi 
verecek e#itmenlerin e#itilmesi gerekiyor ve bunda da tarihi ve kültürel mirası belli bir 
dönem, belli bir bölgeye sınırlamadan hepsini bütünsel olarak ele alacak bir müfredat 
gerekiyor. Sadece belli bir  zaman zaman siyasete kayan, zaman zaman belki daha i!imize 
geldi#i için, iyi taraflarını öne çıkartmak istedi#imiz için kullandı#ımız ama tarihin belirli 
dönemlerini ve belirli bölgeleri ele alan bir sahip çıkma yakla!ımımız var, bu !ekilde 
olmamalı. Hepsine birden sahip çıkmalıyız.. E#itim verilecekse de bu !ekilde verilmeli, plan 
yapılacaksa da bu !ekilde yapılmalıdır diye dü!ünüyorum.  

Yine bu Cristian Jack örne#i  evet Mısır hükümeti özellikle para vererek kitap yazdırarak  bu 
tanıtımı olumlu yöne çevirdi. Bizde de !u anda ben gözlemledi#im bir !eyi söyleyece#im. Pek 
çok Türk dizisinin etkisini !u anda görüyoruz. Uydu yayınları dolayısı ile bunlara ula!abilen 
gerek Arap ülkeleri gerekse Avrupa ülkeleri Türkiye’nin farklı yönlerini, aile ya!antısı da 
olabilir, farklı kesimlerinin ya!antılarını da artık seyrettikleri için Türkiye imajına, her ne 
kadar buna kar!ı çıkanlar olsa da, olumlu katkıları var bu dizilerin. Bu tarzda sanat eserleri, 
kitap olabilir, dizi olabilir veya ba!ka bir !ey olabilir. Ama do#ru, “do#ru” kelimesi çok 
önemli, tanıtan sanat eserlerine gerçekten destek verilmeli bence de.    Bunu Mısır da 
uyguladı, Barselona veya New York gibi !ehirler de uyguladı. Bir Woody Allen filmini 
seyreden pek çok insan  birden Barselona’ya akın etmeye ba!ladı. Aslında Barselona 
tanıtılmıyordu; yani buna sadece bir belgesel mantı#ı ile bakmadan, tamamen, belki de tam 
onaylamadı#ımız bir hikaye dönerken insanlar Barselona’ya gitme iste#i duymaya ba!ladı. Bu 
farklı bir bakı! açısı ile ele alınmalı diye dü!ünüyorum. 

Somut olarak da koordinasyon merkezini öneriyorum; bütün kurumların katkıda 
bulunabilecekleri, bunu seneler önce ben Venedik’e giderken acaba gel git durumu nedir, 
sular ne durumdadır diye internetten girip bakabiliyordum. Bunun gibi bütün kurumların 
anında katkıda bulunabilece#i, !imdi artık  hepimizin elinde telefonlar var, uygulamalar var; 
bilgisayara girip anında son durum nedir, ya da bir mesaj olarak, !u anda !u yol kapalıdır, !u 
sebepten  !urada bir mesele vardır gibi turizmle ilgili herkesin istedi#i zaman ula!abilece#i bir 
dijital ortam, teknolojik ortam yaratılmalı, bu ortamda da herkes katkıda bulunarak i!te !u 
tarihte !uradan !uraya kadar bir in!aat olacaktır; !u bölge girilmez olacaktır vb gibi bütün 
bilgilerin toplanaca#ı , !urada ko!u olacaktır ki bakan insan o ko!unun oldu#u tarihte aynı 
yere ba!ka bir aktivite koymasın gibi . 

Bütün bunların toplanaca#ı bir koordinasyon merkezine acilen ihtiyaç vardır diye 
dü!ünüyorum. 
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Son olarak da planlamalar için de böyle fikirsel bir ortamın olması , belki denetleme de#il 
ama danı!ma fonksiyonu olan, "stanbul’un imajı nedir bunun tanımlanıp  sonra yapılacak her 
!eyin acaba bu imaja uygun mu diye danı!ılabilece#i bir yerin olması, "stanbul Tanıtım Ajansı 
böyle diye dü!ünmü!tük ama !u anda ortada hakikaten hiçbir !ey yok. Yani bu tarda bir yerin 
olmasında da yarar var. 

Faruk Pekin 

Öncelikle kurul temsilcisi arkada!lara te!ekkür ediyorum. Konu!maları gelece#e ili!kin umut 
veriyor. Anla!ılan Kültür Bakanlı#ı bu i!i baya#ı ciddiye almı!; arkada!lar da böyle donanımlı 
gelmi!ler. 

Tabi koordinasyon !ikayetleri çok yerinde zaten ana konu da bu. Dün yayınlanan Yönetmelik 
Ba!bakanlı#a vermi! bu görevi ama bu ne kadar sa#lıklı bilemiyorum ama yine de olumlu 
dü!ünmeye çalı!ıyoruz. Bu kültürel miras konusunda söyledikleri oldukça önemli. $imdi 
ayrıntıda çok !ey söyleyebiliriz ama ben yine somut !eyler söylemek istiyorum. 

Bir, bütün parça ili!kisini göz önünde tutmamız lazım. Bu !unu gerektiriyor; Türkiye’nin artık 
bir kültür politikası olmalı, turizm politikası da bunun içinde dü!ünülmeli. Antalya 300 
Euro’ya her !ey dahil, uçak da dahil iki haftalık tur sattı#ı sürece "stanbul’da kalı! süresi 
artmaz, "stanbul’a gelen turistin harcama potansiyeli de yükselmez, bu kadar basit. Bu çünkü      
alıyor sürekli a!a#ıya çekiyor.   Son yıllarda görülen !ey bu.  

"kincisi, böyle bir Master Plan içerisinde kesinlikle "stanbul turizmi kültür turizmine 
endekslenmelidir.  

Üçüncüsü Sadık bey de ona de#indi, ben atlamı!tım. Mutlaka yerli turizm ana nokta olmalı. 
Biz turizmciler yerli turizme yer vermeden yabancı turizmin de geli!meyece#ini çok iyi 
biliriz. Zaten bu örneklerle ortadadır.       

Dördüncüsü, hep beraber nerede ise söylüyoruz, sürdürülebilir olma ana hedef alınmalıdır. Bu 
anlamda her türlü kültürel ve tarihsel miras da sahip çıkma anlamında sonuna kadar her!ey 
yapılmalıdır.  

Be!incisi, gerçekten marka sorunu önemli; "stanbul bir markaya sahip olmalıdır. Burada bizim 
çok ciddi sorunlarımız var. Yakla!ık 10 yıldır kısmen marka gibi görülen "stanbul’a "BB 
tarafından baya#ı saldırılar oldu. UNESCO meselesi en temel noktadır. Biz !imdi köprü ile 
u#ra!ıyoruz. Bir!eyleri olumlu koymak yerine olumsuzluklara kar!ı  mücadele eder 
durumdayız.  

Altıncısı, daha önce de söyledim mutlaka kültür endüstrilerine, yaratıcı endüstrilere olması 
gerçekten yer verilmelidir.  "stanbul’un gelece#i orada yatıyor. Mesela tarihsel, kültürel 
mirasımızı artık herkes biliyor.  

Birkaç noktada birkaç !ey daha söylemek istiyorum bu ana saptamalar dı!ında. 

Mesela kötü "spanya örne#inde bile Madrid’de kalı! süresi ki!i ba!ına 8 gündür. "stanbul 2,3 
gündür.  Bu çok önemli; en kötü örnekte bile böyle !eyler var. Bir ba!ka örnek verece#im, 
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Hindistan örne#i; Hindistan’a ortalama 5 milyon dolayında turist geliyor. Bunların 2009 
harcamalarını hesaplamı!ım; 2,200.-dolar ki!i ba!ı; 5 milyon turistten 11 milyar dolar para 
kazanıyorlar. Bunu 35 milyona projekte edersek, 77 milyar dolar Türkiye’nin para kazanması 
lazım; ama öyle para ortada yok. $imdi sorun !u: Türkiye’ye !u andaki turizm politikası ile ne 
kadar az turist gelirse o kadar çok para kazanıyor. Paralar cebimizde kalıyor, üstelik etrafta 
temiz kalıyor, çevreye sahip çıkıyoruz vs. (katkı: biraz ters orantılı) Hesaplar ortada ; sakın 
ha verilen sayılara inanmayın, o sayılar sahtedir. Ben burada yıllar boyu anlattım. Birinci 
dönem 89-90 dönemi ; o gün kültür turistinin sayısı neyse 2009 aynı sayıdayız. 2 milyon 
Efes’w adam girerdi; yabancı konu!uyorum, 2 milyon Topkapı, Ayasofya’ya; bugün aynı. 
2005 yılından beri yabancı ve yerli sayısını tam ölçemiyoruz, fiyatlamadan dolayı. Bu 
kısımlar önemli. 

Artı günlük sorulardan bir tanesine de#ineyim. En son sorun; ke!ke aramızda Vakıflardan da 
temsilci ça#ırmı! olsaydınız; belki biraz farklı tartı!abilirdik. $öyle ki Per!embe Pazarındaki 
Arap Camisinde muhte!em güzel duvar resimleri çıktı. Burası eski Katolik katedraldir. Daha 
önce orada Mesnevinin camisi falan deniyor amam öyle bir !ey yok. Katolik Katedrali zaten 
1905 kazılarında ortaya çıkmı!tı. Orada yapılan ara!tırmalarda orada muhte!em Katolik tarzı 
resimler çıktı. Fakat hemen yanında bir Ortodoks üslubunu getiren bir Ortodoks ustaya da yer 
verildi. "kisini yan yana görüyorsun, bu muhte!em bir !ey. Özellikle Rönesans sanatı 
açısından akıl almaz güzel bir !ey. Heyecanla bekliyorduk, oraya tahtalar konacak , namazlar 
dı!ında gelip gezebilece#iz diye; alçıpanla kapatıldı, yüz karamızdır. Hangi markayı açaca#ız 
biz, hangi "stanbul’u pazarlayaca#ız.  Yok böyle bir !ey. Yüz karamızdır. Kimin görev alanına 
giriyorsa lütfen açtırsın. Sadece bu "stanbul için akıl almaz bir olaydır. Yenikapı ihaleye falan 
çıktı, zar zor kurtardık; ama ben bilirim Yenikapı kazılarında  Vatan gazetesi sayesinde nasıl 
durdu#umuzu; eski turizm bakanı Bahattin Yücel ‘le beraber , nerede ise kepçenin altına 
yatıyorduk orada. Ama üç gün daha beklendi; bir !eyler daha çıkınca kaldı. $imdi artık 2600 
yıllık de#il de !imdi utana utana 8000 yıllık "stanbul’dan bahsediyoruz.  Kültürel miras böyle 
korunur. Biz !imdi konu!uyoruz ama bu anlamda gerçekten yapılacak çok i!imiz var.  

BU nedenle Master plan önemli; katılıyorum ama uygulama konusunda !üphelerim var. 
Anlattım ben size; ben son 10 yılımda gece gündüz bunlarla u#ra!tım. Ama yine buradayım, 
olumluya bakmaya çalı!ıyorum. Te!ekkür ederim. 

Kasım Zoto 

"stanbul zor bir !ehir tabi; çok dinamik bir !ehir. Be! yıl öncesinin "stanbul’u ile bugünkü 
"stanbul çok farklı. "ç turizmden bahsediyoruz. Aynı zamanda iç turizm derken çok önemli bir 
olay biz hep onu söylüyoruz. Artık turizm turizmdir, içi dı!ı yok bunun. Ama biz hep 
turizmden bahsederken uluslararası turizmdeki paydan bahsediyoruz ama ben aynı zamanda 
otelciyim, lokantacıyım. Bir adam kalkıp benim yöremin dı!ından kalkıp bana gelip yemek 
yiyiyorsa yahut ta konaklıyorsa, Ankara’dan, "zmir’den benim için hiç bir Fransız’dan, 
Alman’dan, Danimarkalıdan farkı yok. Benim için turistten kente giren bir paradır.  

"kinci bir turizm var; 14 milyonluk bir !ehirden bahsediyoruz. Bu 14 milyon !ehrin hareketleri 
var. Bu hareketleri e#er bilemezsek,  gerek kruvaziyer, 8 saat veya 2 gün için !ehri ziyaret 
eden gerekse 2.3 gün için !ehri ziyaret eden insanın hareketini de planlayamayız. 
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Bugün çok önemli ve heyecanla bekledi#imiz bir olay var: MarmaraRay. MarmaraRay 
Gebze’den ba!layacak Halkalı’da bitecek. MarmaraRay’da !öyle bir !ey var; !imdi sorarsak 
ula!ımcı arkada!lara, hangi istasyonunun ne zaman açılaca#ını, kaç tane elektrikli merdiveni 
olaca#ını, içinde neler olaca#ını, dekorasyonunu, kime ihale edildi#ini,; tüm bu veriler vardır. 
Fakat orada küçük bir rakam geçiyor; diyor ki saat ba!ına 75,000 yolcu ta!ıyacak , tek yönlü. 
Gebze’den tek tek toplaya toplaya 75,000 yolcu gelecek; Halkalı’dan da 75,000 yolcu gelecek 
her saat. Biz de genellikle ula!ım, ula!ımcı arkada!lar daha iyi bilirler; ula!ım iki nokta 
arasında yapılır.  Ara istasyonlarda hareket planlanmamı!tır. Muhakkak en son noktadan 
kalkan son noktalardan bir tanesine varır. Bunun iki önemli çıkı! noktası var.  Bir tanesi 
Üskidar’dır, ikincisi de  Sirkeci, Hocapa!a. Bu ne demek, bir jetonu atan adam Gebze’den 
yahut ta Kartal’dan bu toplu ta!ıma aracına binecek ve en tabii hakkı olarak kentin merkezine 
gelecek. Bu adam 50,000 ki!i, her yönden 100,000 ki!i saatte kentin merkezinden, ya 
Üsküdar’dan ya Hocapa!a’dan, Sirkeci Hocapa!a’Ya gelme ihtimali daha da yüksektir, 
oradan dı!arıya çıkacak. Bu insanların hareketleri ne olacak; bunlar bizim için çok önemli. 
Çünkü bu insanlar turistler gibi de#il bunlar oy veren insanlar. Siyasi partilerin, belediye 
ba!kanlarının seçilmelerine ya da seçilmemelerine neden olan insanlar ve bunların demokratik  
hakları, bu adam jetonu atıp !u zaman kadar herhangi bir sebepten gelemeyen adam 
"stanbul’un merkezine gelecek. Ne olacak bu insanların hareketi, planlanmı! mıdır, çünkü 
bütün dünyada artık mimari sadece fiziksel bir bina ya da fiziksel bir yol yapmak de#il, insan 
hareketleri de !ehircili#in ve mimarlı#ının içinde olan hareketler. Ben onu soruyorum, bu 
50,000 ki!i, 100,000 ki!i, yakla!ık olarak bunun yüzde 70-75 i, daha önce kentte ya!ıyanların 
%25i daha denizi görmemi! demi!tiniz, gelmemi! olanlar, atacak jetonunu ve gelecek bu 
tarafa; bizim bu adama bir çözüm bulmamız lazım. Da#ıtacak mıyız, orada mı tutaca#ız? Bir 
takım animasyon merkezleri mi yarataca#ız, bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Bence burada be! 
sene içinde çok büyük bir tıkanma ya!ayaca#ız. "kinci bir olay, daha tehlikeli bir olay 
tekerlekli geçi! tüneli. Bugün Harem’den ba!layan E5 i Çatladıkapı’ya, Ahırkapı’ya ba#layan 
tünel; oradan günde 50-60,000 araçtan bahsediliyor günde; sahil yolu !u anda geçilmez 
durumda; tarihi yarımadanın etrafında geçen ve yarımadayı koruyan bu sahil yolu !u anda iki 
gidi! iki dönü! olan yol altı !eride çevrilecek; ve aynı zamanda ilaveten köprüden geçmeyecek 
olan yakla!ık 50-60,000 lik araç daha fazla bir kapasite ta!ıyacak. Bu yolların devamı, E5 !u 
anda çok rahat bir yol mu, hayır, peki bunun devamı Edirme istikameti rahat bir yol mu, 
hayır; bu durumda !ehir nasıl olacak?  

Bütün bu veriler olmadan, !imdi moda oldu sa# olsunlar arkada!lar bizi topladılar; bu yollar 
nasıl devam ediyor; yok bunlar bu proje bize ait de#il diyorlar. Bizim projemiz sadece; bu 
araçlar tünelin altından çıktıktan sonra nereye, nasıl  gidecek, oraları tam belli de#il. $imdi 
bütün bunlar belli olmadan, yani kentin ya!ama, 14.5 milyonluk kentin nüfusu umut ediyoruz 
ki artmayacak,   ikinci bir olay büyümeyecek !ehir ama demokratikle!me ile insanlar daha 
fazla bu kentin ya!amından pay almak isteyeceklerdir. Benim 10-15 sene önce  otel personeli 
yaptı#ım ara!tırmada insanlar senede üç kere, dört kere ailelerini alıp biraz dı!arı (kente) 
çıkıyorlardı; !imdi 15 günde bir bunu yapıyorlar; çıkmadı mı evde problem oluyor. Bu 
yakında hafta da bire çıkacak. Bu 100,000 ki!ilik kentin iç hareketi artacak (Katkı: durmadan 
araba satı#ı var nerede ise her ailede iki araba var); tabi çıkacak adam; kullanmasa bile yaya 
olarak geldi#i zaman bile meydanımız yok, ye!il alanımız yok; hadi Belediye Ba!kanını 
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dinledi arabasını almadı; yürüyerek bile gidebilece#i bir yer bile yok. Sahil yolunu Pazar 
günleri giderken gördü#ünüz zaman binlerce insan buldu#u bir iki metrelik alanlarda oturup 
çayını vb yapıyor. Bu insanlar 15-20 günde bir çıkıp  bunu yapıyorlar, haftada bir yaptıkları 
zaman kenti yönetmek ve kenti yönetmek derken biz aynı zamanda uluslararası turizmden de 
pay alaca#ız, almaya devam edece#iz derken en önemli unsurlardan bir tanesi bu mühendislik 
tavrımızı, i!te en uzun tünel, en uzun köprü derken aynı zamanda insan hareketlerini ,1 4,5 
milyon insanın e#er "stanbul’dan bahsediyorsak  5 yıl 10 yıl sonraki hareketlerinin ne 
olaca#ını gözlemlemek, ayarlamak, ona göre tedbirler almak gerekir.  

"kincisi, en önemli hususlardan birisi konaklama; bugün haklı olarak diyorsunuz ki 
“"stanbul’daki konaklamayı arttırmak gerekir”.  Türkiye’de o kadar zor bir olay ki bir !ey 
söyledi#iniz zaman birden bir sokakta bir tane eczane açılıyor, iyi i! yapıyor; arkasından 
birden otuz tane eczane yanyana geliyor ve otuzu birlikte batıyor. "stanbul’da da bu problem 
var.; her kö!e ba!ında bir otel., bir de apartman olarak ba!layıp da henüz izin alamayanlar da 
var; otele döndürülecek bunları da katarsanız daha da fazla oluyor. 22,000 yatak yakla!ık 
30,000 ki!i demek. "stanbul’a gelen insanların %80 -85 i uçakla geliyor. Antalya ile bizim 
farkımız !u; Antalya’ya gelenin konaklaması ortalama 9 gün oluyor, oysa "stanbul’a gelenin 
2,3 gün; yani be! tane "stanbul mü!terisinin konaklaması bir tane Antalya mü!terisi nin 
konaklamasına denk geliyor. Bizim "stanbul’da 30,000 ki!iyi konaklatmamız için 30,000 yeni 
mü!terinin gelmesi lazım "stanbul’a. Antalya’ya gelen uçak herkesi bo!altıyor Antalya’da; 
"stanbul öyle de#il; "stanbul’a THY’nin uça#ıyla geliyorsunuz., 200 ki!ilik uçak, iniyorsunuz, 
150 ki!isi transit Antalya’ya, Dalaman’a, Alma Ata’ya , Tahran’a gidiyor; bavulların ba!ına 
gidiyorsunuz  15-20 ki!i var. "stanbul’a gelen uçak yolcusunun yakla!ık %30 "stanbul’a 
geliyor; %70 i iç ve dı! transite gidiyor. BU ne demek her uçak "stanbul’a 50 ki!i getiriyor. 
30,000 ki!iyi iki güne de bölerseniz yakla!ık günde 300 tane ilave sefer gelirse ancak o zaman 
bu ilave yatakların mü!terilerini getirebilir. Havaalanındaki !u andaki “slot” , uçakların geli! 
zaman aralıkları durumuna bakarsanız ilave 3-5 uça#ı almak bile çok zor. $u ana kadar da 
"stanbul’daki havaalanı büyüyecek mi, Silivri’de mi, Çekmece ’de mi, Çorlu’da mı, 
Kemerburgaz’da mı  havaalanı yapılacak belli de#il. Ve hepimiz artık biliyoruz ki uluslararası 
havacılık kaidelerine göre minimum üç sene rasat alınması için beklemek gerekiyor. Bugün 
karar verilse üç sene sonra in!aata ba!layabilirsiniz demek oluyor bu durum. Demek en hızlı 
be! sene sonra mümkün olacak. Peki biz kurduk bu yatakları, 22,000 yeni oda gelecek, nasıl 
dolduraca#ız bunları? Tabi "stanbul 365 günde 20-25-30 gün konaklama problemi ya!anıyor. 
Ama 365 günde otelinizi 30 gün %100 doldurarak ya!ayamazsınız. Bunların da kaale alınması 
lazım. Çok zor bir !eye giri!ildi, bugün ; tabi ki hiçbir örnek "stanbul’a benzemez;  kesinlikle 
hem fikirim, fakat tek bir örnek benziyor, dünyada ba!arılı olmu! !ehirlerin muhakkak bir 
patronu vardır; bu patron kamuyu, özel sektörü ve yerel yönetimin her üçünde de söz sahibi 
ve genellikle bu patron kentin belediye ba!kanı oluyor; ba!arı da ba!arısızlık da onun oluyor. 
Bakın dünya !ehirlerinde New York’da Guiliani’dir, Barselona’da, Madrid’de bilmem nedir; 
!ehrin Belediye Ba!kanı patrondur. O !apkasını ortaya koyuyor. Bizde böyle bir !apka ortaya 
konmadı#ı; ben bütün bu !ehrin  patronlu#unu birisi çıkıp almadı#ı sürece biz daha çok 
toplanırız, çok hayal ederiz. Tekne bir !ekilde gidiyor ama bu rakamlara geldikten sonra çok 
zorlanacaktır. Te!ekkür ederim. 
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Erol Aksoy 

Ben mimarım ama otuz senedir turizmle u#ra!ıyorum. Her geçen gün Türkiye’nin turizm 
yönünden !ansı açılıyor; her geçen gün de turist sayımız artıyor. Bunda hiç !üpheniz olmasın. 
Bunda en büyük payı !u anda Antalya diyoruz, "stanbul diyoruz ama Türkiye’nin her yönü 
ayrı !ekilde de#erlendirilecek;  turizme en iyi !ekilde hizmet edebilecek yörelerimiz, 
yerlerimiz var. Arkada!ımızın dedi#i gibi Karadeniz apayrı bir destinasyon olmalı, 
Karadeniz’in sahilinin haricinde bir sürü yöremiz var ayrı ayrı tanıtılmalı yeme#i ile, tarihi ile 
inanç turizmi ile vs.vs. Türkiye’nin çok destinasyon alanları var, ve bunların tanıtılması lazım, 
bölünmesi lazım. Türkiye’nin tamamı bir pasta; "stanbul’u ayrı bir pasta; Türkiye’nin tamamı 
bir pasta bu pastayı iyi de#erlendirip, iyi !ekillendirip, iyi yönlendirmek lazım. Gelen turisti 
önceden bilgilendirmek ve yönlendirmek lazım. Tabi "stanbul bunların haricinde çok etrafı ile 
de de#erlendirilebilecek bir yer. Bir Bursa’yı "stanbul olarak dü!ünüp, "stanbul’un bir 
destinasyonu olarak dü!ünüp de#erlendirmek lazım planlamada. Dünyanın her tarafında o 
!ehire gidip de illa orada konaklıyorsunuz diye bir !ey yok; bir !ehre gidiyordun; o !ehire en  
yakın bir !ehir varsa orayı da en yakın yerleri de ziyaret ediyorsun, orada ba!ka bir müze 
varsa orayı ziyaret ediyorsun, ve yeni bir turizm destinasyonları var . Dünyanın her tarafında 
böyle, Çin’de, Japonya’da da her yerde. "stanbul da etrafı ile "zmit’i ile Bursa’sıyla bu 
destinasyonları yaratıp "stanbul’a gelen turisti daha fazla kalabilecek !ekilde oyalaması lazım. 
Hem etrafı, civarı  zenginle!tirip, oraya bir katkımızın olması lazım. 

"stanbul için ne yapmak lazım; diyoruz ki yalnız Sultanahmet’te sıkı!ıyor turist . Tamam o 
zaman bizim bir Yıldız Sarayımız var; neden Yıldız Sarayı üçüncü bir saray olarak 
"stanbul’un turizmine katılmıyor.  Veya onun etrafı ile beraber bu üniversite dahil Yıldız 
Parkı ile beraber koskoca büyük bir alan ; bu alanı de#erlendirdi#iniz zaman "stanbul’a 
üçüncü bir saray katkısı olabilir. Burası da turistin gezebilece#i, vakit geçirebilece#i, 
restoranları ile !unları, bunları ile vakit geçirebilece#i yerler olarak de#erlendirilebilir.  

"stanbul’da !u anda en önemli !eylerden birisi ula!ım diyoruz. $u anda metro gayet güzel 
çalı!ıyor. Bunu çok daha hızlı !ekilde, her yöreye her yöne  göre de#erlendirip, hızlandırıp, bu 
ula!ıma katkısını arttırmak lazım. Deniz ula!ımını de#erlendirmek lazım.  Bo#aziçi’nin bir 
"stanbul’a katkısı, turizmine büyük bir katkısı olabilecek yönü var onu de#erlendirmek lazım. 
Belediye bunun için bazı !eyler yapıyor ama maalesef eski güzel iskeleler kapandı; güzel eski 
vapur seferleri yok oldu. Halbuki bunlar yeniden harekete geçirilip hayata geçirilip bu yönü 
ile  "stanbul de#erlendirilmeli.  

"stanbul bir marka oldu#u için Bo#aziçi i!lenmeli; Bo#aziçi’nde sportif faaliyetler bir defa 
yapıldı; belki birkaç defa yapılıp marka olarak bunun tanıtılması lazım.  

Söyleyeceklerim bu kadar; te!ekkür ederim. 

Hamit Ate! 

Ula!ım konusunda gerekli !eyler zaten açıklandı. Öncelikle "stanbul’daki varlıkların 
belirlenmesi gerekiyor; haritasının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunlar belli ama nerelerde 
hangi varlıkların oldu#u belirlenmesi gerekiyor. Ve bunların bir merkez haline getirilmesi 
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gerekiyor. Bu a!amada belirlendi#inde ula!ım sektörü olarak 2014, 2016 ve 2019 olarak 
buralarda ne gibi ula!ım çe!idi veya ula!ım olana#ı sa#lanabilir. Bir bu konuda bir giri!im 
olabilir.  

Bir de di#er !ekilde  !u anda zaten mevcut olan bir ula!ım a#ına mevcut turizmle ilgili kültür 
alanları ve di#erlerine ne !ekilde ula!ım çe!idi sa#lanabilece#i gündeme getirilebilir. 

Bunları da yürütebilmek açısından Seden Hanımın da dedi#i gibi bir koordinasyon merkezi 
olmalı ve bu koordinasyon merkezi ile Büyük $ehrin ula!ım planlamasında katkıda bulunarak 
bu !ekilde bir planlama yapılabilir diye dü!ünüyorum. Te!ekkür ederim. 

Yunus Emre Ansen  

Öncelikle daha önce de kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyan, çevre düzeni planı 
do#rultusunda biz Ula!ım Daire Ba!kanlı#ı olarak  ula!ım ana planı do#rultusunda karayolu 
ve raylı sistem projeleri üretti#imizi söylemi!tim. Bu ba#lamda hem turistik amaçlı, 
havaalanlarına ba#lantılardan bahsedildi. Marmaray’ın 2014 yılında tamamlanmasından sonra 
Ula!tırma Bakanlı#ı ile birlikte yürüttü#ümüz Havaalanı Marmaray ba#lantı projeleri 
yürütülecek; in!aat yapılacak. 2014 yılının sonrasında ilk gündeme gelecek projeler bunlar.  

Onun dı!ında Faruk beyin de bahsetti#i i!te  Yenikapı’daki kazılarla "stanbul tarihi 4500 yıl 
önceye gitmi!tir. Bu denli raylı sistem kazılarının bence buradaki kurumlar tarafından da 
desteklenmesi gerekli. 

Onun dı!ında biz sadece ula!ım odaklı projeler yanında raylı sistem olarak örne#in Bo#az’da 
turistik amaçlı teleferik projeleri yürütüyoruz. Özellikle buradaki duayenlerinde bu konudaki 
görü!lerini almak isterim açıkçası. 

Onun dı!ında yine sizin de sordu#unuz gibi Yenikapı’daki arkeolojik kazı lardan sonra 2014 
yılında transfer merkezi yapıldıktan sonra burası Atina’da örne#i var; Atina metrosunda bir 
arkeoloji park alanı olarak i!letilecek.  

Bir di#er husus da biz projeleri de#erlendirirken, önce projelendirirken, raylı sistem 
projelerini öncelikle maksimum de#erleri kriter alırız. Mesela Marmaray’da beyefendinin 
söyledi#i gibi saatte tek yönde 75,000 ki!i olayı !öyledir. 75,000 maksimum de#erdir. Biz ona 
göre projeyi de#erlendirip projelendirmek zorundayız ki sonrasında problem çıkmasın. 
Örne#in, oradan 2 dakikada bir metro geçecek ise oraya gelecek maksimum yolcu sayısı ona 
göre hesaplanır. "stasyon kriterleri de bu !ekilde de#erlendirilmeli; sonrasındaki hem istasyon 
içinde hem de istasyon çevresinde yaya sirkülasyonu buna göre olu!turulmalıdır.  

Benim söyleyeceklerim bu kadar.    

Ali Mazak   

Efendim çok !ey söylendi. Özet olarak benim dertlerimi ifade edeyim izin verirseniz.  

Turizm milli bir politika olarak planlanmalı , standartları konularak Türkiye’nin her tarafında, 
özellikle "stanbul’da taviz verilmeden uygulanmalı. Toros da#ı eteklerinde ören çevresinde 
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biz ye!il limon a#acı ekemezken Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanında veya Be!ikta! 
Meydanında plazalar veya ba!ka muhtez uyduruk yapılar nasıl   oluyor. Bunlar benim hala 
anlayamadı#ım !eyler. Orda biz limon ekemiyoruz dedemizden kalan tarlalara S"T diyorlar; 
bizi kovuyorlar oradan; burada nasıl oluyor. Taksim’i kısmen Abdullah bey bahsetti 
Beyo#lu’nu. Ona benzer çok !eyler var. Her yerde var. 

Sebepleri vardır tabi, ben detayına girmiyorum. Be!ikta!’ta tarihi bir Hamidiye su deposunun 
yerinde plaza gibi bir bina yükseldi. Yani Haydarpa!a S"T’tir diye, ki onlara katılıyorum. 
Be!ikta! S"T alanı de#il midir? Onun nasıl etrafında arkasında bu dedi#imiz yapılar 
yapıla!malar oluyor., olu!uyor; her nedense  Haydarpa!a için sesini çıkaran arkada!larımız  
Be!ikta! için pek çıkarmıyor gibi geldi bana. Veya az çıkıyor; öte tarafı duyuyorum, beri 
tarafı duymuyorum.  

Her yerde iyi örnekler veya  örneklerin eksiklikleri fazlalıkları analiz edilir faydalanılabilir. 
Barselona’dır, Paris’tir; buna benzer yerlerdir, do#rudur. Buraları n da problemleri vardır ama 
elo#lunun çözdü#ü pek çok da çözüm vardır. Bunlar analiz edilerek iyi tarafları alınarak, 
faydalanılarak; biz de kendi yol haritamızı çizmeli, gerekirse uzmanları birle!tirip uluslararası 
bir danı!ma kurulu olu!turulur. Bu "stanbul’un sorunları bir iki beyinle çözülmüyor veya bir 
iki ses yetmiyor.  

Ben de 94 den beri Büyük Belediye içindeyim, Kültür departmanında çalı!ıyorum.; bu alanda 
fazla da kalbimi açmak istemiyorum.  Açmadı#ım halde çok rahat bir adam de#ilim, pek de 
arayı!lar yapmadı#ım halde.  

"stanbul’u aslına kavu!turmak için bir milli mücadele gerekiyor tabir caizse. Bütün bu 
i!galler, ya#malar neyse önlenmeli, buraya gelen insanlar da, ya!ayan insanlar da "stanbul’u 
görmeli ve ya!amalıdır. "stanbul’un hanımefendisini, beyefendisini bulmalıyız. E#lentisini de, 
Adabını da, erkanını da medeniyetini de bu !ehirde görebilmeliyiz; göremiyoruz. Kendimizi 
kaybediyoruz ki bu !ehre bizler a!ık olarak geldik. Mekke’ye gider gibi "stanbul’a geldik. 
Ö#renci olarak geldik ama öyle geldik. Pek çok yerde ba!ka  iyi istedi#im üniversiteler varken 
"stanbul’da tercih etmedi#im bir okulu tercih ettim.; "stanbul’un hatırına. Fakat "stanbul 
dedi#iniz !ehir adamı kaybediyor, sorunları büyük, meseleleri büyük, nimetleri de var, 
imkanları da var. Bunların çok iyi analiz edilmesi gerekiyor, günlük sorunların içinde 
bo#uluyor bizim üst yönetimimiz, bizler de dahil; biz dahi alttan bazan yanımızdaki 
üstlerimize sesimizi duyuramıyoruz. Gerçekten günlük sorunla, i!te dünkü olay; fırtına olayı, 
öbür gün ula!ım, bunlar insanların vaktini alıp götürüyor, zamanını da, enerjisini de. 
"stanbul’un ba!ında bir mimar arkada!ımız, doktora yapmı! bir mimar Ba!kanımız var; 
gerçekten bu konuyu en bilenlerden birisi ve gerçek "stanbul çocu#u; Beyo#lu’nda do#mu! 
büyümü!; o bizim için fırsattır. Bunları biz çözümleriyle sunmalıyız. Yani Haydarpa!a, !u, 
bu., Marmaray’dır; efendim do#ru . Bir !eyin getirdi#i imkanlar var, sorunlar da var. Bunları 
akla mantı#a uygun çözümlerle önerilerle desteklememiz gerekiyor. Bazen ba#ırarak, bazen 
ça#ırarak, bazen halay çekerek, yan yana gelerek bu dertleri anlatmak zorundayız.  

Uluslararası fonlardan faydalanmalıyız.  
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"stanbul’un inanç turizmi bakımından büyük bir önemi var. Ondan hiç bahsetmedik. Eyüp 
Sultana, Sultanahmet’e Ramazanda akan insanlar nasıl yönetilecek. Eyüp sultana girilmiyor. 
Deniz diye bir imkan var; niçin bunu yeterince kullanamıyoruz. Eski iskeleler kısmen 
yenilendi. Gerçekten güzel iskeleler de yapıldı ama fonksiyonları tam icra edilemiyor. 
Denizden, Haliç bir Allah’ın nimetidir, siz onu daha uzatabilirsiniz Alibeyköy’den ileriye, bu 
çok kolay bir !ey.  

Evet köprüler yapılmasın do#ru, do#al yapıyı bozuyor, görüntüyü bozuyor ama çözüm ne 
olmalıdır? Bunu da çözmek zorundayız. "tfaiye gitmiyor, ambülans gitmiyor. E5 de 
etrafımızda ba#ıran ambülanslar , içinde ölen mi var, son nefesini mi veriyor insan , çekilip 
yer veremiyoruz. Bu da bir sorun, bunu ne yapmamız gerekiyor. Gerçekten bunlara çok 
zihnimizi yormalıyız.  

"stanbul Belediyesinin bir !ehir müzesi var. 1930*larda resmen kurulmu!, açılmı!. Esasen 
Cumhuriyetle beraber bu fikir  Taksim’deki Atatürk  müzesinde !ehir kütüphanesi, !ehir 
müzesi birlikte planlanmı!; kütüphane müze olarak bir süre yürümü!, namüsait imkanlar 
içerinde ama memleketi bit yerken veba alıp sarsarken bir müze kurulmu!. Pek çok da eser 
toplanmı! ; 20,000 i a!kın envanteri var. Bazı envanterlerde 10, 50 tane eser kayıp. Bunları 
biz sergileyemiyoruz. Ben bu derdimi kimseye hatırlatabilmi! de#ilim. Gülhane’deki askeri 
yapıları askeriyeden ben aldım u#ra!a u#ra!a, tabi belediye adına. Beni kim dinlerdi. Kimse 
inanmıyordu burada müze olmaz diye. $ehir müzesi olmadı ba!ka bir müze oldu.; helali ho! 
olsun. Bir telefonla ben orayı birkaç saatte terk ettim. Ama ke!ke daha geni!leterek etrafıyla, 
iskeleye kadar istasyona kadar hepsini müze yapmak , gelen insanların ilk kar!ıla!tıkları yer 
!ehir müzesi  olmalı. Haydarpa!a Garını mı teklif etmedim, Selimiye Kı!lasını mı, Kuleli 
Askeri Lisesi mi, sayabilece#iniz kadar, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesini mi, Üniversite 
merkezi mi; birçok yerler benim sunumlarımda kaldı. Gözü açık gidiyorum bu dünyadan, bu 
konularda dertli insanlardan biriyim ki belediyemizi günlük sorunlarla ilgileniyor, 
görüyorsunuz i!te laleli !ehir, çiçekli !ehir; çıktı#ınız zaman içiniz açılıyor; ithal etmemiz 
gerekiyor ama tutulamayan bir !ehir,  büyüyen bir !ehir, kontrol edilemeyen bir !ehir. 
Kontrollü gelmedi insanlar dedi#i zaman Ba!bakan kıyamet koptu. Do#rudur, demokratik bir 
ülkede bunu yapmak da kolay de#ildir ama bir planlama gerekiyor. Bir planlama içerisinde bu 
!ehrin büyümesini kontrol altında tutmak gerekiyor.  

Turizm sektörümüz bugün yaptı#ı gibi burada yapılan gibi üniversitelerle çok iyi i!birli#i 
içerisinde ; bu konuda uzmanlar, akademisyenler çalı!ıyorlar; onlar da reel hayatın içine 
giremiyorlar ço#u zaman ; uzak kalıyorlar. Halbuki Batıda öyle de#il; üniversitelerle birlikte 
bu projeler götürülüyor.; bugün oldu#u gibi. Bu çatı altında olmaktan ben çok mutluyum. Çok 
da heyecanlıyım ba#ı!layın.  

Belediyemiz Turizm Müdürlü#ü olarak Halk la "li!kiler Md.lü#ü olarak okullardan ö#rencileri 
alıyor, mahallelerden insanları alıyor, onları topluyor "stanbul’u gezdiriyor, müzeleri 
gezdiriyor kimse bahsetmedi. Yapılıyor bu; yeterli mi, de#il; geli!tirilmeli. "stanbulluluk dersi 
konuldu; "stanbulluluk dersi veriliyor okullarda; her !eyin içi doldurulacak. Nasıl 
doldurulacak alt yapısı olu!turulacak, alt yapısı doldurulacak;  birden olmuyor. Gerek yaygın 
olarak, gerek örgün e#itim içerisinde bugün bunun adımı atılmı! durumda. Bunlar yapılmalı; 
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davet etmeliyiz "stanbul’a hanımefendisini, beyefendisini, sanatçısını ve dünyayı da ça#ırın 
gelsin baksınlar ; "stanbul nedir dememiz gerekiyor. "mamlar, ö#retmenler, bu konudaki di#er 
aktörler e#itilmeli; rehberler e#itiliyor, daha da e#itilmeli bu konuda. 

Medyamız neyi her gün bir yangın ya da felaket haberi ile mi kalacaklar. Bu !ehirde güzel 
!eyler de oluyor. Çok güzel sergiler de yapılıyor, sanatsa faaliyetler de oluyor. Bunlar 
görülmüyor nedense . Bir tane lastik assa serseri televizyonların hepsi onu gösteriyor. Yazık 
Türkiye böyle tanıtılıyor. Türkiye’de çok güzel !eyler oluyor, gidin bakın Beyo#lu’na, gidin 
ba!ka yerlere birçok sergiler var, faaliyetler var ve bu konuda emek çeken kültür insanları var 
gerçekten, emeklerine yazık oluyor.; kar!ılı#ını bulamıyor. Günlük geçimini sa#lamak 
konusunda bile sıkıntı çekiyor. Bu konuda da medyamızın ve di#er kurumlarımızın aklına 
ba!ına alıp destek vermesi gerekiyor. Marifet iltifata tabi mü!terisiz hizmet zayi. Mü!teri !art. 
Katma de#ere dönü!mesi gerekiyor.  "nsanların hayatını ve sanatını sürdürmeleri gerekiyor. 
Bunun için de hepimize bir i!ler dü!üyor. 

"stanbul !ehir müzesi var Yıldız Sarayı içerisinde her nedense Faruk Bey onu söylemiyor ; 
yok demeyin var, geli!tirilmesi gerekir ba!aramadım (Katkı: Faruk Pekin: Bizzat gezdirdim; 
ama ben ba#ka bir #eyden Kent Müzesi projesinden bahsediyorum. Altı yıl sürdü sonra 
kapatıldı ben onu soruyorum).  O müzede eme#i olan çok de#erli insanlar emek vermi! o 
günün !artlarında; ama yeterli mi hayır, içindekilerde yetersiz ama "stanbul’un !ehir 
müzesinin temelleri orada var.  Bunu görmemiz gerekiyor; !ubeleri var.  Edebiyat müzesi var, 
A!iyan, Yangın müzesi var. Tanzimat, Karikatür müzesi var (Katkı: F. Pekin: Kaç metrekare 
oldu!unu söyler misiniz?) Efendim ben de ondan yakınıyorum. (Katkı: F: Pekin: Niye 
Belediye bizim paralarımızdan altı yıl tuttu, bizleri çalı#tırdı; IBB olarak cevap verebilir 
misiniz? Madem #ehir müzesi o idi neden böyle bir projeyi yaptınız?) 

Büyük !ehrin seyir terasları projesi var, turizm güzergahları projesi var; bunlar kısmen 
uygulanıyor, çalı!ılıyor; call center projesi var; müdürlü#ümüz böyle bir merkez çalı!tırıyor 
ama turizm amaçlı daha geni! bir yapı kurulması  gerekiyor. Turizm Müdürlü#ü olarak biz 
harita da#ıtıyoruz, tanıtım rehber kitaplar da#ıtıyoruz. Elimize verilen imkanlar ve bütçe 
nispetinde; ama tam mı yeterli mi, hayır; yeterli olmadı#ını ba!tan ben de söyledim. 
Heyecanımı ba#ı!layınız buradaki herkesin gayretlerini  Faruk bey de ba!ta olmak üzere 
te!ekkür ediyorum.  

Koray Engin 

"lk turda ilk söz almı!tım, bu turda da son sözü aldım. 

Bir !ehir plancısı olarak imar planları ve plan de#i!iklikleri ilgili sorunlara de#inmi!tim ilk 
turda . 

Çözüm önerisi olarak da bazı arkada!ların seslendirdiler . 

Çok fazla bakanlı#ın elinde var planlama yetkisi. Bunların tek elde toplanması gerekti#ini 
dü!ünüyorum ben de. Bu konuda yerel yönetimler olması gerekti#ini dü!ünüyorum.  
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Yine "stanbul’da çok fazla plan de#i!ikli#inden yakınmı!tım ilk turda. Pkan de#i!iklikleri 
yoluyla "stanbul’un bütün bo! arsalarının alı!veri! merkezi ve residence haline getirilmesi gibi 
bir durumla "stanbullun park alanları ve rekreasyon  alanları ve spor alanlarına da ihtiyacı 
oldu#unu dü!ünüyorum.  

Alternatif güzergahlarla ilgili önerilerim vardı arkada!lar seslendirdiler. "!te Bo#az olsun, 
Yıldız sarayı olsun. Ba!ka da söyleyecek bir !eyim yok te!ekkür ederim.   
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3. Odak Grup 

Turizm Master Planı 

Kültür ve Turizm 

Turizmde Kültür bakı"ında 

SORU 1. "stanbul’un turizmde uluslararası düzlemdeki marka de#erinin / rekabet gücünün 
yükseltilmesinde; 

e. Öncelikli engeller (problemler)(iyile!tirilmesi gereken alanlar) nedir? (lütfen 
öncelikle iyile!tirilmesini öngördü#ünüz 3 alanı belirtiniz) 

f. "stanbul’u farklı kılan ve veya kılacak  öncelikli özellikleri / yönleri nelerdir? 
(lütfen "stanbul’u uluslararası rekabette farklı kılan/kılacak öncelikli 3 alanı 
belirtiniz) 

Muhterem "lgüner, BrandAssist 

"stanbul’u bir marka olarak kabul edip yönetecek bir otoritenin yoklu#u söz konusu. Burada 
marka de#erinin yükseltilmesinden bahsediyorsak demek ki bir markadan da bahsediyoruz. 
Öyleyse böyle bir markanın de#erinin yükseltilebilmesi için bir otoritenin bunu yönetiyor 
olması lazım. Bu eksikli#i dile getirdim. Ben böyle bir otoritenin varlı#ından !üpheciyim; 
herhalde bilmiyorsam bu benim eksikli#im.  

Marka de#erinin yükseltilmesini nasıl izleyece#iz? Önce bu markanın performansını 
sayısalla!tırıp önümüze koymamız lazım.; mesela ben bunu ısrarla bütün Türkiye’de 
söylüyorum. "stanbul’da yapılıp yapılmadı#ına, Kültür ve Turizm bölümümüz daha iyi bilir 
ama hiçbir yerde geceleme oranı çıkmıyor Türkiye’de. Halbuki yurt dı!ında !ehirler 
ba!arılarını ortalama geceleme diye verirler . Biz bunu ölçmüyoruz; aslında çok basit 
pasaportunu gösterip otelde konaklayan herkes emniyete kaydoluyor; bir tek basit soru sorsak 
onlara bu analizi yapma !ansımız olacak. Bu seyahatiniz, bu ziyaretiniz turistik amaçla mıdır, 
i! amaçlı mıdır? Bunu organize etmesi bir !ehrin çok kolaydır; çünkü bu veri girilmektedir, 
mecburen girilmektedir, ve ama emniyete gitmektedir nedense; halbuki çok lazım olan böyle 
bir otoriteye gitmemektedir. Dolayısı ile sayısalla!tırıp, bu yıl "stanbul’da !u kadar  ortalama 
geceleme olmu!tur; bu gecelemenin !u yüzdesi turisttik amaçlıdır !u kadarı i! amaçlıdır. 
Bunula bugünkü performansını bilip ondan sonra marka de#erini nasıl yükseltece#imizi 
tartı!mamız gerekir. 

Bu !ehir tarih ve co#rafyanın kendisine bah!etti#i, arma#an etti#i üstünlükleri ile farklıdır. 
Ancak bu farkın rekabet gücünü arttıracak !ekilde sürdürülebilir bir ba!arı ile yönetilmesi 
!arttır ve zenginle!tirilmesi !arttır.  Zenginle!tirmesi derken de benim en önemli miras olarak 
gördü#üm bu !ehirde kültürel mirastır.  Dolayısı ile kültürel mirasın de!ilmesi gerekir dedim. 
Arz ederim.  

Meral Korzay, Bo#aziçi Üniversitesi Turizm "!letmecili#i Bölümü 
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Bo#aziçi Üniversitesi emekli ö#retim üyelerindenim. Ancak part-time ve proje bazında 
üniversite ile ilgim devam ediyor. Gençlerin i!leri oldu#u zaman da bu toplantılara ben 
katılıyorum.  

Benim kısıtlar olarak "stanbul’da gördü#üm trafik, özellikle !ehir içi trafik; alt yapı eksikli#i 
ve do#al afetlere kar!ı bütün hazırlıklara ra#men hazırlıklı olmamamızın ortaya çıkması. Bir 
de ilçeler arası koordinasyon eksikli#i; ve burada siyasi tercihlerin !ehrin bütünlü#ünü 
rahatsız etti#ini , gönüllülük ve sivil toplum örgütlerinin de beraber çalı!masına fevkalade 
büyük bir kısıt getirdi#ini gördük.  

Bir de beyefendinin de belirtti#i gibi istatistiki veriler do#ru bir pazarlama stratejisi 
yapmamıza bu a!amada yeterli de#il; var fakat düzeltilmesi gerekir diye kısıtları sıraladım. 

Farklılıklara gelince, birincisi kültürel mirasın milattan önceden bugüne dek çesitli  
uygarlıkların be!i#i oldu#u ve öncelikle "stanbul markasının geli!tirilmesinde bu olgunun öne 
çıkarılmasına inanıyorum. Üniversitem de buna inanıyor ayriyeten. 

"kinci önemli mesaj iki kıtanın üstünde olması , insan kaynaklarının çok çe!itli olması ve 
toplumun renklili#i. 

Bir de uluslararası ula!ım a#ı için iyi bir merkez (hub) olması; özellikle havayolları açısından 
fevkalade rahat ula!ılabilen bir !ehir ve buradan da da#ılımı kolay. Bu da tabi transiti daha bir 
iki gece kalmaya yöneltebilirsek i!letme açısından da herhalde faydalı olur kanısındayım. 

 Bu da i!te bizim markamızın beyinlere kazınmasıyla olabilir inancındayım. Havaalanında 
kalaca#ına !ehre gelebilir. $ehire ula!ım da daha kolay olursa dört saat be! saat kalıyorsa gelir 
bir mekanımızı görebilir kanısındayım. 

Serdar Ekrem $irin – THY Reklam ve Pazarlama Müdürü 

"kiye ayırmak lazım. "stanbul’a gelmeden önce ve bir de sonrası.  

Gelmeden önceki en büyük eksiklik , en büyük engel aslında  imaj eksikli#i. Özellikle 
Avrupa’da hala Türkiye’ye kar!ı bilmemekten kaynaklanan çok farklı algılar var ki; biz  !irket 
olarak dünyanın hemen hemen her tarafında ara!tırma yapıyoruz. Türkiye ile ilgilide  sorular 
datalar topluyoruz,  "stanbul’la ilgili de. "nsanlar bilmiyor; bilmedi#i yere de gelmiyorlar 
dolayısı ile.  

"kinci eksiklik imajın haricinde eri!im eksikli#i var yani nedir? "nsanlar internette "stanbul ile 
ilgili çok kapsayıcı !eyler bulamıyorlar. Bulabildikleri Turizm bakanlı#ının hazırladı#ı siteler 
var ki çok kullanı!sız.  Özellikle gençlerin ilk sayfaya girip direkt çıkaca#ı siteler bunlar. 
Mobil aplikasyon açısından da çok büyük bir eksiklik var. "nsanlar nasıl topluyorlar 
gidecekleri yerler ile ilgili bilgileri; belli seyahat siteleri var; oradaki insanların tecrübelerini 
okuyorlar. Onun haricinde bu böyle de#ildir diyebilece#imiz bir !ey yok. Çünkü ona yapılmı! 
bir yatırım yok. Dolayısı ile orada insanlar okudukları zaman  evet Ayasofya çok güzeldi 
Sultanahmet çok güzeldi ama trafik diyorlar.  
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Bir de içeri bakan tarafından birini Muhterem bey söyledi, ben de hala bilmiyorum, Turizm 
Bakanlı#ı mı, Belediye mi, Valilik mi, herhangi bir ba!ka bakanlık mı? Dolayısı ile oyle bir 
sahipsizlik var. Bir liderin olması lazım bu i!in. "!birli#i her zaman olur ama o !ekilde bir 
adının konması lazım. Öbür türlü görüyorum ben Turizm Bakanlı#ı yurt dı!ında birçok !ey 
yapıyor, bazı !eyleri beraber yapıyoruz. Ama onlar da çok cılız kalıyorlar, çünkü tek bir sesin 
çıkması lazım, bu tür i!birliklerinin dolayısı ile arttırılması lazım.  

Bizim bir projemiz var mesela, biraz önce hocamız söyledi. Belli bir süre havaalanında 
kalması gereken  yolculara "stanbul turu düzenledik; daha do#rusu düzenleyemedik, çünkü 
altı saatten fazla bir süre kalıyorsa  tura bir !ekilde hazırlayalım dedik hep trafik te kaldık. 
Uçaklara yeti!mediler, turu kısaltmak zorunda kaldık. Yani yurt dı!ından !unu söyleyebilirim. 
Gelen giden bizim i!birli#i yaptı#ımız birçok ülkenin insanının ilk !eyi , bir hiç böyle güzel 
oldu#unu bilmiyordum; iki bu kadar trafik oldu#unu bilmiyordum.  

Özellikle bunların bir !ekilde giderilmesi lazım.  

Belki bunlar giderildikten sonra, özellikle bizim en güçlü oldu#umuz taraf tarihi 
mekanlarımız. Ama onların hala tanıtım eksikli#i var. Belki onların özelinde özellikle 
interaktif pazarlama ya da sosyal medya tarafında çok iyi örnekler var dünyada; belki çok 
daha iyileri yapılıp, özellikle tarihi mekanları pazarlama konusunda e#inilirse çok kısa sürede 
çok hızlı yol alabiliriz gibi geliyor. Kısaca bu. 

Tülin Ersöz,  "stanbul Turizm Atölyesi Koordinatörü 

Karı!ık yazdım ama belki biraz süremi a!aca#ım.; bir bilgilendirmek istedim çok kıymetli 
arkada!larımızı. Burada i!birli#i içerisinde çalı!ıyoruz.  Ben Büyük $ehri temsilen turizmden 
sorumlu Ba!kan Danı!manıyım. Bunu söylemek pek do#ru de#il ama  siyasi kimli#im 
olmadı#ı için gerçekleri söylemeyi seviyorum. Biz göreve ba!ladı#ımız zaman sayın 
Topba!’la, bundan sekiz yıl önce Büyük $ehirde, Beyo#lu’nu katmıyorum. Maalesef Büyük 
$ehirde turizmle ilgili birim yoktu, çok acı bir !ey. "stanbul için en önemli bir yatırım, gelir 
kayna#ı; "stanbul’u dünyada anlatacak tek !ey turizm oluyor. Ve biz ilk defa turizmle ilgili 
birim kurduk Ba!kanımızın talimatıyla. Hatta ve hatta önemi itibarıyla yedi gün sonra 
kuruldu. Ve bu çok özel bir !ey oldu; platform adı altında, turizm platformu tüm "stanbul’un 
resmi kurum ve kurulu!ları, Kültür Bakanlı#ı ba!ta olmak üzere , "l Turizm Müdürlü#ü, yerel 
yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcileri, basın mensupları, sanatçılar olmak 
üzere   60 ki!ilik bir platform kuruldu. Ve bunlarla "stanbul için i!birli#i içerisinde projeler 
üretiyoruz. Yani beyin takımı olarak çalı!ıyoruz. Örne#in dDF çok kıymetli partnerlerimizden 
biri; herhangi bir seçim yapmıyoruz ama bizim için ba!arılı olmaları, do#ru projeler 
üretmeleri çok önemli, nitekim örne#in de#erli arkada!larımla  “design ist “gibi  beraber 
çalı!ıyoruz, destekliyoruz gibi. $imdi hal böyleyken geri kalmı!lık olmu!, yıllarca ihmaller 
olmu!, 8500 yıla gelen, Yenikapı kazıları ile bir tarihin üzerinde oturmaya ba!ladık. Bunu çok 
iyi, çok do#ru kullanmak lazım.  

Maalesef siyaset oldu#u için bir takım kurulu!lar, odalar önümüzü kesiyorlar, hızlı yol 
alamıyoruz. Bir AKM olayı, detaya girmeyece#im. Bu "stanbul için çok büyük bir kayıp; 
olmaması gereken bir !eydi, ama a!amadık maalesef. $imdi o da tadilatla halledilecek. 
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"stanbul resmi olarak 15 milyon nüfusa yakla!tı, 17 milyon gayri resmi. civarı ile birlikte 
dü!ünülüyor.  Günde 600 araç çıkıyor "stanbul trafi#ine; bu araç yo#unlu#u artık mevcut 
yolları kifayetsiz olmaya ba!ladı. Yeni bir yol ihdas etme durumunuz olamadı#ı için 
yapıla!madan dolayı; devamlı iyile!tirmeler gidiyoruz, alta tüneller yapılıyor biliyorsunuz. 
Kav!aklar yapılıyor, viyadükler yapılıyor. Dolayısı ile biz ilk önce ula!ıma a#ırlık verdik 
Büyük $ehir olarak. Bütçenin %65 i ula!ıma gidiyor. Bu çok önemli; gelen turistin 
memnuniyeti bakımından trafik sorununu çözmemiz lazım. Bir kere bunu çok önemsiyoruz. 
Yeri ve yabancı turist ve daha çok "stanbul’da ya!ayanlar. Sinir harbi ya!amayalım diye.  
8500 yıllık bir tarihi dokunun üzerinde oturdu#umuz için yeraltı ve yerüstündeki bütün tarihi 
mekanları restorasyonu, restitüsyonu, renovasyonu bunları çok önemsiyoruz. Bunlarla geni! 
çapta ihaleler yapılıyor; bunun da gelen turiste "stanbul’u iyi anlatmak bakımından çok çok 
önemli oldu#unu dü!ünüyoruz.  

"!birli#i içerisinde yaptı#ımız çok güzel i!lerimiz var.  Ben bir gün arkada!ları a#ırlamak da 
isterim; Be!ikta!’ta tarihi iskelenin üstünde bizim ofisimiz var.; adını atölye koyduk. Üretimin 
oldu#u yer dedik. Bizde yasal i!lemler pek yok, projeleri üretip Belediyeye pas ediyoruz. 
Ama dedi#im gibi temsilci arkada!larla zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Çe!itli 
mekanlarda yapıyoruz; geçti#imiz hafta da dDF bizi a#ırlamı!tı., çok güzel misafir etmi!lerdi. 
Bundan sonraki çalı!mayı tersanede yapaca#ız in!allah. Te!rif ederseniz sevinirim.  

Ürün satma konusunu çok önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak çe!itli mecraları ve basınla 
ili!kile çok önemli.  

Uluslararası ili!kileri çok önemsiyoruz. Onun için buraya sürekli basını davet etmeye 
çalı!ıyoruz. Onları en iyi !ekilde a#ırlıyoruz. Örne#in !imdilerde bir “shopping fest” var. 
Onunla ilgili çalı!ıyoruz. Akabinde “Ramazan Fest” var. Arap turizmini de Ramazanda 
burada a#ırlamayı dü!ünüyoruz.   

Gecelemeler, biraz önce sizin söyledi#iniz gibi , konaklama süreçleri, bunlar çok dikkatle 
izleniyor. THY ya da karayolları ile gelenler , bir !ekilde ilgili !ekilde denetleniyor, çe!itli 
bildiriler yayınlanıyor, bize "l Turizm Müdürlü#ü sürekli !ekilde bilgi akı!ında bulunuyor.  

"stanbul’un artık bir marka de#eri var; dünyada çok konu!ulan bir !ehir oldu. Geçti#imiz 
haftalarda !ahsi olarak gitti#im Güney Afrika’da "stanbul’un marka de#erini çok iyi 
gözlemledim. Dünyada tasarım ba!kentli#ini onlara kaptırmı!tık, Capetown’da.  Dolayısı ile 
artık dünyada "stanbul trend !ehir oldu; o nedenle biz yabancı televizyonlarda programlar 
yaptırmaya çalı!ıyoruz. New York’da NBC televizyonunda iki sene önce, bir program  kendi 
teklif ettiler, biz destek olduk, yaptırdık. 12,5 milyon izleyici, sabah 2,5 saat canlı yayındı, 
12,5 milyon izleyici 16 milyona çıktı.  

Ve bütün bunlar bir araya gelince, turizmde iyile!tirmeler de do#ru yapılınca, i!birli#i çok 
kuvvetli olunca, sanıyorum ki kısa zamanda çok iyi yerlere gelece#iz. 

Son sözümü söyleyece#im. Geçti#imiz yıl Nisan ayına göre % 17 artı!la kapadık; bu demektir 
ki artık turizmde belli noktalara geliyoruz demektir. Sıra bana gelince yine konu!ayım, bunun 
içinden soruları çıkarabilece#inizi ümit ediyorum. 
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Özgül Özkan Yavuz, "stanbul "l Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 

"stanbul Kültür ve Turizm "l Müdür Yardımcısıyım. Hem "l Müdürlü#ümü hem de Genel 
Müdürümüz Güven Ta!ba!’ı temsil en burada bulunuyorum. Dolayısı ile hem Bakanlık adına 
hem de "l Müdürlü#ü adına konu!aca#ım.   

"lk sorunuzun benim aklımda yarattıkları problemler anlamında bence "stanbul’un bu alandaki 
en büyük sorunu tek i!i "stanbul’un tanıtımı olan bir kurumun olmamasıdır. Bu en büyük 
sorundur. Elmalarla armutları da biraz yerlerine koymak lazım. Kültür ve Turizm bakanlı#ı 
bir ulusal turizm örgütüdür. Kültür ve Turizm bakanlı#ı "stanbul için çok fazla !ey 
yapmaktadır ama bence artık daha fazla yapabilece#i ba!ka bir !ey yoktur. Bu i!ten sorumlu, 
bütün dünya !ehirlerinde oldu#u gibi. bir kurum olması gerekir. Bu bir devlet kurumu olamaz; 
içinde devletin de oldu#u ama özel sektör hızında, mantı#ında çalı!ana !irket yapılanmasında 
bir !ey olması gereklidir. Bu New York’ta da, Berlin’de de, Amsterdam’da da böyledir. 
Hiçbir ulusal turizm örgütü sadece bir kenti markala!tırmak gibi bir görevi yerine getiremez. 
Kamu böyle çalı!amaz; çünkü biz "stanbul’a oldu#u kadar Mardin’den de sorumluyuz., 
Karadeniz’den de sorumluyuz, Antalya’dan da sorumluyuz. Ama Bakanlık tabi ki "stanbul 
için çok fazla !ey yapıyor. Nasıl ki “Visit Britain” i!i gücü bırakıp yalnızca Londra’yı 
tanıtmıyorsa, nasıl “Dutch Tourist Board” yalnızca Amsterdam’ı anlatmıyorsa, nasıl “Enits” 
"talya’yı anlatırken yalnızca Roma’yı anlatmıyorsa, bizim de sadece "stanbul’u anlatmak, 
"stanbul’un marka stratejisini tek ba!ımıza kurmak bunu yürütmek gibi bir !eyimiz yok. Neler 
yapıyoruz? Burada tabi ki sadece reklam tarafından dostlarımız var. Onlarla birlikte 
çalı!ıyoruz. Büyük!ehir Belediyesiyle zaten her konuda beraber çalı!ıyoruz; Valilikle de aynı 
!ekilde. Reklam tabi yaptı#ımız tek i!, sadece 2012 yılında 45 milyon dolara yakın dünyayı 
be! büyük parçaya bölüp yaptı#ımız reklam kampanyamız var. Bu sadece bu kısmı. 

Basın ve PR çalı!maları var ki hemen hemen her ülkede o ülkeden bir PR firması ile 
çalı!ıyoruz. Yılda 7-8000 basın mensubunu getirip Türkiye’yi gezdiriyoruz ki bunun üçte biri 
sadece "stanbul’da geziyor.  "stanbul’a verilen önemi göstermek için söylüyorum. Sürekli 
basını a#ırlıyoruz dünyanın her bir tarafından. "!te o gazetelerde gördü#ünüz, i!te Türkiye 
!urada tanıtıldı, i!te !urada "stanbul dergiye kapak oldu böyle kendili#inden ve çok kolay 
olmuyor. Onların arkasında tabi ki bir kurum var, devlet var ço#unun arkasında. "nanılmaz 
çok PR etkinlikleri yapıyoruz.  

Bunların dı!ında bir etkinlik bazlı tanıtım var; bunlar neler? Fuarlar var; ama fuarların 
etkinli#i tartı!ılır. Ama bunu bütün dünya tartı!ıyor. Herkes de birbirinin gözünün içine 
bakıyor. Hani birisi çekilse herkes çekilecek. Ama fuarlar bir “show” etkisi nedeniyle var 
olmamız gereken alanlar. Yılda 154 fuara Kültür ve Turizm Bakanlı#ı katılıyor ki bunlarda 
inanılmaz büyük masraflı, çok büyük organizasyon gerektiren i!ler, ama siz orada devlet 
olarak varlı#ınızı göstermek durumundasınız.  

Ve etkinlik bazlı devam edecek olursanız biz New York’ta “"stanbul Live” diye konser 
düzenliyoruz Central Park’ta. "nanın pek çok turizm örgütü bu baza kadar inmiyor !ehirler 
bazında. Biz bunlara bile destek oluyoruz. “Istanbul Cool” diye "ngiltere pazarı için biz 
burada iki yıldır etkinlik düzenliyoruz. Ortado#u’da "stanbul için tanıtım günleri yapıyoruz.  
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Yani "stanbul için yapılabilece#in maksimumunu, ondan da ötesini bence Bakanlık yapıyor. 
Ama bir ulusal turizm örgütü, bir ülkenin vergilerini kullanmak durumunda olan bir örgütten 
bir kenti markala!tırma anlamında  daha fazla bir !ey bekleyemeyiz; yabancı örnekler de 
ortada. Biz de bu modellere bir an önce geçmeliyiz. Bakanlık tabi ki “network”lerinden, 
deneyimlerinden, finansal gücünden, her !eyinden faydalandıracaktır bu kurumu ama i!i gücü 
"stanbul’u tanıtmak olan, bunu çok profesyonel bir !ekilde yapan ve özel sektör hızı ile 
mesaisi ile çalı!abilen bir kurumun olması !art. Ba!ka türlü olması mümkün de#il.  

Ben ikinci bir sorun olarak istanbul’la özde!le!en kültürel etkinlikleri n, “event”lerin çok fazla 
dünya markası olma noktasına gelmedi#ini dü!ünüyorum. Böyle bir kenti tanıtmak da bir 
bütün olarak kenti tanıtmak de#il de etkinliklerinin dünya pazarında öne çıkması ile çok 
birbirini destekleyecek bir !ey.  Bugün i!te !u an devam ediyor Cannes film festivali; küçücük 
bir !ehir, herkes görmü!tür; ama tek bir festival ile bütün dünyaya tanıtıyor. Dolayısı ile 
"stanbul’un çok güzel festivalleri var, sanat etkinlikleri var, tasarım haftası var, bienali var, 
müzik etkinlikleri var. Ve yaratıcı kültür etkinlikleri özellikle son üç dört yılda çok büyük 
atılım yaptılar.  "stanbul’a artık sadece kültürel mirası de#il kültür ve sanat etkinlikleri ile de 
anılmaya ba!ladı. Kültür Ba!kenti unvanının da buna çok katkısı oldu yurt dı!ında. Dolayısı 
ile bu etkinliklerin marka bazında, etkinlik bazında da tanıtılması lazım. Mesela Berlin ITB 
fuarında kültür holü diye ayrı bir hol vardı. Ülkelerin olduklarından farklı bir holdü bu. 
Burada mesela Moskova’nın müzeleri biraraya gelip Moskova’nın  müzeleri diye bir stand 
açarlar. Bizim kültürel böyle alanlarımızın bu anlamda, ya da yıllık kültürel ya da sanat 
takvimimizin tanıtıldı#ı bir etkinlik bazlı , festival vs bazlı çalı!malarımız yok.  Ya da “Art 
Cities of Holand” diye Hollanda’nın dört !ehri bir araya gelip  “stand” açar bu kültür holünde; 
o dört !ehrin o yıl ki sanat etkinliklerini tanıtır; tek i!i odur. Bizim festivalimizin vesairenin de 
kültür ve sanat etkinliklerinin tek ba!ına marka olma yönünde daha fazla ve daha profesyonel 
etkin bir !ekilde tanıtılması lazım. Biz burada gidiyoruz, çok güzel, çok önemli de#er katıyor 
diyoruz, takip ediyoruz Ama bunların kendi ba!ına marka olmaları lazım ki "stanbul, yani 
THY ne kadar marka ise "stanbul o kadar marka olabilir. Vakko ne kadar satarsa "stanbul o 
kadar satar. Film festivali ne kadar bilinirse "stanbul da o kadar bilinir. Bunlar birbirleriyle 
çok ba#ımlı !eyler.   

Bir de içsel tanıtım ve dı!sal rezervasyon konusu var; kuru kuruya tanıtım de#il de sonunda 
direkt bir satın almaya yönlendiren !eylerin daha çok yapılması lazım. 

Bakanlık olarak yakla!ık 80 bütçemizin yakla!ık 10-15 ini internet üzerinden kullanıyoruz; 
fena bir oran de#il . Ama bu alanda da dijital tanıtım alanında da daha çok !ey yapılına bilir.  

"stanbul’u farklı kılan yönleri de öncelikle tabi ki do#al ve tarihi mirastır. Hiç alt ba!lıklara 
girmeye gerek yok. Co#rafyası, “unique” konumu ve kültürel mirası . 

Bence ikinci önemli konu "stanbul’daki ya!ama kültürü   “lifestyle” dedi#imiz kozmopolit ve 
enerjik. Bizim yaptı#ımız anketlerde "stanbul’a ilk defa gelen giderken ne hissettiniz, 
aklınızda ne kaldı dedi#inizde “enerji” diyor. Dolayısı ile "stanbul’daki kozmopolit ve enerjik 
ya!am kültürü demek ki bizim üzerine gidebilece#imiz, markala!tıraca#ımız öncelikli konu. 

Bir de yaratıcı kültür endüstrileri, sanat etkinlikleri var; bence bunlar farklı kılan yönleri. 
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Genel olarak da Euromonitor’un son yayınladı#ı rakamları da ben yanımda getirdim. Hiç de 
öyle kötü durumda de#iliz.  Gayet de iyi; "stanbul son 4-5 yılda Avrupa’nın en çok ziyaret 
edilen 3. !ehri konumunda Londra ve Paris’ten sonra. Son dört yıldır sürekli Roma’yı 
geçiyoruz. Geçen 2010 rakamlarında Paris’le ba!a ba! nerede ise; tabi Avrupa bazında. Ama 
dünya ölçe#inde bakarsanız çok güçlü !ehirler var Hong Kong var, 20 milyona yakın yabancı 
turist a#ırlıyor. Singapur var, Bangkok var, tabi New York var. Onlarla bakınca "stanbul 9-10. 
sıralara dü!üyor.  Ama Avrupa bazında bakınca da Londra,  Paris, "stanbul gibi görünüyor. 
Bir de yabancı turist rakamları ile bakıyoruz. "stanbul’a 7-8 milyon aralı#ında turist geliyor. 
Geçen yıla göre Tülin Hanımın söyledi#i gibi çok iyi gidiyor. % 17 arttı ilk dört ay sonuçları. 
Ama "stanbul’a bir bu kadar da yerli turist geliyor. "stanbul 15 milyonluk bir !ehir, bir 15 
milyon ki!iyi de a#ırlıyor. "statistikler konusunda çok sorunumuz var Muharrem beyin 
söyledi#i gibi. Acı olan da bunlar bir yerde tutuluyor, ancak bir takım yasal düzenlemelerden 
dolayı bizimle, bakanlıkla payla!ılmıyor.  Çok üst düzeyde giri!imler yapıldı, hala da takip 
ediliyor. Bunlar eskiden hiç tutulmazdı, !imdi Emniyet tutuyor. Bizimle payla!abilir, TU"K’le 
payla!abilir.  Burada da mevzuat düzenlemeleri gerekiyor. O anlamda çalı!ma devam ediyor, 
gerçekten çok düzeyde görü!meler yapılıyor. Güvenlik sebebiyle vermek istemiyor emniyet. 
Ama a!ılacaktır, e!ik noktasına geldi; orada da daha direnmeyeceklerdir diye dü!ünüyorum. 
Çok te!ekkürler. 

Mehmet Cihangir, Wizard "stanbul 

Wizard "stanbul’dan katılıyorum. Açıkçası ortamı gördü#ümde ilk defa katılıyorum odak 
toplantısına; ben turizm kökenliyim, onlar pazarlama kökenli. 2010 yılında "stanbul Avrupa 
Kültür ba!kenti olunca "stanbul’un tanıtılması için yurt dı!ında birçok destinasyon pazarlama 
sitesi var. Bir çalı!ma yapıyorum biz de internete giriyoruz, nasıl bir !ey yapalım hazırlayalım 
ki ajansa sunalım dedik. Onyedi parçalık bir proje hazırladık. O süreçlerde biraz zorlanınca 
dedik ki bunlardan en ba!lıcasını biz hayata geçirelim sonra onlar umarız ki katılırlar aramıza.  
Ve Wizard’ı hayata geçirdik. Wizard "stanbul’un yaptı#ı aslında tanıtım direkt de#il. 
"stanbul’da ça#rı merkezi olarak mobil ve on-line olarak 7/24 rehberlik hizmeti sunuyor. Biz 
burada turist hava limanına indi#inde otelini söylüyor, hangi otele gideyim, nerede kalayım, 
bunlarla ilgili 7/24 “support” alıyor. Gece nerede “rock” müzik bulabilirim diye bile 
sorabiliyor; bunun da cevabını Wizard "stanbul üzerinden alıyor. O nedenle di#er katılımcılar 
kadar makro ölçekte payla!acak kaliteli !eyler bulamayabilirim.  Ama turistle birebir 
görü!tü#ümüz için oradaki taleplerde çok ciddi de#i!iklik var; onlar hiç durmadan tecrübe 
arıyorlar. Bir yıl içerisinde hiçbir reklam bütçesi kullanmadan, 250 dolar ile 1 milyon turiste 
ula!tık. $u an "stanbul’a gelen turistin % 3 ü Wizard "stanbul üzerinden geçiyor. Buraya 
ula!ırken yaptı#ımız tek !ey !u idi. Ücretsiz olarak gelen turistin ihtiyacını gidermek. Turist 
bize geliyor soruyor diyor ki ben !u otelde kalmak istiyorum ne dersin? E#er ailenle 
kalacaksan odaları biraz küçüktür, ama lokasyonu fiyatı iyidir diyoruz. Oraya kadar 
inebildi#imiz bir önerme sistemimiz var. Arkada bunların hepsini manuel olarak ki!iye özgü 
hazırlıyor arkada!lar; bu da tabi ki insanların "stanbul’a bir kere geldiklerindeki tatmin olma 
düzeyini arttırıyor. "kincisi döndüklerinde "stanbul’u anlatmaları için ikinci bir sebep daha 
veriyoruz. Çünkü yanlarından hiç durmadan bir “body” vardı. Üçüncüsü de her "stanbul’a 
gelen, arkada!ına bunu  anlatmaya ba!lıyorlar. Ve onlar gelmeden önce zaten Wizard 
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"stanbul’u bilerek geliyorlar, planlarını, yol haritalarını bizimle belirliyorlar. O açıdan da bu 
tabi ki hem a#ızdan a#ıza yayılması güveni çok fazla arttırıyor. Söyledi#imiz mekana 
gidiyorlar, "stiklal ’de nerede lahmacun yiyelim diye sordu#unda biz ne dersek onu takip 
ediyorlar ve “sample” alabildi#imiz yerlerde % 69 oranında. Bu bir hamutçunun bile 
eri!emedi#i bir yer. O yüzden turistlerin çok farklı tepkileri var; bunlar geri döndüklerinde 
tepkiler veriyorlar. Onlarda bugüne kadar trafikle ilgili bir sıkıntı daha bugüne kadar almadık 
daha açıkçası. Ama % 17 si taksi, bayanların % 13 ü erkeklerden ma#dur kalması, ve % 9 u, 
ki benim en çok ilgimi çeken bu idi, neden deniz ula!ımı bu kadar kısıtlı? Bebek’e ben 
Eminönü’nden niye vapurla, motorla gidemiyorum. Bu bizim yerli olarak hiç farketmedi#imiz 
bir !eydi. 

O zaman biraz daha turisti dinlemekte fayda var. O yüzden de açıkçası soruları cevaplarken 
hiç o "stanbul’un ismini tanıtmaya adanmı! bir müessese yoku artık geçerek, oradan feragat 
etti#imizde di#erlerini i!ledim. Ana konuyu atlamı!ım. 

Sorunun cevaplarına gelince engellerle ilgili "stanbul’un belirli bir konumlandırmasının 
olmaması; insanların ço#u hala ya Osmanlının eski ba!kentine,  ya da !u ucuz seyahat 
destinasyonuna, ya da gelip biraz kafa da#ıtacakları bir yere geliyorlar. "stanbul’a gelme 
amacını açıkçası ço#unda göremiyorum. Ya "stanbul Osmanlının ba!kenti olarak tarih 
görüyorlar; ya da ucuz bir destinasyona gelmi! oluyorlar bir hafta sonunu geçirebilecekleri. O 
yüzden orada biraz daha önem verip netle!tirip de#erleri  bazı !eyleri öne çıkartmak lazım. 
Alı!veri! ise alı!veri! olabilir; yani bazı temaları öne çıkartıp, alı!veri! için gelsinler buraya, 
tarih için gelsinler, ya da ba!ka bir !ey yapsınlar. Onun üzerine odaklanmakta fayda 
görüyorum.  

Di#er tarafta i!letmeler esnafının bu konudaki fazlası ile eksikli#i, ya da bilinç konusundaki 
eksikli#i, yoksunlu#u diyeyim, çünkü fiyatlar anında oynamaya ba!lıyor; turistse, Türkse,  
Anadolu’dan gelense taksiciler de#i!tiriyor her !eyi. “Tourist Guide”lara da baktı#ımız zaman 
bu "stanbul’a gelen turitlere en büyük sıkıntı taksi. Burası bile çok büyük bir muamma.  Daha 
bismillah havalimanına aya#ını attı#ı and taksi ne kadar tutar sorusu o yüzden bize çok fazla 
geliyor. Taksim’den Sultanahmet’e 15 lira tutar, bundan fazla isterse vermeyin, polisin 
numarası da budur, bizi de buradan arayabilirsiniz. Yani bu çok ciddi bir bilinirlik olu!turmu! 
yurt dı!ında. 

Üçüncü konu da PR ve pazarlama konusunda çok deneysel yöntemler kullanıyoruz hala. $u 
an örnek veriyorum.   Birmingham’da “billboard” çıkmanın maliyeti ile Birmingham’daki 
bütün kitlelere onların demografik yapısına göre istedi#iniz mesajı verebilirsiniz "stanbul 
olarak. Ve aynı maliyetten kat kat daha dü!ük olur. Onlar talep etmezken de görmü! olmazlar, 
fazlasıyla o ilgiliyi, "stanbul bilinirli#i yaratmı! oluruz. Yanında geçen araçta billboard 
olmaktan daha öteye geçeriz diye dü!ünüyorum. 

Kullanılabilecek bir çok yöntem var. $u an bu ilk aklıma gelendi sadece.  

Ve di#er tarafta da kurumların bir araya bi tür getirilip, kuyu kazma mı diyeyim, di#erlerinin 
ba!arısından haz almayan bir çok kurum var.  Hepsi bir !ekilde sorumlu bu i!ten; ama bir 
türlü bir araya gelip fazla i!ler yapamıyorlar. 
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"stanbul’u farklı kılan !eyler derken de, özgünlü#ü muhtemelen, en ba!ta geliyor; orada 
herkese sundu#u tecrübesi farklı, herkes farklı bir !eye geliyor. Mesela birisi  geliyor 
Üsküdar’da Çinili Hamamı görüyor, belki Ayasofya’yı, Sultanahmet’i gezmeden geri 
dönüyor; di#eri bunların, tarihi yerlerin hiçbirine girmeden Fatih’e  gidip o çevreyi ya!amak 
istiyor. Dolayısı ile turistlerin her biri bir tecrübe arıyorlar, burada bu tecrübeyi 
pazarlayabilecek birçok ürünü de var "stanbul’un.  

Üçüncüsü her türlü ihtiyacı giderebiliyor "stanbul’da.  Tek gideremedi#imiz ihtiyaç "stanbul 
olarak bence bir plaj ihtiyacı, denizle ilgili bir sıkıntısı var. Onun dı!ında her hangi bir soru 
gelsin, talep gelsin hepsini bir !ekilde kar!ılayabiliyor "stanbul.  

"htiyaçları da ihtiyaç olarak anlatmaktansa , Ayasofya’yı anlatırken en çok tercih etti#im !ey 
de üçüncü defa yapılmı!, Theodesius yaptırmı!a girmiyoruz; içeriye girdi#inizde parma#ınızı 
çeviriniz dilek tutmayı unutmayın diyoruz sadece.  Bu tecrübeyi daha çok satın alıyorlar ve bu 
daha çok ilgi görüyor. 

"stanbul’un özgünlü#ü ve de#erleri muazzam ölçüde; bunları biraz daha sadece turistin 
tecrübesi olarak satmak pazarlamaktan yanayım. O daha makbul olacaktır diye dü!ünüyorum. 

Ula!ım da zaten biraz önce bahsedildi.        

Esra Ekmekçi, dDF Ajans Ba!kanı  

"stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Ba!kanıyım. Ama yirmi 
yılı a!kındır da DBF’in kurucu ortakları arasındayım.  

Turizm açısından baktı#ımızda "stanbul kentini ele alırsak önce ürünün sorunları bazında 
bakıyoruz herhalde. Çünkü biliyoruz ki turist kendi parası ile kendi tercihi ile herhangi bir 
kent veya bölgeye giderek orada bir süresini geçiriyor. Demek ki geldi#i yerden memnun 
ayrılması ve oradan gitmeyi tercih etmesi gerekir. Dolayısı ile ben sorunların ba!ına ula!ımı 
koyuyorum herkes gibi. Ve ula!ımı da kendi içinde biraz ayırmak gerekir diye dü!ünüyorum. 

Örne#in yayalara davranı! biçimi "stanbul’da bir dünya kenti olma iddiasında olan bir kente 
yakı!mayacak durumda.  

Trafi#in genel olarak sorunlarını biliyoruz, tabi çözülmesi için yapılan !eyleri de biliyorum; 
sadece tespit adına söylüyorum. Dolayısı ile trafik adına toplu ta!ıma ile ilgili önemli turizm 
kentlerine baktı#ımız zaman kentlerin aslında bir turizm kenti olarak planlandı#ı görüyoruz. 
Paris ilk örnek olarak verilebilir. Baktı#ınızda yönlendirmelerin bütünü istedi#iniz her yere, 
uçaktan indi#iniz andan itibaren size ula!ma !ansını sa#lar. "stanbul bu alanda da zayıf kalıyor 
maalesef. Yani daha turizm için planlanmı! bir kent olmasının do#ru olaca#ına inanıyorum.  

Bu kentin binlerce yıllık tarihini, kültürünü önemsiyoruz tabi ki herkes koruyor ama maalesef 
nüfus artı!ı ve ekonomik ko!ulların getirdi#i çarpık yapıla!ma kentin genel görünümündeki 
bozulmayı da önemsemek gerekti#ini dü!ünüyorum.  

Riskler görüyorum, bunları tam sıralama olarak üçün içinde bütün olarak alırsanız. "stanbul’u 
bir pahalılık riskinin bekledi#ini dü!ünüyorum; tam pahalılı#ın kar!ılı#ını da !öyle koymak 
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istiyorum: “Money for value” dedi#imiz. Kar!ılı#ının neyini aldınız yani basık sandalyede 
oturuyor, naylon perdeler içerisindeyseniz ; en basit bir turist geldi#inde masaj yaptırır, o 
masajınızı gerçek bir uzmandan, fizyoterapistten alıyor iseniz bunun kar!ılı#ı belki 150 dolar 
olabilir. Ama burada çalı!ma izni olmayan bir Ukraynalıdan yaptırdı#ı masaja da 150 dolar 
isteniyorsa, yani tam para kar!ılı#ı  bir pahalılık anlamında riskler oldu#unu görüyorum.  

Üçüncü risk olarak da güven riskini görüyorum. O da hem siyasi olarak, hem de alı!veri!teki 
güvenin , !u anda var anlamında söylemiyorum ama bunlar önemsenmesi gereken konular 
olarak görüyorum.  

"stanbul’u neler farklı kılıyor, zaten "stanbul’u hakikaten her zaman tabiatı ve tarihi ve 
geçmi!i zaten farklı olarak bize teslim edilmi! bir kent. Dolayısı ile do#u ile Batı arasındaki 
köprü olması tartı!ılmaz bir de#er; onu mutlaka tarihi yarımadasıyla. 

"kincisi ise ya!am kültürünün önemli oldu#una inanıyorum. Genç ve dinamik bir yapıya sahip 
olması; ya!am kültürünün içini geni!letebiliriz. Yenilen yemekten, insanların genel olarak 
ya!ama kattı#ı artılar. Ben salt turizm olarak bakıyorum, standart yani sa#lık  turizmi, kongre 
falan gibi di#er detaylara girmeksizin. Bunu da bu kar!ıtlıkların bir uyum içinde varlı#ının 
korunması gerekti#ine, bu kentin kendi kimli#inin oldu#u kadar kimlik, tarihi  ve co#rafi 
yapılanma açısından korunması gerekti#ine inanıyorum. 

Tabi daha önce söylenen bir yapılanmamanın olmaması çok önemli bir problem. Ben hani 
ürünün problemleri olarak önce ayırdım. Ürünün dı!ında nasıl yönetilir bakarsak hakikaten 
"stanbul’un öncelikle stratejilerini olu!turacak, olu!turdu#u stratejileri yürütebilecek bir birim, 
bir kurum, bir örgütün olmaması; ve bu örgütün de aslında “strategic partneship” yapabilecek 
grupları bir araya getirmemesi. Örne#in Serdar’ın da söyledi#i gibi THY bunlar için çok 
önemli bir araç. Bunları bir araya getirerek ortak stratejiler çerçevesinde bunu yürütme 
gücünün "stanbul’un olmamasını bir risk olarak görüyorum. De#erli hocam da söyledi tabi 
ula!ım olarak da ula!ıma bir kolaylık ta!ıyor. Te!ekkür ederim. 

 Arhan Kayar, dDF Yönetim Kurulu Üyesi 

"leti!imle u#ra!ıyorum. DDF’in kurucu ortaklarındanım. Reklamın yanı sıra farklı stratejik 
pazarlama  aktiviteleri ile u#ra!ıp belli sektörel etkinlikler de koordine ediyorum. Bunlar 
ya!am tarzı veya bir ihracatla ili!kili olabiliyor. Turizm pazarlaması da olabiliyor. Bu nedenle 
de çok sık uluslararası temas içinde çalı!ıyoruz.  "stanbul’a da ilgili  çok de#i!ik segmen’tlerin  
reaksiyonları  alıyoruz aynı zamanda.   

"stanbul’a gelen turisti tek bir kategoride sınıflandırmamak lazım.  Çok de#i!ik segment’te 
çok farklı boyutta gençlerden tutun çok ünlü i! adamlarına kadar çok farklı segment var ve 
turizmin çe!itlili#i var burada. Yalnız baktı#ımız zaman dı!ardan çok büyük bir ilgi var;  
"stanbul !u anda dünya trendi olmu! durumda. Hangi kent dedi#iniz zaman herkes direkt 
"stanbul diyor. Türkiye’den geldim dedi#im zaman "stanbul’a geldim diyor, gelece#im, !u var 
bu var diyor; hatta !imdi Avrupa’da çıkan yeni son krizlerin sayesinde de çok ciddi 
profesyonel "stanbul’a i! bulmak için geliyor. Eskiden biz parayla "stanbul’a getiremedi#imiz 
insanlar !imdi "stanbul’a gelip konferans vermek istiyorlar, belli toplantılara katılmak 
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istiyorlar, hatta kendi sunumlarını yapmak istiyorlar. Dün de çok geni! bir Hollanda ticaret 
heyeti burada idi ve o heyetin içinde bakanları da vardı; yalnız orada bir ki!i ilgimi çekti 
Amsterdam Marketing’in direktörü geldi. Sanayici var, gemi in!acıları var, çevreciler var, 
mimarlar var, hayatla ilgili her !ey var ama özel bir ilgimi çeken ki!i Amsterdam’ın 
pazarlama direktörü idi; buna dikkat çekmek istiyorum. Amsterdam’ı pazarlayan ba#ımsız bir 
örgüt, devlet tarafından desteklenen, kent tarafından desteklenen ve Amsterdam’ı pazarlayan 
bir örgüt; “I am Amsterdam” diye bir kampanyaları var, onu yürütüyorlar ve her segmen’tte 
de pazarlamaya katkıda bulunuyorlar bir noktada. 

$imdi "stanbul’un sorunlarına baktı#ımızda genel bir alt yapı sorunu var. "stanbul çok eski 
ama çok yeni ve çok hızlı geli!mekte olan bir kent. Her yönü ile bir alt yapı sıkıntısı 
çekiyoruz. Çok sa#lam bir planlama ile çözülmek zorunda;  sadece fiziksel alt yapı sorunu 
de#il, aynı zamanda ileti!im alt yapısında da, gelece#e yönelik stratejilerin alt yapısında da 
sorun var; ve hızlı ilerlemeye devam ediyor. En büyük sorun da bu. Dura#an bir !ey olsa çok 
rahat bekleriz, bir süre kapanırız içimize; çözeriz ama ancak çok hızla beraber bunu çok do#ru 
planlamak lazım. Alt yapıyı çözmek gerekiyor. Bunun yanında bir ula!ım sorunu zaten 
herkesin bildi#i bir gerçek ama ula!ım türlendikçe de sorun getiriyor. Mesela $imdi 
Marmaray açılacak gelecek sene; açıldıktan sonra kentte apayrı sorunlar ba!layacak. Çünkü 
burada insanlar birden bire çok daha fazla seyahat etmeye ba!layacaklar. Onları çok iyi 
planlamak lazım ve bunun da ileti!imini yapmak lazım; ba!ımıza ne gelecek, nereden nereye 
gidecek? Bu !ehir içinde mesela bisiklet  yollarımız yok. Bunlar yok denecek kadar az. Bunlar 
metropollerin ene önemle ara!tırdıklarından bir tanesidir. Yaya yollarının arttırılması, deniz 
ula!ımın daha geli!tirilmesi gerekmektedir. Bir yandan da konaklama ve ya!am standardı 
sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü Türkiye’nin geli!mesi "stanbul’un geli!mesinin çok daha gerisinde 
turizm tesisi yapılıyor, birçok oteller açılıyor, çok kongre merkezi yapılıyor ama bunların 
arasında yeterli de#il, bunların çok do#ru bir planlama ile çözülece#ini zannediyorum ve 
bunlar koordinasyon içinde gidebilirler. Bunu da en önemli noktası "stanbulluyu e#itmek ve 
bu konularda "stanbulluyu bilinçlendirmek. Çünkü konuya "stanbul’un ileti!imi yurt dı!ı 
tanıtım diye bakarken "stanbul’un "stanbulluya tanıtımını yapmak gerekiyor ki yeni !eylerden 
kimsenin haberi yok nereye geldi#i nereye gitti#i konusunda. Burada da turist olarak 
baktı#ımızda Öznur hanımın söyledi#i gibi yurt içi turistte çok fazla sayıda "stanbul’a geliyor. 
Bunların bazıları ticaret için geliyor, bazıları da gerçekten bilgi, görgü için, gezmek için 
geliyor. Bunları do#ru bir sistemde ele almak lazım.  

"stanbul’un fark yapan kısımlarına geldi#imizde, !imdi "stanbul’un yükselen trendi 
önümüzdeki be! on yılda devam edecek. Bunu korumamız lazım. Bu fark çok önemli, bunun 
için de tabi tarih ve kültürel mirasın yeniden ke!fi ve daha ortaya çıkartması önemli. Çünkü 
nereyi kazsak oradan bir !ey çıkıyor. Hatta ummadı#ımız yerlerden de çıkıyor. Avcılardan 
çıkıyor, ba!ka yerden çıkıyor. Bunu çok daha kentsel boyutta geli!tirmek gerekiyor.  

Ya!am kültürü çok özgün "stanbul’un, çok farklı. Her segmente uygun, herkesin mutlu 
oldu#u, aynı zamanda güncel olarak da çok ilerde oldu#u bir durum var dünya standardında. 
Mesela !u anda "stanbul’da 250 tane dünya standardında restoran var. Yani Paris’in 
restoranlarını saydı#ınız zaman yarı!abilecek sayıda. Ama onlar onların standardını 
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korumu!lar, yıldızları var, farklı boyutta !eyleri var, özgün boyutları var. Bizim kendimize 
göre ince ayar bir ya!am reçetesi çıkartmamız gerekiyor.  

Bir de kentin gençli#i ve dinamizmi çok önemli. Bu hem pazarlama açısından "stanbul’un 
genç nüfusu ve hem de geli!mesi açısından dünyaya örnek olmu! durumda. Herkes 
"stanbul’un Türkiye’nin, bu kadar ya!lı bir kentin nasıl bu kadar genç oldu#unun farkına 
varamıyor. Bunun çok büyük avantaj oldu#unu dü!ünüyorum. 

Sonunda "stanbul’un bir tanıtım ve pazarlama sistemine ihtiyacı var.  

Ay!egül Molu,  Reklamcılar Derne#i ve Reklamcılık Vakfı, "stanbul Bilgi Üniversitesi. 

Aslında hemen hemen herkes her !eyi söyledi gibi; sonda olmak böyle bir avantaj sa#lıyor. 
Tekrarlardan kaçınıp sadece yeni oldu#unu dü!ündü#üm !eylere odaklanayım.  

Biraz !ematize edersem,  engelleri sormu!tunuz. Bir yapısal engeller, bir de yönetsel engeller 
diye ikiye ayıralım isterseniz. 

Alt yapı ile ilgili olanları özellikle i!i bu olanlar çok daha iyi biliyor, tekrar etmeme gerek 
yok.  

Ben biraz daha yönetsel olanların üzerinde durayım. Hem en herkesin söyledi#i yönetsel bir 
üst çatının olmayı!ı, bir otoritenin, i!e adanmı!, görevlendirilmi! bir birimin olmayı!ından söz 
ediyor.  

Benim buna ekleyece#im !ey !u: Türkiye’de özellikle kamunun çalı!ması oldukça dikey bir 
biçimde gerçekle!iyor. Bakanlıklar diye baktı#ınızda onların dikey bir çalı!ma yöntemleri var.  
Kültür olarak baktı#ınızda da aslında kooperasyona veya yatay çalı!maya çok açık olmayan 
bir i! ve i! yapma kültürümüz var. Bundan ötürü ki!isel deneyimim ki, yakla!ık iki buçuk yıl 
süreli bir Türkiye markası projesinin genel koordinasyonunu yaptım. Yatay ba#lantılı 
organizasyonların i!lemedi#ini dü!ünüyorum Türkiye’de. Bunları kurmak da i!letmek de 
oldukça güç. Dolayısı ile yetkilendirilmi! ayrı, özerk bir yönetim grubunun elzem oldu#u 
kanaatindeyim. Onu belirtmek isterim.  

Yönetsel engellerin bir di#erine gelirsek, benim kabaca, beni herkes ba#ı!lasın, bir pazarlama 
aklı eksikli#i olarak adlandırabilece#im bir olgu söz konusu. Türkiye’de turizm endüstrisinde 
çalı!an herkesle görü!tü#ümüzde pazarlamadan söz ederken aslında satı! eylemi anlattı#ını 
hep görüyor ve gözlemliyoruz. Yani Türk turizm endüstrisinin genelinin, kamuda da bunun 
bire bir paralelli#i var.  Bence pazarlama nosyonu eksikli#i var. Bu da do#al çünkü 
Türkiye’de pazarlama da çok yeni bir olgu. Senelerce bu ülkede finansal karlılı#ın, 
operasyonel karlılı#ın ötesinde oldu#u, parayla para kazanıldı#ı dönemleri ya!adık. 
Pazarlamanın en yaygın oldu#u dayanıksız tüketim mallarında bile son 5-8 senedir gerçek bir 
pazarlama oyunu görüyoruz. Bu elbette turizm sektöründe de yansımasına sahip; orada da çok 
satı! akıllı bir organizasyon var.  

Bunu söylerken aslında neyi kastediyorum dersek e#er; pazarlamada bir pazarlama modeline, 
Arhan sözünü bitirirken sözünü etmi!ti, ihtiyaç var. Bugün dünyadaki organizasyonlara da 
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baktı#ınızda da ister dayanıksız tüketim malları alın, ister turizmde “Brand Key” gibi belli 
modellerle çalı!ılıyor. Bu modellerin ara!tırmaya dayalı öncesi, sonrası   ve arasındaki 
farklılı#ı kapatmaya dayalı modelleri var. Bizde bu model yok. Bir kere model olmayınca veri 
olarak teklif olarak söyledi#iniz her !ey  evrende uçu!maya ba!lıyor. Bunlar sizi bir noktan 
di#er noktaya götürmüyor.  

Dolayısı ile ilk ve en önemli teklifim, yönetsel olarak gördü#üm !ey pazarlama nosyonunun 
bu endüstriye her yönü ile kamu aya#ından tutun ilgili aktörlerin, özel aktörlerin tümüne 
kadar yaygınla!masının sa#lanması. 

Bunu biraz açmaya ba!larsak, az evvel Mehmet bey çok heyecan verici !eyler söyledi; 
dinlerken ruhuma ferahlık verdi. Mesela kentle ilgili hep anlatılan !eyler çok beylik !eyler 
ama kadınların rahatsız edilmesiyle ilgili, taksi ile ilgili bir !eyler söyledi. Esra güvenlikle 
ilgili bir !eyler söyledi. Pazarlamanın içerisinde o modeli olu!turdu#unuzda aslında önce bir 
duygu tespiti yapıyorsunuz. Halbuki turizmciler konu!maya ba!ladıklarında Yerebatan 
Sarayından i!te bilmem ne rotasından, bilmem nesinde bahsediyorlar; duygudan 
ba!ladı#ınızda, do#ru duyguları toplamaya ba!ladı#ımızda, do#ru “consumer insight” 
topladı#ınızda bunu hangi ürünle çarpaca#ınıza karar verip önceliklendirme !ansını 
yakalıyorsunuz. Türkiye’de pazarlama nosyonunun en önemli sıkıntılarının görüldü#ü 
yerlerden biri mevcut olan her !eyi kullanmak , ve bunu söylemek ve göstermek çabası;  bir 
kere pazarlamam dedi#iniz !ey kaynaklarınızın kısıtlı ve bütün oyununuzun 
önceliklendirmeye dayalı oldu#u varsayımına oturur. Önceliklindir dedi#iniz !ey bazı !eyleri 
tanıtmaktan cayma sonucunu beraberinde getirir; bilerek, isteyerek, planlayarak.  Bugün 
Türkiye’nin turizm planlarına baktı#ınızda içinde olmayan yok. Her!eyi döktü#ünüzde, 
kaynaklarınız da kısıtlı oldu#unda, her kaynak kısıtlıdır  heri!letme ve her kurulu! için, bu 
önceliklendirmeyi yapamayacak hale gelirsiniz.   De#erler ilke önceliklendirilmesinden 
bahsediyorum bu arada. Burada durayım; bir önceliklindirme problemimiz var, bir pazarlama 
modeli eksik olma problemimiz var, buna ba#lı üst yapı problemimiz var.  

Gelelim yapılanlara; ben adetsel olarak Türkiye’nin çok ba!arılı oldu#unu dü!ünüyorum. 
Türkiye’nin turizmine emek veren insanların mevcut ko!ulları içerisinde harikalar 
yarattıklarını dü!ünüyorum. Bugün Avrupa’da üçüncü noktaya gelmi! olmak , Türkiye’nin 
sahip oldu#u bütün önyargılara ra#men, çünkü ülkenin çok yüklü bir önyargılar bagajı var. 
Bunlara ra#men üçüncü noktada olmak hakikaten çok büyük bir ba!arı. Bence daha fazla 
büyümeyelim zaten. Yine pazarlama aklı ile baktı#ımızda “retaining your position” dedi#imiz 
mevcut pozisyonunuzu korumak, en önemli i! hedeflerinden bir tanesidir. Mevcut pozisyonu 
korumak aslında size dönüp niteli#i arttırmak için bir !ans verir. O zaman belki de pazarlama 
planlarında adetsel hedeflerden cayarak artık niteli#i arttırmaya yönelik yeni ve farklı 
hedeflere do#ru bakıyor olmak gerekir. Bunun da dedi#im gibi bir pazarlama nosyonu olan 
bir grup tarafından yakından ele alınıp incelenmesi gerekir.  

"kinci sorunuzla ilgili, farklı kılan veya kılacak öncelikler, özelliklerle ilgili  2,5 yıllık çalı!ma 
sırasında yakla!ık 200 uzmanla odak grup çalı!maları yapmı!tık. O modeli de olu!turmu!tuk. 
O zaman !u söylenmi!ti.  
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"stanbul her !eye ra#men hala yeni; yani hala ke!fetmeye açık, hala merak etmeye açık , hala 
anlatacak çok fazla  “hikaye”si var . $imdi bizde pazarlamanın olmayı!ından hareketle ve 
olan pazarlamanın ne yaptı#ına bakarsak, Arhan’ın da çok iyi bildi#i ve uyguladı#ı üzere 
“content marketing” bugün artık dünyadaki esas konudur; beyefendinin de ilgilendi#i. "çerik 
pazarlaması demek içerik olu!turmak demektir öncelikle; ama bu içerik mekanlardan 
ba#ımsız !eyler. Bu mekanların tümünden, insanlardan vs.lerden olu!turdu#unuz yeni 
hikayeleri yazmak ve bunları pazarlamak demek. "çerik pazarlamasının dünyada de#i!en üç 
tane aya#ı var. Bunlardan bir tanesi dijital, hiç !üphesiz ve en önemlisi;: hanımefendi % 10 
mu dediniz bizim dijitalin aldı#ı pay, !u anda Türkiye’deki reklam yatırımlardan dijitalin 
aldı#ı pay % 13-15 aralı#ındadır.  Ama dünyaya bakarsanız, bu oran ço#u pazarda % 20 yi 
a!tı. "ngiltere pazarında söz gelimi % 50 nin üzerinde. BU geli!melere baktı#ınızda bizim 
aslında 1-3 yıllık bir zaman dilimini kuruyorsak e#er konvansiyonelden nerede ise tamamen 
cayıp dijital ve orada da “content marketing”e yönelik yepyeni bir akılı kurmamız gerekir 
turizm pazarlamasında. Üç sene sonra !u an ne yapıyorsak çöp haline gelecek.  

Devletin ne kadar yava! “respond” etti#imizi bilerek bir an önce bu üç yıllık zaman dilimi 
içerisinde olu!makta olan dünyaya hazırlanmamız gerekir. Yarı bilgi ile söylüyorum. Gazete 
man!etlerinde bir ayak izleri çıktı. Bu kazılar sırasında "stanbul’da bulunan ayak izleri. Bu 
ayak izleri ne demek istedi#imi iyi anlatacak çok iyi bir örnek. Bunun üzerinden kurulacak 
hikayelerin özellikle dijital ortam ba!ta olmak üzere, çok önemli geri dönü!leri, geri getirileri 
olabilir. Bizim bu tür hikayelerimiz çok anlatacak. Do#uda batıda bir çok hikayemiz var. Bu 
tür hikayeleri olu!turmak, bunların özellikle pazarlamada egemen olmasını sa#lamak gibi bir 
misyonumuz olmalıdır diye dü!ünüyorum.  

“Content marketing”e ba!lamı!tım. Bunun üç çevresi var dedim. Bunlardan bir tanesi dijital, 
di#eri “event” , di#eri de “broadcast” yayın. Dijital, “event” ve broadcast”in entegrasyonunu 
sa#lamadı#ınız sürece hikaye üretemiyorsunuz. Sadece dijitalde yaygınla!tırdı#ınız bir 
hikayenin size geri dönü!ü olmuyor. Bunu az evvel Arhan’ın söyledi#i okazyonlarla beslemek 
gerekiyor; sadece okazyonla beslemek de yetmiyor; bunun yayın aya#ını yani  televizyon 
editoryallerine sızmasını da sa#lamak gerekiyor. Onun için !imdi ben mesela Bakanlı#ımızın 
verdi#i “brief”leri biliyorum; i!te sa#lık turizmi, !u, !u, !u turizmi !u tür görseller; ve sakın 
ünlü ile gelmeyin filan gibi ihale !eyleri var. BU dönem bitti; yok artık böyle bir ileti!im, 
böyle bir pazarlama. Bunun adını koyup sonuna da ünlem koymazsak e#er biz bugün burada 
bizi dinleyen ve Belediyemize bir Master plan önerecek olanları yanlı! yönlendirmi! oluruz. 
O dönem bitti artık, nokta. Yeni dönemde içerik üretmezseniz e#er; içerik üretmek için farklı 
kesimlerle birlikte çalı!mazsanız, bu içeri#i dijitalde, yayında “event” dedi#imiz etkinliklerde 
besleyerek çarpan haline getirmezseniz gelece#i kuramazsınız. Gelecek böyle bir yöne do#ru 
gidiyor. 

"kinci kısmı ba#lıyayım ; bence adetsel olarak do#ru yerdeyiz. Artık daha fazla "stanbul’a 
turist çekmek için çalı!mayalım. Mevcudun sürdürülebilirlik senaryoları üzerinde konu!alım. 
Kültür turizmi içinde çok yaman bir çeli!ki barındıran  bir kavram ; yani kültürün endüstriyel 
ölçekte tüketiminin pe!ine dü!mekte bu kent için bence yanlı! bir !ey var. "nsan eliyle 
yaratılmı! !ehirler var Dubai gibi. Bırakın onlar marka kentleri konu!sunlar.  Ama burası 
“God Made” !ehirlerden bir tanesi. Burası Kudüs gibi Roma gibi hadi zorlarsam Paris gibi bir 
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yer. Buranın daha fazla ke!fedilmesi için de#il her farklı saikle gelenin kendine has ke!fini 
yapabilmesi için; arada çok büyük fark var. Kendine has ke!fini yapabilmesi için sadece alt 
yapımızı güçlendirelim. Arhan’a katılıyorum, "stanbul’u "stanbullu sevmezse, benimsemezse 
biz kimi ça#ıraca#ız, k,mi davet edece#iz ki. Sizin sözünü etti#iniz bütün güvenlik, kadın 
problemleri böyle do#uyor beraberinde. 

Benim belediyemin, üç be! sene evveldi herhalde bir ara!tırmasını okumu! deh!ete 
dü!mü!tüm. Kent içinde ya!ayanların %8-10 u daha henüz denizi görmemi!ler. Bu deh!et 
verici bir !ey. Biz oturuyoruz dünyaya açmaya çalı!ıyoruz, de#erlerimizi anlatmaya 
çalı!ıyoruz ama daha "stanbul’da ya!ayanların  "stanbullu olma bilincini, yani Elazı#lı 
olmama, Malatyalı olmama, "stanbullu olma bilincini henüz kazandıramadık. Belediye bir 
Master plan yapacaksa acaba "stanbulluya bir Master plan yapmalı mı diye sorarak sözümü 
bitiriyorum. Te!ekkür ederim     

 

Soru 2. "stanbul turizm sektöründe rekabet gücünün yükseltilmesi için; 

c. Hangi kulvarda /iyile!tirmesi gereken ilk soruda belirtti#iniz öncelikli 3 alan için) 
dünyanın hangi kentlerini örnek model olarak almalıdır?  

d. Bu konuda öncelikle ne yapılmalıdır? Kamu / özel sektör ne yapmalıdır? 

Muhterem "lgüner 

Ben Ay!egül hanımın bıraktı#ı yerden ba!lamak istiyorum. Çok güzel bir yere getirdi. 
Pazarlama odaklı dü!ünce ve hareket tarzımız ne yazık ki çok eksik. Zaten kaybımız oradan 
do#uyor. Bir di!li, zihniyetimizde ileriye attırabilsek , di!limiz olsa tek bir di! attırabilsek bu 
kadar çabaya, bu kadar gayrete ve bu kadar harcamaya çok daha önemli geri dönü!ler 
sa#lamamız mümkün. Ama bunun için satıcı zihniyeti de#il, pazarlama odaklı dü!ünen bir 
takım olması ve bunun da muhakkak pazarlama, bu !ehrin marka pazarlama stratejisini 
olu!turması gerek; yol haritasını olu!turmasını gerek.  

$imdi ho! sözler söylendi iyi gidiyoruz diye ama bir dost meclisinde oldu#umuzu kabul edip 
gerçekçi bazı rakamları, çünkü vakalar ve rakamlar konu!ur, “facts and figures” 
Amerikalıların dedi#i gibi, ben ba!ka bir !eye pek itibar etmiyorum. 2010 yılında Kültür 
Ba!kenti iken tarihinin en büyük tanıtım harcamasını yaptı. Do#ru mu? Aynı yıl Türkiye’ye 
gelen ziyaretçi sayısı arttı, "stanbul’a gelen ziyaretçi sayısı dü!tü. Bunu izah etmek mümkün 
de#il. Bu istatistiklerle kesindir. Kitabımda da yer almaktadır. Ben kendimi tanıtmadım ama 
Muhterem "lgüner, Branda City’nin kurucusu ve “Marka $ehir” kitabının da yazarı, "sveçli 
orta#ımla birlikte. Bu çok çarpıcı bir !eydir. Tarihinin en büyük tanıtım yatırımını 
yapacaksınız, kaç lira harcandı bilmiyorum, milyonlarca dolar harcayacaksınız; Türkiye’ye 
gelenler dü!mü! olsa hadi diyece#im ki nasip aldı; orantılı olarak. Hayır Türkiye’ye ziyaretçi 
arttı ama "stanbul’a dü!tü. Ayrıca ben oturdum, "stanbul’a  o  yılki ziyaretçi profilini de 
inceledim. O ziyaretçi profilinde baktım ki kültürden anlaması, ondan nasip alması, ona 
paralel ödemesi gereken kitle dü!mü! tamamen, kültürle hiçbir ili!kisi olmayan, hani 
“shopping fest” gibi etkinliklere gelenler artmı!. Bu bir tercih meselesidir. "!te onun için 
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pazarlama odaklı ve stratejik plana ihtiyaç vardır. “Shopping Fest” mi yapacak, Dubai’nin 
yaptı#ını mı kopya edece#im; yok hayır, kültürel mirasın bana bah!etti#i, henüz daha hiç 
kullanmadı#ım, yaratıcı, yenilikçi !ekle dönü!türemedi#im “unique” unsurlardan , e!siz, 
rakipsiz unsurlardan para mı kazanaca#ım. Kusura bakma ama para kazanmak istiyorum. 
Refah ve aynı zamanda e!it itibar kazanmak istiyorum. Bu çabanın, toplantının amacı da bu 
olmalı. Dolayısı ile "stanbul’a ziyaretçi sayısı, Ay!egül Hanıma katılıyorum, artık arttırmak 
de#il, geceleme sayısına onun için dikkat çektim, hangi nedenle burada fazla geceledi. 
Dublin’in nüfusu 1 milyon küsur; ama aldı#ı ziyaretçi sayısı çok fazla, 4.5 milyona yakın ve 
4.8 geceleme var. En yükseklerinden biri; çarptı#ınız zaman tek geceden 26 milyon ki!iye 
ula!ıyor. Tek neden var, kültür. Dil ö#retmek, edebiyat bunları kullanmak. "stanbul bunu 
kullanamadı, oraya odaklanamadı, yüzlerce gizli hazine var; ve bunu “story” haline 
getiremedi. Çünkü biz hep fiziki varlıklara takılmı! vaziyetteyiz. Biz hala ülke olarak fiziki 
olmayan varlıklara geçemedik. Fiziki varlıklarda dola!tı#ımız sürece, ki dünya artık fiziki 
varlıklardan para kazanmıyor; hiçbir !ekilde kazanmıyor. Fiziki varlıktan i!te somut ortada 
gözüken bir yapıtı ziyarete götürmekten ibaret de#il. Fiziki olmayan varlıklar çok para 
kazandırıyor. Tıpkı Maslow’un ihtiyaçlar hiyerar!isi gibi artık üste çıktı ziyaretler. Yani bir 
Ayasofya’ya girip çıkmak, hayır de#il. Onu anılarıyla götürecek, ballandıra ballandıra 
anlatacak ve “!urasında” saklı kalacak bir !eyle göndermemiz lazım; kuru bir foto#raf ya da 
çekilmi! bir video filmle de#il.  

Dolayısı ile bu stratejik plan önce "stanbul kimler için önemlidir gibi çok ciddi bir 
segmentasyona ihtiyaç var. Herkes için her !ey e!ittir hiç kimse için hiçbir !ey. Kimin için 
önemli ben kimin cebinden daha fazla para alaca#ım. Kim gönüllü olarak "stanbul’a  gelip 
daha uzun bir süre konaklayıp daha fazla bedel ödeyecek?  

"ki, konumlandırma. Bunların zihninde "stanbul nasıl yer etmeli? Bu slogancılık de#il. Biraz 
önce “I love New York”u söylediniz ama bunun arkasında yatan hikaye müsaade ederseniz 
özetliyeyim, çünkü biz o sloganlarla o !ehirlerin sanki çok ziyaretçi cezbeder hale geldi#ini 
zannediyoruz. Guilliani Belediye ba!kanı oldu#u yıl New York’u güvensizlik nedeniyle, New 
York’un fikir ve kabiliyet sahibi 480,000 ki!i terk etmi!ti. Çünkü metroda seyahat 
edemiyordu, metroda tecavüz ediliyordu di#er yolcuların gözü önünde. Kırık cam teorisini 
bilir misiniz? Bu bir kriminal teoridir. E#er bir binanın camı kırık durur ve siz onu bir 
yönetim, bina yönetimi ya da kamu yönetimi, o camı takıp düzeltmezse, orada i!lerin düzgün 
gitmedi#ine dair bir genel kanı olu!ur. Ve bu teorisyenlerden birini önce dedi Guliani New 
York’un kırık camı metrodur,   metro düzelmezse 480,000 New York’lu geriye gelmez. Önce 
o kriminal teorisyenlerden birini aldı, ve Emniyet Müdürünü metrodan sorumlu Güvenlik 
Müdürü yaptı. Önce kırık cam düzeldi. “I love New York” ziyaretçiler için de#il, New York’u 
terk edenlere !ehre geri gelmesi için çıkarılmı! bir pazarlama hareketinin sloganıdır. “I am 
Amsterdam” da aynı !ekilde, benzerdir. Her ikisi de belediye ba!kanı tarafından çıkmı!tır. 
Belediyeyi temsil eden ki!i ne yazık ki kalktı. Ama böyle bir kurumun sorumlusu, hele !imdi 
yeni çıkacak Büyük!ehir Belediyeleri yasası ile birlikte en güçlü patron bu !ehirde belediye 
ba!kanıdır.  Böyle bir kurumu kuracak isek, ben dilerdim ki odanın büyüklü#ü hiç önemli 
de#il, !unun on sekizde biri olsun ama Büyük!ehir Belediyesinde bir odanın kapısında 
“Marka $ehir Birimi” yazıyor olsun. "SK", !u, bu gibi de#il. Daha küçük, bir lira da bütçesi 
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olsun. Ama pazarlama odaklı dü!ünen, cesur, kalıpların dı!ında dü!ünebilen, dünya 
örneklerini çok iyi analiz edebilmi! insanların çalı!tı#ı bir oda olsun. “Soft factors” yani 
düzgün tercüme edemiyorum ama yumu!ak unsurlar diyorum bir türlü, ne denir Ay!egül 
hanım ne olur yardımcı olun, kitaba da öyle yazdım, e!ime de sora sora, vallahi yok ba!ka bir 
!ey dedi, “yumu!ak unsurlar”.  Bunlar çok önemli, dünya !ehirlerinden hep büyük !ehirleri, 
Paris. vb gibi, çok özeniyoruz onlara. Ama ben size çok küçük bir örnek vereyim. "sveç’li 
çözüm orta#ımın yüceltti#i bir !ey. Bu "skandinavya’da    Sonkajärvi diye herkesin unuttu#u 
çok küçük bir yerle!im birimi, bir tarihi ah!ap istasyon binası dı!ında hiçbir !ey yok; çözüm 
orta#ımı davet ediyorlar, ne olacak bizim halimiz, aynen bunun gibi; bunun gibi sohbetler 
bütün dünyada dönüyor “ne olacak bizim halimiz”.  O ara!tırıyor; kültürel miras bunun için 
çok önemli, o kasabada yüz yıllar önce, o yerle!im biriminde bir kızı seven bir delikanlı o 
kızıne kadar uzaktan sırtında ta!ırsa o kadar sevdi#ini kanıtlıyormu! ve evleniliyormu! orada. 
Aynı zamanda o dönemde hakim olan e!kiya ba!ı da kim uzun mesafede kız ta!ıdı ise 
çwtesine onu seçiyormu!. $imdi bu kültürden hareketle Christer  “wife carrying world 
championship”I o kasabada yaptı. $u anda 16.sı oluyor, hiçbir dünya medyasını davet 
etmeseniz, gönüllü geliyorlar; herkes orada. British Airways’in etkinlik takvimi içinde, 
bırakın onu geçtik, dünyanın ba!ka !ehirlerine de “franchise” veriyorlar.    

$imdi bakın "stanbul’dki hikayeleri benim aklım almıyor. Ben !u anda Bizans tarihi ile 
u#ra!ıyorum; aklım almıyor, o kadar zenginlik var ki, yani çıkarılacak o kadar çok !ey var ki. 
Ama bu bir çalı!madır, profesyonel bir i!tir. Bunun altını çiziyorum, gönüllülükle, arada bir 
araya gelmekle bu sürüdürülebilirlik, kurumsalla!mı!  bir yapıya kavu!madan, profesyonel 
ellere emanet edilmeden  bu i!i daha çok konu!uruz.  

THY’larının da kazancıdır "stanbul’un; burada hepimizin kazancıdır; ülkenin kazancıdır, çok 
önemli kazancıdır. Bu ülkenin paraya ihtiyacı var. Çünkü makus talihini 74 milyon 
u#ra!ıyorum, u#ra!ıyorum, ama de#er katamadı#ım için, mal sattı#ım için, burada da yatak 
satmaya u#ra!ıyorum. Mal satmaya u#ra!tı#ım için de beceremiyorum. Hayır mal satmamak 
lazım. Malın üsüne elle dokunulamaz gözle görünülemez o kozayı örmeden, i!te o koza 
buralarda yatıyor, bunu beceremeyiz. 

Dolayısı ile ısrarla altını çiziyorum, "stanbul Pazarlama ve Marka Yönetimi A.$. midir, 
limited midir, her ne ise en kısa zamanda kurulmalı ve bunun patronu da "stanbul Büyük!ehir 
Belediye Ba!kanlı#ı olmalıdır. Bu kadar. 

Özgül Özkan Yavuz: Ben özür dliyorum, ayrılmak durumundayım; çok memnun oldum 
tanı#tı!ımıza. Biribirimizi destekleyen #eyler söyledik aslında. Ben Zeynep hanım ve ekibine 
çok güveniyorum. Belediyemizin önüne çok iyi bir#ey koyaca!ımıza; artık Belediye 
Ba#kanlı!ımızın  #ehirlerini bir marka olarak görüp kendilerini de bir marka yöneticisi olarak 
görüp bu i#i daha çok sahiplenmeleri (Muharrem Bey: en önemli i# o). Çünkü dedi!iniz gibi 
bu para da getiriyor, yaratıcı insan da getiriyor. Her#ey getiryor artık. "lerleyen a#amalrda 
yine yapabilece!im bir#eyler olursa memnuniyetle. Ho#ca kalın. 

 Meral Korzay 
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Ben öncelikle sorun olarak rarfi#i belitmi!tim ilk turda. Trafik örnek alınacak !ehirleri ben de 
bir miktar Özgül ile payla!ıyorum; Stockholm, Madrit, Barselona. Ve su ve deniz yollarının 
i!lerlik kazanması, Bo#az’da yapılan küçücük bir iyile!tirmenin hiç olmazsa Eminönü-Bebek 
hattına iyi bir hafiflik getirdi#ini gördük. Daha yaygın bir a# haline getirilirse deniz ula!ımı 
Istanbul için faydalı olur kanısındayım.  

Tanıtım için örnek alınacak !ehir , illa da almak lazım mı örnek, kusura bakmayın soruyu 
biraz tartı!mak istiyorum. Çünkü bizim kendimize, "stanbul’umuza çok has niteliklerimiz var. 
Ve bunlar bu örnek alınacak olarak sıralanan !ehirlerin özelliklerinden çok farklı ama 
vergilerle Londra bir miktar ba!arılı oldu, New York hepinizin söyledi#i gibi yine Belediye 
Ba!kanının giri!imi ile farklı oldu. Artık taksiye, otobüse binmek zorunda de#iliz. San 
Francisco tabi çevreye koydukları metrolarla faydalı. Washington D. C., Madrid ve Barselona 
illa örnek de#il de kıyaslanmak üzere kullanilabilecek. bazı !ehirler olarak dikkate alınabilir. 
Tabi bunlar monte edilecek !eyler de#il, oradaki halkın kültürü de çok de#i!ik.  

"kinci sorun olarak gördü#üm de kültürel mirasa gerekli a#ırlı#ın verilmedi#i, her ne kadar 
telaffuz ediliyorsa da, strateji bazında bazı fikirlerin geli!ti#i, ama eylem planlarının , Ay!egül 
hanımın da söyledi#i gibi içlerinin bo! oldu#u. Evet sizin de dedi#iniz gibi keskin bir bıçak 
sırıtnda gidiyorsunuz kültürel mirastan bahsetti#iniz zaman. Ya!adı#ım bir deneyimimi de  
sizlerle payla!mak istiyorum. Bir kültür üzerine odaklanmamak lazım. "stanbul o kadar çok 
medeniyetin geçti#i bir yer ki bu kültürel yapıyı bir bütün olarak eline almak lazım. Ve de 
e#itim metodolojimize göre krnolojik geli!me olarak ele almak lazım, milattan önceki 
dönemden ba!layıp. Ancak çocukların e#itim kitaplarını, hocaları yönlendiren el kitaplarını 
gördü#ümüz vakit, ilk e#itimde özellikle ve okul öncesinde, belli bir kültüre odaklanmanın 
meyledildi#i gözüküyor.  Acıdır ki bizim dü!üncemiz ilkö#retim birimiyle ve turizm 
birimiylen birlikte, biz ilçemiz ve "stanbul’un kültürel mirasını tanıyorum, arkada!larımla 
payala!ıyorum diye bir proje geli!tirdik. Bunu "SKA’ya gönderdik, ne olacak sonuç henüz 
bilmiyoruz; ve bütün belediyelerimizi bilgilendirdik, ilçe belediye ba!kanlarımızı ve milli 
e#itim müdürlerimizi.  Burada bizden bilgi istemek için ikinci derece, üçüncü derece sorumlu 
insanlar telefonla sordukları sorular “hangi medeniyetle ba!lıyorsunuz” idi; Be!ikta! da böyle 
bir !ey sormadı ve Be!ikta!’la projeye ba!ladık. Di#er belediyelerin bir kısmından ret cevabı 
aldık. $imdi Büyük!ehir Belediyesine müracaat edece#iz. "n!allah daha iyi bir yakla!ma olur. 

Bizim ba!langıcımız M.Ö. ve Bizans’tı tabiatiyle kronolojik geli!me ve bizim yapmak 
istedi#imiz, sizin bahsetti#iniz üç aya#ı ortaya koymak . Bunun birincisi okul öncesi 
çocuklarımız,  ilk hedef kitlemiz zaten 1-3 sınıf ö#rencileri; bir gönüllü grubu kurduk, misyon 
ve vizyonumuz için. Misyonumuz bizim “bu çocuklara ula!ırken ö#retim elemenlarına ve de 
aynı !ekilde velilerine de ula!maktı”. Ve çocuklara alan gezisi ve çalı!taylarla , ki çalı!taylar 
drama, kukla vs ula!mak yolunu kapsıyor. Çocuklarla birlikte bu alanda anne babanın ve 
e#itimenlerin de e#itilmesi idi. $u anki müfredatta halen Görsel Sanatlar ve "stanbul’um diye 
seçimlik dersler var. Görsel Sanatlar dersinde bu gibi konular açık ancak bir alan yoklaması 
yaptı#ımızda, istatistiki verisi henüz elimizde yok çünkü çalı!maya yeni ba!lıyacayaca#ız, fon 
bulabilirsek ba!layabilece#iz. Bu ders sadece çocuklara resim yapmakla sınırlı kalıyor özel 
okullarımız hariç olmak üzere. $imdi bu tablo kar!ısında belediyelere kamu ve özel okulların 
ve de sosyal yapının entegrasyonu için küçücük dima#larda amaç altında birliktelik yaratmak 



!

için olan bu proje ne kadar kabul görecek ilerki toplantılarda ben sizinle payla!aca#ım. Ama 
!u ana kadar ne kamudan büyük destek geldi, bir iki ilçe belediyemiz hariç, ne de özel sektör 
çok heyecanlandı. Belki biz hoca olarak fazla idealist gidiyoruz. Ama amacımız tıpkı 
pazarlama dalında piyasada çalı!an arkada!larımızın dedi#i gibi deneyimleri ve öykülerin 
içini doldurmaktı. Ve çocukların bir ya!am biçimi haline getirmeleri idi kendi ilçeleriyle ilgili 
kültürel mirası. Size katılıyorum, bu kar!ıla!tı#ım durum, hala barda#ın dolu kısmını görmeyi 
tercih ediyorum, biraz insanı ümitsizli#e kaptırıyor. Evet tehlikeli olabiliyor kültürel miras 
üzerinde bu kadar durmak.  

Pazarlama koordinasyonu mevzuu var. Tüm payda!ların içerik geli!tirmede birlikte 
çalı!maları gerekti#ine inanıyorum. Sadece stratejik planın olu!turulmasında de#il eylem 
planlarının da olu!turulmasında da, belki daha küçük  gruplara bölmek ama bu öykülerin 
geli!tirilmesi esnasında bir tarihçi, bir sanat atarihçisi oldu#u gibi i!letmecisi, turizmcisi, 
pazarlamacısının ve de !u anda markala!mada !u an çok ba!arılı olmu! THY!nın da bu i!e 
aktif olarak katılması gerekti#ine inanıyorum ki herhalde de katılırsınız gibi geliyor.  

Özgül hanım da aynı !eyi söyledi, bütün payda!ların finansmanda e!it !ekilde sorumlulu#u 
alması gerekir; yok bakanlık almayacak, yok belediye almayacak, yok özel sektör almayacak  
gibi bir duruma inanmıyorum.  E!it derecede herkes katkıda bulunmalı.  

Ve de e#er kültürel miras üzerinde gidecek isek, hem halkın, ve de bunlara da esnaflarla 
ba!lamanın çok önemli oldu#una inanıyoruz; hem de çok genç çocukların, okul öncesinden 
ba!layıp üniversitelere kadar bunu bir program dahilinde geli!mesi ve bunların da bir biçimde 
ailelere yansımasını sa#lamak lazım; ve de iç turizmi de bu !ekilde te!vik etmek lazım. 
Ba#cılarda oturan, Koç Üniversitesine veya Karadenize kadar olan kıyımıza da gitmi! 
olabilsin. Bu da sorun olarak belirtilmi!ti.  

Yani kısaca demek istiyorum ki kentsel dönü!üm sade fiziksel açıdan de#il sosyo kültürel ve 
kentsel dönü!ümü sa#lamak için eylem planlarının ivedilikle hazırlanması gerekir 
inancındayım. Te!ekkür ederim. 

Serdar Ekrem $irin 

Arhan beyin bahsetti#i Amsterdam’ın pazarlamasından sorumlu olan ki!iler, örnek olarak 
söyledim sadece , iki sene önce bizle de görü!tüler. Aslında Amsterdam’a hemen hemen 
herkes gitmi!tir. Amsterdam’da hiçbir !ey yok . Kanallar var ve üç saat sonra sıkılırsınız. 
Ama bir “lifestyle” satıyor sonuçta; ve belediyede tamamen Pazarlamadan sorumlu insanlar 
var ve onlar herhangi bir belediye haricinde yapılan etkinlikte o !ehri nasıl pazarlıyor diye 
kafa yoruyorlar ve i!birli#ine gidiyorlar.  

Ya da daha ba!ka yeni bir örnek vereyim. Biz Euroleague’in ana sponsoruyuz. “Final Four”un 
hangi !ehirlerde olaca#ına beraber karar veriyoruz. Pazarlarımızdan biri Londra; "stanbul’dan 
sonra iki yıl üstüsüte Londra’da olacak. Karar verdik ama tamamen bir özel te!ebbüs bu. 
Belediye ile falan alakası yok. Oradaki kurulu!larla anla!ıldı. Ama !öyle bir !ey yaptılar. 
Belediye bunu duyunca, buraya "stanbul’a geldiler,  hemen toplantılar “set” ettiler. Yani biz 
bunu dı!arda nasıl sataca#ız, onlar da bilmek istiyor ve i!birli#i yapmak isitiyor. Belediyeden 
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tamamen ayrı bir organizasyon ama, ki bu konuda en iyi !ehir Londra’dır. Çok iyi pazarlıyor 
her !ekilde. Olimpiyatlar belki !ahit oluyorsunudur, dünyada belki gelmi! geçmi! en büyük 
spor organizasyonu olacak bu seneki. Tüm markalar korkunç yatırım yapıyorlar. Ama çok 
çılgın bir belediye ba!kanı var.; benim de bir kere tanı!ma fırsatım oldu; belli oldu#undan beri 
her ülke ile nasıl beraber i!birli#i yapabiliriz diye ki biz havayolu oldu#umuz için ve oraya 
yolcu ta!ıdı#ımız için oranın bir !ekilde o dönemde ve biraz öncesinde pazarlamasında belli 
ülkelerde biz de aktif olaca#ımız için beraber ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz dediler 
bize ki hala onlarla, ki biz de bir kampanya yapıyoruz Londra için, ama sürekli bize yardımcı 
oluyorlar.  

Buradaki tek !ey herkesin söyledi#i, çok basit ama pazarlama kafası , biraz onu devlet de 
kendinden çıkarıyorlar ve belli büyük pazarlamasını çok iyi yaptı#ını söyledi#imiz !ehirlerin 
belediye ba!kanları tamamen o i!in sponsoru zaten ve yüzü aynı zamanda.Belki "stanbul için 
de böyle bir !ey !art. Katılıyorum, evet, söyledik zaten, tek bir elden yönetilmeli ve bu 
belediye olmalı. Zaten Belediye Ba!kanı bu marka !ehri sponsorlu#unu üstlenirse , alt yapısı, 
yani dı!arısı için yapılmı! aktifler gibi görürse de aslında "stanbul’da ya!ayanların da çok 
i!ine yarayacak bir durum.  

Pazarlamayı iyi yapan !ehirler var zikredildi; Paris, Roma, Londra, Berlin; onlar zaten oraya 
gitti#inizde de o pazarlamayı gayet iyi yapıyorlar. Ama Barselona gibi Tayland gibi Madrid 
gibi sürekli bunun ileti!imi dı!arıda yapan !ehirler de var. Barselona bana göre dünyadaki en 
güzel !ehir. Neden çünkü alı! veri! merkezi yok; neden, çünkü denizle müthi! bir ba#ı var; ve 
çok geni! caddeleri var. Evet 9-10 tane tarihi yeri var; Gaudi’nin etrafında toplanmı! bir !ehir 
aslında. Ama özellikle olimpiyatları kazandıktan sonra 90’larda, !ehri tamamen turist odaklı 
bir hale getirdiler. Ve bu !imdi Madrid haricindeki di#er !ehirlere de yansımı! durumda. Her 
!ehri, biz büyük!ehiri konu!uyoruz ama  "ngiltere’de e#er dola!ma fırsatınız oldu ise hiç 
alakasız, hiç duymadı#ınız bir yerin bile böyle enteresan “merchandise” ürünleri vardır. Orada 
bile öyle bir kafa var. Basit bir durum ama bu aynısı Fransa için de geçerli, italya için de 
geçerli. Dolayısı ile daha pazarlama odaklı bakılabilirse bu !ehirler belli konularda örnek 
alınılabilir. Ve e#er o olabilirse o zaman özel sektör de daha fazla katkı sa#layabilir gibi 
geliyor bana. 

 

 Özgü Özkan Yavuz 

Benim kent tanıtımı, pazarlaması anlamında iyiye örnek olarak bildi#im kendilerine has 
modelleri, kendileri için kurulmu! kurumları , finansal yapıları, olan !ehirler Londra, berlin, 
Amsterdam, New York, Barselona. Bunlar incelenebilir. Bunların çok profesyonelce mesle#i 
pazarlama olanlar, Gül hanımın dedi#i gibi mesle#i bürokrat veya turizmci olmayan mesle#i 
pazarlamacı olan , pazarlama uzmanlı#ı olan insanlar tarafından olu!turulmu! ve yönetilen 
stratejileri var. "!te “I love New York”, “Be Berlin”, “I am Amsterdam” gibi ve de bir yıllık, 
iki yıllık de#il de çok uzun vadelerle planlanan, yürütülen kampanyaları var; dolayısı ile ben 
bu modellerin incelenmesini öneririm. 
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Öncelikle neler yapılmalıdır, kamu, özel sektör neler yapmalıdır aslında bunu birinci turda 
konu!tuk, herkes de söyledi. Zannediyorum ki pazarlamam uzmanlarının da görev yaptı#ı 
"stanbul’u tanıtmak, pazarlamak üzere özel bir kurum olu!turmalıdır. Ama artık burada sadece 
devletle, kamu kaynakları de#il özel sektörün sa#layaca#ı finansal kaynakların kullanımı da 
mümkün olmalıdır.  

Kamu, özel sektör ne yapmalı demi!siniz; ele!tirmek çok kolay kamuyu ama özel sektör de 
artık bu i!lere o çok be#endi#imiz di#er ülkelerde oldu#u gibi kaynak sa#lasın birazcık  
tanıtım konusunda , destek olsun. Çünkü ulusal turizm örgütlerinde olsun bu !ehir bazında 
kurulan “city marketing” ofislerinde, ajans deyin, büro deyin , !irket ne derseniz deyin 
hepsinde özel sektörün de bizzat finansal katkısı var. Sadece akıl vermek, sadece tavsiyede 
bulunmak olmuyor. Herkes elini ta!ın altına koyacaksa onların da oldukları yapıların mümkün 
olması lazım.  

Onun için mevzuatlar gerekiyor, kurumlar gerekiyor ama bir yerden ba!lamamız lazım. 
Mevzuatlar da Allah yapısı de#il onları da de#i!tirmemiz gerekiyor. Dolayısı ile özel sektör 
de finansal anlamda artık birazcık yük alsın destek olsun. Te!ekkür ederim. 

Mehmet Cihangir 

"stanbul’u biraz daha i!letme gibi dü!ünmek lazım. Yani gelen mü!terisinin karlılı#ını ölçmek 
lazım, Ay!egül hanımın dedi#i gibi 27 milyonu vara, 8 milyonu varsa Türkiye’nin ; artı! var 
ama baktı#ımız zaman ço#u çulsuz artı!ların: her yıl % 10 oranında harcama oranı dü!üyor, 
bu da demek oluyor ki aslında biz yeni turist getiriyoruz ama aslında verimli de#il; öyle bir 
turisti kar!ılamak belki bize zülüm bile olabilir. 10,000 ki!iyi getirece#inize belki 1,000 ki!iyi 
balayına getirseniz daha iyi. Aynı kar marjını elde edebilir insan. O nedenle biraz daha ni! 
alanlara odaklanmak gerekti#ini dü!ünüyorum. 

Soruya geldi#imde de hangi kulvarda örnek alınmalı, örnek almak için açıkçası “God Made 
City” için sadece küçük bir yerden küçük bir ni!e seslenmemeli bu !ehir. Herkesin bir özgün 
ihtiyacı var onu kar!ılayacak !ekilde tasarlanmalı. Fakat adım adım ilerlemek için ba!ta az 
önce verilen jenerik örneklerin dı!ında Yeni Zelanda, Pensylvenia, Tenesee gibi örnekler 
olabilir. Onlarda kendilerine has olarak, örne#in Yeni Zelanda sadece ye!ile, saflı#a 
odaklanıyor o !ekilde kendini konumlandırıyor. "stanbul’un da böyle sunabildikleri arasında 
en sa#lamını bulup bu !ekilde tek onunla ba!layıp daha sonra o jenerik markasını 
konumlandırılmasına geçilebilir diye dü!ünüyorum. 

Kamu, özel sektör ne yapmalı dersek de kamunun biraz daha esnemesi lazım diye 
dü!ünüyorum sadece. Hiçbir zaman zaten kamunun içerisinde yürütmek mümkün 
olmayacaktır böyle bir süreci.  

Örnek veriyorum Wizard "stanbul’da gece 02.00 de “Gay Bar” sorduklarında  biz onun da 
cevabını veriyoruz, çünkü turist bunu talep ediyor. Bunu bir çok açıdan devlet müessesesinin 
söylemesi çok da akıl karı de#il diye dü!ünüyorum.  

Dolayısı ile kesinlikle özel müessese olmalı, özerklik olmalı fazlasıyla; ama asıl yapılması 
gereken i! özel sektöre bence . Çünkü kamunun hiçbir zaman !u anki yapısından kurtulması 
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mümkün de#il ki dı!arıdaki i!letmelerin kendi karları var; içeride olanların hiçbir karı yok; 
biraz da memur zihniyeti olarak bakıyorum. Dolayısı ile özel sektörün bir !ekilde ben bunu 
yapıyorum ya beni takip edersin, ya da artık ne yaparsan yaparsın demek lazım.  

Az önce Serdar beyin THY ile ilgili verdi#i örnek de çok önemli; bir !ekilde bir adım attıktan 
sonra pe!inize gelmelerini beklemek daha makul oluyor. O !ekilde biraz daha aksiyon alabilir 
oluyor kamu kurumları. Yoksa fazlası ile geçiriyor 

Özetle özel sektör biraz adım atmalı, kamu da bazı !eyleri çok sorgulamadan destek olmalı 
diye dü!ünüyorum. 

Arhan Kayar 

 "stanbul’un planlaması yapılırken pek çok kent örnek alınabilir ama iyi !eyler örnek alınmalı. 
"stanbul çok özgün bir yer. "stanbul kendi planını kendisi yapmalı. Baktı#ınız zaman birçok 
dünya renklerinin özgün renklerini "stanbul’un semtlerinde görüyorsunuz. Her semti ba!ka bir 
ülkenin karakterini yansıtabiliyor. Yeni kenti var gökdelenlerin yapıldı#ı orası Dubai’ye  daha 
fazla benziyor. Roma’nın çok daha zengin bir potansiyeline sahip tarihi yarımada var. Yeni 
ya!am tarzına sahip Beyo#lu ve di#er bölümleri var, çok ayrı bir yerle!im yeri Asya bölgesi 
var. Çok farklı farklı özellikleri var. Hatta iklimsel olarak da farklılıkları var. Yazın "stanbul 
Bo#azında motorla dola!maya çıktı#ınız zaman sıcak birgünde bazı koylardan so#uk rüzgar 
eser, bazılarından so#uk. Ya da "stanbul ya#murlu dedi#iniz zaman bir yere ya#mur 
ya#ıyordur, !u anda burada gökyüzü masmavi. Bu özelliklerini çok ciddi yapmak lazım tabi 
yaparken de di#er ba!arılı örnekleri de#erlendirmek lazım nasıl yapılıyor diye. Sonunda 
hersey Master plana dayanıyor. Mesela Serdar beyin verdi#i Barselona örne#i Barselona’nın 
sorunlarından ortaya çıkarak yeniden canlandırılmı! bir mekânsal tasarımdır. Geçenlerde bir 
gayri menkul zirvesi vardı burada, Barselona Master planını yapan ki!i sunum yaptı. Nasıl 
geli!tirdiklerini, Barselona’daki turizmi anlattı. Ve kenti nasıl daha ya!anır hale getirdiklerini 
anlattı. Barselona’da !imdi o kumsalların oldu#u yerde endüstri artıkları duruyormu! bundan 
15 sene evvel; o bölgenin arkasında da çökmü! bir endüstri duruyormu!. O endüstriyi 
de#i!tirmi!ler, klasik endüstri yerine kreatif endüstrileri getirmi!ler çok daha de#i!ik 
yapılanmalarla. Bu endüstri kente aynı zamanda bir dinamizm kazandırmı!; bir!eyi çıkartınca 
bir kentten yerine bir !ey koymanız gerekiyor. Öndeki kumsallarda yıkılan eski binaların 
molozlarından yapılmı! yapay kumsallar. Bir yandan da oradaki bölge kayıyormu!; orayı da 
betonlarla düzeltmi!ler, oraya da yeni bir formül getirmi!ler. Bu da tabi çok önemli bir bahane 
ile ba!lıyor, o da Barselona Olimpiyatları. Olimpiyatları kentsel dönü!ümün ba!langıcı olarak 
kabul etmi!ler.  Ve buna bir bölgesel strateji ile bunun geli!tirmi!ler; bütün bunun sonucu 
pazarlamaya geliyor. Orası da çok iyi pazarlanmı!. Bunu bir bölgesel örnek olarak almak 
lazım; çünkü "stanbul’un farklı özellikleri var. Amsterdam’ın, Paris’in vb.nin i!imize gelecek 
iyi taraflarını örnek alabiliriz ama kendi örne#ini kendi deneyerek "stanbul’un kendi yaratması 
gerekiyor.  

Bunun dı!ında tarihi mirasımızı korumak  yanı sıra ya!antımızı, de#erlerimizi korumamız 
lazım. "stanbul’da çok zanaatçı var zanaat atelyeleri var. Bunlar kentin dönü!ümü içinde yok 
olabilirler. Onları korumamız ve ilgi oda#ı haline getirmemiz lazım. Mesela Venedik’teki 
Murano adası ufacık bir yer, ama bütün dünya Murano camlarından bahsediyor hatta 
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Murano’da satılan camların % 70 i Uzak Do#uda üretiliyormu!. Öyle bir pazarlama nesnesi 
haline gelmi! ki Murano damgası bütün dünyanın camını belirliyor. Bu bakımdan çok özel 
noktalarımızı ortaya çıkartmamız lazım.  

Ve "stanbul kaçınılmaz olarak geli!iyor. Marmaray’ın hayatımıza girdikten sonrasını çok iyi 
planlamamız lazım, "stanbul’da bir devrim olacak. Ya!antı de#i!ecek. Bir ucundan di#er 
ucuna 40 dk içinde geçilebilecek. Bu çok büyük bir de#i!ime neden olacak, yeni bir turizm 
alanı ortaya çıkartacak. "stanbul’un "stanbul içinde turizmi olacak. "nsanlar görmedikleri 
yerlere gidecekler.  

En son pazarlama odaklılık çok önemli özel sektöre çok ciddi i! dü!üyor burada. Yalnız özel 
sektör pozitif rekabet içinde olmalıdır. Çünkü Türkiye’de geçmi!ten gelen bir alı!kanlık var; 
meyve veren a#aç ta!lanır derler ya da ba!arının her zaman cezası vardır derler. Onları unutup 
yeni bir anlayı! elde etmemiz lazım. Hakikaten !u anda ülkemizde çok ba!arılı örnekler var. 
Bunları gelip yabancılar izliyor burada belli noktasal olarak.  Bunları kendimiz ileti!im içinde 
ve  farkına varmamız ve duyurmamamız lazım. "stanbul’daki bütün bu de#i!imler sürekli 
payla!ılmalı; bunun bir ileti!im stratejisini olu!turmak lazım:  "stanbul’un de#i!imi "stanbullu 
ile payla!ılmalı. Te!ekkür ederim.  

 

Ay!egül Molu 

Ben aslında Meral Hocanın bıraktı#ı yerden alarak ba!lıyayım.  

Pazarlamanın çok ciddi bir envanter mevzuu vardır. Özellikle turizmden söz etti#inizde bir 
kültür turizm envanteri var bir de pazarlanabilir de#erler envanteri var. Bunların her zaman 
öncelikleri birbirileri ile uyumlu olmayabilir. Kültür turizm envanterinin birinci maddesi 
pazarlanabilinir de#erelr envanterinin, abartarak söylüyorum sonuncu maddesi olabilir. Kültür 
turizm envanteri kültürü daha a#ırlık basarak söyleyece#im, bizim kendimize baktı#ımızda 
tanımladı#ımız !eyleri; pazarlama envanteri ise hedef kitlemizin görece#i, tercih edece#i 
!eyleri önceliklendirir. Gördü#üm çok önemli sıkıntılardan biri, kod adı “milli kültür” olan ve 
aslında pazarlama envanterinde kar!ılı#ı olmayan bir olgunun pazarlanmaya çalı!ılmasından 
ibaret. Veyahut alt yapı deste#inin bu do#rultuda olu!turulmaya çalı!ılmasından ibaret. Biz bir 
taraftan kamuya bakarken , bir pazarlama aklı eksikli#inden söz ederken aynı zamanda 
ideolojik ve politik tercihlerin pazarlama ile çeli!ebilece#inden de söz ediyoruz. Bu çok 
önemli bir unsur. Özellikle belediyeye bir mesaj verecek isek bunun altını çizerek söylüyor 
olmamız lazım. Dü!ünenler dünyasında, entellektuel sözcü#ünü pek sevmiyorum, Bizansın 
çok ciddi bir kar!ılı#ı var. Bu mirasın bu kentin pazarlanabilir envanterinde çok ciddi bir yeri 
var. Özellikle kültür de#erlerinin pazarlanmasında, kültür turizmini sevmedi#im için bu 
!ekilde söylüyorum.  

Bunu bir öncelikli madde olarak de#inelim. Kültür envanteri ile pazarlama envanteri  aynı !ey 
de#ildir. Kültür envanterinin içerisinde içsel bakı!la desteklemeye veya yatırım yapmaya has , 
özgü gördü#ümüz de#erlerle pazarlanabilir de#erler çeli!ebilir. Bunun da somut örnekleri bu 
kent özelinde mevcut. 
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"kincisi ölçütler konusu söylemek isteyece#im !ey. Do#rusunu isterseniz ben buradakiler 
kadar yetkin bir turizmci de#ilim ; ben daha fazla pazarlama ve pazarlama ileti!imi 
perspektifinden bakıyorum. Ama konu!ulan !eyler öne atılanlar ve savunulanlar aslında bir 
ölçütler birli#i olmadı#ını gösteriyor. Biz dönüp baktı#ımızda bu kentin pazarlama ba!arısını 
ne ile ölçece#iz ve bunun cevabını kim verecek. O soruyu da sormak istiyorum. O ölçüt bütün 
çevreler tarafından makbul ve kabul edilebilecek bir ölçüt müdür? Ölçüt demek tek bir 
unsurdan olu!uyor demek de#ildir; bir cetvel, farklı bile!enlerden olu!an. Ama o ölçütün 
herkes için aynı olması lazım ki ortak hedefe do#ru bütün faklı kesimler bir biçimde 
yürüyebiliyor olsunlar. Bu kısmen adetsel olabilir, kısmen daha nitel bir ölçüt olabilir, mali 
ölçütler bunun içerisine girebilir, daha etkin yönetim vs gibi. Ve dolayısı ile bütün bu ölçütler 
tümünden belli bir segmentasyona do#ru, Muhterem beyin söyledi#i gibi, akıyor olmak; daha 
anlamlıdır. Sonuçta yönetsel dedi#imiz !ey hedeflere göre her!eyi olu!tururuz bütün 
pazarlama örüntüsünü; hedefler olmadan ölçütler olmadan hangi yolculu#u tasarlayaca#ız? 

Üçüncü olarak Arhan’ın sözlerinde isimi geçti, yaratıcı endüstrilerden bahsetti. $imdi bu 
kentleri ben fazla bilmiyorum o kadar neler yapıyorlar? Paris ne yapıyor, Barselona ne 
yapıyor, benim yetkinlik alanım de#il; sadece bir ziyaretçi olarak Barselona ile ilgili beni 
çarpan !ey az evvel Serdar Beyin sözünü etti#i, Arhan’ın sözünü etti#i plaj ve müthi! bir genç 
enerji oldu. Bana sorarsanız, Barselona’yı tanımla derseniz “genç ve hip” derim ba!ka hiçbir 
!ey demem. Gaudi bile çok arkadan çıkıyor. Bugün gençlik çok önemli bir de#er. Gençli#i 
yadsıyarak pazarlama yapabilmeniz mümkün de#il. Bir kere genç olma de#eri çok makbul. 
En ileri ya!ı olanlarda bile sürekli bir gençlik arayı!ı var. Kremler, !unlar bunlar güzellik 
arayı!ı var; her!ey buna do#ru akıyor. Dolayısı ile gençlik hiç vazgeçilemeyecek bir de#er. 
"stanbul’un bütün envanterinin aslında gençlik çarpanında yeniden ve yeniden dü!ünülüyor 
olmasında yarar var bir taraftan.  "stanbul’un bütün envanterinin yaratıcılar çarpanında 
yeniden dü!ünülüyor olmasında yarar var. Çünkü bugün Amerika pazarı dünya için çok 
endikatif bir Pazar; bütün i!gücünün % 40 ı kreatif endüstrilerden geliyor. Bizim bu “creative 
class” dedi#imiz “yaratıcı zümre” diye çevirelim isterseniz, aslında dünyanın yeni “karar 
vericileri”, yeni etkileyicileri. Bunun içerisinde yazılımcılar var, müzikçiler var, sade eski 
güzel sanatlar tanımı ile sınırlı de#il bu; i!te 13 kadar endüstri var. Bu karar vericiler grubu 
aslında dünyanın kanaatini belirliyor. Biz hiçbir !ey yapmasak , hiç öyle detaylı marketing 
analizleri  falan de#il, ama tanıtımı sadece bu iki eksende gençler ve yaratıcı zümre, 
örgütlüyor olsak, bu bizim bütün algı de#erlerimizin, bu algı de#eri bir ölçüt müdür, ona da 
karar vermek lazım, yukarı çekilece#i bir ileti!imi çok rahat örgütleyebiliriz. Bunun altına da 
bir yı#ın daha fazla getirisi olacak, ki!i ba!ı harcamayı arttırmak hiç !üphesiz bir ölçüt olmalı 
veya ki!i ba!ı daha fazla harcayanları hedeflemek hiç !üphesiz ölçütlerden olmalı. 

Bütün bunları beslersek hani iyi bir pazarlamacının çok zorlanaca#ı bir oyun planı de#ildir bu.  

Ben metodolojiden söz etmi!tim, bir yöntemden söz etmi!tim onun için özetle söylemek 
isteyece#im !eyler,  bir envanter mevzuudur, iki ölçütler mevzuudur, üçüncüsü de artık hedef 
kitle dünyada atık sosyoekonomik statü ile filan tanımlanmıyor, böyle daha nitel, yaratıcı 
zümre gibi, yeni hedef kitle türleri var; bunlar üzerinden dü!ünmek , Muhterem beyin sözünü 
etti#i gibi daha “soft” bir pazarlama aklıyla bunu yorumlayabilmek önemli bir !ey. Arhan, 
Amsterdam’ın Pazarlama Direktöründen söz etti, ben de tesadüfen Londra’nın CEO’suyla 
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tanı!tım. Londra’nın da bir CEO’su var, bu kriz sonrasında, özellikle finans dünyasının 
geçirdi#i sıkıntılı dönemden sonra valiler vb i!e yaramayınca Londra’yı özellikle i! dünyası 
nezdinde temsil etmek , i! ba#lantılarını ve finansal dünyadaki yerini yeniden güçlendirmek 
üzere bir CEO atamı!lar. Ben insana inananlardanım; grupların, !irketlerin bizim 
kültürümüzde çok etkin çalı!madı#ını dü!ünüyorum. Belediye diye adres gösterdiler, hadi 
olsun belediye. Belediyenin içerisinde bir tane Marka Direktörü barındırılsa veya bir “Brand 
Management Team” kurulsa iki üç ki!ilik, daha fazlası de#il. BU takımın çok !eyi 
de#i!tirecek bir i! yapabilece#ine de inanıyorum.  

Ba!arılar diliyorum. 

Moderatör (Lütfi H. Ensari) 

Ben de konuya ili!kin stratejik yönetim açısından !unu söylemek isterim. Gerçekten 
performansın ölçümü çok önemli. Ama Toplam kalite Yönetiminde de kullanılır 
“ölçmedi#iniz hiçbir !eyi iyile!tiremezsiniz”,  ikinci bir söz var “do#ru !eyleri ölçmezseniz de 
bir !eyi iyile!tiremezsiniz”.  Dolayısı ile bir çerçeve olması lazım; dolayısı ile bugün bir adım 
attınız, yarın da bir ba!ka yere eri!mek istiyorsunuz; oraya sizi yakla!tırdı#ı her an anlamanız 
lazım. “Leading” “lagging indicators” dedi#imiz gibi öncüleri sonuçları olması lazım; onların 
da Ay!egül Hocamın ilk turda söyledi#i gibi bir bütünselli#i olması lazım. Stratejiler böyle 
da#ınık bir !eyler de#il, ne yaparsam ne olur, Nasreddin Hocanın diken diktim, yün topladım 
sattım, para topladım gibi bir stratejik öyküsü olması lazım, performans göstergelerinin de. Ne 
yaparsam ne olur, o zaman ona gör hedef koyup do#ru yolda mı gidiyorum, çünkü varsayım 
alıyorsunuz belki yanlı!, sonuna kadar mı bekleyeceksiniz, acaba ne olacak diye. Yanlı! yöne 
gidiyorsanız i!aret varsa dönersiniz. 

Muhterem "lgüner 

Balanced Scorecard’la real time ölçülüyor. 

Moderatör 

Zaten onda da sonucu nedir? Sonunda finansal ba!arıyı ölçmeniz lazım. Ama onu olu!turacak 
alt yapının olması lazım, süreçlerinizin iyile!mesi lazım, kimse hedef kitle onun da memnun 
olamsı lazım. Bütün bunları da ölçmeniz lazım.    

Muhterem "lgüner 

Ben ölçütler konusunda eklemede bulunabilir miyim? Ben aynı zamanda “Brand Finance” 
!irketinin Türkiye Direktörüyüm. “BRand Finance” son üç yıldır “Nation Brand Index” 
yayınlamaya ba!ladı.; ama benim ve Christer’ın “Brand Finance” ekibine  e katılarak dünya 
!ehirlerinin indeksini, ki ben çok gurur duydunm o ekibin içine ça#rılmaktan, hazırlamaya 
giri!tik. 2013 de dünya !ehirlerinin marka endeksleri yayınlanacak. Indikatörler, ölçütler çok 
ilginç,; çok fazla unsur i!in içine dahil ediliyor; hem ekonomik, çünkü biz burada sadece 
turizm açısından baktık ama, marka !ehir dedi#imizde yatırımcı, ziyaretçi ve yerle!imci , fikir 
ve kabiliyet sahibi insanlar . Dolayısı ile o indikatörler geli!tiriliyor, “nation”dan !ehre 
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dönü!türülüyor; 2013 de ilki yayınlanacak, burada da Türkiye’yi, in!allah bir platform 
olu!turu hep birlikte tartı!ırız., Hangi Türk !ehirleri de nasıl de#erlendirlmelidir diye.   

Ben de bi!ey hatırladım, Arhan’la YTÜ’de katıldı#ımız bir sempozyum’da mesela “vitality 
index” diye bir !ey duymu!tum orada; yani !ehirlerin canlılı#ına ili!kin olarak , ya!amsallık, 
canlılık, hayat belirtileri ; bu çok önemli bir endeks. Çok farklı bile!enlerden olu!uyor, mesela 
onun içerisinde “milli kültür”e hiç uymayacak “gay ve lesbian”lerin , “openness” diye 
baktıkları için, varlı#ı ve üretime katılmaları vs gibi bu tür konular da çok önemli. Yani kenti 
elleyince artık milli filan kalmaması gerekiyor. Böyle bir noktaya geçmesi gerekiyor.  

Moderatör (Lütfi H. Ensari) 

Ben de konuya ili!kin stratejik yönetim açısından !unu söylemek isterim. Gerçekten 
performansın ölçümü çok önemli. Ama Toplam kalite Yönetiminde de kullanılır 
“ölçmedi#iniz hiçbir !eyi iyile!tiremezsiniz”,  ikinci bir söz var “do#ru !eyleri ölçmezseniz de 
bir!eyi iyile!tiremezsiniz”.  Dolayısı ile bir çerçeve olması lazım; dolayısı ile bugün bir adım 
attınız, yarın da bir ba!ka yere eri!mek istiyorsunuz; oraya sizi yakla!tırdı#ı her an anlamanız 
lazım. “Leading” “lagging indicators” dedi#imiz gibi öncüleri sonuçları olması lazım; onların 
da Ay!egül Hocamın ilk turda söyledi#i gibi bir bütünselli#i olması lazım. Stratejiler böyle 
da#ınık bir !eyler de#il, ne yaparsam ne olur, Nasreddin Hocanın diken dktim, yün topladım 
sattım, para topladım gibi bir stratejik öyküsü olması lazım, performans göstergelerinin de. Ne 
yaparsam ne olur, o zaman ona gör hedef koyup do#ru yolda mı gidiyorum, çünkü varsayım 
alıyorsunuz belki yanlı!, sonuna kadar mı bekleyeceksiniz, acaba ne olacak diye. Yanlı! yöne 
gidiyorsanız i!aret varsa dönersiniz. 

Muhterem "lgüner 

Balanced Scorecard’la real time ölçülüyor. 

Moderatör 

Zaten onda da sonucu nedir? Sonunda finansal ba!arıyı ölçmeniz lazım. Ama onu olu!turacak 
alt yapının olması lazım, süreçlerinizin iyile!mesi lazım, kimse hedef kitle onun da memnun 
olamsı lazım. Bütün bunları da ölçmeniz lazım.    

Arhan Kayar 

"stanbul’u planlarken "stanbul’u lokal ölçeklerle de#erlendirmemek lazım. Global bir dünya 
kenti olarak global ölçeklerde, connected, bütün dünyanın  çok önemli bir “hub” noktası 
olarak görmek lazım bunu; çünkü lokal de#erlendirmeye kalkarsak vizyonumuz daralabilir. 
Bunu bir wide card olarak görmemiz lazım ki her ülke birbiri ile ili!kili. 

Muhterem "lgüner 

"stanbul’da bir ba!ka büyük yatırım yapılıyor; merkezden finansal kurulu!ları ta!ıyarak IFC  
(Istanbul Finance Center) diye bir iddia var. Dünyada da birçok finans merkezi var aynı anda;  
neresine nasıl oturacak, nasıl konumlanacak. Tabi fikir ve kabiliyet sahibi insanlar diyorum 
ben dediklerinize ama yaratıcı endüstrilerde onları cezbedebilmek ; artık "stanbul Türkiye’nin 
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fikir ve kabiliyet sahibi insanlarını emdi., çekti, nerde ise ba!ka !ehirlerde kalmadı. Ben 
"zmirliyim oradan biliyorum. "zmir’i tüketti, burada kimle kar!ıla!ırsam ben "zmirliyim, ben 
"zmirliyim diyor. Artık "stanbul’un yakın co#rafyasındaki fikir ve kabiliyet sahibi insanları 
cezbediyor, çekiyor olması lazım. Dolayısı ile o stratejik plan içerisinde artık ulusaldan dı!a 
çıktı#ında , madem !ehrin iddiaları çok büyük, uluslararası finans merkezi kuruyorum derken 
artık dünyanın belki de en yakın co#rafyasından ba!layarak civarına fikir ve kabiliyet sahibi 
insanları nasıl çekece#im , dolayısı ile buradaki fikri tartı!ma çıtasını n yükselmesi !ehre 
birebir yansıyor. Ye!il alan artıyormu! hemen. Ama insanların sayısı arttı#ında neler artıyor 
belirli göstergeler var. Yes!il alan artıyor. Tartı!manın kalitesi yukarı çıkıyor.  "!te bunlar 
Barselona’yı Barselona yapan  !eyler; sizin bahsetti#iniz 22@barcelona , onun kurucusu ile 
çalı!ıyorum. O bir atıl sanayi bölgesini  bilgi adacı#ına dönü!türdü. Yaratıcı endüstrinin 
ötesinde de var orada; biyomedikal var, medya var. "lk ba!ta kimse gelmemi!, sordu#umuz 
soru “Biz olsak AVM ve Rezidans yapardık, siz nasıl yaptınız” idi. Böyle güzel kıyıdaki bir 
alanı nasıl yaptınız dedik “Vallahi belediye Ba!kanı ile ba!ladı” diye cevapladı. Onun için ben 
hep Belediye Ba!kanı diyorum. Çılgın deniyor ama bence belediye ba!kanları cesur olmalı. 
Mesaj sahibi olmalı. Do#ru olaca#ına inandı#ını yapmalı. Onla ba!lamı!, kimse gelmedi ba!ta 
diyor. $imdi 10 katına çıkmı! kira bedelleri. 130,000 ki!i istihdam ediliyor ve hepsi fikir ve 
kabiliyet sahibi insanlar. Bir !ehri ziyaret etti#imizde vay be bulvarla açılmı! ne kadar canlı 
derken, perdenin arkasında neler oldu#unu bilemezsek , o sonucun, perdeye yansıyanın nasıl 
ortaya çıktı#ını bilemiyoruz. "!te o adacıklar !ehri dönü!türmü!.  

Meral Korzay 

Biz de bu mealde bir çalı!ma ba!latmı!tık, bir noktaya kadar gelebildik Fener ve Balat’ta. O 
zaman Eminönü Belediyesine ba#lı idi; ancak hem stratejik planı hem eylem planı olmasına 
ra#men bir ara tamamen bu güzel çalı!malar rayından çıktı ve eski halkı da çok yatkındı 
çalı!maya; yeni yerle!en toplum da gayet açıktı bu eylem planı ile bütünle!meye . Orada 
aniden bir rant grubu çıktı ve o dosyalar nereye gitti !u anda bilmiyoruz. Çok emek 
harcamı!tık. Ve bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte üniversite çalı!mı!tı. Ve de UNESCO 
ile. Böyle de !ehiri !ehir yapacak mahallelerde bazı çalı!malar ba!lıyor ve sönüyor; bu da 
bizim büyük kısıtlarımızdan biri, yahut rafa kalkıyor.  

Ben de sizinle aynı fikirdeyim bu globalle!me mevzuunda; ben yine THY’na dönece#im. 
Çünkü geçmi! senelerde bizim THY’larının ayni deste#i ile ve hizmet deste#i ile gerek 
Akdeniz, Avrupa ülkelerinde gerekse Uzakdo#u’da (sadece Çin ve Japonya’yı ele alıyorum; 
di#er bölgelere ula!amamı!tık) yaptı#ımız çalı!malar oldu. Ve de bugün bu masanın etrafında 
konu!ulanı tespit edilen sorunların hepsi bundan 5*6 sene evvel  de aynen gelen mü!teri 
kitlesi tarafından ilk defa gelenler, ondan sonra giderken de aynı anketleri doldurduk; oradaki 
farklara baktık. Onların "stanbul üzerindeki yorumu "stanbul’un bir kültürel be!ik oldu#u 
üzerine idi. Ve de !ikayetler acı ki 6 sene evvel de aynıydı. Ula!ım, taksiciler bir de hanımlara 
bir !ekilde rahatsız edici hareketler. 6 senede biz bir çözüm getirmedik. BU ara!tırmaları 
yaygınla!tıracaksak benim bildi#im kadarıyla THY’larının bugünkü yönetimi de fevkalade 
açık bu gibi ara!tırmalara destek olmaya. Siz de temsilcisi olarak e#er bu grup tarafından da 
benimsenirse bu ara!tırmaların çe!itli üniversitelerin de yardımıyla güncelle!tirilmesini çok 
faydalı olaca#ını, mü!teri memnuniyetini siz yapıyorsunuz, ve de gayet ciddi takip 
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ediyorsunuz, ona bir diyece#im yok. Ama "stanbul’a hiç bilmeden gelen ne görüyor, ne 
izlenimlerle ayrılıyor onu ölçebilmeniz için, çok da genç bir host, hostes ekibiniz var, host’lar 
daha iyi yapıyorlar bu anketlerin takibini laf aramızda, onlarla bir i!birli#i yapılırsa böyle 
geni! çaplı bir ara!tırma, herhalde karar vericilere iyi bir yön verir kanısındayım.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

?',^8%K9379%+#EO#3#'6%A8%T#A80%G8$0()3#'6%

!"#$%&'()%*%

%
.+BDPK[_%B[Z.`G%GD+BaZ%?_DPb%%%
.+BDPK[_%KcFc@daM.Z%Ka_aT.Fa+.%%
K*()!;+!P+8%)=%$%'!L(%)+!C(-'(1$?<?.!P+8%)!"$(1$(*(!6929)$9<9%

Fb_Tb`%Ba@P.@%cP.eaZ+.Ba+.%%

K.GBDd%
%

%

@D?+DG%%

DB)%,*.! 291/(2(! +1! 8?,$?! J+$%-+1! :+'&0)$+)! ()(:?12(! /+)! ($*('&(2?)3! Y$'+$+).! >0$J+$+).! '+1&$+)! ()&(1! '9)+:+$!

)+'(>+&!#)&(*?12(!:+)*(/+/%.!/(&?)?*$()?!;+!,+1J%1!&B)%:&$+)%!7+'*+'!%7%1!'?/(:?/(!>%)!/()?-!%7%12+2%)3!D9)'%/+H2+!

2+! &B)%,*! +'#1#*%1%1! *#&#)! J97$+)%12+1! >%)%1%! &+-'%$! +&*+'&+Z! %:&%82(*! /()(&*('.! 20;%,! J%)%-%! :(<$(*('! ;+!

/(>(1=?!:+)*(/+!/(&?)?*$()?1?!7+'*+'!(7?:?12(1!01+*$%!:+'&0)$+)2+1!>%)%!#$()('!J0)9$*+'&+2%)3!!

G#1! /?$$()2(! J%2+)+'! ()&(1! :(/?2(! &B)%:&.! :+/(8(&$+)%1%! 0,+$! %$J%! ($(1$()?1(! J0)+! E$(1$(*('&(.! &()%8[! ;+! '9$&9)+$!

*%)(:!%$+!7+-%&$%!:(1(&:($!;+!'9$&9)+$!('&%;%&+$+)!()&?'!&B)%:&$+)%1!+1!01+*$%!:+/(8(&!1+2+1$+)%!()(:?12(!%$'!:?)($()?!

($*('&(2?)3!!

K:&(1>B$HB1! :(8%E! #$2B<B! 0,J91! '%*$%'.! '+1&%1! '9)+:+$! &B)%,*! E(,()?12(! %8&%/(7! 2B/2B<B! )+'(>+&! J9=9191!

>+$'+*%<%1%!#$B-&B)*('&(!;+!#1B!/(>(1=?!&B)%:&!(7?:?12(1!%$J%!7+'%=%!'?$*('&(2?)3!M1=('!K:&(1>B$HB1!:(8%E!#$2B<B!

>B! ,+1J%1! >%)%'%*.! '+1&%1! 291/(! &B)%,*! :+'&0)9! %7%12+'%! (<?)$?<?1?! ()&?)*(:?! %7%1! &+'! >(-?1(! /+&+)$%! 2+<%$2%)3!

5919*9,2+!E+'!7#'!'+1&.!&(1?&?*!;+!%*(F!2+<+)%1%!/9':+$&*+/+!/01+$%'!:&)(&+F%$+)%1%!'9$&9)!;+!:(1(&!9,+)%12+1!

'B)JB$(*('&(Z! 291/(! 8()%&(:?12(! >%)! /+)! +2%1*+'! /(! 2(! *+;=B&! '#1B*$()?1?! E+'%-&%)*+'! ;+! 7+'%=%$%'$+)%1%!

()&?)*('!%7%1!'9$&9)\:(1(&!($(1?1?!2+:&+'$+/+=+'!E#$%&%'($()!%,$+*+'&+2%)$+)3!CB!/012+'%!E#$%&%'($()!'+1&$+)%1!/+)+$!

;+!B$B:$()()(:?! '%*$%<%1+.! %*(F?1(!2+<+)! '(&*('&(.! '+1&+!J+$+1! ,%/()+&7%! :(/?:?1?! ()&?)*('&(.! &B)%,*%1! /(1?! :?)(!

E+'! 7#'! >(-'(! :+'&0)9! 2+! &+&%'$+/+)+'! '+1&:+$! +'#1#*%/%! =(1$(12?)*('&(! ;+! %:&%82(*! /()(&*('&(.! '+1&&+'%!

/(-(*!'($%&+:%1+!;+!&#E$B*:($!>9&91$+-*+/+!'(&'?2(!>B$B1*('&(2?)3!

4+1&$+)%1!:B12B<B!'9$&9)+$!;+!:(1(&:($!#)&(*.!=(1$?!>%)!'+1&:+$!/(-(*Z!'+1&$+)%1!=(,%>+:%1%!/9':+$&+1.!&B)%:&$+)%1!

'($?-!:9)+$+)%1%!B,(&(1!;+!&B)%:&$+)%1!&+')()!J+$*+!%:&+<%1%!()&?)(1!B1:B)$()2?)3!DB)%:&!,%/()+&!+&&%<%!'+1&&+.!'+1&%1!

(1?&:($! /(E?$()?1?! J0)*+1%1! /(1?! :?)(! /(E(=('! >(-'(! ('&%;%&+$+)! 2+! >B$(>%$*+$%2%)3! CB! >('?*2(1! '+1&%1! &B)%:&+!

I()'$?!#$(1('$()!:B1*(:?!01+*!&(-?*('&(!;+!K:&(1>B$HB1!&B)%,*!E#&(1:%/+$%1%1!/+&+)%1=+!2+<+)$+12%)%$+>%$*+:%!;+!

&B)%:&$+)%1! '($?-! :9)+$+)%1%! B,(&(=('! :&)(&+F%$+)! %,$+1*+:%! J+)+'*+'&+2%)3! CB1B1! %7%1! %:+! K:&(1>B$HB1! '9$&9)!

97J+1%1%1!8+*!%7%12+.!8+*!2+!2?-?12(!#$*('!9,+)+!'+1&%1!'9$&9)+$!($&/(E?:?1?1!J97$+12%)%$*+:%.!&B)%:&+!:B1B$(1!

#$(1('$()?1!7+-%&$+12%)%$*+:%.!I()'$?!7+'%*!#2('$()?1?1!/()(&?$*(:?.!:9)E)%,$+)$+!2#$B!;+!'($%&+$%!>%)!'+1&:+$!7+;)+1%1!

#$B-&B)B$*(:?.!J+=+!+'#1#*%:%1%1!;+!=(1$?!>%)!'+1&:+$\'9$&9)+$!/(-(*?1!2+:&+'$+1*+:%!01+*!&(-?*('&(2?)3!

K:&(1>B$! &()%8%.! '9$&9)+$!>%)%'%*%.!0,J91! =#<)(I/(:?! ;+! 2#<($! 2+<+)$+)%! %$+! +-:%,!>%)! '+1&&%)3! CB!1%&+$%'$+)%.! &B)%,*!

E#&(1:%/+$$+)%1%! 'B$$(1*('! (7?:?12(1! K:&(1>B$H(! 01+*$%! I?):(&$()! :B1*('&(2?)3! CB! I?):(&$()?! 2+<+)$+12%)*+'! %:+.!

(1=('! J919*9,2+! 2+<%-+1! 2+<+)! /()J?$()?1?.! /(-(*! >%7%*$+)%1%! ;+! &9'+&%*! '($?E$()?1?! %/%! '(;)(*('$(!

*9*'9129)3! K:&(1>B$HB1! >B! /+1%! +<%$%*$+)! J0,! 0191+! ($?1()('! 2+<+)$+12%)%$*+:%! ;+! &B)%,*%! J+$%-&%)*+!

E#$%&%'($()?1?1! '9$&9)! +':+1$%! :&)(&+F%$+)! 9,+)%12+1! 'B)JB$(1*(:?! J+)+'*+'&+2%)3! K:&(1>B$HB1! 2#<($.! '9$&9)+$! ;+!

&()%8[! *%)(:! ($(1$()?! %$+! ;()$?'$()?1?1! 2#<B)2B<B! &B)%,*! E#&(1:%/+$%1%1! /(1?! :?)(! '9)+:+$! 29,$+*2+! /()?-*(!

'(E(:%&+:%! #$(1! I+:&%;($$+)%.!*9,+$+)%.! '9$&9)\:(1(&! I(($%/+&$+)%! >B$B1*('&(2?)3! K:&(1>B$HB1! '9$&9)! +':+1$%! &B)%,*!



!

:&)(&+F%$+)%1%1! #$B-&B)B$*(:?12(! >9&91! >B! E#&(1:%/+$$+)! >%)! ()(2(! 01+*$%! J%)2%$+)! ;+)*+'&+2%)3! L#$(/?:?/$(!

K:&(1>B$!%7%1!J+$%-&%)%$+=+'!&B)%,*!;%,/#1B.!7#'!J+1%-!>%)!E+):E+'&%I&+1!>('*(/?!J+)+'&%)*+'&+2%)3!!

!

%

%

!"#$%&'()%*S%%% % % % % %%%%%%%%%%%%*f% P9/#1% Lf*LN% F63"6C% B8$19$%
c19A8'/908/9%

.+BDPK[_% B[Z.`G% @!P[+[P[P% ?!BDP+.Fa__aZ.P.% ea% +!Z[P_DZbPb% @c_BcZg+DPDB% +a@BQZcN%
ah_aPia%!Z&DP.`DBQZ_aZ.N%@c_BcZa_%ea%FDZDBbib%aPTc+BZ._aZ%BaG+._i._aZ.F_a%BDZBbdGD@%

CB!#2('! J)BE! &#E$(1&?:?12(.! K:&(1>B$H2(! '9$&9)\:(1(&! :+'&0)9191.! '9$&9)+$! ;+! /()(&?=?! +129:&)%$+)%1! &B)%,*2+'%!

+&'%1$%<%.! :#)B1! ;+! E#&(1:%/+$$+)%! 2+<+)$+12%)%$+=+'&%)3! K:&(1>B$H2(! J+)+'! /+)$%! J+)+':+! /(>(1=?! &B)%:&$+)%1!

#$B-&B)2B<B! &B)%,*! 8()+'+&$%$%<%12+! #)&($(*(! J+=+$+*+! :9)+:%1%1! 29-9'$9<9! 2%''(&! 7+'%=%2%)3! ])&($(*(! &B)%:&!

2(;)(1?-$()?1?! %1=+$+/+1! ()(-&?)*($()! J0:&+)*%-&%)! '%! &B)%:&$+).! D()%8%! A()?*(2(H2(! >%)'(7! =(*%.! *9,+! ;+! /('?1!

7+;)+/%!J+,%E!K:&(1>B$!J+,%:%1%!&(*(*$(*('!+<%$%*%12+2%)3!CB1B1!0191+!J+7*+'.!K:&(1>B$HB!I()'$?!&B)%,*!&9)$+)%!

%$+!2+! =(,%E! '?$(>%$*+'! %7%1!+1!01+*$%! &B)%,*! &9)9! '9$&9)! &B)%,*%2%)3!CB!>('?*2(1! &B)%:&$+)%1! K:&(1>B$! ($J?:?1?1!

>BJ91'9! ($J?1?1! 0&+:%1+! J+7*+:%1%! :(<$(*('! %7%1! '+1&%1! =(1$?! >%)! '9$&9)! ;+! :(1(&! #)&(*?! :B1*(:?! 7#'! 01+*!

&(-?*('&(2?)3! @(1$?! >%)! '9$&9)\:(1(&! #)&(*?! &B)%:&$+)%1! '+1&&+! 2(8(! B,B1! :9)+$+)! '($*(:?1?! :(<$(/(1! +1! 01+*$%!

B1:B)$()2(1! >%)%2%)3! M;)BE(! 49$&9)! C(-'+1&$%<%! :9)+=%! K:&(1>B$H2(! '9$&9)\:(1(&! I(($%/+&$+)%1%1! J+$%-*+:%1+! %;*+!

'(&*?-&?)3! M1=('! >B! %;*+1%1! :01*+/+! /9,! &B&*(2(1! J+$%-&%)%$*+:%! J+)+'*+'&+2%)3! CB! 1+2+1$+! >B! :+'&0)$+)%1!

01912+'%! +1J+$$+)%! &(1?*$(*('! ;+! E#&(1:%/+$%1%! J+$%-&%)*+'! >('?*?12(1! &(:()$(1(1! %$'! #2('! &#E$(1&?:?! '9$&9)\

:(1(&!:+'&0)9.!+<$+1=+!#)J(1%,(&0)$+)%.!'9$&9)+$!;+!/()(&?=?!+129:&)%$+)!&+*:%$=%$+)%/$+!/(E?$*('&(2?)3!!

BDZBbdGDFD%DUb_DiD@%+!Z[_DZS%

?',238;%08:H9/9S%%

K:&(1>B$^2(!'9$&9)!:(1(&!($(1?1?1!J+$%-%*%1%1!01912+'%!+1J+$$+)_E)#>$+*$+)!1+$+)2%)W!

[3(/3#'%#'#/6%$,1(;S%

`$B:$()!()(:?!29,$+*2+!K:&(1>B$!'9$&9)\:(1(&!($(1?12(!8(1J%!'+1&$+)$+.!8(1J%!'B$;()2(!)+'(>+&!+&*+'&+2%)W!A(!2(!

+2+>%$%)W!

CB!'+1&$+)$+!)+'(>+&%12+!K:&(1>B$^B1!(;(1&(F$?!/01$+)%!1+$+)2%)W!

CB!'#1B2(! K:&(1>B$^B!2+,(;(1&(F$?! '?$(1!0,+$$%'$+)%!1+$+)2%)W!CB1$()?! (-*('! %7%1!1+$+)! /(E?$(>%$%1%)W! 4(*B!1+$+)!

/(E*($?2?)W!

Q17<'538'S%

A+)$%! ;+! /(>(1=?! ,%/()+&7%! :(/?$()?1?! ()&?)*('! %7%1! J+$+=+<+! /01+$%'! E#$%&%'(.! /(&?)?*! ;+! E)#F+$+)! 1+$+)2%)W! CB!

'#1B2(!'(*B!1+!/(E*($?2?)W!a,+$!:+'&0)!1+!/(E*($?2?)W!X+!&9)!%->%)$%'$+)%!J+$%-&%)%$+>%$%1%)W!

49$&9)!:(1(&!($(1?1?1!J+$%-*+:%!%7%1!1+!&9)!*+'(1:($!29,+1$+*+$+)+!%8&%/(7!;()2?)W!

TDeaB_._aZS%

M8*+&!N*)+!C%$J%$%! K$!49$&9)!;+!DB)%,*!6929)9!

M8*+&!`$B<! "#,%&%I!D(1?&?*!])J(1%,(:/#1!P%)'+&%!A01+&%=%:%!

M$%!59)+$%! @#1&+*E#)()/!K:&(1>B$!C(-'(1?!

M:B!M':#/! C%$J%!Y1%;+):%&+:%!49$&9)!"#$%&%'($()?!;+!A01+&%*%!M)(-&?)*(!6+)'+,%!6929)9!

O?)(&!4(:(E#<$B! DNGLNV!\!D9)'%/+!N<$+1=+!G+'&0)9!L+)1+<%!A01+&%*!4B)B$B!C(-'(1?!

50)J91!D(1+)! K4Gb!\!K:&(1>B$!49$&9)!;+!G(1(&!b('I?!5+1+$!6929)9!

Q('(1!D(1)?0;+)! 49$&9)!;+!DB)%,*!C('(1$?<?!`$B:($!49$&9)+$!K)&%>(&!X#'&(:?!G#)B*$B:B!



!

Q($B'!LB):B1! M/(:#I/(!69,+:%!6929)9!

4#)8(1!59*9-! K:&(1>B$!TUSU!MF(1:?!4+1&:+$!")#F+$+)!L%)+'&0)9!!

X(,(1!a$7+)! GG6!\!G('?E!G(>(1=?!69,+:%!6929)9!

]/(!N=,(=?>(-?! K:&(1>B$!6#2+)1!A01+&%*!4B)B$B!C(-'(1?!!

GB(/!M':#/! @M6]@!\!`$B:$()()(:?!4+1&!69,+$+)%!4#*%&+:%!C(-'(1?!

!D9$%1!N):0,! K:&(1>B$!C9/9'-+8%)!C+$+2%/+:%!DB)%,*!M&0$/+:%!4##)2%1(&0)9!!

b(:?I!4#)&B1! GMcD!M)(-&?)*(!;+!")#J)(*!L%)+'&0)9!!

d+/1+E!4?,?$&(1! K:&(1>B$!M)'+#$#F%!69,+$+)%!6929)9!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!"#$%&'()%L

%
.+BDPK[_%B[Z.`G%GD+BaZ%?_DPb%%%
.+BDPK[_%KcFc@daM.Z%Ka_aT.Fa+.%%
K*()!;+!P+8%)=%$%'!L(%)+!C(-'(1$?<?.!P+8%)!"$(1$(*(!6929)$9<9%

Fb_Tb`%Ba@P.@%cP.eaZ+.Ba+.%%

K.GBDd%

%
@D?+DG%%

DB)%,*.! 291/(2(! +1! 8?,$?! J+$%-+1! :+'&0)$+)! ()(:?12(! /+)! ($*('&(2?)3! Y$'+$+).! >0$J+$+).! '+1&$+)! ()&(1! '9)+:+$!

)+'(>+&!#)&(*?12(!:+)*(/+/%.!/(&?)?*$()?!;+!,+1J%1!&B)%:&$+)%!7+'*+'!%7%1!'?/(:?/(!>%)!/()?-!%7%12+2%)3!D9)'%/+H2+!

2+! &B)%,*! +'#1#*%1%1! *#&#)! J97$+)%12+1! >%)%1%! &+-'%$! +&*+'&+Z! %:&%82(*! /()(&*('.! 20;%,! J%)%-%! :(<$(*('! ;+!

/(>(1=?! :+)*(/+! /(&?)?*$()?1?! 7+'*+'! (7?:?12(1! 01+*$%! :+'&0)$+)2+1! >%)%! #$()('! J0)9$*+'&+2%)3! G#1! /?$$()2(!

J%2+)+'!()&(1!:(/?2(!&B)%:&.!:+/(8(&$+)%1%!0,+$!%$J%!($(1$()?1(!J0)+!E$(1$(*('&(.!&()%8[!;+!'9$&9)+$!*%)(:!%$+!7+-%&$%!

:(1(&:($!;+!'9$&9)+$!('&%;%&+$+)!()&?'!&B)%:&$+)%1!+1!01+*$%!:+/(8(&!1+2+1$+)%!()(:?12(!%$'!:?)($()?!($*('&(2?)3!!

K:&(1>B$HB1! :(8%E! #$2B<B! 0,J91! '%*$%'.! '+1&%1! '9)+:+$! &B)%,*! E(,()?12(! %8&%/(7! 2B/2B<B! )+'(>+&! J9=9191!

>+$'+*%<%1%!#$B-&B)*('&(!;+!#1B!/(>(1=?!&B)%:&!(7?:?12(1!%$J%!7+'%=%!'?$*('&(2?)3!M1=('!K:&(1>B$HB1!:(8%E!#$2B<B!

>B!,+1J%1!>%)%'%*.!'+1&%1!291/(!&B)%,*!:+'&0)9!%7%12+'%!(<?)$?<?1?!()&?)*(:?!%7%1!&+'!>(-?1(!/+&+)$%!2+<%$2%)3!4+1&%1!

&B)%,*! :+'&0)912+'%! )+'(>+&! J9=9! '9$&9)! +':+1$%! >%)! 2%,%! >%$+-+1! &()(I?12(1! #$B-&B)B$*($?2?)3! CB! >%$+-+1$+)!

()(:?12(! /+)! ($(1! K:&(1>B$HB1! '9$&9)+$! ;+! :(1(&:($! #$(1('$()?! %$+! '9$&9)! &B)%,*%1%! 2+:&+'$+/+1! 2%<+)! &B)%,*!

($(1$()?1?1! '(E(:%&+$+)%1%! #)&(/(! 7?'()*('! J+)+'$%2%)3! 5919*9,2+! E+'! 7#'! '+1&.! &(1?&?*! ;+! %*(F! 2+<+)%1%!

/9':+$&*+/+!/01+$%'!:&)(&+F%$+)%1%!'9$&9)!;+!:(1(&!9,+)%12+1!'B)JB$(*('&(Z!291/(!8()%&(:?12(!>%)!/+)!+2%1*+'!/(!

2(!*+;=B&!'#1B*$()?1?!E+'%-&%)*+'!;+!7+'%=%$%'$+)%1%!()&?)*('!%7%1!'9$&9)\:(1(&!($(1?1?!2+:&+'$+/+=+'!E#$%&%'($()!

%,$+*+'&+2%)$+)3!CB!/012+'%!E#$%&%'($()!'+1&$+)%1!/+)+$!;+!B$B:$()()(:?!'%*$%<%1+.! %*(F?1(!2+<+)!'(&*('&(.!'+1&+!

J+$+1!,%/()+&7%!:(/?:?1?!()&?)*('&(.! &B)%,*%1!/(1?!:?)(!E+'!7#'!>(-'(!:+'&0)9!2+!&+&%'$+/+)+'!'+1&:+$!+'#1#*%/%!

=(1$(12?)*('&(! ;+! %:&%82(*! /()(&*('&(.! '+1&&+'%! /(-(*! '($%&+:%1+! ;+! &#E$B*:($! >9&91$+-*+/+! '(&'?2(!

>B$B1*('&(2?)3!

4+1&$+)%1!:B12B<B!'9$&9)+$!;+!:(1(&:($!#)&(*.!=(1$?!>%)!'+1&:+$!/(-(*Z!'+1&$+)%1!=(,%>+:%1%!/9':+$&+1.!&B)%:&$+)%1!

'($?-!:9)+$+)%1%!B,(&(1!;+!&B)%:&$+)%1!&+')()!J+$*+!%:&+<%1%!()&?)(1!B1:B)$()2?)3!DB)%:&!,%/()+&!+&&%<%!'+1&&+.!'+1&%1!

(1?&:($! /(E?$()?1?! J0)*+1%1! /(1?! :?)(! /(E(=('! >(-'(! ('&%;%&+$+)! 2+! >B$(>%$*+$%2%)3! CB! >('?*2(1! '+1&%1! &B)%:&+!

I()'$?!#$(1('$()!:B1*(:?!01+*!&(-?*('&(!;+!K:&(1>B$HB1!&B)%,*!E#&(1:%/+$%1%1!/+&+)%1=+!2+<+)$+12%)%$+>%$*+:%!;+!

&B)%:&$+)%1! '($?-! :9)+$+)%1%! B,(&(=('! :&)(&+F%$+)! %,$+1*+:%! J+)+'*+'&+2%)3! CB1B1! %7%1! %:+! K:&(1>B$HB1! '9$&9)!

97J+1%1%1!8+*!%7%12+.!8+*!2+!2?-?12(!#$*('!9,+)+!'+1&%1!'9$&9)+$!($&/(E?:?1?1!J97$+12%)%$*+:%.!&B)%:&+!:B1B$(1!

#$(1('$()?1!7+-%&$+12%)%$*+:%.!I()'$?!7+'%*!#2('$()?1?1!/()(&?$*(:?.!:9)E)%,$+)$+!2#$B!;+!'($%&+$%!>%)!'+1&:+$!7+;)+1%1!

#$B-&B)B$*(:?.!J+=+!+'#1#*%:%1%1!;+!=(1$?!>%)!'+1&:+$\'9$&9)+$!/(-(*?1!2+:&+'$+1*+:%!01+*!&(-?*('&(2?)3!

K:&(1>B$! &()%8%.! '9$&9)+$! >%)%'%*%.!0,J91! =#<)(I/(:?! ;+! 2#<($! 2+<+)$+)%! %$+! +-:%,!>%)! '+1&&%)3! CB!1%&+$%'$+)%.! &B)%,*!

E#&(1:%/+$$+)%1%! 'B$$(1*('! (7?:?12(1! K:&(1>B$H(! 01+*$%! I?):(&$()! :B1*('&(2?)3! CB! I?):(&$()?! 2+<+)$+12%)*+'! %:+.!

(1=('! J919*9,2+! 2+<%-+1! 2+<+)! /()J?$()?1?.! /(-(*! >%7%*$+)%1%! ;+! &9'+&%*! '($?E$()?1?! %/%! '(;)(*('$(!

*9*'9129)3! K:&(1>B$HB1! >B! /+1%! +<%$%*$+)! J0,! 0191+! ($?1()('! 2+<+)$+12%)%$*+:%! ;+! &B)%,*%! J+$%-&%)*+!

E#$%&%'($()?1?1! '9$&9)! +':+1$%! :&)(&+F%$+)! 9,+)%12+1! 'B)JB$(1*(:?! J+)+'*+'&+2%)3! K:&(1>B$HB1! 2#<($.! '9$&9)+$! ;+!

&()%8[! *%)(:! ($(1$()?! %$+! ;()$?'$()?1?1! 2#<B)2B<B! &B)%,*! E#&(1:%/+$%1%1! /(1?! :?)(! '9)+:+$! 29,$+*2+! /()?-*(!

'(E(:%&+:%! #$(1! I+:&%;($$+)%.!*9,+$+)%.! '9$&9)\:(1(&! I(($%/+&$+)%! >B$B1*('&(2?)3! K:&(1>B$HB1! '9$&9)! +':+1$%! &B)%,*!

:&)(&+F%$+)%1%1! #$B-&B)B$*(:?12(! >9&91! >B! E#&(1:%/+$$+)! >%)! ()(2(! 01+*$%! J%)2%$+)! ;+)*+'&+2%)3! L#$(/?:?/$(!

K:&(1>B$!%7%1!J+$%-&%)%$+=+'!&B)%,*!;%,/#1B.!7#'!J+1%-!>%)!E+):E+'&%I&+1!>('*(/?!J+)+'&%)*+'&+2%)3!!



!

%

%

%

!"#$%&'()%LS%%% % % % %%%%%%*j%P9/#1%Lf*L%+##0%*fSff%F63"6C%B8$19$%
c19A8'/908/9%

.+BDPK[_% B[Z.`G.% @!P[+[P[P% ?!BDP+.Fa__aZ.P.% ea% +!Z[P_DZbPb% B[Z.`G% +a@BQZc%
FDBbZbGib_DZb%ea%@DG[%+a@BQZc%BaG+._i._aZ.F_a%BDZBbdGD@%

CB! #2('! J)BE! &#E$(1&?:?12(.! K:&(1>B$H2(! &B)%,*! :+'&0)912+! /(&?)?*! /(E(1$()! ;+! '#1B1B1! '(*B2('%!

:#)B*$B$()?/$(!:+'&0)91!:#)B1!;+!E#&(1:%/+$$+)%!&()&?-?$(=('&?)3!K:&(1>B$HB!I()'$?!&B)%,*!&9)$+)%!%$+!=(,%E!'?$(>%$*+'!

%7%1!+1!01+*$%! &B)%,*!&9)9!'9$&9)! &B)%,*%!>(-&(!#$*('!9,+)+!'#1J)+.!:(<$?'.!:E#).!J+17$%'! &B)%,*%2%)3!CB!&B)%,*!

&9)$+)%1%1! J+$%-&%)%$*+:%! %7%1! >9&91$+-%'! >%)! ;%,/#1! #$B-&B)*('! 01+*! &(-?*('&(2?)3! CB! /('$(-?*! &B)%,*%1! I()'$?!

($(1$()?12('%! e'#1('$(*(.! B$(-?*.! +<%&%*.! &(1?&?*f! ! ($&/(E?$()?1?1! >%)>%)$+)%1%! >+:$+/+=+'! ;+! J+$%-&%)+=+'!

/(&?)?*$()$(! -+'%$$+12%)%$*+:%1%! J+)+'&%)*+'&+2%)3! ])&($(*(! &B)%:&! 2(;)(1?-$()?1?! %1=+$+/+1! ()(-&?)*($()!

J0:&+)*%-&%)! '%! &B)%:&$+).! D()%8%! A()?*(2(H2(! >%)'(7! =(*%.! *9,+! ;+! /('?1! 7+;)+/%! J+,%E! K:&(1>B$! J+,%:%1%!

&(*(*$(*('! +<%$%*%12+2%)3! ]/:(! '9$&9)! &B)%,*%! :(2+=+! '+1&%1! &()%8%! *%)(:! ($(1$()?1?! 2+<%$.! '9$&9)! ;+! :(1(&!

#$(1('$()?1?! 2(! '(E:()3! 49$&9)! :(1(&! ($(1?1?1! /(1?:?)(! K:&(1>B$H2(! '#1J)+.! :(<$?'.! J+17$%'! &B)%,*%! 2+! J+$%-*+!

E#&(1:%/+$%1+!:(8%E&%)3! K:&(1>B$H2(!/(E?$(=('!&9*!($&/(E?!/(&?)?*$()?1?1!&B)%,*%1!>B! I()'$?! &9)$+)%1%1! %8&%/(7$()?1?!

2%''(&+! ($()('! &(:()$(1*(:?! J+)+'*+'&+2%)3! CB! #2('! ! J)BE! &#E$(1&?:?12(! &()&?-?$(=('! '#1B$()?1! >(-?12(!

'(&?$?*=?$()?1! I()'$?! &B)%,*! &9)$+)%1+! %$%-'%1! ($&/(E?! /(&?)?*$()?1?1! 1+$+)! #$2B<B1B.! >B! /(&?)?*$()?1! '()-?! '()-?/(!!

#$2B<B!+1J+$$+)%!;+!E#&(1:%/+$$+)%!&(1?*$(*('!J+$*+'&+2%)3!CB!I()'$?!&B)%,*!&9)$+)%1+!($&/(E?!:B1(1!;+!:B1(=('!

#$(1! '(*B!;+! 0,+$! :+'&0)! /(&?)?*=?$()?1?1! J+$+=+<+!/01+$%'! &(:()?$()?1?! &()&?-*('! K:&(1>B$! DB)%,*!6(:&+)!"$(1?!

(7?:?12(1!01+*!&(-?*('&(2?)3!!

BDZBbdGDFD%DUb_DiD@%+!Z[_DZS%

?',238;%08:H9/9S%%
A(&?)?*! /(E&?<?1?,! ($(1! _! G#)B*$B! #$2B<B1B,! 'B)B*! (7?:?12(1! &B)%,*! :+'&0)9191! K:&(1>B$H2('%! :9)29)9$+>%$%)!

J+$%-%*%1%1!01912+'%!+1J+$$+)_E)#>$+*$+)!1+$+)2%)W!

[3(/3#'%#'#/6%$,1(;S%
DB)%,*!:+'&0)912+!/(&?)?*!/(E&?<?1?,!($(12(!8(1J%!'+1&$+)$+.!8(1J%!'B$;()2(!)+'(>+&!+&*+'&+:%1%,W!!

CB!'+1&$+)$+!)+'(>+&&+!K:&(1>B$^B1!(;(1&(F$?!/01$+)%!1+$+)2%)W!

CB!'#1B2(! K:&(1>B$^B!2+,(;(1&(F$?! '?$(1!0,+$$%'$+)%!1+$+)2%)W!CB1$()?! (-*('! %7%1!1+$+)! /(E?$(>%$%1%)W! 4(*B!1+$+)!

/(E*($?2?)W!

Q17<'538'S%
K:&(1>B$! &B)%,*%1%1! B$B:$()! ()(:?! 29,$+*2+! J+$%-*+:%1%! :9)29)+>%$*+:%! %7%1! /(&?)?*! /(E&?<?1?,! ($(12(! 1+$+)!

/(E?$*($?2?)W!!G#)B*$B!#$2B<B1B,!'B)B*!1+$+)!/(E?$*($?2?)W!!!

L+:&+'$+/%=%! 1+! &9)! /(&?)?*$()(! ;+! ($&/(E?$()(! %8&%/(7! ;()2?)W! CB! '#1B2(! '(*B! 1+! /(E*($?2?)W!a,+$! :+'&0)! 1+!

/(E*($?2?)W!X+!&9)!%->%)$%'$+)%!J+$%-&%)%$+>%$%1%)W!

A(&?)?*!/(E&?<?1?,!($(1$()?1!J+$%-*+:%!%7%1!1+!&9)!*+'(1:($!29,+1$+*+$+)+!%8&%/(7!;()2?)W!

TDeaB_._aZS%
]1B)!50,+&! ! 49$&9)!;+!DB)%,*!C('(1$?<?!L?-!%$%-'%$+)!;+!M;)BE(!C%)$%<%!4##)2%1(:/#1!L(%)+!C(-'(1?! !

6B)(&!G9:$9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49$&9)!;+!DB)%,*!C('(1$?<?!49$&9)!b()$?'$()?!;+!69,+$+)!5+1+$!6929)9! !

d+'%!@(1! ! ! 49$&9)!;+!DB)%,*!C('(1$?<?!DB)%,*!A(&?)?*$()?!;+!K-$+&*+$+)%!5+1+$!6929)9! !

D9$%1!N):0,! ! K:&(1>B$!C9/9'-+8%)!C+$+2%/+:%!DB)%,*!M&0$/+!4##)2%1(&0)9!

M$%!6(,('!! ! KCC!DB)%,*!6929)9!!

Q(:(1!"+,9'! ! KCC!V(/$?!G%:&+*$+)!6929)9!

d+/1+E!G%$(8&()#<$B!C(/'($!! DYGKML!DB)%,*!4#*%&+:%!C(-'(1?!!

M/8(1!Q9,*+$%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KD]!4#1('$(*(!6+:$+'!4#*%&+:%!C(-'(1?!

M>2B$$(8!4#)B1! ! KD]!c#'(1&(!;+!4(I+$+)!6+:$+'!4#*%&+:%!C(-'(1?!



!

A(:+*%1!P(1! ! DYVGMC!49$&9)!DB)%,*%!K8&%:(:!4#*%:/#1B!G#)B*$B!A4!Y/+:%!

Q($%*!CB$B&#<$B! ! M2($()!b('I?!C(-'(1?!!!!!!!!!!!!

DB)JB&!59)!! ! DAL!\!DB)%,*!A(&?)?*=?$()?!L+)1+<%!A01+&%*!4B)B$B!C(-'(1?!

D%*B)!C(/?12?)! ! D`V]C!g!DB)%,*!]&+$=%$+)!C%)$%<%!C(-'(1?!

P+)%I!A+1+1! ! hV]!A01+&%*!4B)B$B!C(-'(1?!

O()B'!"+'%1! ! ONGD!D)(;+$!A4!C(-'(1?_49$&9)!C%$%1=%1%!5+$%-&%)*+!b('I?!

A(:+*%1!"%)%177%#<$B! bK"!D`VKd6!C(-'(1?!

!

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
!

!

!

!

!

!

!

!



!

!"#$%&'()%Y%%

%
.+BDPK[_%B[Z.`G%GD+BaZ%?_DPb%%%
.+BDPK[_%KcFc@daM.Z%Ka_aT.Fa+.%%
K*()!;+!P+8%)=%$%'!L(%)+!C(-'(1$?<?.!P+8%)!"$(1$(*(!6929)$9<9%

Fb_Tb`%Ba@P.@%cP.eaZ+.Ba+.%%

K.GBDd%
%

@D?+DG%%

DB)%,*.! 291/(2(! +1! 8?,$?! J+$%-+1! :+'&0)$+)! ()(:?12(! /+)! ($*('&(2?)3! Y$'+$+).! >0$J+$+).! '+1&$+)! ()&(1! '9)+:+$!

)+'(>+&!#)&(*?12(!:+)*(/+/%.!/(&?)?*$()?!;+!,+1J%1!&B)%:&$+)%!7+'*+'!%7%1!'?/(:?/(!>%)!/()?-!%7%12+2%)3!D9)'%/+H2+!

2+! &B)%,*! +'#1#*%1%1! *#&#)! J97$+)%12+1! >%)%1%! &+-'%$! +&*+'&+Z! %:&%82(*! /()(&*('.! 20;%,! J%)%-%! :(<$(*('! ;+!

/(>(1=?! :+)*(/+! /(&?)?*$()?1?! 7+'*+'! (7?:?12(1! 01+*$%! :+'&0)$+)2+1! >%)%! #$()('! J0)9$*+'&+2%)3! G#1! /?$$()2(.!

'9)+:+$! &B)%,*! E(,()?12(! %'%! +<%$%*! #$2B<B! J0)9$*+'&+2%)3! CB1$()2(1! %$'%.! '%&$+! &B)%,*%1%1! ;+! 2#$(/?:?/$(! '%&$+!

/01+$%*$%!E(,()$(*(!&+'1%'$+)%1%1!/+)%1%.!'%-%:+$!%$J%!($(1?!/01+$%*$%!>%)+/:+$!E(,()$(*(!&+'1%'$+)%1+!>?)('*(:?2?)3!

K'%1=%:%!%:+.!J%2+)+'!()&(1!:(/?2(!&B)%:&.!:+/(8(&$+)%1%!0,+$!%$J%!($(1$()?1(!J0)+!E$(1$(*('&(.!&()%8[!;+!'9$&9)+$!*%)(:!

%$+! 7+-%&$%! :(1(&:($! ;+! '9$&9)+$! ('&%;%&+$+)! ()&?'! &B)%:&$+)%1! +1! 01+*$%! :+/(8(&! 1+2+1$+)%! ()(:?12(! %$'! :?)($()?!

($*('&(2?)3!CB! %'%!+<%$%*!&+'1#$#F%'!J+$%-*+$+)! %$+!2+:&+'$+1*+'&+.! %1&+)1+&%1! :(<$(2?<?! '#$(/$?'$()!;+!7+;%)%*%7%!

:B1B$(1!8%,*+&$+)!'%-%$+)%1!:+7%*$+)%1%!;+!J+,%!E$(1$()?1?!&(*(*?/$(!'+12%! %$J%!($(1$()?1(!J0)+!;+!>%)+/:+$!#$()('!

'B)JB$(/(>%$*+$+)%1%! #$(1('$?! '?$*('&(Z! 2#$(/?:?/$(.! 2(8(! 0)J9&:9,.! +:1+'! ;+! 7#'7(! 2(! >%)+/:+$! #$(1! ($&+)1(&%I!

&B)%,*!&9)$+)%1+!#$(1!/01+$%-!J%2+)+'!J97$+1*+'&+2%)3!

K:&(1>B$HB1! :(8%E! #$2B<B! 0,J91! '%*$%'.! '+1&%1! '9)+:+$! &B)%,*! E(,()?12(! %8&%/(7! 2B/2B<B! )+'(>+&! J9=9191!

>+$'+*%<%1%!#$B-&B)*('&(!;+!#1B!/(>(1=?!&B)%:&!(7?:?12(1!%$J%!7+'%=%!'?$*('&(2?)3!M1=('!K:&(1>B$HB1!:(8%E!#$2B<B!

>B! ,+1J%1! >%)%'%*.! '+1&%1! 291/(! &B)%,*! :+'&0)9! %7%12+'%! (<?)$?<?1?! ()&?)*(:?! %7%1! &+'! >(-?1(! /+&+)$%! 2+<%$2%)3!

5919*9,2+!E+'!7#'!'+1&.!&(1?&?*!;+!%*(F!2+<+)%1%!/9':+$&*+/+!/01+$%'!:&)(&+F%$+)%1%!'9$&9)!;+!:(1(&!9,+)%12+1!

'B)JB$(*('&(Z! 291/(! 8()%&(:?12(! >%)! /+)! +2%1*+'! /(! 2(! *+;=B&! '#1B*$()?1?! E+'%-&%)*+'! ;+! 7+'%=%$%'$+)%1%!

()&?)*('!%7%1!'9$&9)\:(1(&!($(1?1?!2+:&+'$+/+=+'!E#$%&%'($()!%,$+*+'&+2%)$+)3!CB!/012+'%!E#$%&%'($()!'+1&$+)%1!/+)+$!

;+!B$B:$()()(:?! '%*$%<%1+.! %*(F?1(!2+<+)! '(&*('&(.! '+1&+!J+$+1! ,%/()+&7%! :(/?:?1?! ()&?)*('&(.! &B)%,*%1! /(1?! :?)(!

E+'! 7#'! >(-'(! :+'&0)9! 2+! &+&%'$+/+)+'! '+1&:+$! +'#1#*%/%! =(1$(12?)*('&(! ;+! %:&%82(*! /()(&*('&(.! '+1&&+'%!

/(-(*!'($%&+:%1+!;+!&#E$B*:($!>9&91$+-*+/+!'(&'?2(!>B$B1*('&(2?)3!

4+1&$+)%1!:B12B<B!'9$&9)+$!;+!:(1(&:($!#)&(*.!=(1$?!>%)!'+1&:+$!/(-(*Z!'+1&$+)%1!=(,%>+:%1%!/9':+$&+1.!&B)%:&$+)%1!

'($?-!:9)+$+)%1%!B,(&(1!;+!&B)%:&$+)%1!&+')()!J+$*+!%:&+<%1%!()&?)(1!B1:B)$()2?)3!DB)%:&!,%/()+&!+&&%<%!'+1&&+.!'+1&%1!

(1?&:($! /(E?$()?1?! J0)*+1%1! /(1?! :?)(! /(E(=('! >(-'(! ('&%;%&+$+)! 2+! >B$(>%$*+$%2%)3! CB! >('?*2(1! '+1&%1! &B)%:&+!

I()'$?!#$(1('$()!:B1*(:?!01+*!&(-?*('&(!;+!K:&(1>B$HB1!&B)%,*!E#&(1:%/+$%1%1!/+&+)%1=+!2+<+)$+12%)%$+>%$*+:%!;+!

&B)%:&$+)%1! '($?-! :9)+$+)%1%! B,(&(=('! :&)(&+F%$+)! %,$+1*+:%! J+)+'*+'&+2%)3! CB1B1! %7%1! %:+! K:&(1>B$HB1! '9$&9)!

97J+1%1%1!8+*!%7%12+.!8+*!2+!2?-?12(!#$*('!9,+)+!'+1&%1!'9$&9)+$!($&/(E?:?1?1!J97$+12%)%$*+:%.!&B)%:&+!:B1B$(1!

#$(1('$()?1!7+-%&$+12%)%$*+:%.!I()'$?!7+'%*!#2('$()?1?1!/()(&?$*(:?.!:9)E)%,$+)$+!2#$B!;+!'($%&+$%!>%)!'+1&:+$!7+;)+1%1!

#$B-&B)B$*(:?.!J+=+!+'#1#*%:%1%1!;+!=(1$?!>%)!'+1&:+$\'9$&9)+$!/(-(*?1!2+:&+'$+1*+:%!01+*!&(-?*('&(2?)3!

K:&(1>B$! &()%8%.! '9$&9)+$! >%)%'%*%.!0,J91! =#<)(I/(:?! ;+! 2#<($! 2+<+)$+)%! %$+! +-:%,!>%)! '+1&&%)3! CB!1%&+$%'$+)%.! &B)%,*!

E#&(1:%/+$$+)%1%! 'B$$(1*('! (7?:?12(1! K:&(1>B$H(! 01+*$%! I?):(&$()! :B1*('&(2?)3! CB! I?):(&$()?! 2+<+)$+12%)*+'! %:+.!

(1=('! J919*9,2+! 2+<%-+1! 2+<+)! /()J?$()?1?.! /(-(*! >%7%*$+)%1%! ;+! &9'+&%*! '($?E$()?1?! %/%! '(;)(*('$(!

*9*'9129)3! K:&(1>B$HB1! >B! /+1%! +<%$%*$+)! J0,! 0191+! ($?1()('! 2+<+)$+12%)%$*+:%! ;+! &B)%,*%! J+$%-&%)*+!

E#$%&%'($()?1?1! '9$&9)! +':+1$%! :&)(&+F%$+)! 9,+)%12+1! 'B)JB$(1*(:?! J+)+'*+'&+2%)3! K:&(1>B$HB1! 2#<($.! '9$&9)+$! ;+!

&()%8[! *%)(:! ($(1$()?! %$+! ;()$?'$()?1?1! 2#<B)2B<B! &B)%,*! E#&(1:%/+$%1%1! /(1?! :?)(! '9)+:+$! 29,$+*2+! /()?-*(!



!

'(E(:%&+:%! #$(1! I+:&%;($$+)%.!*9,+$+)%.! '9$&9)\:(1(&! I(($%/+&$+)%! >B$B1*('&(2?)3! K:&(1>B$HB1! '9$&9)! +':+1$%! &B)%,*!

:&)(&+F%$+)%1%1! #$B-&B)B$*(:?12(! >9&91! >B! E#&(1:%/+$$+)! >%)! ()(2(! 01+*$%! J%)2%$+)! ;+)*+'&+2%)3! L#$(/?:?/$(!

K:&(1>B$!%7%1!J+$%-&%)%$+=+'!&B)%,*!;%,/#1B.!7#'!J+1%-!>%)!E+):E+'&%I&+1!>('*(/?!J+)+'&%)*+'&+2%)3!!

%

%

!"#$%&'()%YS%%% % % % %%%%%%Lk% G#E6/% Lf*L% +##0% *fSff% F63"6C% B8$19$%
c19A8'/908/9%

.+BDPK[_% B[Z.`G.% @!P[+[P[P%?!BDP+.Fa__aZ.P.% ea% +!Z[P_DZbPb% .+BDPK[_4[P% BDPbBbGbPb%
FD?DP_DZN%Za@_DGib_DZ%ea%?D`DZ_DGD%[`GDP_DZbF_D%BDZBbdGD@%

CB! #2('! J)BE! &#E$(1&?:?12(.! K:&(1>B$H2(! &B)%,*%1! J+$%-&%)%$*+:%.! K:&(1>B$HB1! &(1?&?*?.! B$B:$()! ()(:?! 29,$+*2+!

'#1B*$(12?)?$*(:?1(! ! %$%-'%1! '#1B$()! )+'$(*=?$().! E(,()$(*(! B,*(1$()?% ;+! '(*B2('%! %$J%$%$+)$+! &()&?-?$(=('&?)3!

K:&(1>B$HB! I()'$?! &B)%,*!&9)$+)%! %$+!=(,%E!'?$(>%$*+'! %7%1!+1!01+*$%! &B)%,*!&9)9!'9$&9)! &B)%,*%!>(-&(!#$*('!9,+)+!

'#1J)+.! :(<$?'.! :E#).!J+17$%'!&B)%,*%2%)3!CB!&B)%,*!&9)$+)%1%1!J+$%-&%)%$*+:%! %7%1!>9&91$+-%'!>%)!;%,/#1!#$B-&B)*('!

01+*!&(-?*('&(2?)3!CB!/('$(-?*!&B)%,*%1!I()'$?!($(1$()?12('%!e'#1('$(*(.!B$(-?*.!+<%&%*.!&(1?&?*f!!($&/(E?$()?1?1!

>%)>%)$+)%1%! >+:$+/+=+'! ;+! J+$%-&%)+=+'! /(&?)?*$()$(! -+'%$$+12%)%$*+:%1%! J+)+'&%)*+'&+2%)3! ])&($(*(! &B)%:&!

2(;)(1?-$()?1?! %1=+$+/+1! ()(-&?)*($()! J0:&+)*%-&%)! '%! &B)%:&$+).! D()%8%! A()?*(2(H2(! >%)'(7! =(*%.! *9,+! ;+! /('?1!

7+;)+/%! J+,%E! K:&(1>B$! J+,%:%1%! &(*(*$(*('! +<%$%*%12+2%)3! ]/:(! '9$&9)! &B)%,*%! :(2+=+! '+1&%1! &()%8%! *%)(:!

($(1$()?1?!2+<%$.!'9$&9)!;+!:(1(&!#$(1('$()?1?!2(!'(E:()3!49$&9)!:(1(&!($(1?1?1!/(1?:?)(!K:&(1>B$H2(!'#1J)+.!:(<$?'.!

J+17$%'! &B)%,*%! 2+!J+$%-*+!E#&(1:%/+$%1+! :(8%E&%)3! K:&(1>B$H2(! /(E?$(=('! &9*!($&/(E?! /(&?)?*$()?1?1! &B)%,*%1!>B!

I()'$?!&9)$+)%1%1!%8&%/(7$()?1?!2%''(&+!($()('!&(:()$(1*(:?!J+)+'*+'&+2%)3!CB!#2('!!J)BE!&#E$(1&?:?12(!&()&?-?$(=('!

'#1B$()?1! >(-?12(! '(&?$?*=?$()?1! I()'$?! &B)%,*! &9)$+)%1+! %$%-'%1! ($&/(E?! /(&?)?*$()?1?1! 1+$+)! #$2B<B1B.! >B!

/(&?)?*$()?1!'()-?!'()-?/(!!#$2B<B!+1J+$$+)%!;+!E#&(1:%/+$$+)%!&(1?*$(*('!J+$*+'&+2%)3!CB!I()'$?!&B)%,*!&9)$+)%1+!

($&/(E?! :B1(1! ;+! :B1(=('! #$(1! '(*B! ;+! 0,+$! :+'&0)! /(&?)?*=?$()?1?1! J+$+=+<+! /01+$%'! &(:()?$()?1?! &()&?-*('!

K:&(1>B$!DB)%,*!6(:&+)!"$(1?!(7?:?12(1!01+*!&(-?*('&(2?)3!!

BDZBbdGDFD%DUb_DiD@%+!Z[_DZS%

?',238;%08:H9/9S%%
K:&(1>B$HB1!B$B:$()!()(:?!29,$+*2+!'#1B*$(12?)*(:?.!&(1?&?*?!(7?:?12(1!1+!&9)!E)#>$+*$+)!!/(-(1*('&(2?)W!

!

?,0#1/9E83%0#16;6S%
K:&(1>B$HB1!B$B$()()(:?!29,+$*+2+!8(1J%!0,+$$%'$+)%!%$+!&(1?&?$*(:?!)+'(>+&%1%!()&?)?)W!

K:&(1>B$!&B)%,*!:+'&0)912+!8(1J%!'+1&$+)$+.!8(1J%!'B$;()2(!)+'(>+&!+2+>%$%)W!!

CB!'+1&$+)$+!)+'(>+&&+!K:&(1>B$^B1!(;(1&(F$?!/01$+)%!1+$+)2%)W!

CB!'#1B2(! K:&(1>B$^B!2+,(;(1&(F$?! '?$(1!0,+$$%'$+)%!1+$+)2%)W!CB1$()?! (-*('! %7%1!1+$+)! /(E?$(>%$%1%)W! 4(*B!1+$+)!

/(E*($?2?)W!

Q17<'538'S%
K:&(1>B$HB!B$B:$()!()(:?!29,$+*2+!'#1B*$(12?)*('!%7%1!1(:?$!>%)!*()'(!:&)(&+F%:%!%,$+*+'!$(,?*2?)W!!

K:&(1>B$! &B)%,*%1%1! B$B:$()! ()(:?! 29,$+*2+! J+$%-*+:%! %7%1! 1+$+)+! #2('$(1*($?2?)W! G#)B*$B! #$2B<B1B,! 'B)B*!

1+$+)!/(E?$*($?2?)W!!!

K:&(1>B$HB1! &(1?&?*?! %7%1! 2+:&+'$+/%=%! 1+! &9)! /(&?)?*$()(! ;+! ($&/(E?$()(! %8&%/(7! ;()2?)W! CB! '#1B2(! '(*B! 1+!

/(E*($?2?)W!a,+$!:+'&0)!1+!/(E*($?2?)W!X+!&9)!%->%)$%'$+)%!J+$%-&%)%$+>%$%1%)W!

TDeaB_._aZS%
@3!59;+1!D(->(-! ! 49$&9)!;+!DB)%,*!C('(1$?<?!D(1?&?*!5+1+$!6929)9!

DB$%1!N):0,! ! !K:&(1>B$!C9/9'-+8%)!C+$+2%/+:%!DB)%,*!M&0$/+:%!4##)2%1(&0)9!

C+&9$!6()2%1! ! DYQKL!\!D9)'%/+!Q($'$(!K$%-'%$+)!L+)1+<%!]1B):($!!C(-'(1?!! !

M/-+J9$!6#$B! ! V+'$(*=?$()!L+)1+<%!;+!V+'$(*=?$?'!b('I?!5+1+$!6929)9!

N:)(!N'*+'7%! ! LLO!4B)B=B!C(-'(1?!

O()B'!"+'%1! ! ONGD!D)(;+$!A4!C(-'(1?_49$&9)!C%$%1=%1%!5+$%-&%)*+!b('I?!



!

X+=(&%!a,'(1! ! a/'9!L%($#J!

X+:&+)+1!L(;B&#<$B! c]iN!MF(1:!

6B)(&!4MVM4MAM! ! C(->('(1$?'!C(:?1!A(/?1!N1I#)*(:/#1!5+1+$!6929)9!

6+8*+&!@%8(1J%)! ! i%,()2!K:&(1>B$! ! !!

G+)2()!N')+*!P%)%1! ! DQA!V+'$(*!;+!"(,()$(*(!6929)9!

6()%(!L#$#)+,!M$;()+,! C#<(,%7%!Y1%;+):%&+:%.!DB)%,*!K-$+&*+=%$%<%!C0$9*9!

6+)/+*!4#),(/! ! C#<(,%7%!Y1%;+):%&+:%.!DB)%,*!K-$+&*+=%$%<%!C0$9*9!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



 

T.C. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA 

YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ  

3. Bölüm: VİZYON VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 

 

 

 

Ek-Bölüm III-2  

İstanbul Turizm Ana Planı TÜRSAB Komiteler Toplantısı Raporu 

 

 

 

 

Yüklenici Alt Yüklenici 

 

 

              BOĞAZİÇİ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK A.Ş.            YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

 



  

  
  

  

     

                        

   -‐1,  

ile     

  
  

  

  

  
  

  
  
Prof.  Dr.  Tamer  YILMAZ  

  
  

  
  

  
  

Kongre  ve  Incentive  Turizm  Komitesi  
     

  
Spor  Turizmi  Komitesi  

leri  Komitesi  
  

Incoming  Turizm  Komitesi  
E-‐Turizm  Komitesi  
IATA  Komitesi  

  
  
  

  
  
  

  
     



                        

&

  
  

    
  

  
  

  

  

  
Bu  kapsamda  Prof.  Dr.  Zeynep  Enlil  

  
  

  
  

  
  
Prof.  Dr.  Tamer  YILMAZ  

  
  

  
Tarih:   -‐17:00  
Yer:   -‐SEM  121     

-‐   
:  0532  383  27  56  

  

EK   

  

  

1.   
2. 

r?  Neden?  
3.   

  
4.   
5. Te   



6. 
  

  
7. 

etmelidir?  
8. 

  
9. 

eksikleri  nelerdir?  
10. 

  
11. 

  
12.   
13. 

  

  

-‐
  

14.   
15.   
16.   
17.   
18. 

  

  

19.   
20. 

  
21. 

kentler  hangileridir?    

     



      3 -‐1   

  
  

  
  

     
  

  
  

  
  

  
  

Kongre  ve  Incentive  Turizm  Komitesi  
  

  
  

  
  

  
     

  
     

Spor  Turizmi  Komitesi  
Komite  Genel  Sekreteri  Mustafa  Taner  
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temel   aktar ,   potansiyelleri  ve  

konusundaki   rini  de     

  

  

,     

     
hasteller  

  

  

Handan  Engin,  Kongre  ve  Incentive  Turizm  Komitesi  

  
     
   anda  

,   bir   logo   ortaya  

  
ender  kentlerden  

    

  

Kayhan   akel,     Komitesi  

  

n    

  
yaratabilmektedir.  

ciler,  

  
  

  

  



ortadan  
       gerekmektedir.  

  

var  olan   nin  200  kent  
  

   -‐   Bu  
  

konaklatmak  gerekmektedir.  

,   gelen   turistin   profili  

ni  
  

  

Mustafa  Taner,  Spor  Turizmi  Komitesi  

  

  

Kongre  ve  Incentive  Turizm  Komitesi  

   ve   kongre   r in  

  

  

  

  

-‐  

   sunarken,  
  

  

  

  
belediye   gezileri,   kurvaziyer     
artmakta  (       eleri  zorlanmakta,    



  
geziler       

   (esnaf,   taksiciler,   acenteler   vb.)  
(g .)  

husustur.  

a  temizlenmelidir.     Turizme  
gibi  yerlerin   mesini   kastetmiyorum.  Tarihi  

     
B nda   tabela     

      kentte  
un  organize  

yoktur.    

   -‐ -‐kum  

  

  

,     

  

  

    

  

  
Turizm  Komitesi  

   lik  istihdam  ve  7  
milyon  Euro   .  

TURSAB  
arz   etmekle  

  



  

  

  

a  gelmektedir.  

  

     
200

otel.    

S
.  Ancak,   h

  
      insan  
  

  

.    

  

   -‐ meli,  
galerileri   ,     

melidir
ta

  B    n  
  

.  
       

  

  

      

  

Aziz  Ciga,     

-‐aging  

  
Balkanlar  bu  konuda  ilerlemektedir,  



emektedir;   100-‐150  
bin   medikal   turist   mektedir.   Macaristan   vb.   Avrupa  

.   D
  

hastane   kapasitesi   olarak   daha  
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Yerel  tatlar  (    ),  
miras     

ve  
     
  

  

   O
fikir  bizimdi,    

Ne   oldu?   25TL lik   otopark   yerine   100   lik   otopark,  

programlard .     
  

Tarihi        
ay      

.  
  

  

  
  

    

  

  

  

                                                 
1  

lar       



  

gemiden   inecek  
k,   ,   ya   girebilir      ama  Arkeoloji  

giremez.    
  

Kongre  ve  Incentive  Turizm  Komitesi  

a  turisti  

  
yapar.    

   ,   ,   i
edecek        

A     

umlar  

  

  

                   

     

 ve  

tespit  etmelidir.  

 Kurvaziyer  turizminin   iye

kurvaziyer  
yetersizdir.  

  

 
  

 

  

   



   

 Konaklama  modeli  olarak  apart  otellerin  benimsenmesinin     Zira  

  

 ,  
h   

 ,   denetleyici   bir   rol  

  

    kongre   turizmi      ,  
.     

,   kongre  merkezlerinin  bu  potansiyeli  

     

 
     

  

 nda  rekabet  
edebil nde  
edilmelidir.  

   

 k
,     Formula  1   220  milyon  

dolar   .  

   
ano,   bisiklet   vb.   turizm  

   depozitolu  
malzeme     

      
i .   Z

ir   dal   haline  
  

 b.  f ,   ,  bisiklet  
  

   
  

    deki  
  



 On   
  

  

              

  

vermelidir.  

     

arz   eden  bir   turizm   .   Buna   ek   olarak  

  

rilmesi  

.  

in  

   ve   an   son   derece  
     

  

un   tedir.  
Turistlerin      ve   ,  

de  
ziyaret   

nin   en  
  

   kurvaziyer   tiri  
  kurvaziyer        olma  potansiyeli  

  

belirtilmektedir.  



  

n   ilmesinde  

verilmeli,   bu  
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ANA	  PLANI	  

ARAMA	  KONFERANSI	  1	  
 

Ana  

iz 

un 

belirlenmesidir.  

 

ilki 26-27 Ekim 2011 tar di. 

 ve  

nci konferansta ise 

on ve ilkeleri belirlenecektir. 

	  

	  
 

hedeflerin belirlenmesinde,  

k  
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 enmesi 
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 Ahmet Altan -bilinmiyor 

   

 Ahmet Demir Sultanbeyli Belediyesi 

   

 Ali Fatih Uysal   

 Ali Mazak  

  -bilinmiyor 

  -bilinmiyor 

   

   

   

   

   

   

 Ce   

 Derya Dizmen Kayar  

   

 Derya Kara  
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 Evren Vural Korkmaz  

 Fahrettin Ulu ve Su  Orman  

   
   
    

 Hasan Ekmen  

   

   

  Pendik Belediyesi 

   

   

   

    

  Beykoz Belediyesi 

   

   

 Nihan Esen  

   

   

   

  -bilinmiyor 
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  TURSAB 

 Raziye Sayar -bilinmiyor 

 Reyhan Turan  

   
 

 Sema Reyhan   

    

   

    

    

   

   

 Temel Kotil  

 

 

  yazar 

  Acentalar 

   

   

  Mercan Turizm 

  Sayeban Otel 

   

  Pendik Belediyesi 

 Hakan Ertunk  Pendik Marina 
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 M. Yavuz Arabul Ajanslar 

  
 

 Mehmet Ezber Gazeteci 

   

  Grand Hyatt Otel 

  Mercan Turizm 

   

  Sayeban Otel 

    

  Hotel Les Ottomans 

  Turizmci Program Y  

   

  Acentalar 

 an  

   

 Yelda Dikmen Uras  

 

 

   

 Ahmet Ata  

   

   

   

 Erhan Seven  

  
 



 

 

   
8 

 Hande Akarca Europa-  

 Hande Akarca Bizim Avrupa- i 

   

  Gazeteci-Turizmci 

 Kaya Demirer  

  TUYED 

 Buket Baydemir 
 

 Mehmet Duman UCLG 

 Mehmet Karaman Ma  

   

   

   

  
-  

 Urte Cerniauskaite UCLG 

  T  

   

 

 

 Aykut Karaman  

 Burhanetttin Zengin  

   

 Ferhan Gezici  

 Filiz Otay Demir  

 r  
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 Orhan Batman  

  Grand Hyatt Otel 

  sitesi 

 Perihan Paksoy  

 Perran Akan  
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26-27 Ekim   

kurum, k   ildi. 

 

  

 

 

  

  

  

  

 e Gelecekte Tehdit Eden - Edebilecek 

Tehditler nelerdir? 

 

 

 

Arama k toplam 4  

dahilindeki   sorular 

 

 

akademisyenlerden ol . 

 

 

 

leri maddeler halinde not 
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 .  
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nde  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ortak Bir Oylama Metni  
 

 
 
 
 
 

 



 

 

   
13 

	  
 

 

 

 26 E kim 2011 27 E kim 2011 

09.00 
  

09.45   

11.00 Ara Ara 

11.15   

12.30   

13.30   

15.00 Ara Ara 

15.15 Arama Ko   

17.00   

18.00   

	  



 

 

   
14 

	  
 
 

26-27 Ekim 2011  tar

, edilmesini 

hedefle bildirmesi beklenen 

 (4) 

Akademisyenler

 

 

 Mevc  

  

 Kaynak  

 

ndirilmesi 
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	  FIRSATLAR,	   	  
 

 turizminin 

nda 

 

 

   

 : i  bir 

kongre merkezi olma yolunda 	  	  

 T icaret Merkezi O larak 	  
ti. 

 
  

  
 

 : 

 

 	    bir sanayi 

ifadesine  

oturumlar

ldi.	  

	  



 

 

   
16 

	  

 

 

 

  

  

  

  

 Genel-  

 nsiyelleri  
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 dik   

; 

; 

 

gibi nitelikler  . 

  

gelmektedir.  

 

  

biri  

 biri 

  (Bkz. Tablo 

1). ildi. 

 

 
Tablo 1:   
 

 n mutfak zenginlikleriyle  

gastronomi turizmine   

n 24  

 



 

 

   
18 

  

 

 klimin 

 

 

  

n 

ifade etmektedir. 

mi . 

merkezi olma potansiyeline sahiptir.   

 

  

 konusunda 

hemfikir oldular.(Bkz. Tablo 2). 

ederek, turizm

 

 

 
Tablo 2:  

 

bir turizm   

 . 

-
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 el 

 

  

edilen 

 ol  

 

  

 e 

 

 

 gel

Haval

, 

vermesini olumlu bir  

 limanlar gibi gelecekte 

mele

 

 

  

, m ulayarak, 

 olumlu bir ge  (Bkz. Tablo 3).  

S  

 (Bkz. Tablo 4). 
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Tablo 3:  

 

 
Tablo 4: temsilcilerinin  olumlu bi  

 

 

n 

: 

  

  

 Kona  

  

  yapmaya  

  

 

 



 

 

   
21 

	  
 
 

nda 
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 n a fade edildi  

 (Bkz. Tablo 5). 

 

 

 
Tablo 5:  

 

  bir sorun 

k

 

 

 

 
Tablo 6:  
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nu, kontrol merkez 

 kilde 

(Bkz. Tablo 7).  

 

 
Tablo 7:  

 

F iyat Standardizasyonu Turizm konusunda f

di  

 

 

 (Bkz. Tablo 8). Nitekim 
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Tablo 8:  

 

 

 Turizm  

, 

ara . 

   

ilik tespit edildi. 

Tarihi eserlerin yeterince 

olarak ifade edildi.  

  , 

 ve 

(Bkz. Tablo 9).

den yeteri kadar faydalan

 

 

 
Tablo 9:  
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 Turizm   

 

 

 segmentasyonun 

ve s a neden 

  Bu 

Hedef  

 bir stratejimiz yok  gibi ifadelerle 

  

 

  

en fazla  

 

, hostel 

Ancak, bu - -  

Tu  

ini 
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Tablo 10:  

 

Genel olarak nda bilgi sahibi olmayan ve yab  turizm 

, 

, turizm   

 

  vurgulanarak ilgili personelin bu anlamdaki 

 

o

 (Bkz. Tablo 11).  

 

 
Tablo 11:   
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Kat

, nden ve trafik sorununa 

 . Gerek 

 

 n yok denecek 

kadar az 

 konu

bildirildi. 

 

 Pazarlama ve Ta  

, 

olarak 

(Bkz. Tablo 12). 

 

 
 

 



 

 

   
28 

duruma, nin  ilgili bir durum olarakd . 

 

plana  Bu anlamda, d

 edildi. 

  

getiri   

etmesi istendi.   

T , nternetteki mev

 

tiler
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 -  

 Kongre Merkezleri, Fuarlar, Spor ve Sanat Etkinlikleri 

  

 Turistik Tesisler ve Turizm Hizmetleri 
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 turizm 

   (Bkz. Tablo 13). 

en 

 

li bir  (Bkz. Tablo 14). 

 

 
Tablo 13:  

 

 

Tablo 14:  
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 ve bu g  fikir 

 

dan biri de; 

 

vurgulan  

 . in 

 

 yeni bir turizm potansiyeli 

(Bkz. Tablo 15). 

 

 
Tablo 15:  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

   
32 

 el-  

l firma temsilcilerinin mesi; , 

,   

 bir   

 

 
Tablo 16:  

 

 

 Kongre Merkezler i, Fuarlar , Spor ve Sanat E tkinlikler i  

 (Bkz. Tablo 

 

 

 
Tablo 17:  
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Olimpiyatlar, Eurovision, sinema, sanat, dans gibi 

organizasyonl  ilm  

  dendi  

 de  K

faaliyetlerini  da  

. Kurvaziyer turizminin , 

 ,

 
 

 Turizm  

ul  

sahip,  Konferansta, d

tlara sahip 

  

k

tematik turizm ; 

turizminin na

mi potansiyelinin  

er. (Bkz. Tablo 18). 
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Tablo 18:  

 

, imi 

  Bu 

,  

 (Bkz. Tablo 19). 

 de 

 

 

 
Tablo 19: 

 

 

,  ve bir turizm  olarak 
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 Turistik Tesisler ve Turizm H izmetleri 
nel 

c

   

 

eyahat acentel  

 

 

  

yla da 

Belediyesi nin in 

 

 

 

 
Tablo 20:  
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Tablo 21:  

 

 Tan  

 

 

 

 

 
Tablo 22:  
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Prime-time in 

 , 

 

 



 

 

   
38 
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in, 

, olumlu ve olumsuz bir b

anlamda veril  (Bkz. Tablo 23).  

 

 
Tablo 23:  

 

  

 

yle 

tehdit ol  

, 

 

 

  

erasim  Mehter her 

denilerek elerin 

 edildi. 
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Tablo 24:  

 

 

  Unsurlar  

ve deprem riski, 

 , konunun ciddiyeti tespit edildi.  

 

  

tek otorite  

(Bkz. Tablo 25).  

 

 

 
Tablo 25:  
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onuy  

 

(Bkz. Tablo 26).  

 

 
Tablo 26:  

 

 

  

 sisteminin tehdit 

unu belirttiler.  

 

 

 

 

 

in, 

.   kalifiye 

zaman, 

nedeniyle bir tehdittir (Bkz. Tablo 27).  

tehdittir.  
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Tablo 27:   

 

 

  

28). 

 ve bunu bir 

tehdit olarak kabul etmektedir. 

 

 

 
Tablo 28:  
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,  , 

 Kent tmek 

ancak in 

ve   ya

olma   

bir  

 

 
Tablo 29:   

 

  
 

	  



 

 

   
44 

	  
 

Ana  Arama Kon

; 

irme  

, 

incelendi. 

 

  

  

  

 un Sosyo  

  

  kicilikleri 
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e   

 (Bkz. Tablo 30).  

eler  

ik bir merkezde 

   

   

in  bir 

 

 

 

Tablo 30:  

 

 

  

 

- 

 

nin , 

in  , 
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ektedir. Ka

nu belirttiler. (Bkz. Tablo 31).  

 

 
Tablo 31:  

 

 

Klimatoloji 

da,  

 

biri de, bir lim  bir 

 

 

 i 

, 

olarak, (Bkz. Tablo 32).  

endine has bir mimari dokuya  (Bkz. 

Tablo 32) , 

Adalar, ektedir. 
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 kendisini fark ettirmektedir. Bu  sadece tarihi doku 

d

potansiyeldedir.  

 

 
Tablo 32:  

 

 

 
 

 

 
Tablo 33: 
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     ve ilgili 

 , 

 -demografik 

 

Global vurgun , 

ilgi, k

 

Bu anlamda folklor, r olarak 

  

 , zengin bir m  

  gastronomi, 

 

 

  

  kaynak 

rildi. 

 , 

 (Bkz. Tablo 34).  
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Tablo 34:  

 

 

, kongre turizmi potansiyeli ifade edilirken (Bkz. Tablo 35), eksik kalan 

, en alanlara 

alan-  

 

Anadolu y , hem 

 

y

, 

  

 

 
Tablo 35:  
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nin ken

. Bu markalar,  

dir 

 (Bkz. Tablo 36).  

 

 

 
Tablo 36:   

 

 

  

 

konu ,  

Tarih  , alternatifi 

oldu.. 

 

Kongre turizmi ,  tur  

, 

. Bu nedenle, 

iler  ve sinin, 
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Gastronomi turizmi de; 

K ; kleri daha ay

 n daha d  

 

,gastronomi tu

 

edir.  

Dark Turizm  ya da bu 

anlamdaki yerlerine ziyareti planlamaya odaklanan dir. Dark turizmin,  

 . Dark  

ihtilaller gibi irken; 

k

.  

urizmi, a

,  . 

 

unda  

spor, deniz ve  de 

 

, 

t

, 

olumsuz   

lmesi  
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 ile 

 

 

 

edebiyatseverlerin, ilgili turlarla, 

 

gibi 

  

 



 

 

   
53 

	  

 
 

 

an 

 : 

 
  

 
 



 

 

   
54 

 
 

 

 
 Ekonomik Boyut  

  

  

  

  

   

  

  

 Akreditasyon 

  

  
 



 

 

   
55 

  

, ancak arsa tahsisi, enerji  

 

Kanunu na belirleyici o   

lar;  

bir etki yap  (Bkz. Tablo 37). ,  finans ve turizm 

  diyerek 

uz etkisini vurgulad

sorunlar da bu 

platformda  

 

 
Tablo 37:  

 

 

  

, gelen turistin 

 .  

ziyaret et

 



 

 

   
56 

, 

gerekli altya  

cazibe . 

aki 

 

 turistik  ,  hatta 

ada ile  

bulundular.O    

n tek tek  

r gerekmektedir (Bkz. Tablo 38).   

 

 
Tablo 38: olarak  

 

 

  

-deneyim sahibi olmadan,  , turizme 

  ; ne 

olan,sadece  arak 

  si ve fikri olan yeni 

mezunlar ve 



 

 

   
57 

sunulmakta ka

edildi. 

 

ni gerekli buldular.(Bkz. Tablo 39)   ve  

. ; kamuda turizmi 

bilen insanlar, uzmanlar, , turiz

ekip ni  ifade ettiler 

 

 

 
Tablo 39:  

 

 

lgili  

 g

tem  , 

sorunlardan birisi olarak ifade edildi. 

urizm polis   

 (Bkz. Tablo 39). Bunun konusunda Turizm 

   Bu anlamda

 

 

Turizm 



 

 

   
58 

.  Turizm konu

hizmet veren, 155 gibi bir  40). Turizm 

bilgilendirme ofislerinin e

 

 

 

 
Tablo 39:  

  

  

 
Tablo 40: k  
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Ken ; 

  orijinal  

istendi. nalar tarihi dokusu bozulmadan turizmin 

hizmeti  (Bkz. Tablo 41)

 de daha fazla fayda 

de a

olan tesisler  

 

da b  

 

 

 
Tablo 41: orijinaline  

 

 

; tta dile getirdi. Siluetin 

 ilgili ise ehir Belediyesi tara lmesi 

, 

bulunuldu.
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 Turistik T esis ve H izmetlere  ve Yetkili Merciler 

lardan biri, turistik tesisler v

. 

o  problemli  

problem, odak grup  

birisidir (Bkz. Tablo 42). 

 

 
Tablo 42: dir  

 

 

 10- da artarken, - olmas  ifade 

edilerek y nda tedbirlere duy  

mlar  

; . 

turiste hitap etmeyi 

 hostel 

 hostel 

 

rizm 

. tek bir kurum 
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nemle durdular.(Bkz. Tablo 43). 

  turizm 

ruldu. 

T

 

konusunda  hemfikir oldu. Ancak, ruhsat ve denetimin te

 (Bkz. Tablo 44).   

 rkezi 

planlama  (Bkz. Tablo 45).  

 

  

 
Tablo 43:  
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Tablo 44:  

 

 

 
Tablo 45: -  

 

 

Oturumlarda, 

iye 

nin  . 

esi  
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 si ol    

-

Kalifiye a  

se  

ol

gibi 

 

 

 
Tablo 46:  
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durdular.  kongre turizmi potansiyelinin 

Bu   ongre ve 

vurgulanarak; g destek 

ifade edildi. 

S  ve 

  (Bkz. Tablo 47).  

 

 
Tablo 47:  

 

 

.  

 y

 

 

be unsuru olarak 
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ise, l Park Projesi

bulunmas  

-

-

oldu. 

 

 

  

;  son iki nu belirterek, 

ni istediler.  

vizyonunun  

(Bkz. Tablo 48).  

 

 
Tablo 48:  
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bildirdi. 

b  

, 

 (Bkz. Tablo 49).  

 

 

 
Tablo 49:  

 

 

Konferansta, 2010 Avrupa rojesi nin  

. Bu projede devl in, 

ok kez K  

projeler  ifade edildi. Bu noktada, Ahbap-  turizme 

,  suiistimal yaratan faaliyetler  Avrupa 

 

yeni medya 

 i  

(Bkz. Tablo 50). 
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arita 

bilgilendirme birimlerinin, 

noktala  

 
Tablo 50:  

 

 

 A kreditasyon 

uluslar ilebilmesi 

 

 

 

  

Ya . 

vurgulanmakta, a 

 

  

 Tan  

Konferansta istatistiksel veri yetersiz ne  

 

erinde duruldu. 
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MEVCUT	  ALT	  ve	   NIN	   	  
 
 

 

 

  

  

  

 Hukuki Uygulamalar 

 Spor ve Sanat-  
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(Bkz. Tablo 51)

tesisleri, yeme- , s , s  sanat, , e

a  , 

oy 

biridir.  

 

 
Tablo 51:  

 

 

  

  nce, 

 hizmetin 

: Ev mutlu olacak ki misafir mutlu olsun . 

ki  ve 

arak,    

 

Alty - , hizmeti kullanan  

kadar grub i ifade edildi. Bununla elde edilen 
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, n u 

ve sahiplenmiyor  (Bkz. Tablo 52)

gibi 

 turizm ve 

 bilgilen a 

 (Bkz. Tablo 53)

amu 

. 

 

 
Tablo 52  

 

 

 

duy  
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Tablo 53:  

 

 

 

  

zo  (Bkz. Tablo 54).  

 

 

 
Tablo 54:  
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 Ula   

,  

 

(Bkz. Tablo 55). 

 ifade edildi. (Bkz. Tablo 56).  

etro 

d  ve  probl

 in 

prob  lsa da 

yetersiz  

aha ni ifade ettiler.Trafik 

olumsuz  

di ve bu anlamda nan konulardan birisi oldu. 

 

 
Tablo 55:  

 

 

 

inde duruldu. 

yetersiz kalan Sirkeci-Haydar  

erek h
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Tablo 56:  transfer problemi var 

 

 

nu ifade ettiler.  a yeni bir 

 kapasitelerin 

 

 dir

proje  

. lar, 321 km imanlar terli 

 n da 

bir sorun (Bkz. Tablo 57). i de, 

deniz taksilerinin de art un ydu. 

Bu 

 

 vu  
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Tablo 57:  

 

 

   

erilerden biridir (Bkz. Tablo 58).  

 

 
Tablo 58:  

 

 Hukuki Uygulamalar 

nin ve , alt-

uygulam  

 ve  

anlamda da alt-   
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Belediyelerin da kendi kendil  turizm 

 

belediyelerin kendi 

inin - 

 akla 

birlikte engelleyici  belirtilerek; uygulamalar 

 Turizm 

Konseyleri  ni 

savundular. 

 

 -Sanat E tkinlikleri 

por organiz ; m -sanat festivallerinin  

ilgiyi art  vurgula .  

di. 

dendi. 
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 Devlet-  
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 Devlet-  Yasal Sorunlar 

ilgili kurumlar  ndaki koordinasyon 

ve oylamada   (Bkz. Tablo 59). 

karar vermesi ve bunun 

 (Bkz. Tablo 60).  

 

 
Tablo 59:  

 

 

 
Tablo 60:  

 

 

KDV ve  problem olarak sunularak; 

KDV konusun . Vergilerde yur

. Vergi 
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(konaklamada  ekte %18) 

 

 

 
Tablo 61: -  

 

 

 

   

 

 
Tablo 62:  

 

dular. 
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Konferansta, e

bahsedilirken; lu ndaki S

  b . Bu durum y

 (Bkz. Tablo 63) ararlar  

olmadan verilmesi bir sorun olarak ortaya kondu. 

istendi. 

 

 
Tablo 63:  

 

 

 

  

Konferansta, tur  

 

oldu.  , devletin turiz

(Bkz. Tablo 64  yeme-

 denet tiya

 

Denetim ve kontrollerin bu birim  Fiyat standardizasyonun da 

turizmde hizmet kalitesini ve t  
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.  

Tablo 64:  

 

 

; mesleki 

standartlar  65); 

a ka

luk haline getirilmesi oldu. (Bkz. Tablo 66). 

    

 

 

 
Tablo 65:  
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Tablo 66: 

 

 

 

 erileri 

Turizm B  a

d  

 turizm projelerinin yle y  

Kent Konseyleri ; 

 

  tek bir ana , y

ir sistem . Oturumlarda, t daha da 

etkin  

 . Bir nularda kendi a kara 

verememeli   

;  bilgi alma 

dir. imin, neden, 

in 
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n turizm tesisleri ve hizmetleri 

 

sistemi ve bilgi alma 

avuz sistemi 

bu 

sistem acil durumlar ve   

eni bir sistem talep ettiler 

 (Bkz. Tablo 67). 

  

 

 
Tablo 67: turistin ya   garanti  

  

  

, 

 nin engellenmesi ve 

b   
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 a  

, , nin 

du.  da 

, h

. 

 an 

 (Bkz. Tablo 68).  

olcu gemilerinin 

ve yd . 

yelken ve yat ; semt 

iskelelerinin  eksik

vurg  

 

 
Tablo 68:  

 

 

 Yasal  

; 

ilki turizm konusundaki mercilerin y . Belediye 

n

 

 alma ve denetleme s
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aktar   olan otellerin 

denetim yetkilerinin adil bir duruma getirilmesi  

urizm 

n  vurgula  Bu tahsis

beklenmelidir

problem haline gelecektir.  

 ya da  labilir. Bu 

 . 

 

 de 

standar  denildi ve 

in neler 

 , 

 .  
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 Pazarlama Strateji  

  

  

 

 

  

 Pazarlama ve Ta  
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Oturumlarda yer alan  

  

B  abilir. 

 

  

 

. 

ersonelin , il 

 

 

  

  vizyoner  

 dile getirildi. (Bkz. Tablo 69)  

 B , B

gulanarak;  bir endirme 

 karar ver  

Oturumlarda gelecek turistin orijinal, mistik eleri 

 k eleri daha fazla 
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Tablo 69:  

 

Turizm 

b nin 

 (Bkz. Tablo 70 urizm 

asiyet tekrar dile getirildi. 

 

 
Tablo 70:  

 

  

Konferansta vurgulanan konulardan biri 

  segmentlere 

. Bilimsel bir 

, sahadak

 

 

, t

memnuniyeti; misafir memnuniyeti 

e turistlerin harcama profilidir. 

dek , , 
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  turistlerin i 

elde e    

 

  

 

Tablo 71

in ima

gibi olaylar

  

 

 
Tablo 71:  

 

Bu nedenle, k

(Bkz. Tablo 72)

vurgusunun art ildi

   ifadesiyle 

 likle  
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Tablo 72:  

 

   Oturumlarda t konusu pazarlama konusundan 

  ele 

  

kalmakta  

, 

 

. 

 . 

 

rak 

 eri  

esi 

hemfikirdi. (Bkz. Tablo 73). 

yorumlanabilir: , 

 

erin v  
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deneyim turizmi 

eleri

 

 

 

 
Tablo 73:  

 

 un pazarlama ve 

belli 

bir merkez . urizminin sahibi kim?  sorusunun 

n veril . 

biri . da yapan bir mekanizma 

; bu anlamda, T  

 

  pazarlama, kurumsal kimlik ve 

 rinde durdular (Bkz. Tablo 

74). 

;  merkezi bir strateji 

 (Tablo 75). 
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Tablo 74:  

 

 

  
Tablo 75:  

 

 

  bir dil 

istendi

gere elediyelerin yetkileri 

.  ile in 

  

Strate i 

 (Bkz. Tablo 76). 
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hedefliyor?  egmentasyon  Bu 

   

 

Kim  

na

as ahiptir) Bunlar 

pazarlanabilir  denildi. 

 

.  
Tablo 76:  

 

Turistle  Pazarlama Stratejisinin ne 

 

 

 gelen turistin 

Dola  turizm 

daha uzun  

gerekmektedir.  

D
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Turistlerin beklentileri 

 

r (Bkz. Tablo 77 ve 78).  Turizm personelinin 

. (

sahiplenmediklerini ifade ettiler ni 

nin de turizm konusunda 

bilgilendirilmesine 

; o  

zor  

 

 

 
Tablo 77:  
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Tablo 78:  

 

: 

 ve bu konuda bilgilendirmeliyiz. H

 u 

t

belirtildi. 

Standartlar nin iyi 

. 

 , llikle de 

  standartlar da 

Turist al

 

 

  

 

 

  

). 
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 (Bkz. Tablo 80). 

 dir   

uygulamala  

 

erilerdi.   

 

 

 
Tablo 79:  

 

 
Tablo 80:  
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nin 

 , 

zilerinin yurt d

dizilerde  , 

 

er ve  

- - 

 

 

n  yok  bir koordinasyon 

ni bir kez daha tekrar ettiler 

savunul   

elerin  

atlasa iht  in 

 

.  

istenmektedir. Misafir

 

. 

 Evlerd tir. 

 deneyim 
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ekte ticari   
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rilmesi 

  

 

  

 O rta oy  

 

   

 

tabii  - - . 

elerin Venedik, Amsterdam, Paris, 

 

 

  

 

 

denilmektedir.  

 - rizmde 

- 

 

 z  
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 Sosyal medya Fra

 Avrupa 

- u kabul edilmektedir.  

 

 

  

 

 

lan ihtiyaca 

 

  

dir. 

 

 

temiz, sokaklar kirli  

 Tesislerimiz daha yeni 

 

  u 

-

 

   

  

 

 

 yiz ve deneyimsiziz.  

 Engelli turizminin , hat

 

 

ahal gibi...
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olan turizm hizmet 

  

 

Hatta o

 

 , ne dikkat 

lar  
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26-

nda dikkat 

 

Oysaki 

  turizm alterna

 

 

 

 konusunda hemfikir 

oldular. ; 

ler 

  

vurgulanarak, B ir. 

, 
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 Bu pro

 davet ettiler. 

inin 

eleri 

 . 

eleri daha fa

istendi. 

belirlenmeli; h

  

orijinal, mis

eleri 

istenmektedir.  
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rlar 

 

 . 

 

esisler ve 

 

merciye  bu 

 

Turizm 

K

 

kalitesiz hizmet verilmesine sebep elirttiler. 
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 olan, 

 

 

 

 

 T

 

e bun  

 bir deneyim 

 

 

turistler kazanma

 

 

oturumlardaki dile getirilen sorunlardan biri de turist profili, beklentileri ve harcama 
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taktikleri belirlenmelidir.  

, 
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!STANBUL TUR!ZM ANA PLANI 
ARAMA KONFERANSI - 2 

 

1. ARAMA KONFERANSININ AMACI 
"stanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün co#rafyası ve do#al de#erleri ile e!siz bir kenttir. Bu 
nitelikleri, turizm potansiyellerini kullanmak açısından "stanbul’a önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bu fırsatları de#erlendirmek ise ancak günümüzde de#i!en de#er yargılarını, 
ya!am biçimlerini ve tüketim kalplarını iyi kavramakla mümkündür. "stanbul’un bu yeni 
e#ilimler göz önüne alınarak de#erlendirilmesi ve turizmi geli!tirme politikalarının 
“sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent” temel ilkeleri 
çerçevesinde kültür eksenli stratejiler üzerinden kurgulanması gerekmektedir. "stanbul’un 
do#al, kültürel ve tarihi miras alanları ile varlıklarının do#urdu#u turizm potansiyelinin yanı 
sıra küresel düzlemde yarı!ma kapasitesi olan festivalleri, müzeleri, kültür ve sanat 
faaliyetleri bulunmaktadır. "stanbul’un kültür eksenli turizm stratejilerinin olu!turulmasında 
bütün potansiyeller bir arada önemli girdiler vermektedir. Dolayısıyla "stanbul için 
geli!tirilecek olan turizm vizyonu, çok geni! bir perspektiften bakmayı gerektirmektedir. 
Ba!ta kültür turizmi olmak üzere di#er turizm türlerinin de geli!tirilerek "stanbul’daki turizm 
aktivitesinin çe!itlendirilmesi için sektörün en önemli aktörlerinin görü!lerinin alınması, bilgi 
birikim ve deneyimlerinin payla!ılması büyük önem ta!ımaktadır. 

"stanbul Büyük!ehir Belediyesi adına Bimta! tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 
yaptırılan Turizm Ana Planı Veri Toplama "!i çerçevesinde "stanbul Büyük!ehir 
Belediyesi’nin turizm vizyonunun ve politikalarının belirlenmesi ve bunları uygulamaya 
geçirecek eylem planlarının geli!tirilmesi hedeflenmektedir. 9-10 Haziran 2012 tarihlerinde 
Sapanca Güral Otel’de gerçekle!tirilen Arama Konferansının ana amacı bu hedefe yönelik 
olarak payda!ların görü!lerini almaktır. Katılımcıların deneyimlerinden yararlanmak, içinde 
oldukları ya da temsil ettikleri sektöre ili!kin sorunların, görü!lerin, beklentilerin, öngörülerin 
aktarılması açısından Arama Konferansının içeri#i, olabildi#ince geni! katılımlı ve 
payda!ların görü!lerinin de#erlendirilmesine imkan sa#layacak !ekilde planlamı!tır. 

9-10 Haziran 2012 tarihinde gerçekle!tirilen konferansta, "stanbul Turizm Ana Planına 
Yönelik Vizyon ve "lkelerin Belirlenmesi; "stanbul’da Turizm Çe!itlili#i ve Bu Çe!itlili#in 
Nasıl Geli!tirilebilece#i; "stanbul’un Turizm Alt Yapısının Nasıl Daha Güçlü Hale 
Getirilebilece#i; "stanbul’un Nasıl Tanıtılaca#ı ve Turizmin "stanbul’un "htiyaçlarıyla Nasıl 
Örtü!ebilece#i konularına odaklanılmı!; bu kapsamda Eylem Planı ve Uygulama Araçlarının 
neler olabilece#i tartı!ılmı!tır. 
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2. ARAMA KONFERANSININ HAZIRLIK ÇALI!MALARI 
"stanbul Turizm Ana Planına Yönelik Veri Toplama "!i kapsamında "stanbul Ana Planı 
vizyon ve ana ilkelerinin belirlenmesi amacıyla, "stanbul Turizminin payda!ları olan özel 
sektör, kamu kurum ve kurulu! temsilcileri, STK’ların temsilcileri ve planlama, iktisat ve 
turizm i!letmecili#i alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile arama konferansı 
gerçekle!tirilmi!tir.  

Bu arama konferansının yöntemini belirleyen ana motivasyon; katılımcıların olabildi#ince 
rahat ve etkili bir !ekilde görü!lerinin alınması olmu!tur. Bu nedenle bir masa ba!kanı 
tarafından yönlendirilen oturumlarda, her masada e!it ya da olabildi#ince yakın sayılarda 
STK, Üniversite, Özel sektör ve kamu kurumu temsilcisinin olmasına dikkat edilmi!tir. 
Böylece etkile!imli bilgi payla!ımının sa#lanması ve beyin fırtınasının yapılması için uygun 
bir ortam yaratılmaya özen gösterilmi!tir. Birbirinden farklı ve hatta tezat görü!lerin dahi 
rahatça ve sonuç odaklı bir biçimde tartı!ıldı#ı bu ortamda, çe!itli alanları temsil eden 
katılımcıların konulara bakı! açıları ve kar!ı kar!ıya oldukları mevcut ko!ullar kendilerinin 
aktarımıyla ele alınmı! ve do#al bir etkile!im sa#lanmı!tır. 

Arama Konferansı Ön Hazırlık Çalı!maları 

• Katılımcı listesi olu!turulması, katılımcılara ula!ılması ve teyitlerin alınması 
• Arama konferansı kurumsal kimlik ve içerik tasarımı/hazırlıkları  
• Oturumlarda uygulanacak olan World Cafe tekni#inin ön hazırlıkları, ana moderatör ve 

ara moderatörlerin e#itimi 
• Konferans mekânın hazırlanması 
• Katılımcılara konferansın içeri#ine/yöntemine yönelik bilgi verilmesi  
• Oturum gruplarının heterojen bir yapı sa#lanmak üzere olu!turulması  

Katılımcı Listelerinin Olu!turulması  

Katılımcı listesi olu!turulurken bu tür toplantılarda sıklıkla izlenen yöntem izlenmi! ve 
katılımcılar mensubu oldukları kurumlara göre kategorize edilmi!tir. Kamu kurumları, özel 
sektör, STK ve Akademisyenler olarak 4 ana grup olu!turulmu!tur. Ancak STK adına davet 
edilen katılımcıların bir kısmının turizm meslek örgütleri ve profesyonel gruplardan olu!ması 
nedeniyle zaten hali hazırda özel sektörde çalı!makta olu!ları aslında bu katılımcıların “her iki 
!apkasından” da yararlanılmasını ve iki yönlü katkılarının alınmasını sa#lamı!tır. Konferansa 
hem yerel hem de merkezi düzeyde turizm sektörüyle ba#lantılı kamu kurumlarının 
temsilcileri ile turizmle ilgisi olan ilçe belediyeleri de davet edilmi!tir. Özel sektör 
temsilcilerine, alanlarında uzman ve deneyimleriyle ufuk açacak katılımcılara yer verilmeye 
gayret edilmi!tir. Turizmin çe!itlendirilmesine yönelik olarak mümkün olabildi#ince turizm 
sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösterenler konferansa davet edilmi!lerdir. Konferans, 
kamu kurumlarından 29, özel sektörden 19, STK’lardan 23 ve akademisyenlerden 8 katılımcı 
olmak üzere toplam 79 ki!i ile gerçekle!mi!tir.  
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Katılımcılar 
Kamu Kurulu!ları 

 KATILIMCININ ADI VE 
SOYADI BA"LI OLDU"U KURUM 

1 ARZU ÇET"N TAR"H" ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ%Ü 
2 NEVZAT ALGAN ORMAN MÜDÜRLÜ%Ü 
3 "NAL "ZC" SARIYER BELED"YES" 
4 AY$ENUR ALPK"R"$Ç" "BB ETÜD VE PROJELER DA"RE BA$KANLI%I 
5 UFUK KINIK TCDD 
6 GÖKHAN YILMAZ "BB  
7 HAKAN MUMCUO%LU "STANBUL ORMAN VE SU "$LER" MÜDÜRLÜ%Ü 
8 MUZAFFER $AH"N ALAN BA$KANLI%I 
9 DURSUN $ENOCAK $"LE BELED"YES" 
10 YETK"N ÖZER TRAKYA KALKINMA AJANSI 
11 HAKAN TANRIÖVER  KÜLTÜR VE TUR"ZM BAKANLI%I-ANKARA 
12 SONGÜL ÖZTUNÇ TOMTOM MAHALLES" MUHTAR" 
13 ÖZGÜR ALMAÇ KÜLTÜR BAKANLI%I TUR"ZM YATIRIMLARI VE 

"$LETMELER" GENEL MÜDÜRLÜ%Ü 
15 FEH"M YE$"LBA$ $"LE BELED"YES" 
16 BURCU GÜLEÇ "STANBUL KALKINMA AJANSI 
17 SEÇK"N ÖZDEM"R SARIYER BELED"YES" 
18 KAZIM GÖK "BB 
19 HAYR" BARAÇLI "ETT 
20 HALE URAL KÜLTÜR VE TUR"ZM BAKANLI%I  
21 RESUL ERKAN KÜLTÜR A.$. 
22 CENK O%UZSOY KÜLTÜR BAKANLI%I TUR"ZM YATIRIMLARI VE 

"$LETMELER" GENEL MÜDÜRLÜ%Ü 
23 SÜLEYMAN GENÇ $EH"R HATLARI 
24 HASAN GED"KL" KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ%Ü 
25 SEL"M ÇEL"K TUZLA BELED"YES" 
26 BARI$ TUNAY SARIYER BELED"YES" 
27 BERR"N PAP"LA S"L"VR" BELED"YES" PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ 
28. $EN"Z AT"K  ARKEOLOG 
29 KEMAL KAHRAMAN M"LL" SARAYLAR – DOLMABAHÇE SARAYI 
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Özel Sektör / Turizm #!letmeleri 

1 NURDAN ÜSTMAN UN"TED TRAVEL 
2 F"DAN ÖZEN MANZARA "STANBUL 
3 HALUK ERTAN ÇIRA%AN-KEMP"NSK" OTEL 
4 ECMEL AYRAL S"R"US APARTMENTS 
5 FAT"H ARSLAN VODASOFT 
6 SERDAR EKREM $"R"N THY 
7 NECAT" ÖZKAN ÖYKÜ D"YALOG 
8 "LYAS KORKMAZ ATAKÖY MAR"NA 
9 KAZIM ZOTO ARMADA OTEL  
10 AYL"N ÖNEY TAN CONTEXT TRAVEL 
11 MEHMET C"HANG"R W"ZARD "STANBUL 
12 MUHARREM "LGÜNER BRANDASS"ST 
13 YASEM"N $AN TÜRSAB  
14 HANDE BOZDO%AN "STANBUL CUL"NARY INST"TUTE 
15 DEMET KÖSE TÜRSAB Sa#lık Komitesi 
16 HANDAN ENG"N TÜRSAB Kültür Komitesi 
17 CEREN ÇIPLAK CUMHUR"YET GAZETES" 
18 AL" GÜLER  Güler OSMANLI MUTFA%I 
19 BÜLENT BANKACI SSM- SAKIP SABANCI MÜZES" 

 

Sivil Toplum Kurulu!ları 

1 SEDEN EDGU IRO 
2 GÜL$EN KIRBAÇ EKOTUR"ZM VE SÜRDÜRÜLEB"L"R TUR"ZM DERNE%"  
3 BAHATT"N YÜCEL TUR"ZM ARA$TIRMALAR DERNE%" 
4 NEC"P BOZ TÜRK"YE OTELC"LER FEDERASYONU 
5 KAM"L YÜCEROL SA%LIK TUR"ZM" DERNE%" 
6 ADNAN MORDEN"Z  TÜRK"YE ÖZEL BELGEL", ÖZEL N"TEL"KL" VE BUT"K 

OTELC"LER-B"RL"%"  
7 AYNUR GÜRSOY TUR"ZM YAZARLARI VE GAZETEC"LER" DERNE%" 
8 $ÜKRÜ ÖKSÜZ TUR"ZM GEL"$T"RME VAKFI 
9 BULUT BA%CI GENÇ TUR"ZMC"LER DERNE%" 
10 NAZAN ATASOY SANAT TAR"H" DERNE%" 
11 YA$AR ADANALI MUTLU KENT WEB S"TES" 
12 TUNCAY TURUHAN AYAZPA$A DERNE%"  
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13 ESRA BALCI "STANBUL SOS 
14 ÖZLEM ECE "KSV- "STANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
15 F"L"Z ÇEV"RME ÖZEL HASTANELER VE SA%LIK KURULU$LARI 

DERNE%" 
16 CEM ARICA KAPALI ÇAR$I ESNAF DERNE%" 
17 HANDE AKARCA B"Z"M AVRUPA-EUROPA NASTRA DERNE%" 
18 M"NE K"RAZ  ARKEOLOG, MÜZE UZMANI 
19 HAL"M BULUTO%LU ADALAR VAKFI 
20 TUBA "NAL ÇEK"Ç $EH"R PLANCILARI ODASI "STANBUL $UBES" 
21 KIVANÇ KUTLUCA $EH"R PLANCILARI ODASI "STANBUL $UBES" 
22 GÜL AK ORMAN MÜHEND"SLER" ODASI "STANBUL $UBES" 
23 ÇET"N TA$KENT DEN"Z T"CARET ODASI 

 

Üniversiteler 

1 ERBATUR ÇAVU$O%LU M"MAR S"NAN ÜN"VERS"TES" 
2 MEHMET KÜÇÜKMEHMETO%LU GEBZE YÜKSEK TEKN. ENST. 
3 CENK HAMAMCIO%LU YILDIZ TEKN"K ÜN"VERS"TES" 
4 ZEK"YE YENEN YILDIZ TEKN"K ÜN"VERS"TES" 
5 AL" KILIÇ YILDIZ TEKN"K ÜN"VERS"TES" 
6 MERAL KORZAY BO%AZ"Ç" ÜN"VERS"TES" TUR"ZM 

"$LETMEC"L"%" BÖLÜMÜ 
7 "SMA"L KIZILIRMAK "STANBUL ÜN"VERS"TES" "KT"SAT FAK. 
8 AHMET ATAN YTÜ SANAT TASARIM FAKÜLTES" 
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3. ARAMA KONFERANSININ YÖNTEM! 
"kinci Arama Konferansı, "stanbul Turizm Ana Planı hedefleri ba#lamında, "stanbul 
turizminin payda!ları olan kurum, kurulu! ve ki!ilerin katılımı ile üç ayrı Tema çerçevesinde 
a!a#ıdaki yöntem !eması kapsamında gerçekle!tirilmi!tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turizm Ana Planı hakkında bilgi verilmesi ve katılımcılardan beklentilerin çerçevesinin 

sunulması 

Genel oturum ile arama konferansının ba!latılması; 

Grup oturumları için belirlenen da#ılıma uygun masalara yerle!tirilmeleri 

Moderatörlerin ve ara moderatörlerin sorumlu oldukları masalarda yerlerini alması;  

Masa Ba!kanlarının seçimi 

Ara Moderatörler tarafından özetlenmi! ba!lıkların Ana Moderatöre ula!tırılması;  

Masa Ba!kanlarının sabit kalarak Katılımcıların yönlendirmelere uygun olarak 

masalarını de#i!tirmeleri 

 

 

 Katılımcıların misafir olarak bulundukları masada kendi masalarında ortaya çıkan 

görü!leri payla!maları; ve kendi masalarına tekrar döndüklerinde ise misafir oldukları 

masada aktarılanları kendi masalarındaki katılımcılarla payla!maları  

Ana Moderatörün masalara ait görü!leri tüm katılımcılarla payla!ılması için ba!lattı#ı 

genel payla!ım; 

Masa Ba!kanları tarafından tüm katılımcılara kendi masalarında elde edilen görü!lerin 

aktarılması  
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Arama Konferansı, "stanbul Turizminin vizyon ve temel ilkelerinin tartı!ıldı#ı genel oturum 
ile ba!lamı!tır. YTÜ ekibinin önerisi ve önderli#inde genel oturumu izleyen tematik tartı!ma 
oturumlarında “World Cafe” tekni#i uygulanmı!tır. Genel oturumdan sonra katılımcılar, 
önceden belirlenmi! olan masalara oturarak, 3 ayrı temayı tartı!mı!lardır. Bu teknik 
do#rultusunda her masa kendi ba!kanını ya da  “masa sahibini” seçmi!; masa sahibi dı!ındaki 
katılımcılar her tartı!ma teması için ayrılan 1.5 saatlik sürenin ilk yarım saatinin sonuna farklı 
masalara da#ılarak aynı temayı farklı ki!ilerle tartı!mı!, son yarım saatte tekrar ba!langıçtaki 
masalarına gözlem ve yorumlarla dönerek di#er masalarda katıldıkları tartı!maları, ortaya 
çıkan yeni fikirleri kendi masalarındaki katılımcılara aktarmı!lardır. Masa sahibi de hem 
kendi masasında ilk yarım saatlik seansta gündeme gelen konuları o masaya ikinci yarım 
saatlik dilimde “misafir” gelen katılımcılara aktarmı! hem de kendi masasına gelen 
misafirlerin getirdikleri yeni fikirleri son yarım saatlik dilimde masasına geri dönenlere 
özetlemi!tir. Böylece her katılımcı hem kendi masasındaki hem de kom!u masalardaki 
katılımcılarla görü! alı!veri!inde bulunma ve tartı!ılan farklı fikirleri de#erlendirme imkânına 
sahip olmu!tur.  

Temalar ve ilgili alt ba!lıklar ve sorular ayrıntılarıyla a!a#ıda yer almaktadır; 

“#stanbul’da turizm nasıl çe!itlendirilir?” sorusu ile özetlenen birinci temada ele alınan alt 
ba!lıklar a!a#ıda yer alan sorular e!li#inde tartı!ılmı!tır.  

• "stanbul’da sürdürülebilir bir turizm için hangi türlerin geli!tirilmesi uygun olur? 
• Hangi türler "stanbul’da geli!me potansiyeline sahiptir? 
• Turizmin sürdürülebilir biçimde çe!itlenmesinde kırmızı, sarı ve ye!il çizgiler neler 

olmalıdır? 
• Bugün "stanbul’un kar!ı kar!ıya kaldı#ı turizm yatırımlarını sürdürülebilir bir turizm 

açısından nasıl de#erlendirirsiniz? 
• "stanbul’un turizm yatırımları açısından kar!ıla!tı#ı riskler nelerdir?  
• Hangi türler "stanbul’un kırılgan yapısı ile barı!ıktır? Hangileri bu yapı ile çatı!ır? Bu 

gerilimler nasıl yönetilmelidir? 
• "stanbul turizmi hangi kulvarlarda ko!malıdır? 

“#stanbul’un turizm alt yapısı nasıl daha güçlü hale getirilebilir? #stanbul nasıl 
tanıtılmalıdır?” sorusuyla ifade edilen ikinci temada ele alınan ve a!a#ıda yer alan alt 
ba!lıklar; sorunlar, potansiyeller ve çözüm önerileri kapsamında tartı!ılmı!tır.  

• Turistin "stanbul’a çekilmesi ve tekrar gelmesi 
• Turistin "stanbul’da kalı! süresi, turistin ula!ımı 
• "leti!im ve bilgilendirme olanakları (toplu ta!ıma olanakları, info, bro!ür). Turistin 

di#er ekonomik / ticari aktiviteleri (Alı!veri!, yeme içme, e#lence) 
• "nsan kayna#ı (Turistlerle ileti!imin kalitesi, yabancı dil bilgisi vb)  

“Turizm #stanbul’un ihtiyaçlarıyla nasıl örtü!ebilir?” sorgusu ile ele alınan üçüncü tema 
a!a#ıdaki sorularda ele alınmı! ve tartı!ılmı!tır:  
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• "stanbul’un sosyo-kültürel yapısını ve mekânsal e!iklerini gözetecek turizm yatırımları 
neler olmalıdır? 

• Turizmin geli!mesi kentteki sosyal problemleri çözmede nasıl bir fırsat olarak 
de#erlendirilebilir?  

• Sürdürülebilir bir istihdam yaratmak açısından turizm sektörü nasıl davranmalıdır? 
Yerel ve küçük ölçekli yatırımcıyı te!vik etmek için neler yapılmalıdır? 

• Turizm bir yandan kentsel kalitenin artmasına katkıda bulunurken, di#er yandan 
ya!amı pahalıla!tırabilmektedir. Turizmin arttırdı#ı ya!am maliyetlerini kentliye 
yansıtmamak için neler yapmalıdır? 

"lk gün bu !ekilde tamamlandıktan sonra ikinci güne gelinmi!tir. "kinci günün ilk oturumunda 
bir gün önce ortaya çıkan görü!ler ve de#erlendirmeler tartı!maya açılmı!tır. "kinci oturumda 
ise eylem planlarının an hatları ve uygulama araçları tartı!ılmı!tır. Son oturumda, arama 
konferansından çıkan bulgular genel olarak de#erlendirilmi! ve konferans sona erdirilmi!tir. 

PROGRAM 

8 Haziran 2012  
14.00’den itibaren otele giri! ve kayıt 
19.00-19.30  Açılı! Konu!maları 

"stanbul Büyük!ehir Belediyesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi  

20.00-22.00  Ak!am Yeme#i  
 9 Haziran 2012  10 Haziran 2012 

09.30/10.00 Tematik Sunum:  
Çalı!tay Temalarının ve 
World Cafe Tekni#inin 

Katılımcılara Açıklanması 
Yıldız Teknik Üniversitesi "stanbul 

Turizm Ana Planı Grubu 

 
 

09.00/10.00 

Genel Oturum:  
Grup Oturumlarının Sonuçlarının 

Tartı!ılması 

10.00/12.00 Genel Oturum:  
Vizyon, Temel "lkeler 

10.00/10.15 Kahve Arası 

12.00/13.00 Ö#le Yeme#i 10.15/12.00 Grup Oturumları:  
Eylem Planının Ana Hatlarının ve 
Uygulama Araçlarının Tartı!ılması 

13.00/14.30 Grup Oturumları: 
Temaların Tartı!ılması 

12.00/13.00 Genel Oturum:  
Sunu! ve Son Görü!ler 

12.30/14.45 Kahve Arası 13.00/14.00 Ö#le Yeme#i 
Otelden çıkı! 

14.45/16.15 Grup Oturumları: 
Temaların tartı!ılması 

  

16.15/16.30 Kahve Arası   

16.30/18.00 Grup Oturumları: 
Temaların tartı!ılması 
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4. ARAMA KONFERANSININ BULGULARI 
9-10 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekle!tiren "kinci "stanbul Turizm Ana Planı Arama 
Konferansı, "stanbul Turizm Ana Planına kaynaklık edecek verilerin elde edilmesini 
hedeflemi!tir. Bu amaçla, "stanbul’un turizm de#erleri konusunda görü! bildirmesi beklenen 
payda!lar ile a!a#ıdaki çerçevede tartı!malar ve de#erlendirmeler yapılmı!tır. 

• Vizyon ve Temel #lkeler  

• Temaların Tartı!ılması: “"stanbul’da Turizm Nasıl Çe!itlendirilir?” 

• Temaların Tartı!ılması: “"stanbul’un Turizm Alt Yapısı Nasıl Daha Güçlü Hale 
Getirilebilir? "stanbul Nasıl Tanıtılmalıdır?” 

• Temaların Tartı!ılması: “Turizm "stanbul’un "htiyaçlarıyla Nasıl Örtü!ebilir?” 

• Genel Oturum: Grup Oturumlarının Sonuçlarının Tartı!ılması 

• Grup Oturumları: Eylem Planının Ana Hatlarının ve Uygulama Araçlarının Tartı!ılması 

• Genel Oturum: Sunu! ve Son Görü!ler 

Bu ba!lıklara ili!kin ayrıntılar ve elde edilen veriler a!a#ıda sunulmaktadır.  

 
4.1. V!ZYON VE TEMEL !LKELER  
V#ZYON  

Arama Konferansının birinci gününde, tematik açıklama yapıldıktan sonra katılımcılar serbest 
bir düzenle (belirli bir da#ılım ilkesi olmaksızın) masalara da#ılmı!lardır. Her katılımcı 
masasında ilkelere yönelik olarak fikrini dile getirmi!tir. Cümle yapıları, ifade biçimleri ve 
anlatımları farklı olsa da, !u anahtar kelimler çerçevesinde vizyonun ele alındı#ı saptanmı!tır: 

• Turizmde çe!itlilik (kültür, kongre spor festival, deniz, bo"az, do"a…)  
• Sembol de$erler (bo"az, erguvan, büyü/gizem, enerji, e"lence, iki kıta, köprü vb.)  
• Kalite  
• Sürdürülebilir etkinlik  
• Aktif müzecilik  
• Kültür 
• Tarih 
• Do$a Ke!if  
• Ke!fetmek  

Konferansta öne çıkan vizyon yakla!ımlarında, daha çok “tarihi ve kültürü” ile öne çıkan, 
bunu “özgün de$erleri” ile bezeyen ve alternatifler sunabilen, bununla birlikte turizm 
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altyapısında kaliteye ve niteli$e yönelik kaygıları olan bir kent vizyonunun ifade edildi#i 
görülmü!tür. Bu vizyon, "stanbul Turizm Ana Planı Veri Toplama "!i çerçevesinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nin daha önce yapmı! oldu#u analizlerden yola çıkarak ula!ılan ve sentez 
raporunda da ifade edilen sonuçlar ile örtü!mektedir. Bu bakımdan turizm politikalarının 
tanımlanmasında belirleyici olacak bu yakla!ımın böylesine geni! yelpazeden katılımcılar 
tarafından da teyit edilmi! olması memnuniyet vericidir. Arama Konferansında üzerinde 
tartı!ılan vizyon önerileri !öyle sıralanmı!tır: 

• “"stanbul’un ve farklı bölgelerinin kültürel yerel ve tarihi özelliklerini öne çıkaran; kentin 
özgün kültür mirasına saygılı; farklı turizm türleriyle tüm kente yaygınla!tırılmı!; insan 
kayna#ında kaliteyi önemseyen; ekonomik ve siyasi kültürler, afetler halinde esnek 
pazarlama politikalarına sahip olmak”  

• “"stanbul’un tarihi miras, ya!ayan kültür ve do#al potansiyeline dayalı ziyaret nedenini 
güçlendirerek nitelikli konaklama kapasitesi ve ziyaretçi sayısı açısından dünyada ilk üç 
!ehir arasına girmek” 

• “Alternatifler sunan nitelikli turizm için ya!anabilir bir kent olmak” 
• “"stanbul’un zengin kültürel mirasını gelece#e ta!ıyarak herkesin kendini yeniden 

ke!fedebilece#i bir kent haline gelmek”  
• “"stanbul’un tarihi ve kültürel de#erlerini öne çıkararak herkesin kendinden bir !ey 

bulabilece#i rakipsiz bir kent haline getirmek” 
• “"stanbul’u anlayarak içinde ya!ayanlarla kentsel dönü!ümün soysuzla!tırma tuza#ına 

dü!meden var oldu#u !ekliyle bütünsel olarak, sahicili#iyle cazip hale gelmesini 
sa#lamak” 

• “Turizmin marka de#erinin ve gelirlerinin arttırılması do#rultusunda sürdürülebilir çevre, 
insan odaklı planlama, herkes için kent felsefesini içinde barındıran ulusal, uluslararası ve 
yerel bazda koordinasyonu sa#layacak bir kent olmak” 

• “Kültürel ve tarihi zenginlikleri ile dünya !ehri imajına uygun, özgün co#rafya ve do#al 
de#erleriyle kendisi için yaratılan ya!am imkânları ve alanları ile çe!itlendirilmi!, 
sürdürülebilir çevre politikası ile korunmu! olmak”  

• “"stanbul’un kimlik ve sembol de#erlerinin sürdürülebilir olması ve karma!a imajı 
içerisinde alternatif turizm türleri ile geli!tirmek”  
 

TEMEL #LKELER 
"lk oturumun ikinci yarısında, “#stanbul’da turizmin temel ilkeleri neler olmalıdır?” 
sorusunun yanıtını aramı!tır. Bu kısımda katılımcıların ifade ettikleri bir kısım görü! ve 
öneriler “temenni”, bir kısmı ise “amaç-hedef” olarak ifade edilebilecek formda olmakla 
birlikte katılımcıların temel ilke ifade ettikleri ilkeler a!a#ıdaki ana ba!lıklar çerçevesinde 
toparlanmı!tır. 

"stanbul için en önemsenen ilke, katılımcılar için ku!ku yoktur ki küresel mirasın ve özgün 
de#erlerin korunması çerçevesinde dile getirilmi!tir. Kent turizmi modeliyle öne çıkan 
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"stanbul için tarih ve kültür odaklı bir kent turizminin i!aretlerinin bu toplantıda a#ırlıkla 
üzerinde durulmu!tur. Yerel kültürlerin korunması, tarihi mirasın ön plana çıkarılması, 
buna kar!ılık turistikle!tirmenin önüne geçilmesi, özgün niteliklerini kaybetmeden ve 
yerel dinamikleriyle ola$an seyriyle sunmak ilkeleri üzerinde durulmu!tur. Bütün bunların 
birer pazarlama unsuru olması de#il, gündelik ve do#al haliyle turizmin parçası olmasının 
anlamlı olaca#ı vurgulanmı!tır. Kentte mevcut haliyle turizmin Tarihi Yarımada’ya sıkı!mı! 
oldu#u, çe!itlendirilmesi gerekti#i belirtilmi!tir. Katılımcıların mensubu bulundukları sektör 
itibariyle bilgi/deneyim sahibi oldukları farklı turizm türlerinin önemi dile getirilmi!tir: 
Sa#lık, gençlik, kültür turizmi gibi. 

Kentin turizm dünyasında geleneksel mecraların dı!ında yeni medya uygulamalarıyla ve 
dijital olarak etkin bir !ekilde yer alması gerekti#i vurgulanmı!tır. Ancak bu konu hem 
uzmanlık bilgisi gerektirdi#inden, hem de yeni ve ni! bir alan oldu#undan katılımcılar bunun 
“nasıl” olaca#ına ili!kin görü! bildirmemi!lerdir. Sadece "stanbul’da de#il, bir turizm Pazarı 
olarak Türkiye’de de turizmin kalitesine yönelik sorunlar oldu#u bilinmektedir. Arama 
Konferansında bu konu da gündeme gelmi!tir. Hem turizmde hizmet veren insan kayna#ının 
kalitesinin, hem de konaklama ve turizme ili!kin di#er tesislerin kalitesinin arttırılması 
gerekti#i vurgulanmı!tır. Kentte turizme yönelik olsun ya da olmasın, do#al de#erlerin ve 
sürdürülebilirli#in mutlaka korunması, ye!il alanların arttırılması gerekti#i önemle 
vurgulanmı!tır.  

Turizmin iyi yönetilemedi#i, “#stanbul’da turizm i!inin bir sahibi olması gerekti$i” 
belirtilmi!tir. Kurumlar arası e!güdüm, temel ilkelerde uzla!ma ve payda!lar arasında 
koordinasyon sa#lanmasında liderlik edecek bir yapılanmanın gerekti#i belirtilerek, böyle bir 
yapılanma çerçevesinde toparlanılmasının uygun olaca#ı ileri sürülmü!tür. 

Kentin ve kentlinin turizmle pozitif ili!ki içinde olmasının önemi dile getirilmi!,  bunun ise 
kentle ilgili kararların “kentli” odaklı alınmasıyla, turizmden gelen katma de$erin tüm 
kente yansıtılmasıyla sa$lanabilece$i ifade edilmi!tir. Pazarlama politikalarının nasıl olması 
gerekti#ine ili!kin çok de#erli görü!ler sunulmu!tur. Turizm pazarının tanımlanmasına, 
hedeflere ula!mada ele alınacak çerçeveye ili!kin yapı üzerinde durulmu!tur. A!a#ıda Arama 
Konferansında öne çıkan ilkeler ve bu ilkeler paralelinde görü!ler/temenniler ve 
amaç/hedeflere yönelik dü!ünceler sıralanmı!tır. 

1. Kültürel Mirasın Korunması 
• Yerel kültürlerin öne çıkartılarak geli!tirilmesi 
• Kentin siluetinin korunması 
• Kentte ya!ayanların ve ya!ayanların kültürlerinin (sosyal özelliklerinin, gündelik 

ya!am biçimlerinin) korunarak turizmde yer alması ve bu kültürel ögelerin 
aktarılması, önemli bir de#er olarak kullanılması (misafirperverlik gibi) 

• Tarihsel mirasın lokomotif olarak kullanılması ve daha fazla etkin olması  
• Turistikle!tirmeden "stanbul’un tarihi geçmi!ini ön plana çıkarmak 
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2. Özgünlü$ün Korunması/De$er Kazanması 
• Kimli#in sürdürülebilirli#ini sa#lamak 
• Oryantalist olmayan özgünlük 
• Yere özgü turizm uygulamalarının öne çıkarılması 
• Çok kültürlü ve kozmopolit kent imajının vurgulanması 
• Sanata ili!kin özelliklerin vurgulanması ve geli!tirilmesi 
• Otantik de#erlerin öne çıkarılması 
• Çoklu yapının/farklılıkların/heterojenli#in korunması 
• Kentin organik yapısının korunması 
• Kentsel dönü!ümün/ yapılanmanın, yerel / özgün mahalleri semtleri yok etmemesi, 

özgün de#erlerin korunması (Sulukule vb) 
• "lçe ve mahallelerin kültürel özelliklerinde farklılıklar yaratılması 
• Ya!atılması gereken / ihmal edilen de#erlerin ortaya çıkarılması (Türk mutfa#ı, lokum 

gibi de#erler) 
 

3. Turizmin Çe!itlendirilmesi 
• Kente giri! noktalarında farklı turizm fırsatlarıyla ilgili farkındalık sa#lanması 
• Alternatif tur / gezi programlarının olu!turulması, turistlerin Tarihi Yarımada’ya 

sıkı!madı#ı bir turizm kenti yaratılması 
• Tür çe!itlili#ini arttırmak yerine mevcut turizm türlerinin iyile!tirilmesi  
• Turizm türleri arasında ili!ki kurulması ve bütünle!mesinin sa#lanması 
• "nanç ve kültür turizminin ön plana çıkarılması 
• Gençlik turizminin ön plana çıkarılması 
• Sa#lık turizminin ön plana çıkarılması 
• Kıyıların de#erlendirilmesi 

 
4. Yeni Medya Ve Uygulamalarının Yo$un %ekilde Kullanılması 

Bu konunun önemi üzerinde durulmu!tur ancak konu itibariyle ni! bir alan oldu#u için 
nasıl olabilece#i ve çerçevesine yönelik de#erlendirme yapılamamı!tır. 
 

5. Do$al De$erlerin Korunması 
• Sürdürülebilir turizm anlayı!ının kazanılması ve yerle!mesi  
• Ekolojik dengenin korunması 
• Kentte, ye!il alanların arttırılması ve do#al de#erlerin korunması 

 
6. Kaliteyi Artırmak 

• Uzmanla!mı! personel yeti!tirilmesi ve nitelikli insan kayna#ı yaratma, mevcut olanı 
geli!tirme ve iyile!tirmeye önem verilmesi  

• Kalitesi yüksek yatırımlar yapılması 
• Nitelikli konaklama olanaklarının sunulması 
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• $ehir sakinlerinin e#itilmesi ve turizm konusunda bilinçlendirilmesi 
• Yabancı dil ve ba!ka dillerde ileti!im yetkinli#i kazanmak ve yaygınla!tırmak  
• Meslek içi, kurum içi e#itimler vermek, e#itimler geli!tirmek ve bu çabalarda sürekli 

olabilmek 
• Kent esteti#inin önemsenmesi 
• Marka de#erinin arttırılması 
• Turistik mekânlarda kapasitenin a!ılmaması (müze, saray vb. mekânlarda kapasite 

artı!ları fiziksel a!ınmalara neden olmakta, ziyaretlerin sıkı!ık ve keyifsiz geçmesini 
sa#lamaktadır. Kapasiteler turizm otoriteleri tarafından belirlendi#i taktirde bu ve 
benzeri problemler ortadan kalkacaktır)  

• Kaliteyi yükseltmek / turistin ziyaretindeki harcamayı arttırmak 
 

7. Turizmin Kurumsal Yapılanmasının #yile!tirilmesi 
• Turizmin ba#ımsız üst bir organizasyon tarafından yönetilmesi, birimler(payda!lar) 

arası koordinasyonun sa#lanması ve bürokratik engellerin a!ılması 
• Kurumlar/ Birimler arası ula!ılabilirlik 
• Organize olmu! bir turizm yönetimi (sınırları ve öncelikleri olan, istatistiki verilere 

dayanan, salt slogan içeriklere ba#lı kalmayan) 
• Kültür ve turizm konularının e!güdümünün sa#lanması 
• Etkinliklerin kurumsalla!tırılması 
• Turizm verilerinin belgelenmesi 
• Uluslararası kalite standartlarının olu!turulması 
 

8. Ula!ılabilirlik/Eri!ilebilirli$in Yüksek Kalite/Standartta Sa$lanması 
• Kıyıların ve deniz ula!ımının de#erlendirilmesi 
• Toplu ta!ımacılı#a önem verilmesi, kolayla!tırılması 
• Eri!ilebilirli#in (engelliler, çocuklar, ya!lılar vb.) sa#lanması 
 

9. Kentin/Kentlinin Turizmle Pozitif #li!kisinin Sa$lanması 
• Yakalar arası dengesizli#in giderilmesi 
• "stanbul içi bölgesel e!itsizliklerin dengelenmesi 
• Turizmden gelen artı de#erin kentin bütününe yansıtılması 
• Kentlinin ya!amını zorla!tırmadan, kentlinin ya!amına müdahale etmeden, kentliye 

saygılı bir turizm !ehrinin olu!turulması 
• Çevreyi/!ehri "stanbullu için düzenlemek, "stanbullunun dı!lanmaması ("stanbullunun 

keyif aldı#ı !ehir hayatı ve düzenlemeler turist içinde aynı etkiyi yapacaktır) 
• Kentlinin kentin sahibi olarak görülmesi ve önemsenmesi / sadece turist için de#il kent 

sakini için düzenlemelere dikkate edilmesi  
• Müzelerin misyonunun kent misyonuyla birle!tirilmesi 
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10. Pazarlama Politikaları- Hedef Kitlelerin Tanımlanması 
• Nasıl bir turist istendi#inin / hedef kitlenin net bir biçimde belirlenmesi ve 

gruplanması 
• Farklı temalarda tanıtım ve pazarlamanın hedef pazarlara uygun bir !ekilde 

geli!tirilmesi 
• Kentin ana simgesi ve yardımcı ö#elerde fikir birli#ine varılması 
• Kaotik ve enerjik yapısının !ehrin pazarlamasında kullanılması 
• Pazar politikalarında yerele de yer veren, uluslararası ve yerel turizm dengesinin 

gözetilmesi 
• "stanbul’un Türkiye’den ba#ımsız olarak pazarlanması 
• Tek ba!ına varı! yeri olmasının sa#lanması, geceleme süresinin arttırılması 
• Makro iktisadi ve siyasal krizlerden olumsuz etkilenmeyen esnek politikalar 

geli!tirilmesi 
• "maj çalı!ması, pazarlama strateji ve taktiklerinin daha efektif kullanılması 

 

4.2. TEMA OTURUMLARI  

Birinci Tema: #stanbul’da turizm nasıl çe!itlendirilir? 
“"stanbul’da Turizm Nasıl Çe!itlendirilir?” sorusu ile özetlenen birinci temada ele alınan alt 
ba!lıklar a!a#ıda yer alan sorular e!li#inde tartı!ılmı!tır.  

• "stanbul’da sürdürülebilir bir turizm için hangi türlerin geli!tirilmesi uygun olur? 
• Hangi türler "stanbul’da geli!me potansiyeline sahiptir? 
• Turizmin sürdürülebilir biçimde çe!itlenmesinde kırmızı, sarı ve ye!il çizgiler neler 

olmalıdır? 
• Bugün "stanbul’un kar!ı kar!ıya kaldı#ı turizm yatırımlarını sürdürülebilir bir turizm 

açısından nasıl de#erlendirirsiniz? 
• "stanbul’un turizm yatırımları açısından kar!ıla!tı#ı riskler nelerdir?  
• Hangi türler "stanbul’un kırılgan yapısı ile barı!ıktır? Hangileri bu yapı ile çatı!ır? Bu 

gerilimler nasıl yönetilmelidir? 
• "stanbul turizmi hangi kulvarlarda ko!malıdır? 

 
A!a#ıda, Birinci Temanın tartı!ma soruları kapsamında elde edilen sonuçlar yer almaktadır; 
 
1. #stanbul’da Sürdürülebilir Bir Turizm #çin Hangi Türlerin 

Geli!tirilmesi Uygun Olur? 
Bu sorunun yanıtı olarak, mevcut "stanbul turizminde öne çıkan turizm türleriyle, mevcutta 
olmadı#ı halde potansiyel görülen turizm alanlarına i!aret edilmi!tir. Birkaç farklı gruptan 
tarihi ve kültürel turizme referans veren (etkinlik, inanç turizmi gibi) turizm türleri üzerinde 
durulmu!tur. "fade edilen turizm türleri !unlar olmu!tur: 



 

 
   

16 

• Tarihi ve Kültürel Turizm 
• Deniz/Kurvaziyer Turizmi (Deniz ula!ımını çe!itlendirmek, desteklemek, canlandırmak; 

tematik gezi etkinlikler düzenlemek) 
• Spor Turizmi 
• Etkinlik Turizmi (Fuar / Festival / Sanat / Alı!veri!/Spor organizasyonları ve 

kar!ıla!malar) 
• Do#a Turizmi (ma#ara turları, endemik turlar, da# yürüyü!ü, piknik)  
• Gastronomi Turizmi 
• Sa#lık Turizmi (Medikal, Di! ve Göz Cerrahisi, SPA/Wellness, Engelliler vb.) 
• Gençlik Turizmi (15-25 ya! grubu için az maliyetli imkânlar yaratılması) 
• E#itim / Akademik (ö#renci / akademisyen de#i!imi)  
• "nanç Turizmi 
• Tematik Turizm 
• "! Turizmi (Kongre, Yatırım, Fuar, Bireysel Ziyaretler)  
• Moda Turizm  
• Dü#ün ve Balayı Turizmi 

 
2. Hangi Türler #stanbul’da Geli!me Potansiyeline Sahiptir? 
Hem vizyon ve ilkelerde hem de ilk tema oturumunda "stanbul’un en öne çıkan turizm 
yapılanmasının kültür ve tarih üzerine kurulmasının uygun olaca#ı görülmü!tür. Öne çıkan 
turizm türleri !u !ekildedir: 
• Kültür ve tarih turizmi: Tarih ve kültürün Osmanlı "mparatorlu#u ile ba!lamadı#ı, 

öncesinin de evrensel kültürün ve bu topraklarda daha önce ya!anmı!lıkların bir parçası 
olarak önemsenmesinin zorunlu oldu#u, hatta mevcut e#ilimin aksine Osmanlı ve hatta 
Bizans öncesinin daha derinlikli olarak ele alınması gereklili#i dile getirilmi!tir. 

• Sanat turizmi 
• Geleneksel mutfa#a dayalı turizm 
• Denize dayalı tüm turizm alanları 
• Asya ve Avrupa kıtalarının birle!ti#i !ehir oldu#u temasının ön plana çıkarıldı#ı 

aktiviteler, "stanbul Turizmi için potansiyel ta!ıyan ve odaklanılması gereken alanların 
ba!ında gelmektedir.  

• Bo#az köprüsünün turizme katılması (Avrupa’dan Asya’ya yürüyerek geçme vaadi) 
ivedilikle üzerinde durulması ve de#erlendirilmesi gereken potansiyellerin ba!ındadır.  

 

3. Turizmin sürdürülebilir biçimde çe!itlenmesinde kırmızı, sarı ve ye!il 
çizgiler neler olmalıdır? 

Bu tartı!ma konusunda kırmızı çizgiler ile durulması, sınırın a!ılmaması ifade edilmi!tir. Sarı 
çizgilerle, hem olumlu hem de olumsuz yanlarının de#erlendirilmesi, harekete geçmeden önce 
durup strateji geli!tirip olumsuz yanların olumluya dönü!mesinin sa#lanması ifade edilmi!tir. 
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Ye!il çizgilerle ise, geli!mesinde mahsur görülmeyen, olumlu bulunan ve desteklenen 
anlamında yorum yapılması beklenmi!tir.  
Katılımcıların, kırmızı çizgi ile ifadelendirdi#i konuların ba!ında do$al ve kültürel 
de$erlerimizin insan eliyle, yapılanmayla yok edilmesine yönelik endi!e dikkat 
çekmektedir. Sarı çizgilerde, kurvaziyer turizmi, restorasyon projeleri, havaalanlarının 
kapasitelerinin arttırılması gibi iyi yönetilmeye muhtaç sorun alanları ifade edilmi!tir. Ye!il 
çizgilerle ise, turizmin çe!itlendirilmesine ve içeri#inin zenginle!tirilmesine yönelik görü!ler 
dile getirilmi!tir. Konferanstan çıkan sonuçlar !öyledir: 
Kırmızı Çizgiler 
• Siluetin yok olmasına sebep olan yapıla!ma 
• Do#al kaynakların zarar görmesi 
• Kültürel mirasın zedelenmesi 
• "stanbul kitle turizminin de#il daha özellikli/özgün turizm türlerinin yo#unla!ması 
• "stanbul’da ya!ayan !ehir sakinlerinin hayat kalitelerinin turizmden olumsuz 

etkilenmemesi 
Sarı Çizgiler 
• Restorasyon yapılırken özgün yapısal özeliklerin korunması, gerekli yerlerde yapısal 

bozulmalara neden olmadan hassasiyetle uygulanması 
• Kurvaziyer turizminin daha kontrollü kabulü 
• Finans merkezi ve küresel kent olma özellikleri 
• Havaalanlarının kapasitesinin arttırılması 

Ye!il Çizgiler 
• Turizmin Tarihi Yarımada dı!ında kentte farklı alanlara da yayılmasının sa#lanması 
• Kongre turizminin !ehrin dı!ında ve hava alanları ile ba#lantılı bir !ekilde yapılanması 
• Edebiyat rotalarının olu!turulması (Tematik rotalar; örne#in Orhan Pamuk Turları) 

 
4. #stanbul’un günümüzde kar!ı kar!ıya kaldı$ı turizm yatırımlarını 

sürdürülebilir turizm açısından nasıl de$erlendirirsiniz? 
Arama Konferansı’nda bu soruya verilen yanıt, di#erine göre en da#ınık ve en zor 
sınıflandırılan yanıt olmu!tur. Yanıtlar tam olarak sorunun kar!ılı#ı de#ildir. Bu nedenle 
yanıtlar katılımcıların dile getirdi#i !ekilde a!a#ıda sıralanmı!tır: 
• "stanbul !ehrine ait enerji ve kozmopolit ruh "stanbul markasının özünü olu!turmaktadır. 

Bu ruhun ve enerjinin sürdürülmesi ve bu anlamdaki rakip !ehirlerde farklıla!ma 
sa#lanmalıdır.  

• Kaliteli kentsel bir çevreye sahip ve ya!anılır bir !ehir haline gelmesi; ya!anılabilir !ehir 
olması alt yapısının ve tümüyle ula!ım sorunlarının giderilmemi! olmasını 
gerektirmektedir. Asıl amaç !ehir sakinlerinin kolay ve konforlu bir !ekilde 
ya!amalarının sa#lanmasıdır. $ehir sakinlerinin rahat ya!adı#ı "stanbul’da turistte rahat 
ya!ayacaktır.  
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• Keyfi/fahi! fiyat uygulanması ya da fiyatların pahalılı#ı önlenerek sürdürülebilirlik 
sa#lanmalıdır. 

• Turistik alanlardaki hayat ko!ulları zorlu#u ve bu alanların kentliyi dı!arıda bırakması, 
söz konusu bölgenin özgün kimli#ini yok edebilmektedir. Böylesi durumlar 
sürdürülebilirli#i yok edebilir. 

• Turizm alanları birbirine bütünle!mi! bir biçimde planlanmalı. Do#a turizmi, sa#lık 
turizmi ve spor turizmin bir arada yönetebilmesi buna örnek olabilir. Ya da tersi bir 
durumda do#a turizmi ve kongre turizmin çatı!malı olmasının önüne geçilmeli. 

• Butik otel ve pansiyonlar ön plana çıkarılmalı. Sürdürülebilirlik için turistin !ehrin içine 
girebilmesi gerekir. Aynı zamanda büyük yapılar kurmak için özgün alanlar yok 
edilmemelidir.  

• Sa#lık turizmi için gerekli yatırımlar standartlar dikkate alınarak gerçekle!tirilmelidir. 
• Yakalar arasında dengeli yatırımlar olmalıdır ve koordinasyon içerisinde çalı!ılmalıdır. 
• Semtler arasında gece ve gündüz dengesi de kurulmalıdır.  
• Halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi gereklidir. 
• "stanbul yakın çevresine kolay ula!ımın –özellikle raylı ula!ımın- sa#lanması önem 

ta!ımaktadır. 
• "stanbul turizmin hedef kitlesine ait davranı!lar bireysel özellikler ta!ıdı#ından geleneksel 

tanıtım taktik ve araçları yerine yeni medyanın ve dijital olanakların kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu nedenle acentelerini hedef alan geleneksel tanıtım pratiklerinin 
dı!ına çıkmak elzemdir.  

• Ba!ta deniz arıtması ve deniz ve kıyılarının korunması gerekmektedir. Ayrıca kıyıların 
binalardan ayrılmasıyla olu!acak çevresel iyile!tirmeler deniz turizmin 
sürdürülebilirli#ini sa#layacaktır. Yo#un olarak Adalar ve Bo#az çevresinde gerçekle!en 
günlük deniz turları için daha uygun platformlar olu!turulmalıdır.  

• Turizmin kültürden beslendi#i alanlarda ana politikaların belirlenmi! ve tüm stratejilerin 
bu !ekilde tanımlanmı! olması 
 

5. #stanbul’un turizm yatırımları açısından kar!ıla!tı$ı riskler nelerdir?  
Turizm yatırımlarının kar!ıla!tı#ı riskler, iki ana ba!lık altında de#erlendirilmi!tir. Bunlar; 
fiziksel ve sosyal risklerdir. Fiziksel risklerin, beklendi#i üzere sosyal risklerden çok daha 
fazla üzerinde durulmu!tur. Fiziksel risklerin ba!ında çarpık kentle!me, kentsel dönü!ümün 
yerel dokuya olan tahribi, kent kimli#ini yok eden tek elden çıkmı!çasına birbirine benzeyen 
projeler vs. olarak ifade edilmi!tir. 
Fiziksel riskler: 
• Çarpık kentle!me ve buna ba#lı olarak alt yapı ve ula!ım sorunları 
• Kentsel dönü!ümün kent dokusunu tehdit etmesi 
• Aynıla!tırıcı projelerin çe!itlili#i ve özgünlü#ü yok ediyor olması  
• Uygunsuz turizm yatırımları ve yarattı#ı olumsuzluklar olması 
• Afetler (özellikle deprem) 
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• Çevre kirlili#i 
Sosyal riskler: 
• Terör 
• Yo#un nüfus ve göç 

 
6. Hangi türler #stanbul’un kırılgan yapısı ile barı!ıktır? Hangileri bu yapı 
ile çatı!ır? Bu gerilimler nasıl yönetilmelidir? 
"stanbul’un barı!ık oldu#u ve olmadı#ı turizm türlerini yönetmek üzere, bir üst platformun 
olu!turulması, stratejilerin de bu kurul tarafından yönetilmesi gerekti#i belirtilmi!tir. Bu 
kurum !öyle tanımlanmı!tır: 

Bütüncül ve katılımcı bir politika ile hareket edecek,. kurumlar üstü, tarafsız, ana hedefi 
!stanbul’u korumak olan ve bürokrasiyi azaltıcı bir üst yapıya ihtiyaç vardır. Bu kurul aynı 
zamanda payda#lar arasındaki koordinasyonu sa"lamaktan sorumlu olmalıdır.  

"stanbul’un çok katmanlı, çok kültürlü ve üç semavi dini bulu!turan yapısı ile kültür ve inanç 
turizmi ile barı!ık oldu#u ifade edilmi!tir. 

7. #stanbul hangi kulvarda ko!malıdır? 
Bu konunun yukarıda, geli!me potansiyeli olan turizm alanları sorusu ile benzerlik ta!ıması 
nedeniyle yanıtlar çok kısa verilmi!tir: 
• Kültür, inanç ve deneysel fırsatlar sunan alanlara konumlanmalıdır.  
• "stanbul’daki turizm çe!itlerinin birbirinin rakibi olmaması için çalı!ılmalıdır.  

 
#kinci tema: #stanbul’un turizm alt yapısı nasıl daha güçlü hale getirilebilir. 
#stanbul nasıl tanıtılmalıdır? 
“"stanbul’un Turizm Alt Yapısı Nasıl Daha Güçlü Hale Getirilebilir? "stanbul Nasıl 
Tanıtılmalıdır?” sorusuyla ifade edilen ve a!a#ıda yer verilmi! olan "kinci Tema alt ba!lıkları; 
sorunlar, potansiyeller ve çözüm önerileri kapsamında tartı!ılmı!tır.  

• Turistin "stanbul’a çekilmesi ve tekrar gelmesi 
• Turistin "stanbul’da kalı! süresi,  
• Turistin Ula!ım, ileti!im ve bilgilendirme olanakları (toplu ta!ıma olanakları, info, bro!ür)  
• Turistin di#er ekonomik / ticari aktiviteleri (alı!veri!, yeme içme, e#lence) 
• "nsan kayna#ı (turistlerle ileti!imin kalitesi, yabancı dil bilgisi vb)  

Söz konusu alt ba!lıklara ili!kin sonuçlar a!a#ıda ayrıntılarıyla yer almaktadır. 
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1. Turistin #stanbul’a Çekilmesi ve Tekrar Gelmesi 
Sorunlar 

Turistin "stanbul’a çekilmesi ve tekrar gelmesiyle ilgili olarak ifade edilen sorunlar, tanıtım ve 
marka olarak konumlanması çerçevesinde ele alınmı!tır. Marka ileti!imi, tanıtımla ilgili 
materyalin niteli#ine ili!kin sorun tanımı yapılmı!tır. Di#er taraftan "stanbul’un turizm 
pazarında konumlanmasıyla ilgili olarak bir üst kurumun eksikli#ine yine i!aret edilmi!, kamu 
kurumlarının hem yeterince hızlı ve etkili olamadı#ı belirtilmi!,  hem de siyasi olarak belli bir 
görü!e hitap etmesi uygun görülmemi!tir. Bu konudaki görü!ler a!a#ıda sıralanmı!tır:  

• Bütüncül marka ileti!iminin olmaması 
• "stanbul tanıtımında içeri#in stratejik bir biçimde belirlenmemesi, genel tanıtım 

mesajlarının tercih edilip ayrıntılara yer verilmemesi 
• Tanıtım malzemeleri, özellikle tanıtım filmlerinin kötü ve yaratıcı olmaması 
• Tanıtımın sadece kamuya bırakılması, siyasi iradenin kendi ideolojisinin vurgulanması 

durumu 
• Promosyon/satı! olanaklarının eksikli#i 
• Turizmde tanıtım ve pazarlama çabalarında koordinasyon eksikli#i 

Potansiyeller 

• "stanbul’un fantastik boyutu 
• Film ve dizilerin “"stanbul” ögesini kullanması 
• Film ve diziler aracılı#ıyla turizm bilincinin artabilme potansiyeli  
• Haliç vb. de#i!ik deneyimlere imkân sunan destinasyonların varlı#ı  

Öneriler 

Turistin "stanbul’a çekilmesine ve devamında tekrar gelmesine ili!kin ifade edilmi! olan 
sorun alanlarına yönelik olarak öneriler bir hayli çe!itlendirilmi!tir. Sorun olarak ifade 
edilmemi! olmasına ra#men tanıtım için dijital kanalların arttırılması, içeri#in düzenlenmesi, 
örgütlenmeye yönelik yapısal de#i!ikliklerin/yeniliklerin olu!turulması öneri olarak ifade 
edilmi!tir. Bütün bu öneriler içinde en yo#un !ekliyle üstünde durulan konu, tanıtımın 
pazarlanmanın biçimi, içeri#i ve bundan sorumlu bir üst kurulun yapısal özelliklerine ili!kin 
olu!mu!tur. Ancak son tahlilde, öneri ba!lı#ı altında sorun tanımı yapılmı!, yine de öneriye 
yönelik somut adımlar dile getirilmemi!tir. 
 
Tanıtım faaliyetleri: 
• Marka ileti!imi stratejisi geli!tirilmesi 
• Klasik pazarlama yerine gerilla pazarlama / viral pazarlama / buzz pazarlama gibi yeni 

yöntemlerin denenmesi 
• Tanıtım filmlerinin hazırlanması 
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• Her ürün ve hizmetin yaratıcı bir biçimde promosyon ve satı! te!viklerine uygun hale 
getirilmesi  

• So#uk pazarlama (gerçe#e uygun tanıtım) yapılmalı 
• Yurt dı!ında halkla ili!kiler çalı!maların yo#unla!tırılması 
• Konsolosluklarla i! birli#i içinde lobicilik faaliyetlerin yürütülmesi 
• Dünyada geli!en akımların takip edilmesi (tematik fuarlar açılmalı, bizim dı!ımızda 

açılanlara katılınmalı)  
• Karde! !ehir statüsünden yararlanılması 
Tanıtım Kanallarının Dijitalle!tirilmesi: 
• Yüz yüze tanıtıma önem verilmesi 
• Tanıtımda dijital medyaya önem verilmesi 
• Danı!ma büroları, tanıtım panoları dijital ve dokunmatik ekranlı uygulamalardan 

faydalanılması 
• Sanal reklam uygulamaları 
• Mobil yazılımların kullanılması 
• Farklı dillerde internet sayfalarının olu!turulması 
#çeri$in zenginle!tirilmesi: 
• Turistin tekrar gelmesini sa#lamak üzere yüz yüze ve bireysel deneyimlerin arttırılması 
• Gelen turistin sosyal hayatının ve ki!isel özgürlü#ünün kısıtlanmaması 
• Yerel kültürel ö#elerin muhafaza edilmesi 
• "stanbul’un ba#ımsız bir ‘destinasyon’ olarak pazarlanması 
• "stanbul’un Türkiye’den ba#ımsız olarak tanıtılması 
• "stanbul ile ilgili alt temalı bro!ürler yapılması 
• Her bir turizm ürünün ayrı ayrı tanıtılması genel tanıtım mesajları içerisinde de#erlerinin 

yok olmasına izin verilmemesi  
• Otel resepsiyonlarında kültürel aktivelerin tanıtımlarının yapılması gerekli bilgilere yer 

verilmesi 
Hizmet kalitesinin arttırılması: 
• Turistlere sunulan hizmet kalitesinin arttırılması; ki!isel memnuniyetin sa#lanması 
• "stanbul içi ula!ım için “"stanbul Seyahat Kartı” üretilmesi ve bu kartların çe!itlenmesi  
• "stanbul’a özgü hediyelik ürünlerin yapılması ve estetik bir kaygı ile geli!tirilmesi  

Yürütücü bir üst kurulun olu!turulması: 
• STK ve Turizmciler ortaklı#ında Tanıtım platformu olu!turulması 
• Yerel ve kamu katılımlı bütçeli bir tanıtım olu!umunun yapılandırılması 
• Pazarlama / tanıtım yönetimin tek elden ve bütüncül bir bakı! açısıyla yönetilmesi 
• Payda! görü!lerinin alınarak yeni fikirlerin desteklenmesi 
• Bürokratik süreçlerin azaltılması 
• Kültür Kurumlarının da turizm sürecinde aktif olması  
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2. Turistin #stanbul’da Kalı! Süresi 
Bilindi#i üzere, turistin kalı! süresinin artırılması "stanbul’daki turizm vizyonu içinde 
üzerinde durulan konular arasındadır. Bu ba#lamda kalı! süresinin kısa olmasının sebepleri 
arasında turizmin çe!itlilik arz etmemesi ve alt yapı olanaklarındaki eksiklik belirtilmi!tir. 
Buna yönelik olarak ören yerlerinin daha etkin kullanımı, kırsal alanların da yapılacak 
düzenlemelerle turizme katılmasının sa#lanması önerilmi!tir. 

 

Sorun 

• Tur çe!itlili#inin olmaması, yo#un olarak Avrupa Yakasında gerçekle!mesi 
• Tematik park ve aktivitelerin yetersizli#i 

• Opera, bale vb. sanatsal etkinliklerin yeteri kadar sunulmaması / var olmaması 

• Konaklama olanakların aynı bölgelerde yo#unla!ması 

• Be! yıldızlı otel yapımının yo#un olarak tercih edilmesine ba#lı olarak dü!ük yıldızlı 
konaklama olanaklarındaki eksiklikler  

• "stanbul’un kırsal bölgelerindeki konaklama imkânlarının kısıtlılı#ı; aynı zamanda alt/üst 
tesis yetersizli#i ve servis kalitesindeki problemler; tanıtıma ayrılabilecek bütçenin küçük 
olması, yetersizli#i 

Potansiyeller 

• "stanbul’un kırsal bölgeleri 
• Kültürel etkinlikler ve festivallerin son yıllarda gösterdi#i artma e#ilimi 
• Güvenli#in iyile!mesi  
• Misafirperverlik 

Öneriler 

• Müze ve ören yerlerinde ekonomik avantajların sa#lanması 
• Deniz üzerinde (tekne vb.) konaklama imkânı 
• Otel kavramına ba#lı olarak yıldız sisteminin yeniden düzenlenmesi 
• Gelmeyen turistin “gelmeme nedeninin” ara!tırılmasına duyulan ihtiyaç / Gelme 

nedeninin yanı sıra gelmeme nedenlerinin bilinmesi gerekmektedir 
• Mekânlar hikâyeleriyle birlikte ya!atılmalı tanıtım mesajları hikâyelerle desteklenmelidir. 
• Ziyaretçinin hafızasında anı bırakmak için strateji ve taktikler geli!tirilmeli ve çaba 

gösterilmelidir  
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3. Turistin Ula!ım, #leti!im ve Bilgilendirme Olanakları (toplu ta!ıma 
olanakları, info, bro!ür) 

Sorunlar 

Ula!ım sorunu kentliler için oldu#u kadar ve hatta belki daha çok turistler için problem 
olmaktadır. Turistleri yönlendirici ve hizmet almalarını kolayla!tırıcı bilgi-veri eksikli#i ve 
turistler için ayrı fiyat vb uygulamalar gibi olumsuzluklara sorun olarak de#inilmi!tir. 
• Ula!ımdaki entegrasyon sorunu; toplu ve ki!isel ula!ım zorlu#u 
• Entegre bir ula!ım siteminin olmaması 
• Suyolu kullanımındaki yetersizlik 
• Deniz yollarının geli!tirilip alternatiflerin ortaya çıkarılması 
• Raylı sistem yetersizli#i 
• Eri!ilebilirlik problemlerinin (özellikle engelliler için) yo#un olarak mevcut olması 
• Havayolu alternatiflerinin azlı#ı ve pahalılı#ı 
• Taksi sorunu (fahi! fiyat ve hizmetteki problemler)  
• Turistlere ayrı/yüksek fiyat uygulaması 
• Bilgiye ula!ma zorlu#u (turist info vb. bilgilendirmelerinin yetersizli#i veya bu 
anlamdaki sunumun zayıflı#ı) Bilgiye eri!imimde tek bir sistemin olmaması, Akbil, müze kart 
vb. ayrı ayrı satın alınması ve bu konulardaki bilgilendirilmelerin de da#ınık bir biçimde 
sunulması 

Potansiyeller 

• Kent bilgi sistemin varlı#ı 
• Yönlendirme levhalarının geli!mi! olması 
• Mobil ileti!im araçlarının geli!mi! olması ve turizm için bilgilendirme fırsatı sunması 

Öneriler 

Yönlendirici/bilgi verici dokümanlara ili!kin: 
• Sanal ortamda yönlendirmeler yapılması 
• Kent ile ilgili tüm aktivitelerin GPS ile uyumlu olarak çevrimiçi payla!ılması 
• Yeni medyanın aktif kullanımı!
Turizmin çe!itlenmesini kolayla!tırıcı tedbirlere ili!kin: 
• Anadolu yakasına turistin geçmesini sa#layacak yöntemler bulunmalı 
• Atıl mekânların yurt / hostel olarak de#erlendirilebilme imkânı 
• Sivil mimari yapıtlar 
• Turistin özgür ihtiyacına uygun yönlendirme 
Ula!ım araçları ve kalitelerine ili!kin: 
• Yaya yolları ve bisiklet yollarının düzenlenmesi, !ehrin bisikletler gezilebilmesi 
Bilgi ve #leti!imin Yönetilmesine #li!kin: 
• "stanbul Turizm Platformunun olu!turulması ve aktif bir biçimde yönetilmesi 
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• Kayıt altına alarak çe!itlenmenin yönetilmesi; örne#in kültürel de#er envanteri yapılması 
• Rehberlerin uzmanlı#ının "stanbul özelinde olması; kendilerini güncelleyebilen, 

e#ilimleri takip eden, "ngilizce dı!ında diller bilen rehberlerin yeti!mesi ve sektörde 
yerlerini alması  

• Uluslararası acentelere ba#lı olmadan ba#ımsız turist a#ırlayabilecek enformasyon 
sistemi kurulması 
 

4. Turistin Di$er Ekonomik Aktiviteleri (alı!veri!, yeme içme, e$lence) 
Turistlerin ticari ve ekonomik aktivitelerinde daha çok kültürel de#erlere ili!kin sorunlara 
de#inilmi!tir. Potansiyel görülen de#erler ise "stanbul’un özgün co#rafyasının do#urdu#u 
olanaklar olarak ifade edilmi!tir. Bu paralellik çerçevesinde öneriler de geli!tirilmi!tir: 

 

Sorunlar 

• Kurumlar arası koordinasyon eksikli#i 
• Kentsel dönü!üm ve turizm yatırımlarının kentin do#al ve özgün yapısına zarar vermesi 
• Güvenlik sorunları ve güvenlik sorunlarına ili!kin kökle!mi! algı 
• Kültürel de#er envanterinin olmaması 
• Müzelerin yönetimindeki ve tanıtımındaki sorunlar 
• "stanbul’un büyüklü#ünden kaynaklanan ürkütücü yapısı 
• Ta!ıma kapasitesi yetersizli#i (müze ve benzeri) 
• Umumi tuvaletlerin sayıca yetersizli#i ve mevcutların yeterli sa#lı#a uygunluk ko!ullarını 

sa#layamaması 
• Turistin gece vakit geçirece#i mekânların bulunmaması  

Potansiyeller 

• De#i!en turist profili / münferit turistin kazanımı 
• Cömert tarihi ve kültürel mirasın olması 
• Jeopolitik konumu 
• "klimi 

Öneriler 

• Yeme/içme mekânlarında özgünlü#ün devam ettirilmesi 
• Kontrollü kumarhaneler yapılması  
• Karadeniz kıyı bandının deniz turizmine kazandırılması 
• Tarım/turizm ili!kisinin güçlendirilmesi  
• "stanbul’u her hali ve her yönü ile ke!fetme fırsatının verilmesi 
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5. #nsan Kayna$ı (Turistlerle ileti!imin kalitesi, yabancı dil bilgisi vb.)  
Yetersiz ve niteliksiz i!gücü problemi dahilinde; “Misafirperverlik ve Özgün Kimlik” 
potansiyel olarak gösterilmi! ve söz konusu insan kaynakları sorunların çözümünde yabancı 
dil e#itiminin önemi vurgulanmı! ve yabancı dil e#itiminin küçük ya!larda ve özellikle 
ilkokulda ba!laması ve iyi !ekilde ö#retilmesi gereklili#i vurgulanmı!tır.  
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Üçüncü Tema: Turizm #stanbul’un ihtiyaçlarıyla nasıl örtü!ebilir? Turizm 
sektörü ile #stanbul’un sosyoekonomik ve mekânsal olarak bütünle!mesinin 
ön ko!ulları nelerdir? 
Üçüncü tema a!a#ıdaki sorularda ele alınmı! ve tartı!ılmı!tır:  

• "stanbul’un sosyo-kültürel yapısını ve mekânsal e!iklerini gözetecek turizm yatırımları 
neler olmalıdır? 

• Turizmin geli!mesi kentteki sosyal problemleri çözmede nasıl bir fırsat olarak 
de#erlendirilebilir?  

• Sürdürülebilir bir istihdam yaratmak açısından turizm sektörü nasıl davranmalıdır?  
• Yerel ve küçük ölçekli yatırımcıyı te!vik etmek için neler yapılmalıdır? 
• Turizm bir yandan kentsel kalitenin artmasına katkıda bulunurken, di#er yandan ya!amı 

pahalıla!tırabilmektedir. Turizmin arttırdı#ı ya!am maliyetlerini kentliye yansıtmamak 
için neler yapmalıdır? 

1. #stanbul’un Sosyo-Kültürel Yapısını ve Mekânsal E!iklerini Gözetecek 
Turizm Yatırımları neler olmalıdır? 
Yukarıda sıralanan ba!ka sorularda oldu#u gibi bu soruda da katılımcılar, zaman zaman 
önerilerini, zaman zaman ise iyi niyetli temennilerini sıralamı!lardır. Bu noktada "stanbul’un 
Türkiye’nin en büyük kenti olarak sahip oldu#u ve en ba!ta kentlilerin ya!ayanlar olarak 
sorunlarına i!aret ettikleri alanlar söz konusu olmu!tur. "!aret edilen bu alanlar, "stanbul’da 
turizm sektörü geli!sin ya da geli!mesin, kentlilerin ya!am kalitesini do#rudan etkileyen sorun 
alanlarıdır. Ula!ımda deniz yolunun yeterince yo#un kullanılmaması, tiyatro, uluslar arası 
sosyal etkinlik alanları, açık hava etkinlik alanları, açık ve ye!il alanlardaki ve benzeri donatı 
alanı eksiklikleri üzerinde durulan sorun alanları arasındadır. Di#er taraftan turizm tesislerinin 
küçük ölçekli olması, kentin dokusunu bozmaması, kent merkezinin dı!ında olması, 
restorasyonların aslına uygun olmasına özen gösterilmesi gibi konuların gereklili#ine i!aret 
edilmi!tir. 

Kentin Fizik mekândaki eksikleriyle ilgili  

• Tiyatro ve açıkhava etkinlik alanlarının geli!tirilmesi  
• Kıyı bandına yönelik yatırımlar yapılması (deniz ula!ımının arttırılması ve limanlar gibi)  
• Farklı mimari tarzlarının desteklenmesi  
• E#lence etkinlikleri için alan yetersizli#inin giderilebilmesi için uluslararası standartlarda 

salonlar yapılması 
• Kamusal açık alanların arttırılması 
• Ye!il alan ve parkların kent merkezinde arttırılması 
• Özel plajların sayısının ve kalitesinin arttırılması  

Kentle!menin gerektirdi$i ko!ullarla ilgili 

• Çarpık kentle!menin önlenmesi  
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• Engelsiz kentle!me için yapılanmanın te!vik edilmesi 
• Uluslararası standartlarda kentle!me (ki!i ba!ına dü!en ye!il alan oranı; binaların deprem 

vb. güvenli#i vb.) gereklerinin yerine getirilmesi 
• Melez yapılar ve karma arazi kullanımının artması 
• Ziyaret noktalarına eri!imde su ula!ımının kullanılması 

Turizmin kent mekânındaki yapılanması ile ilgili  

• Büyük oteller yerine dokuya uygun konaklama birimleri yaratılmalı 
• Otellerle ilgili standartlar getirilmeli  
• Turizm yatırımları için te!vik sistemi olu!turulmalı 
• Yurt dı!ından gelen prodüksiyonlar için mekân imkânlarının arttırılmalı 
• Yapılacak yeni yatırımların mevcut yapıyı bozmadan ve mümkünse kent merkezi dı!ında 

yapılması 
• "stanbul’daki tarihi, kültürel yapılar ve alanlar, orijinal fonksiyonların uygun olarak 

kullanılmalı. Tarihi süreklilik korunmalı; tarihi yapılar ortaya çıkarılmalı ve 
restorasyonları yapılmalı 

• "stanbul’un sosyo-kültürel yapısını zorlamayacak yatırımlar yapılmalı  
• Anadolu’nun yerel kültürel ö#eleri de "stanbul turizmi içerisinde ele alınıp kullanılmalı 

Fiziksel /#!levsel Dönü!üm ile gerçekle!ecek turizm alanları 

• Etkinlik yapılabilecek kültür/sanat mekânlarının kullanılmayan bazı alanların 
dönü!türülmesiyle ("sveç Ta! Ocakları örne#i) yaratılması 

• Yerel ve küçük ölçekli yatırımcıyı te!vik etmek için konaklama tesisi tanımında hijyen ve 
güvenlikten ödün vermeden esneklik sa#lanması  

• Co#rafi özellik ve ula!ımın özgün !ekilde bütünle!mesi. Örne#in su kenarı konaklama ve 
deniz yolu eri!iminin entegre yapılanması. Örne#in Atatürk Hava Limanına denizden 
ula!ımın sa#lanması 

• Üniversite yurtlarının yaz aylarında turizm amaçlı kullanılması !
!

2. Turizmin Geli!mesi Kentteki Sosyal Problemleri Çözmede Nasıl Bir 
Fırsat Olarak De$erlendirilebilir?  
Bu soruda katılımcılara “kentteki sosyal problemlerin” neler oldu#una ili!kin bir açıklama 
yapılmamı!tır. Teorik olarak de#erlendirildi#inde, kentteki sosyal problemler arasında, 
yabancıla!ma, yoksulluk, siyasi/sosyal çatı!ma alanları, nüfusun artmasına ba#lı olarak 
geli!en problemler dü!ünülebilir. Ancak katılımcıların ilginç bir !ekilde sadece i!sizlik soruna 
yönelik çözümle yani istihdam olanaklarıyla ili!kilendirerek yanıt vermi! oldukları tespit 
edilebilir. Katılımcıların görü!leri a!a#ıda sıralanmı!tır: 
• Yerel / sosyal dokuya uygun yeni turizm türlerinin geli!mesi 
• Sektörel i! gücü e#itimi verilmesi  
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• El sanatları alt yapısı, üretimi ve pazarlanması  
• "!siz grupların turizm personeli olarak e#itilmesi 
• Zanaatkârların turizm odaklı olarak desteklenmesi 
• Ev pansiyonculu#unun yeniden düzenlenmesi  
• "! kanununun düzenlenmesi/çalı!anların haklarıyla ilgili düzenlemelerde iyile!tirmeler 

(Turizmin sektöründe yaygın olan çalı!ma saati a!ımlarının önlenmesi)  
• Küçük ölçekli hizmet üretimi yolu ile halkın turizm gelirinden e!it faydalanması ve 

gelirin adil bölü!ümü ile toplumsal refaha katkıda bulunması 
 
3. Sürdürülebilir Bir #stihdam Yaratmak Açısından Turizm Sektörü Nasıl 
Davranmalıdır? Yerel ve Küçük Ölçekli Yatırımcıyı Te!vik Etmek #çin 
Neler Yapılmalıdır? 
Formel sistemle ilgili (yasalar, te!vik mekanizması, planlama vs.) 

• Fiyat, kalite gibi konularda denetim mekanizmaları olu!turulması 
• Çe!itli faaliyetler ile alt yapı yatırımları için ko!ulsuz devlet deste#i  
• Yerel yatırımcıya te!vik, KOB"’ler için destek ve hibeler; Yerel ve sosyal dokuya uygun 

turizm türlerinin geli!tirilmesi  
• Uzun vadeli kredi, hibe, te!viklerle küçük ölçekli kurumların/i!letmelerin desteklenmesi 
• Vergi indirimi sa#lanması 
• Yer tahsisi yapılması ama tarihi, kültürel ve sosyal sınırların suistimal edilmemesi  
• Küçük ölçekli giri!imlerin desteklenmesi  
• Turizm faaliyetlerinin tüm aylara yayılması 
• Mekânsal olarak turizmin "stanbul’un daha fazla bölgesine yayılması 
• Kırsal turizmin desteklenmesi 

Sosyal yapıyla ilgili 

• Yabancı yatırımlarda da istihdamın yerel olması 
• E#itim alanlarının nitelikli i! gücü yaratılmasında verimli bir !ekilde yönetilmesi 
• E#itim ve sosyal faaliyetler gibi alanlarda insana yatırım yapılması 
• Lise ve orta düzeyde turizm konusunda belirli bir düzeyde e#itim verilmesi  
• Turizmin farklı türlerine yönelik iki yıllık uzmanla!ma amaçlı e#itim sistemi 

tasarlanması/uygulanması 
• Turizm Elçili#i geli!tirilmesi: Gençlerin dil ö#renip rehberlik yapmasının önü açılmalı 

 
4. Turizmin Arttırdı$ı Ya!am Maliyetlerini Kentliye Yansıtmamak #çin 
Neler Yapmalıdır? 
Kentsel kalitenin artı!ı kar!ısında ya!am maliyetlerinin artaca#ı ve bundan kaçı! olamayaca#ı 
konusunda görü! bildirildi#i gibi, çe!itli tedbirlerle bu etkinin kentliye en az !ekilde 
yansıtılmasına yönelik öneriler de gelmi!tir. Bu dü!ünceler !u !ekilde sıralanmı!tır: 
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• Soylula!tırma yerine kentsel dönü!üm yapılan yerlerde halkın yerinde tutulması ve 
e#itilerek gelir sa#layıcı faaliyetlerin te!vik edilmesi 

• Ev de#i!imi ve ev pansiyonculu#unun (bed & breakfast) yaygınla!tırılması 
• Vergi diliminde indirimler yapılarak esnafın desteklenmesi 
• Fiyat ve kalite konularında denetim mekanizmalarının olu!turulması 

Di#er bir grup görü!e göre ise, kentsel çevreye yapılan tüm yatırımlar aynı zamanda turizme 
yapılan yatırım anlamına gelmektedir. Bu nedenle kentsel çevrenin kalitesini yükseltmek, 
katılımcı süreçle yönetimi sa#lamak ve küçük imalatçının ve yaratıcı endüstrinin geli!mesini 
desteklemek katkı sa#layacaktır.  
 
5. Turizmin #stanbul’da Gelebilece$i Son Nokta Sizce Neresidir? 
Katılımcılara bu sorunun sorulmasının özündeki amaç, tüm yatırımların kentsel mekânsal 
geli!melerin, sosyal etkilerinin artık nerede tahammül edilemez düzeye gelece#ini, kentin ve 
kentlilerin ta!ıma kapasitesinin nerede dolaca#ını de#erlendirmeleri idi. Katılımcılar 
verdikleri yanıtlarda daha çok turizmin gelecekte nasıl olması, hangi özelliklerin ön plana 
çıkmasının uygun olaca#ı gibi konulara yönelik görü!ler belirtmi!lerdir. Katılımcıların bir 
kısmı yanıtlarında turizmin yapısal/niteliksel boyutunu dikkate alarak görü!lerini 
belirtmi!lerdir. Bir kısmı ise yanıtlarında kent mekânının !ekillenmesiyle ilgili dü!ünce 
belirtmi!lerdir. Turizmin yapısal özelliklerinde en çok "stanbul’un alternatif turizm türlerine 
yönelmesinin uygunlu#u/gereklili#i üzerinde durulmu!tur. Görü!ler !öyle sıralanabilir: 

Turizmin nitelik ve yapısına ilgili 

• Turistlerin "stanbul’a gelme amaçlarının dı!ında farklı turizm alanlarına yönlendirilmesi 
• Bazı alternatif turizm türlerinin geli!mesi (yeme-içme kültürü gibi) 
• Kent merkezi için yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi 
• Kırsal kesim için macera turizm / do#a turizmi gibi alanların geli!tirilmesi  
• Kırsal nitelikli turizm köyleri olu!turulması 
• Tematik gezilerin düzenlenmesi 
• Eserlerin farklı yerlerde / yeni müzelerde sergilenmesi  
• Tarihi mekânların kullanımında hassas davranılması  
• Standardizasyon ve ölçme kriterleri olu!turulması; koruma olmadan kullanma olmaması 

için zemin olu!turulması 
• Gelen turist sayısı yerine turistin niteli#ine, kalitesine ve bıraktı#ı gelire odaklanılması  
• "stanbul’a ait net olarak tanımlanmı! ve kabul görmü! görsel kimli#in yaratılması ve 

geli!tirilmesi (Londra’nın otobüsleri, telefon kulübeleri gibi)  
• Kazanç ve niteli#in arttırılması 

Kent mekânının !ekillenmesi ile ilgili 

• Kentin ta!ıma kapasitesinin do#ru !ekilde belirlenmesi ve bu sınırın zorlanmaması 
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• Kentin ta!ıma kapasitesinin belirlenerek bu kapasitenin zorlanması / kapasitenin 
arttırılması için stratejiler geli!tirilmesi 

• Mekân pazarlamasının üzerinde durulması  
• "stanbul’un, insanların adreslere kolay ula!abilece#i, güven içinde ve özgürce 

dola!abilece#i bir yer olması 
• Tarihi, sosyal, kültürel ve mimari yapıya uygun yapıla!maya izin verilmesi  
• Evlerin restore edilmesi ve tarihi dokunun gündelik ya!amda yerini alması  
• Kentlile!me kültürü geli!tirilmeli  
• Deprem gerçe#inin göz önünde bulundurulması  

 

4.3. TEMALAR GENEL DE"ERLEND#RME OTURUMU  
Arama Konferansının 2. gününde, sabah oturumu genel oturum !eklinde ba!lamı!tır. Bu 
oturumda bir gün önce tartı!ılan ve görü! alınan konular de#erlendirilmi!tir. 
De#erlendirmenin ardından sonuçlar katılımcılara sunulmu!tur. Katılımcılardan bir kısmı, 
"stanbul’un sorununun aslında turizm ana planı olmasının ötesinde, planlama ve kullanım 
sorunu oldu#una i!aret etmektedir. Buna ek olarak, turizm yönetimindeki sorunlar eksenli 
ba!layan tartı!ma, olu!turulması olası bir turizm yönetim platformunun yapısı ve niteli#i 
odaklı tartı!ma ile sürmü!tür. Bu oturumda dile getirilen görü!ler !u !ekilde sıralanabilir: 

Turizm Platformu’nun Kurulması:  
Bir turizm platformunun kurulması ve bu platformun toplumun çe!itli kesimlerinin temsil 
edildi#i üyelerden olu!ması konusunda fikir birli#ine varılmı!tır. Daha çok üniversitenin 
varlı#ı önemsenmi!, platformun sivil bir inisiyatif gibi olması, etkin çalı!abilecek 
mekanizmaya sahip olmasının yararları üzerinde durulmu!tur. 

• Kamu ve özel sektör birlikte çalı!malı, yerel yönetimlerin tüm süreç ve kararlarda etkin 
olmaları sa#lanmalıdır. (Avusturya’da Trol modeli; yerel idare katkısı+özel sektör 
vergisi+denetleme sistemi model olarak incelenebilir.) 

• Bu yapıda yerel yönetimler, özel sektör ve akademiden olu!an temsilciler bulunmalıdır. 
• Platformda sosyal, çevre ve kültürel miraslara ili!kin duyarlılıklar konusunda oto kontrol 

sa#layacak (katılımcının deyi!iyle: frene basacak) bir mekanizmaya ihtiyaç duyulacaktır.  
• STK, Akademisyen ve uzmanlardan destek alan bir yapı olu!turulmalıdır.  
• Platform olu!turulurken STK temsilcileri, planlamacı akademisyenler, tarih ve kültür 

uzmanları üst yönetimi olu!turmalıdır. Önce markanın korunması gerekir. 
• Akademisyenlerin komisyonlarda bütünlüklü planlama açısından yer alması gereklidir. 

Böylece önce !ehrin silueti ve sürdürülebilirli#i ön planda olacaktır. Turizm sonraki 
adımlarda ele alınabilir.  

• Koordinasyon kurulu olu!turulurken iki noktaya dikkat etmeli. Birincisi; koordinasyonu 
olu!turacak kimselerden önce mal beyanlarının alınması. "kicisi; komisyonunun getirim  
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(rant) kaygısı olmayan kimselerden olu!ması ve üçüncüsü; Denetim Mekanizmasının 
olu!turulmasıdır.  

Mali Kaynak Yönetimi: 

• Sivil inisiyatifin içinde oldu#u bir tanıtım komitesi kurulmalıdır. "l özel idarelerinin 
bütçelerinde bu amaçla fon ayrılmalıdır. 

• ‘Destinasyonların’ dünya çapında markala!tırılması çabaları mevcuttur ve ba!arı 
sa#ladıkları gözlenmektedir. Buradaki en büyük görev "stanbul Büyük!ehir Belediyesine 
dü!mektedir. "lçe Belediyeleri ve Büyük!ehir Belediyelerinden ayrılacak bütçe, Turizm 
için olu!turulacak Koordinasyon Merkezinin kullanımına aktarılabilir. 

• Bütçe sa#layabilmek için "stanbul’u ziyaret eden / kalan turistten ekstra ödenek alınması 
uygulaması (Roma Örne#i) getirilebilir.  

Turizm Platformunun Örgütlenme Yapısı:  

• Mekân ve bölge bazında platformlar kurulmalıdır. Üst kurum konuyu da#ıtabilir. 
"htiyaçlar ortak akılla belirlenmelidir. Sonuçlara bölge/mekân bazlı platformların 
çözümleriyle ula!ılabilir. 

• Platformun çok ba!arılı lidere ihtiyacı vardır. 
• Ba!bakana do#rudan ba#lantılı olmalı ve turizm bürokrasisinden uzak hareket edebilmeli 
• Bir tanıtım platformu kurulmalı, bu sivil inisiyatif kentin dönü!ümüne katkı sa#layacak 

faaliyetlerde bulunmalıdır.  
• Bu platform koordinasyonla ilgili olmalı, danı!ma kurulu gibi çalı!malıdır. 
• Merkezden yönetim kolay olmamakla birlikte ama gereklidir. 
• Platformun sivil inisiyatif ölçe#inde kalması, öz denetim yapılanması olabilir. Bu etkiyi 

bilimsel bir !ekilde kullanarak bir öz denetim mekanizması geli!tirilmeli. "stanbul’un 
çıkarlarıyla birle!mi! turizm yatırımlarını yönetmelidir. 

• Alan yönetimi kavramları yönetmelikle belirlenmi!tir. Ancak bu yönetmelik 
kullanılmamaktadır ve alan üzerinden bir yönetim yapılamamaktadır.  

• Tepeden a!a#ı örgütlenme yanlı!tır. Yatay örgütlenme payla!ma ve koordinasyonun 
olabilmesi için daha uygundur. Tabi ki içinde akademisyen ve STK temsilcileri de 
olmalıdır. Ancak turizmci de mutlaka içinde olmalıdır. Modellerden önce bu platformun 
i!levinin ne olaca#ının payla!ılması gereklidir. Seminerlerle turizm sektörünü de 
bilinçlendirmelidir. 

• Farkındalık ve tabandan gelen sivil hareket Avrupa Birli#i’nin temel bakı! açısıdır. 
Mevcut idari yapıda sıkıntılar vardır. Ne kadar merkezi olunmalı ne kadar olunmamalı 
sorunu vardır. Turizm yönetimi farklı düzeylerde sorgulanmalıdır. Bu kapsamda Vakıf ve 
STK örgütlenmelerindeki Avrupa’nın ba!arılı örnekleri ele alınabilir ve yol gösterici 
olabilir. Belediye yapılanması çok büyüyerek hantalla!mı!tır. Yeni çıkan bir 
düzenlemeyle ihtisasla!ma ve ayrı!maya do#ru gidiliyor.  
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#stanbul’da suni çe!itlilik yerine, kentin özgün de$erlerinin sunulması 
stratejisi 

• Turist aynılı#ı de#il farklılı#ı ya!amak için geliyor. "stanbul turizm politikaları 
aynıla!tırmaya kar!ı koymalıdır.  

• "stanbul zaten çok güzel ve etkileyici; sadece anlamlı tanıtımlar yapmak (Katılımcının 
ifadesiyle; tozunu almak) yeterli olacaktır. Olanı korumamız yeterlidir; 
homojenle!meyi engellemeli, orijinali korumalıdır. Turizmin asıl zenginli#i budur. 
Turistin tüm özgünlü#üyle "stanbul’u ya!aması hedeflenmelidir.  

• Deneyim pazarlamasının tüm unsurları, turizm strateji ve taktiklere yansıtılmalıdır. 
(Bu nedenlere dayalı olarak Avrupa‘da sivil halk kendi evini turistlere kiralıyor. Bu 
özgün "stanbul’u ya!atmak için bir yol olarak yaygınla!tırılabilir.) Do#rudan gündelik 
ya!amın içine girilmesine izin veren turizm taktikleri daha geçerli olmaktadır.  

• Markala!ma sorunu üzerinde durulmalıdır. #stanbul markasına nasıl zarar verildi$i ya 
da katkı sa$ladı$ı görülmeli ve ayrıntılarıyla incelenmelidir. Tarih ve kültür 
birikimleri göz ardı edilmemelidir. Markayı yaratan de#erler maddi getirilerin önünde 
tutulmalıdır. Turisti yalnızca alı!veri! yapabilece#i ortamlara götüren uygulamalardan 
uzakla!ılmalıdır.  

• Mevcut turizm anlayı!ı, geleneksel anıt stratejisini temsil eden ve gelen turiste bir !eyleri 
gösterme oda#ında olu!turulmu!tur. Bu yöntem eski bir turizm gelene#idir. Bu yöntemle 
turist ancak bir kez gelir. Yeni turizm yakla!ımında turistler gitti$i yerin havasını 
solumayı tercih ediyor. Turizm stratejilerinin, turistin gitti$i yerde vakit 
geçirmesine odaklandı$ı, !ehrin sokaklarında olmak, !ehrin atmosferine karı!mak 
olarak tanımlandı$ı strateji temellerine ihtiyaç duyulmalıdır. Geleneksel bakı! açısında 
acilen uzakla!ılmalıdır. Turist, ba!ka bir yere gitti#inde yerel gündelik ya!am pratiklerini 
merak eder. Dolayısıyla turiste sunulan suni çe!itlilik yerine, kendi dinamiklerine ait 
/orijinal de#erlerin sunulması gerekir. 

 

4.4. EYLEM PLANI ANA HATLARI VE UYGULAMA ARAÇLARI 
TARTI%MA OTURUMU 
Arama Konferansının ilk gününün de#erlendirildi#i genel oturumun ardından grup oturumları 
düzenine geçilmi!tir. Grup oturumlarında, eylem planlarının ana hatları ve uygulama araçları 
tartı!ılmı!tır. Öne çıkan görü!ler !öyle sıralanabilir: 

#stanbul’da Turizm Tanıtım Stratejileri: 
Kurumsal Yapılanmaya yönelik: 
• Turizm için gerçekle!tirilen tanıtımlar ve söz konusu stratejiler ileti!im uzmanı ajanslar 

tarafından yönetilmelidir. 



 

 
   

33 

• "stanbul turizmi için hedef kitle tanımlaması yapılarak stratejiler bu hedef kitle baz 
alınarak tanımlanmalıdır. Gelen mü!teri kayna#ı ve niteli#inin saptanması tüm tanıtım ve 
pazarlama stratejilerin elzem ba!langıcı olarak kabul görmelidir.  

• Tanıtım çabalarının ortaya çıkardı#ı maliyet, di#er !ehirlerde de mevcut olan “!ehir 
vergisi” vb. uygulamalarla ziyaretçilerden temin edilebilir. Bunlar için yerel yönetim 
bütçelerinden, "stanbul $ehir Kartı (City Pass) vb. turizm hizmetleri üzerinden katkı payı 
alınmalıdır.  

• Belediyeler daha etkin tanıtım çalı!maları yapabilir/yapmalıdır.  
• Tanıtımın yöresel, ulusal ve küresel olarak yürütülmesi ve hazırlıkların farklı dalgalar için 

gerçekle!tirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Tanıtımda hedeflenen ülkeler ve bölgeler 
bölümlendirilerek farklı bölgeler için farklı tanıtım stratejilerine yer verilmesi yerinde 
olur. Tüm bu farklılıkların yönetimi ise "stanbul Turizm Koordinasyon Kurulu, kamu 
kurumları ve yerel yönetimler, STK ve üniversiteler tarafından yapılmalıdır.  

#çeri$e Yönelik 
• Turistler bilgilendirmede kandırılmamalı, özellikle tanıtımda yer alan bilgiler gerçekle 

örtü!melidir. So#uk pazarlama turizm misyonunda yer almalıdır.  
• "stanbul’a ait amblem ve logo çalı!maları yapılmalı; görsel kimlik bütünlüklü bir biçimde 

uygulamalardaki yerini almalıdır. "stanbul deyince akla gelmesi planlanan semboller / 
imajlar belirlenerek turizm çalı!malarının bütünlüklü yapısı içerisinde yer verilmeli; 
marka, slogan ve genel bir "stanbul imajı (somut olmayan de#erler yaratılması) 
yaratılmalıdır.  

• Türk mutfa#ının vurgulandı#ı bir tanıtım önemsenmelidir ve uygulamadaki yerini 
almalıdır.  

• Reklam çalı!malarına duyulan ihtiyaç önemlidir. Ancak sadece reklam filmlerinin de#il, 
edebiyat, sinema ve dizi sektörünün turizm için daha efektif bir biçimde de#erlendirilmesi 
sa#lanmalıdır. 

• Dizilerde geçen mekânların görülmesine ili!kin taleplerin de yarattı#ı fırsatlarla, filmlerde 
ve kitaplarda olu!an mekânların görünmesine ili!kin turlar ve aktiviteler 
gerçekle!tirilebilir ve bu kapsamda yeni pazarlar yaratılabilir. (Fatih Akın’ın filmlerden 
yola çıkarak Alman turistler "stanbul’daki bu mekânları görmek istemekte) 

• De#erlerimizin tanıtımının yapılması ve yaratıcı mesajlar olu!turulması gerekir.  
• Algı ara!tırmaları yapılmalıdır. Algı çalı!ması yapıldıktan sonra, tanıtım sayesinde turistin 

planladı#ından daha uzun kalması ve bir daha gelme isteklili#i yaratılmaya çalı!ılmalıdır.  
• "stanbul için tutarlı ve sürdürülebilir bir marka vaadi sunulmalıdır.  
• "stanbul büyüsü vurgulanarak; bu büyü içerisinde alt markalar yaratılabilir.  
• "stanbul’un de#eri sürdürülebilir olmalıdır, bu !ekilde planlanmalıdır.  
• "stanbul tanıtımında dünya çapında tanınan yazar, yönetmen, oyuncu vb. itibarlı 
!ahsiyetler yer almalıdır.  
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#leti!im Aracına Yönelik 
• Görsel i!itsel bro!ür ve bilgilendirmenin önemi göz ardı edilmemelidir.  
• Co#rafi bilgi sistemi programlarından faydalanılarak, ula!ıma entegre koordinasyon 

sistemi sa#lanarak, gidilmek istenen güzergah ve mevcut ziyaret yerlerinin bilgisinin 
verilebilece#i bilgilendirme sistemleri geli!tirilerek uygulamalardan faydalanılmalıdır. 

• Do#ru tanıtım stratejileri seçilmelidir. Bakanlı#ın yurtdı!ı tanıtım çalı!maları yetersizdir. 
Mü!avirlikler tanıtım çabalarında önemli bir role ve potansiyele sahip olup söz konusu bu 
potansiyel daha efektif bir biçimde kullanılmalıdır.  

• Mikro tanıtım önemlidir/önemsenmelidir. Yurt dı!ında okuyan Türk ö#renciler, 
Türkiye’de okuyan yabancı ö#renciler gibi alternatifler mikro tanıtım kayna#ı olarak 
de#erlendirilmelidir. Devlet tarafından yönetilen merkezi ileti!imden daha çok bireylerin 
yönetti#i ileti!im üzerinde durulmalıdır.  

• Küçük aktörlerin tanıtım kapasiteleri (harita, enformasyon, para yerine ayni destek vb.) 
geli!tirilmelidir. 

• Turistin bireysel tercihlerine uygun tanıtım yapılmalıdır. !
• Kurulacak enteraktif web siteleri ile gelen ziyaretçilerden geni! ve sık bir biçimde geri 

besleme alınmalıdır.  
• A#ızdan a#za pazarlama / kulaktan kula#a tanıtım önemsenmeli ve tanıtım stratejileri 

içerisindeki yerini almalıdır.  
• Medyanın yanlı ve ayrımcı davranması engellenmeli/önlenmelidir. 
• Acentelere duyulan güven problemlerin ortadan kalkması için çaba gösterilmelidir.  
 
Turizminde Yeni Teknolojiden Faydalanabilme 
• Web sitesi ve portal düzenlemelerin yapılabilmesi için Turizm Bakanlı#ının söz sahibi 

olabilece#i, google eri!iminden faydalanılması gerekmektedir. 
• GSM operatörlerinin sundu#u fırsatlardan faydalanılmalıdır.  
• Sanal rehber olu!turulmalı ve aktif bir biçimde kullanılmalıdır. 
• Turizme yönelik alanları anlatan enteraktif bilgilendirme sa#lanmalıdır. 
• "leti!im ve koordinasyon için portal olu!turulmalıdır. Genel bir portal oldu#unda 

müzelerin açılı! kapanı! saatleri, hava durumu vb. turizm alanındaki tüm bilgiler buradan 
aktarılabilir. "ngilizcesi ve farklı dil seçenekleri de sa#lanmalıdır. Portal, ziyaretçi gözüyle 
de#erlendirilip !ekillendirilmelidir. Etkinlik takvimi olmalı; sinema+tiyatro+konser+ 
mahalle gibi etkinlikleri içeren, yenilenen bir dijital kent rehberi de yapılmalıdır.  

• "stanbul Turizm navigasyonu hazırlanmalıdır.  
• Etkin bir enteraktif web sitesi olu!turulmalı. Siteye sektör katılım ve katkıda bulunmalıdır. 

Ziyaretçi izlenim ve geri bildirimlerine yer verilmelidir.  
• Web sitesi ve di#er tanıtım faaliyetleri için fon olu!turulmalıdır.  
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#stanbul Turizm Yönetimi / Platformu  
• "#$%&'()!*)%$+,-.(!/(-().%)0!12!$(-34.3&!+%-/)0!/(-(.)%-!12!%/$5-)2-!%-%#0&6%!

/,,-63&%#7,&(!#%8)%7%&!'3-!.2-/2462&!75&2$3.3!#%8)%&.%)060-9. 
• STK ve Turizmcilerin bir arada yer aldı#ı bir yapı olu!turulmalıdır.  
• Koordinasyonlarda farklı sektörlerin -Kamu/özel sektör/STK/Üniversite- dengesi 

gözetilmeli ve ortak akıldan daha fazla faydalanılmalıdır.  
• Sistemin kendi kendini denetleyebildi#i öz denetim yaratılmalıdır. Sivil inisiyatifler 

gündeme gelebilir. Belirli e!ikler tanımlanabilir. Bu e!iklerin a!ılması engellenebilir.  
• Karde! !ehirlerin önemi vurgulanarak Belediyelerin bu kapsamda fonlar ayırması ve bu 

fonların kullanılarak turizm için fırsatlar yaratılması sa#lanmalıdır.  
• Tarihi ve kültürel envanterin eri!ilebilir hale getirilmesi. 
• Yönetim / Platform a!a#ıda yer alan unsurlardan olu!malıdır: 

1. Farklı sektörleri içeren üst yapı 
2. Birden fazla tanıtım stratejisi 
3. Küçük aktörler üzerinden tanıtım hizmeti 
4. Tasarım 
5. Toplumun bütününe yayılmı! bir tanıtım  
6. Marka yönetimi. Marka yönetimi kültürel miras üzerinden olmalı. Slogan 

‘"stanbul’da kültürümü arıyorum’ olabilir. Ortak amaç belirlenmeli. Somut ve 
soyut de#erleri göz önünde tutan ço#ulcu bir yakla!ım olu!turulmalıdır. 

Örgütlenme modeli !u !ekilde olmalıdır: 
1. Mü!teri odaklı; talep sahibine odaklı 
2. Alt yapı sunmalı; hukuk, finans gibi 

• "stanbul Belediyesi organizatör ve/veya koordinatör rolünde denetleyen ve me!ruiyet 
kazandıran bir fonksiyon üstlenebilir (tersi de olabilir). 

• Farklı sektörlerin temsil edildi#i bir koordinasyon merkezi kurularak sektörler arası 
koordinasyon sa#lanmalıdır.  

• Merkezden de#il yerelden bir "stanbul Turizm yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.  
• Sistem kendi içerisinde kendini yönetmeli / Platform kendi kendini denetleyerek öz 

denetim sa#lanalı. Piyasa do#ası içerisinde kendi yolunu bulacaktır ama bunun planlı 
programlı, kontrollü bir biçimde yapılması gereklidir.  

 
Turizmde Çe!itlilik ve Potansiyeller  
• Türk ça#da! sanatlarına turizm alanında talep mevcut olup bu kanal daha aktif bir 

biçimde ele alınmalı ve de#erlendirilmelidir.  
• Uluslar arası tematik festivaller yaratmak ve katılımı (yemek, Hıdrellez, Münir Nurettin 

Selçuk gibi unsurlar bu kapsamda ön plana çıkartılabilir) desteklemek 
• "stanbul kentinin tarihsel katmanlarını (Bizans gibi) ya!ayabilecekleri/deneyebilecekleri 

mekânlar ve deneyim alanları yaratılabilir.  
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• Alternatif turizm güzergâhları, turizm türleri üzerinde durulmalıdır. 
 
 
 

%ehir ve %ehir Sakinleri için #stanbul 
• "stanbul evrensel bir de#er olup "stanbullu olmayanların da "stanbul’a sahip çıkmaları ve 

itina etmelerini sa#layacak politikalar geli!tirilmelidir.  
• Kentsel dokuların ya!amaya devam etmesi önemlidir. Semtlerin sadece otel, restoran ve 

hediyelik e!ya satan birimlerden  olu!an alanlar olmaktan uzakla!ması gereklidir.  
• Kentte mal olmu! yerle!ik semt, cadde sokak isimleri de#i!tirilmemelidir. Orijinallik ve 

otantik yapı korunmalıdır.  
• Kentsel dönü!üm -5366- tamamen de#i!tirilmelidir. 
• "stanbul TOK" yapılarından/konutlarından ba#ımsız hale getirilmelidir. Kentin do#al 

yapısı, TOK" çözümleri ve yapılarıyla zarar görmektedir.  
 
#nsan Kaynakları ve #lgili Konular 

• "ngilizce dı!ındaki yabancı diller de ö#renilmelidir. 
• Turizm Meslek Liseleri ile ilgili e#itim mevzuatı gözden geçirilmeli, staj dönemleri 

uzatılmalıdır. 
• "! Kanunu’nda belirlenmi! olan çalı!ma saatleri turizm çalı!anı konusunda esnetilmelidir. 

Yasaya göre 30 saatten fazla çalı!tırılmamaktadır. Ancak bu sektörün gereksinimlerini 
kar!ılamamaktadır. 

• Do#um yapan personele günlük 1,5 saat izin verilmelidir. Çalı!anların daha iyi !artlarda 
çalı!abilmesi ve annelik gibi rolleri için gerekli zamanın ayrılması gibi düzenlemeler 
turizm alanındaki çalı!ma iste#ini ve i!e ba#lılı#ı arttırarak turizme önemli bir unsur 
olarak geri dönecektir.  

• "nsan kaynakları, çalı!anların haklarıyla ilgili mevzuat eksi#i mevcut oldu#undan, 
platform içerisinde STK temsilcilerinin ve turizmcilerin yer aldı#ı bir yapı kurulabilir.  

• Belli müzelerin eserleri farklı müzelerde sergilenebilir, tematik müze açılabilir. 

Mevzuat 

• Mevzuat için hukukçuların bir arada yer aldı#ı odak grup çalı!maları yapılmalı, ortak 
akılla çözümler bulunmalıdır.  

• "hale yasasında fiyat kriterinden çok, nitelikli proje kriteri getirilmelidir. 

"nsan Kayna#ı ile ilgili Mevzuat 

• "nsan kaynakları ve mevzuat ili!kisindeki açıklar/bo!luklar gözden geçirilmeli ve gerekli 
tedbir alınmalı, düzenlemeler yapılmalıdır. 

Turizm Türlerini "lgilendiren Mevzuat 
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• Turizm Tekneleri Yönetmeli#i, uygulanabilir gerçekli#e uymamaktadır. Bu kapsamda 
mevzuat çalı!malarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

• Zihniyetin de#i!mesi gerekir. Devletin otelleri yaptık, ellerine verdik bizim istedi#imiz 
gibi çalı!sınlar zihniyetinden vazgeçmesi gerekir.  

• $ehir konaklama vergisi sistemi getirilebilir. 
• Her türlü yatırımın bakanlık ve devlet tarafından uygunlu#unun gözetilmesi gerekir. 
• Sektörün STK görü!ünü alabilmesi için sektör/STK koordinasyonu sa#lanmalı ve 

mekanizmalar olu!turulmalıdır.  
• Turistin konaklaması ile ilgili mevzuat esnetilmeli. Gri bölgeler kayıt altına alınmalı. 
• Kültür, Turizm ve ilgili bakanlıkların turizmin önünü kesen de#il çözümler üreten 

bakanlık olmasına ihtiyaç duyulmakta. (Özellikle otelcilik mevzuatında hızlı çözüm 
üretecek mevzuat belirlenmesi ve kriterlerin günün ko!ullarına göre güncellenmesi.)  

• Sektörün de genel gidi!attan sorumlu oldu#unu kabul etmesi, Bakanlı#a kendi isteklerini 
kabul ettirmek için çalı!ması gerekiyor. Kriterlerin günün ko!ullarına göre revize 
edilmesi gerekir. 

• Tarihi ve kültürel varlık rotalarının özgünlüklerine zarar verecek amaçlarla kullanılmasını 
önleyecek mevzuat de#i!iklikleri yapılmalıdır. Tabela kirlili#i mevzuat ile önlenmelidir. 
Yasalar, hem !ehri hem de ya!ayan insanı korumaya yönelik olmalıdır. Kentsel dönü!üm 
projelerinin toplumla barı!ık ve dayatmasız olması gerekir. "stanbul’un siluetine zarar 
veren ve "stanbul koruma planlarına aykırı olan özel statülü alanlara izin veren mevzuat 
de#i!tirilmelidir. 

• Yasaklayıcı yerine düzenleyici yakla!ım; 

• küçük aktörler için mevzuat 

• çe!itlili#e imkan veren mevzuat (tur rehberli#i kokartı) 

Mekansal Planlama/Da#ılım ile "lgili Mevzuat 

• Mevzuatta, bazı alanlarda hızlı çözüme yönelik maddeler olmalıdır.  
• Yapıların koruma kullanma dengesini sa#layacak kontrol mekanizmaları 

olu!turulmalıdır. Kentsel dokuların ya!ayan organizmalar oldu#u unutulmamalıdır. 
• "stanbul’un ye!il alanlarına, yakın çevresine ve hinterlandına yapılacak olan her türlü 

konut, alt yapı, enerji vb. yatırımların, Ula!tırma, Çevre ve $ehircilik, Su "!leri ve Orman 
Bakanlıkları tarafından turizmin geli!mesi perspektifiyle uyumlulu#unun gözetilmesi 
gerekir. Alınacak kararlarda, sektörün ve sivil toplum kurulu!larının görü!lerinin 
alınması gerekir.  

• "stanbul imar yönetimin esnek hale getirilmesi zaruridir. "stanbul TOK"’den muaf hale 
getirilmelidir. Yapıların koruma kullanma dengesini sa#layacak kontrol 
mekanizmalarının olu!turulmasına (tarihi yapılar) ihtiyaç duyulmaktadır.  

• "stanbul do#ası, yakın çevresi ve hinterlandına yapılacak her türlü konut, alt yapı, enerji 
gibi yatırımların (deniz, ula!tırma, su i!leri, orman, çevre) turizmin geli!mesi 
perspektifiyle uygunlu#unun gözetilmesi gereklidir.  
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5. ARAMA KONFERASI SONUÇLARI 
9-10 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekle!tirilen "stanbul Turizm Ana Planı "kinci Arama 
Konferansı, "stanbul Turizm Ana Planına yönelik Vizyon ve "lkelerin Belirlenmesi genel 
oturumu ile ba!lamı!tır. Kahve aralarıyla birbirinden ayrılan üç adet tema odaklı oturum 
gerçekle!tirilmi! ve ilk gün bu !ekilde tamamlanmı!tır. Tematik oturumlarda, sırasıyla !u ana 
ba!lıklar altındaki sorulara yanıtlar aramı!tır: 

• "stanbul’da Turizm Nasıl Çe!itlendirilebilir? 
• "stanbul’un Turizm Alt Yapısı Nasıl Daha Güçlü Hale Getirilebilir?  
• Turizm "stanbul’un "htiyaçlarıyla Nasıl Örtü!ebilir? 

Arama Konferansının ikinci gününde bu temalardan çıkan sonuçlar genel bir oturumla tüm 
katılımcıların görü! ve önerilerine sunulmu!tur. Ardından eylem planlarının ana hatlarının ve 
uygulama araçlarının tartı!ılması sa#lanmı!tır.  

Arama Toplantısı’nın, sınırlı sayıdaki katılımcı kontenjanının, sektörün ve konusunun 
mümkün olabilen en yetkin temsilcilerden olu!an katılımcı profilini içermesi ve farklı 
sektörlerin görü! ve önerilerine açılarak gerçekle!tirilmesi hedeflenmi!tir. Katılımcıların; 
29’u kamu kurumlarından, 19’u özel sektörden, 23’ü sivil toplum kurulu!larından ve 8’i de 
"stanbul’daki çe!itli üniversitelerden akademisyenlerden olu!mu!tur. Toplantıda Turizm Ana 
Planında de#erlendirilmek üzere önemli görü!, öneri ve de#erlendirmeler yapılmı!tır. 

Konferansın ilk oturumu genel oturum biçiminde gerçekle!tirilmi!tir. Bu oturumda, daha çok 
“tarihi ve kültürü” ile öne çıkan, bunu “özgün de$erleri” ile bezeyen ve alternatifler 
sunabilen, bununla birlikte turizm altyapısında kaliteye ve niteli$e yönelik kaygıları 
olan bir kent vizyonu ifade edildi#i görülmü!tür. Bu vizyon, "stanbul Turizm Ana Planı Veri 
Toplama "!i çerçevesinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin daha önce yapmı! oldu#u 
analizlerden ve sentez raporundan çıkan benzer sonuçlarla da örtü!mektedir. Turizm 
sektörünün geni! kapsamlı katılımcıları tarafından da bunun teyit edilmi! olması memnuniyet 
vericidir. Vizyonla birlikte ilk oturumda tartı!ılan ikinci konu ise, turizmin temel ilkelerinin 
neler olması gerekti#i ile ilgili olmu!tur. Katılımcılar, “ilke” kavramını zaman zaman 
“temenni”, zaman zaman ise “amaç/hedef” çerçevesinde ifade etmi!lerdir. "stanbul için en 
önemsenen ilke, kültürel mirasın ve özgün de$erlerin korunması olarak dile getirilmi!tir. 
Kent turizmi modeliyle öne çıkan "stanbul için tarih ve kültür odaklı bir kent turizminin 
i!aretleri bu oturumda a#ırlıkla üzerinde durulan konu olmu!tur. Yerel kültürlerin 
korunması, tarihi mirasın ön plana çıkarılması, buna kar!ılık turistikle!tirmenin önüne 
geçilmesi, özgün niteliklerini kaybettirmeden kültürel ve do$al varlıkları yerel 
dinamikleriyle ve ola$an seyriyle sunmak konuları üzerinde durulmu!tur. Bütün bunların 
birer pazarlama unsuru olması de$il, gündelik ve do$al haliyle turizmin parçası 
olmasının anlamlı olaca#ı vurgulanmı!tır. Kentte mevcut haliyle turizmin Tarihi 
Yarımada’ya sıkı!mı! oldu$u, çe!itlendirilmesi gerekti$i belirtilmi!tir. Katılımcıların 
mensubu bulundukları sektör itibariyle bilgi/deneyim sahibi oldukları sa$lık, gençlik, kültür 
turizmi gibi çe!itli alternatif turizm türleri dile getirilmi!tir. 
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Kentin turizm dünyasında geleneksel mecraların dı!ında yeni medya uygulamalarıyla ve 
dijital olarak etkin bir !ekilde yer alması gerekti$i vurgulanmı!tır. Bir turizm pazarı olarak 
turizmin kalitesine yönelik sorunlara i!aret edilmi!tir. Hem turizmde hizmet veren insan 
kayna$ının kalitesinin, hem konaklama vd tesislerin kalitesinin arttırılması gerekti#i 
vurgulanmı!tır. Kentte, turizme yönelik olsun ya da olmasın, mutlaka ve en vurgulu biçimde 
do$al de$erlerinin ve sürdürülebilirli$inin korunması, ye!il alanların arttırılması 
gerekti#i belirtilmi!tir. Turizmin iyi yönetilemedi#i, “"stanbul’da turizm i!inin bir sahibi 
olması gerekti#i” belirtilmi!tir. Kurumlar arası e!güdüm, temel ilkelerde uzla!ma sa#layacak 
ve payda!lar arasında koordinasyon sa#lanmasında liderlik edecek bir yapılanmanın 
çerçevesinde toparlanılmasının uygun olaca#ı ileri sürülmü!tür. 

Kentin ve kentlinin turizmle pozitif ili!ki içinde olmasının sa#lanması, kentle ilgili 
kararların “kentli” odaklı alınmasıyla, turizmden gelen katma de$erin tüm kente 
yansıtılmasıyla sa#lanabilece#i ifade edilmi!tir. Pazarlama politikalarının nasıl olması 
gerekti#ine ili!kin çok de#erli görü!ler sunulmu!tur. Turizm pazarının tanımlanmasına, 
hedeflere ula!mada ele alınacak çerçeveye ili!kin yapı üzerinde durulmu!tur. 

Genel oturumun ardından, grup oturumlarıyla ilk tema tartı!maya açılmı!tır. "lk temanın 
konusu: #stanbul’da Sürdürülebilir Bir Turizm #çin Hangi Türlerin Geli!tirilmesi Uygun 
Olur? sorusuyla katılımcılara sunulmu!tur. Bu sorunun yanıtı olarak, mevcut "stanbul 
turizminde öne çıkan turizm türleriyle, mevcutta olmadı#ı halde potansiyel görülen turizm 
alanlarına i!aret edilmi!tir. Birkaç farklı grupta yer alan tartı!malarda tarihi ve kültürel 
turizme referans veren (etkinlik, inanç turizmi gibi) turizm türlerinin geli!tirilmesi üzerinde 
durulmu!tur.  

Vizyonda da belirtildi#i gibi, turizm stratejilerinin "stanbul’da geli!me potansiyeline sahip en 
önemli turizm türü olarak kültür ve tarih üzerine kurulmasının uygun olaca#ı sonucuna 
ula!ılmı!tır. Kültür ve sanat, bu oturumda birkaç soru sonra gelen "stanbul’un hangi 
kulvarda ko!ması gerekti#inin soruldu#u oturumda da oldu#u gibi önemli görülmü!tür. Bu 
ba#lamda dile getirilen ve üzerinde önemle durulan bir ba!ka konu ise, kentin tarihinin 
#stanbul’un fethi ile ba!lamadı$ı, daha önceki medeniyetlerin de evrensel kültür mirası 
bakımından önemli oldu$u ve korunmasının gereklili$i olmu!tur. 

Katılımcılara turizmin çe!itlendirilmesindeki kırmızı-sarı ve ye!il çizgilerin neler olabilece#i 
soruldu#unda, do#al ve kültürel de#erlerin korunması, di#er yanıtlarla tutarlılık arz etmi! ve 
kırmızı çizgi ile korunması gereklili#i üzerinde durulmu!tur. Bu ba#lamda, kurvaziyer 
turizmi, restorasyon projeleri, havaalanlarının kapasitelerinin arttırılması gibi iyi 
yönetilmeye ve stratejik dü!ünmeye muhtaç sorun alanları ifade edilmi!tir. Ye!il 
çizgilerle ise, turizmin çe!itlendirilmesine ve içeri#inin zenginle!tirilmesine yönelik görü!ler 
dile getirilmi!tir. 

Bu oturumdaki di#er bir soru; tüm bu geli!meler çerçevesinde turizm yatırımlarının 
konumlanmasını de#erlendirmeye yönelik olarak tasarlanmı!tır: Turizm yatırımlarının 
kar!ıla!tı#ı riskler, iki ana ba!lık altında de#erlendirilmi!tir. Bunlar; fiziksel ve sosyal 
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risklerdir. Fiziksel risklerin, beklendi#i üzere sosyal risklerden çok daha fazla üzerinde 
durulmu!tur. Fiziksel risklerin ba!ında çarpık kentle!me, kentsel dönü!ümün yerel dokuya 
olan tahribi, kent kimli#ini yok eden tek elden çıkmı!çasına birbirine benzeyen projeler vb 
olarak ifade edilmi!tir. 

Arama Konferansındaki ikinci tema, #stanbul’un turizm alt yapısı nasıl daha güçlü hale 
getirilebilir? #stanbul nasıl tanıtılmalıdır? sorusuyla !ekillenmi!tir. Bu soruda yanıtların, 
sorun-potansiyel ve öneri çerçevesinde geli!tirilmesi istenmi!tir. Ancak bazı sorunlar 
belirtildi#i halde öneri geli!tirilmemi!, ya da sorun olarak i!aret edilmedi#i halde öneri 
geli!tirilebilmi!tir.  

Turistin "stanbul’a çekilmesi ve tekrar gelmesiyle ilgili olarak ifade edilen sorunlar, tanıtım ve 
marka olarak konumlanması çerçevesinde sunulmu!tur. Marka ileti!imi, tanıtımla ilgili 
materyalin niteli#ine ili!kin sorun tanımı yapılmı!tır. Di#er taraftan #stanbul’un turizm 
pazarında konumlanmasıyla ilgili olarak bir üst kurumun eksikli$ine yine i!aret edilmi!, 
kamu kurumunun hem yeterince hızlı ve etkili olamadı#ı hem de siyasi olarak belli bir görü!e 
hitap etmesi uygun görülmemi!tir. Bu konudaki öneriler ise oldukça çe!itlendirilmi!tir. 
Tanıtım için dijital kanalların arttırılması, içeri$in düzenlenmesi, örgütlenmeye yönelik 
yapısal öneriler geli!tirilmesi söz konusu olmu!tur. Bütün bu öneriler içinde en yo#un 
!ekliyle üstünde durulan konu, tanıtımın pazarlanma biçimi, içeri#i ve bundan sorumlu bir üst 
kurulun yapısal özelliklerine ili!kin olmu!tur. 

Turistlerin "stanbul’daki kalı! süresinin uzatılması "stanbul’daki turizm vizyonu içinde 
üzerinde durulan konular arasındadır. Bu ba#lamda kalı! süresinin kısa olmasının sebepleri 
arasında turizmin çe!itlilik arz etmemesi ve alt yapı olanaklarındaki eksiklik 
belirtilmi!tir. Buna yönelik olarak ören yerlerinin daha etkin kullanımı, kırsal alanların  
yapılacak düzenlemelerle turizme katılmasının sa#lanması önerilmi!tir. 

Turistin ula!ım, ileti!im ve bilgilendirme olanakları, özünde turistin ihtiyaç duydu#u altyapıyı 
konu almaktadır. Birbirinden ayrı gibi görünse de, ula!ım ile ileti!im ve bilgilendirme 
olanakları arasında çok yakın ili!ki vardır. Bu ba!lık altında en kayda de#er sorun, ula!ım 
sorunudur. Ula!ım sorunu kentliler için oldu$u kadar hatta belki daha çok turistler için 
problem olmaktadır. Turistleri yönlendirici ve hizmet almalarını kolayla!tırıcı bilgi-veri 
eksikli#i ve turistler için ayrı fiyat vb. uygulamalar gibi olumsuzluklara sorun olarak 
de#inilmi!tir. 

Turistlerin ticari ve ekonomik aktivitelerinde daha çok kültürel de#erlere ili!kin sorunlara 
de#inilmi!tir. Potansiyel görülen de#erler ise "stanbul’un özgün co#rafyasının do#urdu#u 
olanaklar olarak ifade edilmi!tir. Bu paralellik çerçevesinde öneriler de geli!tirilmi!tir: 

Yetersiz ve niteliksiz i!gücü probleminin yanısıra misafirperverlik ve özgün kimlik 
potansiyel olarak gösterilmi! ve söz konusu insan kaynakları sorunlarının çözümünde 
yabancı dil e$itimi vurgulanmı! ve yabancı dil e#itiminin küçük ya!larda ve özellikle 
ilkokulda ba!laması ve iyi !ekilde ö#retilmesi gereklili#i vurgulanmı!tır.  
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Arama Konferansı’nın 3. Teması, turizmin yapısal özellikleri ile "stanbul’un ihtiyaçlarının 
nasıl ba#da!tırılaca#ının sorgulanması üzerine kurulmu!tur. Ele alınan ilk soru, hangi turizm 
yatırımlarının "stanbul’un sosyo-kültürel ve mekânsal yapılarına uygun olaca#ını konu 
almı!tır. Yukarıda sıralanana ba!ka sorularda oldu#u gibi bu soruda da katılımcılar, zaman 
zaman önerilerini, zaman zaman ise temennilerini sıralamı!lardır. Bu noktada "stanbul’un 
Türkiye’nin en büyük kenti olarak sahip oldu#u ve en ba!ta ya!ayanlar olarak kentlileri 
yakından etkileyen sorunlara i!aret ettikleri alanlar söz konusu olmu!tur. "!aret edilen bu 
alanlar, #stanbul’da turizm sektörü geli!sin ya da geli!mesin, kentlilerin ya!am kalitesini 
do$rudan etkileyen sorun alanlarıdır. Ula!ımda deniz yolunun daha yo$un kullanılması, 
tiyatro vb kültür altyapıları, uluslar arası sosyal etkinlik alanları, açık hava gösteri 
alanları, ye!il alanlardaki eksikler bunlar arasındadır. Di$er taraftan turizm tesislerinin 
küçük ölçekli olması, kentin dokusunu bozmaması, kent merkezinin dı!ında olması, 
restorasyonların aslına uygun olmasına özen gösterilmesi gibi konulara i!aret edilmi!tir. 

Kentteki sosyal problemlerin çözümünde turizmin nasıl de#erlendirilece#i sorusuna 
katılımcıların daha çok i!sizlik sorununa yönelik çözümle, yani istihdam olanaklarıyla 
ili!kilendirerek yanıt vermi! oldukları tespit edilebilir. 

Turizmin sürdürülebilir istihdam yaratmadaki rolüne yönelik olarak bir kısım dü!üncenin 
formel sistemle ilgili oldu#u ve te!vik, hibe vb. ile ili!kilendirildi#i görülmü!tür. Sosyal 
yapıyla ilgili olarak ise dü!üncelerin kentlilerin, sektör çalı!anlarının e#itim durumu ile 
ili!kisinin kuruldu#u görülmü!tür.  

Kentsel ya!amın pahalıla!masına olan olumsuz etkisinin de#erlendirildi#i soruda ise, iki ayrı 
görü! ortaya çıkmı!tır. Bir grup katılımcı, kentsel kalitenin artı!ı kar!ısında ya!am 
maliyetlerinin artaca$ı ve bundan kaçı! olamayaca$ı konusunda görü! bildirmi!tir. Di#er 
bir grup görü!e göre ise, kentsel çevreye yapılan tüm yatırımlar aynı zamanda turizme 
yapılan yatırım anlamına gelmektedir. Bu nedenle kentsel çevrenin kalitesini 
yükseltmek, katılımcı süreçle yönetimi sa$lamak küçük imalatçının ve yaratıcı 
sektörlerin geli!mesini desteklemeye katkı sa#layacaktır yönünde olmu!tur.  
 
Bu oturumdaki son soru, Turizmin "stanbul’da gelebilece#i son noktanın neresi oldu#udur. 
Katılımcılara bu sorunun sorulmasının özündeki amacı, tüm yatırımların kentsel mekânsal 
geli!melerin, sosyal etkilerinin artık nerede tahammül edilemez düzeye gelece#ini, kentin ve 
kentlilerin ta!ıma kapasitesinin nerede dolaca#ını de#erlendirmeleri idi. Katılımcılar 
verdikleri yanıtlara göre; daha çok turizmin gelecekte nasıl olması, hangi özelliklerinin ön 
plana çıkmasının uygun olaca#ına yönelik görü! belirtmi!lerdir. Katılımcıların bir kısmı 
turizmin yapısal/niteliksel boyutunu dikkate alarak yanıtlanmı!, bir kısım yanıt ise kent 
mekânının !ekillenmesiyle ilgili dü!ünce belirtmi!lerdir. Turizmin yapısal özelliklerinde en 
çok "stanbul’un alternatif turizm türlerine yönelmesinin uygunlu#u/gereklili#i üzerinde 
durulmu!tur. 
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Tüm bu de#erlendirmelerden çıkan önemli sonuçlardan birisi, #stanbul’un sorunlarının 
aslında turizm ana planı çerçevesinde ele alınmasına ra$men özünde kentin planlama 
sorunları oldu$u, kentlilerin ya!am kalitelerinin artırılmasının zaten turizm için de 
elveri!li sonuçlar do$uraca$ına olan inançlarını ifade etmeleridir. 
 
Soruların önemli bir kısmına verilen yanıtlar iki önemli noktaya i!aret etmektedir: Bunlardan 
ilki, "stanbul’un turizm vizyonunun ve alternatif turizm türleri arasından en öncelikli olan 
konunun kültür ve sanat eksenli bir turizm yapılanmasına i!aret etmesi olmu!tur. Tartı!ma 
olmaksızın hemfikir olunan bir di#er konu da "stanbul’da turizmin örgütlenmesinde bir 
problem ya!andı#ına yönelik dü!üncedir. Turizmin yönetimine ili!kin bir platform 
kurulmasına ve üyelerinin, toplumun çe!itli kesimlerinden olmasına, üniversitenin ve 
sivil toplumun mutlaka temsil edilmesi gerekti$ine i!aret edilmi!tir. Turizm platformunun 
mali kaynak yönetimi için önerilen bir model olmamakla birlikte bazı yurtdı!ı örneklerin 
model alınabilece#i belirtilmi!tir. 
 
"stanbul’da turizmin, "stanbul’un özgün de#erlerini ön plana çıkartan biçimde 
kurgulanmasının uygun olaca#ı kanaati hakim olmu!tur. Tanıtımların içeri$inin, derinli$i 
olan, bir hikayenin/bir kurgunun parçası olarak tanımlanmasının uygun olaca#ı 
sonucuna varılmı!tır. 

Eylem planlarının tartı!ıldı#ı son oturumda "stanbul’un tanıtım stratejileri kapsamında 
geli!tirilen pratik öneriler bazı bakımlardan turistlerin seyahatlerini kolayla!tırmayı hedef 
alırken bazıları ise çe!itli kamu kurumlarının elini ta!ın altına sokmasının uygun olaca#ına 
i!aret etmi!tir. Eylem planları, turizmin içeri$ine yönelik olarak amblem, logo gibi görsel 
tanıtım elemanlarından akılcı bir !ekilde yararlanmayı desteklemektedir. Bunun yanı sıra, 
algı çalı!maları yapılması, turistlerin uzun kalmasında etkili olabilecek verilere ula!mayı 
sa#layaca#ından önemlidir. 

Eylem planında de#erlendirilen konulardan bir di#erinin de ileti!im araçlarına yönelik oldu#u 
görülmü!tür. Hem görsel, hem dijital mecraların gerekti#i !ekilde kullanılmasının çok yerinde 
olaca#ı sonucuna ula!ılmı!tır. #stanbul hakkında etkili ve hızlı bir !ekilde bilgi sa$laması 
için hızlı hizmet veren kurumsal bir kimli$e sahip bir formel web sitesinin bulunmasının 
çok gerekli oldu$u tüm katılımcılar tarafından kabul edilen ve vurgulanan bir konu olmu!tur. 
"nsanlarımızın turistlere kar!ı iyi niyetli, her zaman yardımcı olmak isteyen iyi yönlü bir yüzü 
oldu#una i!aret edilmi!tir. Ancak buna kar!ılık bir de karanlık yüzün oldu#u ve bu yüzün, 
geleneksel konuk severli#imizin çok dı!ında oldu#u kabul edilmi!tir: turistlere fahi! fiyatla, 
gereksiz bir ısrarla ili!ki kurmak istenmesi bu konuda dile getirilen ortak sorunlardır. 
Katılımcılar turizm sektöründeki pek çok sorunun insan kalitesinin artmasıyla geli!ece#i 
kanaatini beyan etmi!lerdir.  

Tarihi, kültürel birikimi, özgün co#rafyası ve do#al de#erleri ile e!siz bir kent olan 
#stanbul’un turizm kaynakları hem çok önemli potansiyellere sahiptir hem de iyi 
yönetilememesi durumunda pek çok soruna zemin hazırlayabilecek niteliktedir. 
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Dolayısıyla #stanbul için geli!tirilecek olan turizm vizyonu, konuya çok geni! bir bakı! 
açısıyla bakmayı gerektirmektedir. Var olan potansiyelleri fırsata dönü!türebilmek, mevcut 
küresel e#ilimlerin do#ru yorumlanmasıyla ve “hedef” olarak tanımlanan konum için uygun 
stratejiler geli!tirilmesi ile mümkün olabilecektir. "stanbul için tanımlanan hedefin mutlaka 
“sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent” temel ilkeleri 
çerçevesinde üretilecek stratejiler üzerinden kurgulanması gerekti#i bu konferansın sonuçları 
ile de teyit edilmi!tir. Bu ba#lamda, kültür turizmi öncelikli olmak üzere di#er turizm 
türlerinin de geli!tirilerek "stanbul’daki turizm aktivitesinin çe!itlendirilmesi için 
katılımcıların görü!lerinin alınması, bilgi birikim ve deneyimlerinin payla!ılması büyük önem 
ta!ımı!tır. 

"stanbul Büyük!ehir Belediyesi adına Bimta! tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 
yaptırılan Turizm Ana Planı Veri Toplama "!i çerçevesinde "stanbul Büyük!ehir 
Belediyesi’nin turizm vizyonunun ve politikalarının belirlenmesi ve bunları uygulamaya 
geçirecek eylem planlarının geli!tirilmesi konusunda çok de#erli katkıları olan payda!larla 
ilerleyen a!amalarda da deneyimlerinden yararlanılması çalı!mayı zenginle!tirecektir.  
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ĠSTANBUL TURĠZM ANA PLANI 

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 

BĠMTAġ 

FĠKĠR HAVUZU ÇALIġMASI 

İstanbul Turizm Ana Planı kapsamında 9-10 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 

Turizm Ana Planı – Arama Konferansı /2 esnasında Arama Toplantısı katılımcılarına yazılı 

olarak yöneltilen 4 adet açık uçlu soru ile fikirleri alınarak bir “FİKİR HAVUZU” 

oluşturulmuştur. Bu raporda katılımcılardan alınan yanıtlar özetlenmektedir. 

 

 “FĠKĠR HAVUZU” ÇALIġMASINDA KATILIMCILARDAN GELEN TÜM 

CEVAPLAR 

Soru 1) Ġstanbul‟un turizm altyapısının geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / 

sektörün üzerine düĢen sorumluluklar nelerdir? 

A) TURĠSTĠN ĠSTANBUL‟A ÇEKĠLMESĠ VE TEKRAR GELMESĠ (N= 52) 

 Acentelerin yapmış oldukları destinasyon faaliyetlerinin kalitesi ve çeşitliliğini asıl 

alarak turistin memnuniyeti 

 Altyapı, koordinasyon, planlama, tasarım - uygulama. 

 Altyapı, temizlik, çevre, insan faktörü, üstyapı yatırımlarının arttırılması. 

İstanbul'da istikrarın olması. Ekonomik,siyasi, toplumsal istikrarın ve huzurlu 

olması, turistin güvenle İstanbul'a gelmesi.  

 Altyapının geliştirilmesi, promosyon uygulanması 

 Ben bir mahalle muhtarı olarak gelen turiste sıcak davranarak görmek istediği yere, 

bölgemdeki tarihi yerleri anlatarak yönlendirmek 

 Ben Trakya kalkınma ajansı'ndan geliyorum. Dolayısıyla İstanbul kalkınma 

ajansı'ymış gibi söyleyeyim, ajans bu alanlarda daha çok mali desteğe çıkabilir. 

Yetkili ve etkili kurumlar arasında koordinasyonu sağlayabilir.  

 Benim, birk kültür turizmcisi olarak hizmet verdiğim müşterilerin %100 

memnuniyetini sağlamak, ülkeme güven duymasını ve değer vermesini sağlamak. 

Tekrar gelmesi için İstanbul'a, ''post-pre'' türkiye programlarını tanıtmak.  

 Bireysel ve grup turizmine yönelik programlar yapılmalıdır. Kongre, inanç, kültür 

turizmi gibi 

 Context travel olarak çok ufak gruplara hizmet verdiğimiz için büyük ölçekte değil 

ancak kulaktan kulağa yayılan ve uluslar arası medya ve iletişim ortamlarında 

yankılayan olumlu örnekler ortaya koymak sorumluluk üstlenebiliriz. 

 Çalıştığı kurumun yurtdışı pazarlama stratejisinde İstanbul çok önemli bir yer işgal 

ediyor.  



 Deniz turizminde bürokratik kurumların kontrolü ve çabukluğu  - hizmet veren 

personelin eğitimi ve mutlu edilmesi - tanıtım amaçlı organizasyonların 

desteklenmesı (kayra - mayra - emyr vb.) Yurtdışı fuarlara katılım - temiz deniz 

çalışması  

 Doğa turizmi bazında düşünüldüğünde, İstanbul tanıtımlarında kültürel varlıkların 

yanında doğal varlıkların tanıtımının da yer alması gerekmektedir. 

 Doğru konumlandırma ve marka vaadinin gerçekleşmesi 

 Envanterin ortaya çıkarılması, tanıtım ve pazarlama, yerel paydaşların 

bilinçlendirilmesi 

 Eski eserlerin ihya edilerek turizm sektörüne katkıda bulunulması, özgün 

fonksiyonlarına yönelik fonksiyounlar getirilmesi 

 Evet, fuarlara katılmak. Web siteleri uygulamaları.  

 Farklı kültürel faaliyetler (konser, sergi, festival) 

 Festival, kültür - sanat ya da gezi aktiviteleri için yurt dışından gazeteciler 

getirilmeli, davet edilmeli 

 Gastronomi - Osmanlı ve Türk mutfağına gereken önemin verilmesi ve tanıtılması 

(gerçek anlamda)  

 Gelen turisti İstanbul'daki diğer alternatif destinasyonlar konusunda bilgilendirme, 

İstanbul'u 3 günlük olarak tanımlamama. Gelen turistin memnun ayrılmasını 

sağlama. 

 Güler yüz, partnerizasyon, kolaylaştırıcı, standart fiyat, ucuz hizmet, şehirle ve 

yaşayan ile bağdaşık 

 Hizmet kalitesinin arttırılması, ziyaretçi memnuniyeti, iletişim araçları ile yeterli 

tanıtım (internet, twitter vs. )  

 İstanbul kentsel çevrenin iyileştirilmesi yönünde yapılan tüm yatırımlar (tarihi 

mirasın korunması, kentsel rehabilitasyon, kentsel tasarım, ulaşım projeleri, kentsel 

donatı projeleri) 

 İstanbul turizm koordinatörlüğü gibi üst bir yapı oluşturulup, crm ile turistin tekrar 

gelmesi ve oluşacak kısa, orta, uzun vadeli pazarlama planlar ile hedef ülke ve 

müşterilere ulaşılması 

 İstanbul'a özgü bir tanıtım 'board' un eliye (belediyeye bağlı ya da bağımsız 

olabilir) daha etkin bir tanıtımın yapılması (web portalleri, tanıtım etkinlikleri, vs) 

gelen turistin memnun ayrılmasının sağlanması, kaliteli bir hizmet, konaklama, 

doyurucu etkinlik ve 'attraction'. Kültür - sanat etkinliklerinin, müzelerin 

arttırılması, ulaşımın iyileştirilmesi 

 İstanbul'un her noktasının turist açısından cazip kullanılması. Kurumumuz İstanbul 

adaları için adalar'a turist çekilmesi ve kalış süresinin arttırılması için çalışıyor. 

Yılda 4 sergi (adalar müzesi) açılıyor. Uluslar arası mevkiler kuruyoruz. Uzmanları 

davet ediyoruz.  

 İstanbul'un imaj tasarımı daha gerçekçi bir şekilde yapılabilir, İstanbul'u 

oryantalize, materyalize etmeden samimi bir kentsel imajın üretilmesinde akademi 

rol alabilir. 



 İstanbul'un tarihi ve kültürel mirası ile birlikte kültürel çeşitliliğinin orijinal 

yapısının, otoritik yapısının korunması. Her yeri aynılaştırmamak gerekiyor. Turist 

buraya bizim onlardan farklı olan yaşam tarzımızı görmeye geliyor. Özgünlüğü 

korumak… 

 Kaliteli bir hizmet sunarak koşulsuz bir müşteri/misafir memnuniyetinin sağlanması 

 Kentin özgün dokusunun ve karmaşık (kaotil- çok katmanlı) yapısının korunarak. 

Bu alanlardaki yaşam kalitesinin arttırılmasıyla doğal olarak turistin memnuniyet 

düzeyini arttıracak ve bu da tekrar ziyarete neden olacaktır.  

 Müzelerin turizm açısından önemi yadsınamaz. Ancak ülkemiz müzeleri yapısı 

gereği çağdaş müze kadrolarına sahip olmadığı için yeterli aktif çalışmayı 

sağlayamamaktadır.  Bu kadrolar halkla ilişkiler, eğitim ve işletme başta olmak 

üzere müzeleri aktif yapacak kadrolardır. Yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır.  

 Ortak bir portal oluşturularak, İstanbul'un tek başına bir destinasyon olarak 

yönetilmesi  

 Özel ve butik otellere büyük oranda görev düşmektedir. Çünkü üye otellerimiz yurt 

içi ve yurtdışındaki fuarlara katılarak ayraç broşür ve katalog ile üye otellerimizin 

tanıtımını ve İstanbul ve 22 ayrı destinasyondaki üyelerimizin tanıtımını 

yapmaktadır.  

 Plan çalışmalarında yer alması 

 Sarıyer belediyesi olarak 2010 yılında 'Sarıyer kalkınma eylem planı' (skep) 

hazırlanmıştır. İlk defa ilçe ölçeğinde katılımcı bir anlayışla geliştirilen skep 

dahilinde, turizm ve hizmet sektörü konusunda bir alana yer verilmektedir. Bu 

kapsam dahilinde bir çok proje bulunmaktadır. Bu faaliyetler belediye tarafından 

gerçekleştirildiği gibi aynı zamanda ab ve kalkınma ajanslarına da proje olarak da 

sunulmuştur.  

 Sahicilik.  - bireyden bireye 

 Sosyal medya - Iphone uygulamaları - yurtdışından yazarların getirilip gezdirilmesi 

- yeni pazarlama tekniklerinin kullanılması 

 Turist profil çalışmalarının dönemsel olarak devamlı yapmak - öğrenci ve öğretim 

üyelerinin yerel/uluslar arası alan çalışmalarına, ortak araştırmalara yönelmeli. 

Yerel/uluslar arası değişim programlarına odaklanılmalı  

 Tanıtım için platformlar oluşturulabilir.  Odaklanmış pazarlama yapılabilir. İşletme 

ve insan kaynakları kapasitesi kalitesinin geliştirilmesine katkı, kurumlar arası 

eşgüdüm koordinasyon. 

 Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda tek elden 

ve tüm yıl boyunca yapılması gerekmektedir 

 Tanıtma faaliyetleri açısından ulusal düzeyde faaliyet gösteren Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'nın İstanbul için özel tanıtım ve pazarlama araç ve paketlerini 

oluşturması ve mevcut kanallara ek kanalların daha verimli  kullanılması (özellikle 

internet)  

 Tarihsel ve kültürel kimliğin korunarak turizm sektörüne hizmette altyapı ve insan 

kaynağının eğitilmesi. 



 Turistin İstanbul'a çekilmesi adına enformasyon hizmetlerinin, turizm çeşitliliğinin 

arttırılması, hizmet sektörlerinin dürüst ve kontrollü yapılması gerekmektedir.  

 Turizm alanlarının belirlenmesi (imar faaliyetleri) - ulaşım hizmetlerinin rehabilite 

edilmesi (toplu taşıma, turistik gezi imkanları)  - bilgilendirme (gezi güzergahları 

ve mekanın tanıtımı)  

 Turizm destinasyon noktalarına raylı sistem bağlantılarının arttırılması. 

Havalimanları ile yüksek hızlı trenlerin direk bağlantılı olması (Lyon- Frankfurt 

gibi) 

 Turizm türlerinin çeşitlerinin arttırılması, birbiriyle entegrasyonunun sağlanması 

 Turizmin tabana yayılarak çeşitlendirilmesi be kalıcı hale getirilmesi  

 Ulaşımın rahatlaması, her yere ulaşılabilir olması gerekir. Altyapının geliştirilmesi 

gerekir. Çok turist çeken yerler için ziyaretçi yönetim planı olmalı.  

 Ulaştığı kitlenin tatmini için biraz daha fazla gayret göstermesi, her fırsatta 

İstanbul'u tanıtacak çalışmaların yapılması 

 Uluslar arası kalite standartlarının, objektif ölçülerine göre uygulanmasına katkı -

bireysel turist profilini dikkate alarak, sürdürülebilir bilgi akışını sağlamak 

 Yasal düzenlemeler 

 Yerli ve yabancı turistin İstanbul'a çekilmesinde, uluslar arası düzeyde prestijli 

sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve devamlılığı önemlidir. Kültür - sanat 

sektörü, etkinliklerini tüm yıla yayabilecek kapasiteye erişmelidir; bunun için de 

kar amacı gütmeyen kültür kurumlarına yönelik olarak kamusal teşvik 

mekanizmaları geliştirilmeli, özel sektörün sponsorluk olanakları düzenlenmelidir. 

  



Soru 1) Ġstanbul‟un turizm altyapısının geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / 

sektörün üzerine düĢen sorumluluklar nelerdir? 

B) TURĠSTĠN ĠSTANBUL‟DA KALIġ SÜRELERĠNĠN ARTTIRILMASI (N= 51) 

 12 ay, 25 hafta İstanbul'un farklı alanlarının kullanılması 

 Ajans, şehrin farklı yerlerine yeni cazibe merkezleri oluşturulması ve turizmin 

çeşitlendirilmesi gerektiğini raporlarında vurgulayabilir.  

 Alternatif gezi güzergahları oluşturulmalı. Tarihi eserlerin daha iyi tanıtımı 

yapılmalı.  

 Alternatif turizm ürünleri oluşabilir, sağlık turizmi için gelen kişi bazı basit medikal 

prosedürler ile tedavi edilirken, aynı zamanda İstanbul'un diğer turizm ürünlerinden 

de yararlanması 

 Altyapının öncelikle iyileştirilmesi gerekiyor. Festivaller, kültürel faaliyetlerin 

arttırılması gerekli.  

 Ar-ge çalışmalarının yapılması  

 Boğaz ve Anadolu Hisarı'ndaki tema parklarında hiç turist görmedim.  

 Bütünsel yaklaşım uygulanmalı her konuda. Tek başına hiçbir proje meyve 

vermiyor. Örneğin bir kültür merkezi yapılacak diyelim, mekan - oyun - seyirci - 

etkinlik bir arada düşünülmeli, devamlılık olmalı. 

 Daha fazla turiste yönelik opsiyonun sunulması ve özendirilmesi 

 Eko -turizm etkinliğinin gündeme getirilmesi, işlenip potansiyel turist oluşumuna 

sunulması gerekmektedir. Bunun bir örneği, tatuta programıdır.  

 Fuar, kongre, festivallerin uluslar arası iletişim ağında iyi duyurulması. Bu tür 

etkinliklerin çapraz izleme yöntemlerinin geliştirilmesi 

 Fuarlar ve festivaller - inanç turizmi 

 Gerekli yasal düzenlemeler 

 Hizmetten memnuniyet en önemlisi. Temiz, konukseverliğin ön planda olduğu, 

turiste dürüst davranmanın önemsendiği bir yaklaşım, turiste kendi planları dışında 

yeni seçenekler sunabilmek gelme niyetini aşan özendirici fırsatlar yaratmak, onu 

şaşırtmak.  

 İlk defa gelenler (ABD/Avusturalya çıkışlı) kesin tarihleri belli olarak planlarını 

yapmıştır. Ancak ikinci defa gelecek olanları planlarken, İstanbul'da  

 İstanbul adı altında düzenlenen tüm etkinliklerin arttırılması (lale festivali, fetih 

resepsiyonu, cumhuriyet resepsiyonu vb) 

 İstanbul'a gelen turist için, İstanbul bir transit geçiş noktası ise, süre arttırılamaz. 

Ancak belli bir amaçla konaklamaya gelen turistlere yeni güzergahlar sunularak 

orman turu, şehrin kuzeyi, vs. Kalış süresi arttırılabilir.  

 İstanbul'u tanıtan kitap, internet sitesi vb. gibi farklı alternatiflerin tanıtılması. 

Acentaların programlarını uzatması ve turiste farklı seçenekler sunması. 

 İyi yemek, iyi sergi, iyi eğlence, iyi etkinlik. 

 Kalış sürelerinin arrtırılması alternatif temalar sunulması ile ilgilidir. Mevcut 

temalar arasında doğru bağlantılar ve ilişkilerin kurulması ve doğru zamanlama ile 

yararlananlara duyurulması gerekir. 



 Kalış süresinin arttrılması yerine nitelikli turistin kazandırılması.  

 Kaliteli kültür- sanat etkinliklerinin kentin tamamına yayılabilmesi, kültür 

merkezlerinin kültür üçgeni dışında da faaliyet göstermesi çeşitliliği ve sürekliliği 

sağlayacaktır. Bu da turistin İstanbul'a farklı zamanlarda tekrar gelmesi ve uzun 

süreli konaklaması için etkili olacaktır.  

 Kaliteli sunumlar ve fiyat politikaları 

 Konaklama haricindeki mekanların oluşturulması (simgesel mekanlar, ortak 

kullanım alanları vb. ) 

 Konaklama kapasitesinin arttırılması, fakat bu yapılırken konaklama tesislerinin 

İstanbul'un kimliği ile çatışmaması ve diğer (sosyo-kültürel) faktörlerin göz önünde 

bulundurulması 

 Kültür - sanat etkinliklerinin, rekreasyon alanlarının, tematik park ve alanların 

arttırılması, kongre, fuar, festival sayılarının artması, kullanılmayan kültürel, 

endüstriyel miras mekanlarının kullanıma açılması 

 Kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması, tanıtıcı işbirliklerinin kurulması, şehirdeki 

aktörlerde dayanışma, ortak çalışma. Tarihi rotası korunup, kültür ve turizm için 

sürdürülebilir yeni işlevlerle canlandırılması 

 Kültürel miras - inanç turizmi için ortak insani değerler ve aidiyet duygusunun 

turizm imajı olarak benimsenmesi. Ulaşım ve müze, ören yeri vs. Ortak entegre 

ekonomi sağlayan 3 - 5- 7 günlük Paris pass bileti gibi bilet sisteminin 

uygulanması.  

 Kültürel miras ile yaratıcı endüstriler arasında bağ oluşması 

 Mecraların arttırılması 

 Mekanların hikayeleri, efsaneleri ile tanıtılması 

 Mevcut konaklama alışkanlıklarının değiştirilmesi, festival ve etkinliklerin 

geliştirilmesi, yerel ve özgün niteliğin korunması ve geliştirilmesi 

 Oluşturacak programların çeşitlendirilmesiyle 

 Organize turist programları turistin kalış süresini uzatabilir 

 Önceden belirlenecek sürekliliği sağlanacak etkinliklerin geniş biçimde 

duyurulması 

 Sarıyer belediyesi, konaklama olanaklarını arttırmak için özellikle Kilyos 

bölgesinde kapasite arttırımı teşvik etmektedir. Balıkçılık ve börek festivalleri 

düzenlenmektedir. Aynı zamanda doğal değerlerin çokluğu yurtiçi ziyaretçilerinin 

uğrak bir alan olmasını sağlamaktadır.  

 Sürenin arttırılması genellikle çok kolay değildir, seyahat izin - bütçe vb. 

Nedenlerle önceden belirlenmiştir. Ancak turist memnuniyeti sağlanarak yeniden 

geliş, tavsiye üzerine seyahatler çoğalabilir. 

 Tarihi mekanlarda kültürel etkinliklerin yapılması 

 Tematik geziler, comanda vs. gibi 

 Trafik başta olmak üzere altyapı sorunlarının çözülmesi - gece aktivitelerinin 

(eğlence kültür/gezi vs.) Arttırılması - gezi destinasyonlarının çoğaltılması  

 Tur operatörleri ile ulusal ve uluslar arası ilişkiler ve ortak programlar geliştirilmesi 



 Turistin İstanbul'da kalış süresini artırmak, turisti cezbedecek mekanların 

arttırılması ve tanıtım ile ilgilidir. Bunun için kent dokusunu ve ayaktaki tarihi 

yapıların (sanayi, antik liman, tarihi okullar, kimliği olan okulları kendi 

kimlikleriyle korumak, turist onların içinde yaşamaya değil onları tanımaya 

gelmeli.  

 Turistin İstanbul'da kalış süresinin arttırılabilmesi için sunulan turistik ürünün 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir 

 Turistleri İstanbul'daki günlük yaşama dahil etmek, çeşitliliği yaşamasına olanak 

sağlamak gerekiyor.tarihi yarımadayı gezen bir turiste Adalar'ın varlığını 

göstermek, farklı semtlerdeki farklı yaşam biçimlerini görmelerini sağlamak.  

 Turizm sektörlerinin çeşitliliği - organizasyonların dönemselliği - halkın turiste 

bakışının pozitif hale getirilmesi - ulaşım kolaylığı sağlanması - dalış turizminin 

yapılabilir  

 Turizm türlerini çeşitlendirici etkinlikler 

 Turizmin İstanbul'daki kalış sürelerinin arttırılması için ürün çeşitliliğinin 

arttırılması ve konaklama tesisleri ile ilgili kuruluşlarla iletişimin daha iyi 

kurulması. - turistin ihtiyaçlarını önceden belirlemek ve o doğrultudaki tanıtım ve 

bilgilendirmenin yapılması 

 Ufak butik turlar olumlu yanlar yaratmakta etkili rol oynamakta. Bir kez gelen ve 

olumlu bir deneyim yaşayan daha uzun kalış süresi için tekrar gelmek istiyor. 

 Yaşam tarzının çekici olması.  

 Yerel, kültürel etkinliklerin konaklama üniteleriyle beraber düşünülmesi gerekir.  

 Yukarıda sayılan konser, festival ve kültür sanat olaylarının geleneksel bir takvimle 

uygulanması 

  



Soru 1) Ġstanbul‟un turizm altyapısının geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / 

sektörün üzerine düĢen sorumluluklar nelerdir? 

C) TURĠSTĠN DĠĞER EKONOMĠK / TĠCARĠ AKTĠVĠTELERĠ (N= 45) 

 Ajans hali hazırda bu tarz projelere ön ayak olmaktadır. (shopping fest gibi)  

 Alışveriş (ucuz - outlet mağazalar) 

 Alışveriş ve iyi yemek müşteri tatminini çok arttıran bir faktör. Özellikle hayatın 

içinden ve sahici bir deneyi yaşamak tatmini unsurunu çok arttırıyor. 

 Alışveriş, eğlence mekanlarının, özellikle görsel (algısal) unsurlarla yönlendirici bir 

şekilde düşünülmesi gerekir. 

 Avm'lerin tanıtımı, sur içinin boşaltılması ve daha tematik yerlere yönlendirilmesi 

 Bu konularda güvendiğimiz yöneticilerin kontrolü altında tutarlı ve devamlı bir kalite 

sustainable fiyat politikası olan mekanları tavsiye ederiz.  

 Bunun için İstanbul'un kültürel mirasının yaşamasına imkan yaratmalı, her birini 

görmeleri gerektiği konusunda onu tanıtım ve reklamlarla cezbederek imkanlar 

yaratılmalı 

 Doğa sporları, kültürel aktiviteler 

 Dürüst, temiz açık fiyat politikalı, güvenilir bir çerçevede yapılmalıdır.  

 Eğitim turizmi 

 Eğlence yerlerine gereken izinlerin zorlanmadan verilmesi - bürokrasi çok kötü 

 En kolay ve ucuz ulaşım 

 Entegrasyon  

 Eşsiz- rakipsiz etkinliklerin ortaya çıkması 

 Fashion fest gibi alışveriş odaklı etkinlikler, kardeş, basketbol, belediye, Osmanlı 

mutfağı gibi etkinlikler. 

 Fiyat politikası, hijyenik ve kaliteli yöresel ikramlar, ülke tanıtımında rol oynayacak 

sunumlar 

 Hediyelik eşya, kafe, lokanta hizmetinin verilmesi 

 Her gelir grubundaki turiste hitap edecek, ekonomik, ticari aktiviteleri nitelikli hale 

getirmek. Türk kültürünü tanıtmak.  

 Her tür gruba yönelik turizm programları yapılmalıdır 

 Her türlü toplanma, eğlenme, alışveriş ve yemeiçme mekanlarda kentsel zenginliğin 

arttırılması 

 İstanbul kentinde turistik etkinlik ve imkanları desantralize edilip, çeşitlendirilebilir; 

coğrafi dağılım yaygınlaştırılabilir.  

 İstanbul'a özgü yeme içme ve eğlence olanaklarının desteklenmesi 

 İstanbul'da her ekonomik düzeyde insan yaşadığına göre aynı şekilde farklı ekonomik 

düzeyde turistler de kendilerine hitap eden aktiviteleri gerçekleştirebilirler. 

 İstanbul'un tanıtımının iyi yapılması 

 Kalite standartlarına ilişkin yerel destek  

 Kapalıçarşı dışında alışveriş, tematik alışveriş, tasarım ürünleri ,yemek, el sanatları 

kursları gibi eğitimlerle birleştirilmiş ürünler sunma, sahne sanatlarına önem verilerek 

arttırılması ve pazarlanması, festival, konser, sportif aktivite turları. 



 Konaklama tesislerinde, terminal girişlerinde dijital ve basılı olarak kentteki ticari 

aktiviteler hakkında bilgi ve yönlendirmenin yapılması. 

 Müzelerde daha çok tematik sergi açılış yaygınlaştırılmalı.  

 Ortak standartların geliştirilmesi, yerel politikaların geliştirilmesi ve uygulanması 

 Öncelikle yeme içme ve eğlence üzerine yoğunlaşılmalı.  

 Sağlık hizmeti ,yöresel yemeklerin sunulması, şehri temsil eden hediyeliklerin 

oluşturulması 

 Tez çalışmalarının yapılması 

 Turist alışveriş yaptığında ya da lokantalarımıza geldiklerinde yarın yeniden 

gelecekmiş gibi davranmalıyız, bir daha nerede göreceğiz diyerek kazıklamamalıyız. 

 Turisti aldatmayan, hijyeni ön plana alan bir anlayış gerekli  

 Turistin harcama oranını arttıracak farklı ürünlerin sunulması, (özellikle geleneksel el 

sanatlarının üretilip satılması ) yararlı olacaktır. 

 Tüketicinin güvenini sağlayacak bir mekanizma kurulması 

 Türk yemeklerinin tanıtımına yönelik turlar ve yemek kültürüne yönelik toplantılar ve 

yemek pişirme gibi ürünlerin geliştirilmesi 

 Uluslar arası festivaller ve etkinlikler 

 Uygun fiyatlara yerel tatlar sunulmalı. Ünlü isimlerden moda ikonları yaratılmalı. 

Kültürel hazineler koşulsuz devlet desteğiyle desteklenmeli, yaşatılmalı.  

 Yaratıcı endüstrilerin tasarım alanının gelişmesi, turistin İstanbul'daki genç, güncel 

tasarımcıların ve/veya zanaatkarların ürünlerini satın almaları yönünde etkili olacaktır. 

Bu konu aynı zamanda yerel işgücünün ve üretimin desteklenmesini de teşvik 

edecektir. 

 Yat imalatçılarının veya satıcılarının su üzerinde veya kıyıda yapabileceği 

organizasyon tanıtımı - yerli imalatın destek veya teşviği  

 Yeme - içmede turist avına çıkmış lokanta mentalitesinden uzaklaşmak. Esnaf 

lokantası gibi özgün mekanlara daha kaliteli Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı, 

kısacası Türk mutfağını sunmak.  

 Yerel mutfağın geliştirilmesi için eğitim, atölye, yayın, tanıtım çalışmaları, alışveriş 

için yeni ürünler, yerel motifler, yerel istihdam ile yeni ürünler. Bu konuda ortak 

projeler. 

 Yerel somut ve endüstri ürünleri, üretim ve satış alanlarının turistlerin ulaşımına 

açılması, yok dilmesi, turistik ürüne dünüştürülmesi 

 Yerel ürün tanıtımları. Yeni tatlar, yeni ürünler sunmak. Geleneksel ürünlere ağırlık 

vermek, markadan uzaklaşmak. 

 

  



Soru 1) Ġstanbul‟un turizm altyapısının geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / 

sektörün üzerine düĢen sorumluluklar nelerdir? 

D) ULAġIM, ĠLETĠġĠM VE BĠLGĠLENDĠRME OLANAKLARI (N= 49) 

 Ajans, bağlı olduğu yönetim kurulu (vali, büyükşehir belediye başkanlığı, ticaret odası 

vb. ) aracılığıyla bir girişim başlatabilir.  

 Alternatif ulaşım vasıtalarının kullanılarak, cezbedici mekanların envanter çalışması 

yapılarak özellikle teknolojik imkanların kullanılması ile sağlanabilir. 

 Bu konu sıfırdan ele alınmalıdır. 

 Çok detaylı broşürler, haritalar, web siteleri, bunların kolay edinimi.  

 Çok geniş ölçekte gümrük kapılarında oluşturulacak danışma ve bilgilendirme 

noktalarından İstanbul'un genel toplu taşıma ve iletişim olanakları hakkında bilgi ve 

hizmet verilebilir.  

 Deniz taşımacılığının daha etkin kullanılması 

 Denizden ulaşımın ve denizden turların yaygınlaştırılması. Sadece boğaz turları değil, 

rehberli ve kulaklıklı ada turlarının düzenlenmesi. Webden tanıtımın, cep telefonları 

aracılığıyla bilgilendirme yapmaya yönelik projeler 

 Dijital araçların ve mümkün teknolojik olanakların sonuna kadar kullanılması 

 Dijital çağın tüm olanaklarından faydalanılmalı. Örneğin dijital tematik seyirler 

açılabilir. Bu bir ön davet olabilir. 

 Dijital ortamda turistin ulaşabileceği bilgilendirmenin yapılması. Bir de otellerde giriş 

kısmında bir panoda tarihi çevre, gidilecek yerler vs. Küçük broşürlere turistin kolayca 

ulaşabilmesi.  

 Dokunmatik ekranlardan oluşan bilgi panoları, özellikle oteller bölgesi içine 

yerleştirilecek (tek merkezden yönetilen ve tüm iller için standardize edilmiş olması, 

yeme - içme, konaklama ,aktivite, spor vs. Yapabilecekleri ve ulaşım haritasını içeren) 

 Enformasyon altyapısı 

 Entegre toplu taşımanın ve deniz ulaşımının geliştirilmesi 

 Her gelen turistin mutlu ayrılması en büyük reklamdır. - medyadan alınacak destek 

(dizi ve filmlerde deniz seviyesi aşılama) - deniz haritalarına turistik yerlerin 

eklenmesi 

 İBB sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü bilgilendirme - uyarı imkanı. Raylı 

sistemler - duraklar - metro istasyonları üzerinden yapılabilecek tanıtım bilgilendirme 

panoları vb. 

 İngilizce web sitesi - kaliteli ve doğru içerikli broşürler. 

 İstanbul -kort /kombine sistem 

 İstanbul'a ulaştıkları andan itibaren yabancı müşterilere sözlü ve yazılı olarak güvenle 

seyahat edebilecekleri bilgiyi sunarız.  

 İstanbul'un girişlerinin - sosyal medyanın - toplu taşıma araçları sürücülerinin 

maksimum kullanılması 

 Kent içi toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ve kolay ulaşım 

 Kentli için ne yapılırsa turistin işi de otomatikman kolaylaşıyor. Teknolojinin 

nimetlerinden yararlanmak çok önemli 



 Kentsel toplu taşıma ve deniz yolları kullanımının arttırılması 

 Kitap, cd, broşür hazırlanması (yeterli düzeyde) 

 Kullanıcı dostu enformatik bir dil, toplu taşıma, yönlendirme, yeme - içme, kültür- 

sanat vb. İçin projelendirilebilir.  

 Mutlaka dijital pazarlama stratejisi olmalı. Yabancıların bilgilenebileceği bir site bile 

yok. Online itibar yönetimi yapılmalı.  

 Özellikle İstanbul için ulaşımda entegrasyon, bilgilendirme (broşür, plan, kroki gibi) 

ve yönlendirmenin doğru ve düzenli bir hale getirilmesi ve onlarının dolanımında 

kolaylık sağlayacak ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları aşmasına yardımcı olacak, turisti 

daha güvenli bir kent düzeni içinde yaşatacaktır. 

 Paydaşlarla ortak projeler geliştirilmesi  

 Plan çalışmalarının yapılması 

 Raylı sistemi, deniz ulaşımı olanaklarının geliştirilmesi, güvenilir tanıtım 

bilgilendirme yayınlarının hazırlanması 

 Sarıyer bölgesinin turistik değerlerinin çokluğu, alternatif bir turizm destinasyonu 

olmasını sağlayabilecek düzeydedir. Ulaşım olanaklarının azlığı, deniz yollarının 

kullanılamaması, bölgenin turistik açıdan en önemli sorunudur.  

 Sosyal medyanın ve akıllı telefonların önemi ve deniz taşımacılığının geliştirilmesi. 

Turiste yönelik tüm internet olanaklarının geliştirilmesi. 

 Sosyal medyanın, web sitelerinin etkin kullanımı. Turisti bilgilendirmedeki 

yetersizliklerin giderilmesi. Harita sisteminin daha etkin kullanımı.  

 Tanıtım, bilgilendirme platformunun oluşturulması, ilgili kurumların teşvik edilmesi 

ve desteklenmesi 

 Tasarım faktörü ile kültürel miras faktörü arasında ilişki kurulmalı.  

 Teknolojinin tüm avantajlarının kullanılarak turizm teşvik edilmelidir 

 Toplu taşıma araçlarına İngilizce bildiriler 

 Toplu taşıma çok önemli. 

 Toplu taşımada bağlantıların ivedilikle sağlanması, erişimin kolaylaştırılması, çok 

geniş katılımlı web sitesi ve koordinasyonla sürekli bilgilendirme. İstanbul'un farklı 

ziyaret yerleriyle ilgili broşürlerin her yerde erişilebilir olması. 

 Toplu taşımanın geliştirilmesi, raylı sistem ve denizin daha etkin ve verimli 

kullanılması 

 Turizm tanıtım il müdürlükleri etkin olmalı. Sorunlara yerinde çözüm bulunmalı. 

Destinasyon noktalarında farklı aktivitelere ait broşürler verilmeli. Ülkeyi tanıtacak 

yabancı yazar ve rehberlere turizm çeşitliliği aktarılmalı.  

 Tüm bunların onlara anlatılması çok önemli. 

 Ulaşım araçlarında çapraz pazarlama. Ulaşım istasyonlarında dijital - basılı 

bilgilendirme 

 Ulaşım bilgilerinin doğru ve pratik kullanıma yönelik bilgilendirmenin yapılması. 

 Ulaşım olanaklarının engel teşkil ettiği en büyük turizm çeşitlerinden biri doğa 

turizmidir. Yine bilgilendirme açısından açık büyüktür.  

 Ulaşımda entegrasyonun sağlanması 



 Ulaşımı kolaylaştıracak tek bilet uygulaması ve bu biletin tüm ulaşım araçlarında etkin 

kullanılabilmesi sağlanmalıdır. Günümüz iletişim araçlarının etkin kullanımının 

sağlanmasıyla bilgilendirmenin yaygın kullanımının teşvik edilmesi gerekir 

 Vapur gibi toplu taşıma ortamlarını kullanmak, kenti kentli gibi yaşamak duygusunu 

ve tatmini çok arttırıcı bir faktör. 

 Yeni yayınların ortaya çıkarılması 

 Yurtiçi ve yurtdışı turiste hitap edecek sosyal ve sanal medya kullanımı 

 

  



Soru 1) Ġstanbul‟un turizm altyapısının geliĢtirilmesinde, temsil ettiğiniz kurumun / 

sektörün üzerine düĢen sorumluluklar nelerdir? 

E) ĠNSAN KAYNAĞI (N= 48) 

 Ajans, teknik destek programı kapsamında turizm alanlarında insan kaynağının 

geliştirilmesi için geliştirilen eğitimlere destek verebilir, hatta vermelidir.  

 Bir çok yabancı ülkeye oranla İstanbul yerlisinin turist sevgisi üst düzeydedir. Yabancı 

dil bilmemelerine rağmen kendi bildikleri oranda kentle ilgili sorulara cevap 

verebilmektedirler. Temel sorun kişilerin kendileri için de kenti yeterince tanımıyor 

olmalarından kaynaklanmaktadır.  

 Bu çalışma iki aşamada ele alınmalıdır. İlk aşamada var olan iş gücünün niteliklerinin 

arttırılması gereklidir, ikinci aşamada ise mesleki turizm eğitiminin nicelik ve 

niteliğinin yükseltilmesi yararlı olacaktır. 

 Çok önemli. Özel sertifika (aylık, haftalık) kursları düzenlenmesi 

 Dil eğitimi, turist eğilimleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi 

 Dil eğitiminin okullarda daha ciddiye alınması. Beden dili ve iletişim, misafire hizmet 

konularının turistle karşılaşan şoför, polis, zabıta vb. Her türlü kamu ve özel çalışana 

eğitimle verilmesi. 

 Eğitim : sektörün tüm alanlarında kalifiye eleman yetiştirilmesi. Esnaf, ulaştırma 

(taksiciler vs.) 

 Eğitim faaliyetlerine ilişkin destek, kalite standartlarına ilişkin düzenlemeler 

 Eleman kalitesinin arttırılması 

 En azından tur rehberlerinin dil bilen rehberler olması sağlanabilir. Turist fazla diye, 

turizm firmalarının tanıdıkları dil bilmeyen kişileri turistlerin başına rehber olarak 

vermemeleri sağlanabilir.  

 En önemlisi samimi ve içten olmak. Dil bilen ama turisti anlamayan bir elemana sahip 

olmaktansa empati kurabilip onu anlayan, samimi olan elemanlarla çalışmak. Yabancı 

dil bilgisi şart, ama kurulan kişisel iletişimler unutulmuyor. Güven duygusu çok 

önemli.  

 Enformatik dış kaynak - ekip kullanıyoruz. Part time personel istihdam ediyoruz. 

 Fatih bld. Uygulaması - Sultanahmet bölgesinde turizm elçileri projesi. Diğer 

bölgelere de yaygınlaştırılmalı.  

 Faytonların eğitimi, yeterli bilgiyi verebilecekleri araçlarla, materyallerle 

desteklenmesi. 

 Festivaller ve kültürel faaliyetler, bu iletişim ve etkileşimi değiştirebilir.  

 Genellikle yaşanan ve bir iletişim sorunu veya servis tatminsizliği yaşanıyor.  

 Güler yüz, lisan bilgisinin oluşması çok önemli.  

 Her kademede vasıflı elemen yetiştirilmesi 

 İk kapasitesinin geliştirilmesi için standart müfredat geliştirilmesi ve ilgili 

kurum/kuruluşların desteklenmesi ve koordinasyonu 

 İletişimi çeşitli boyutları ile ele alma. - hizmet içi eğitim, turist rehberliğinin 

arttırılması.  

 İlla ki turistin dilini bilmeme gerek yok, vücut diliyle de anlaşabilirim.  



 İnsan kaynağının sürdürülebilir olması için sektörün sürdürülebilir olması gerekli ve 

bu kaynağa güven vermesi gerekli. 

 İnsan kaynağının turizm sektöründe önemi çoktur. Özellikle yabancı dil bilgisinin 

yetersizliği. Bunun için yabancı dil bilen elemanların yetiştirilmesi 

 İnsan kaynaklarının görgü - terbiye- toplumsal yaşam kurallarında, mesleki eğitimleri, 

İstanbul ili ve ilçeleri kültürel mirası hakkında farkındalık yaratmak, Türkçe ve 

yabancı dillerde eğitimleri 

 İnsana kaynak olarak bakmak biraz problemli aslında… genel eğitim düzeyinin 

artması, ticaret ahlakının gelişmesi, yabancı düşmanlığının azaltılması konusunda 

çalışılabilir.  

 İnsana yatırım önemli.  Buradaki ilgililer yurtdışındaki toplantı ve etkinliklere 

gönderilmeli ki iletişim ağı oluşsun.  

 İstanbul'un yaşayanlarına turistlerin misafir olduğu bilinci aşılanmalı. Turizm 

sektöründe çalışan ya da dolaylı yoldan destek veren sektörlerde insan kaynağının 

iyileştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Kalifiye personel en üst yöneticiden en alt kademeye kadar bir rehber (kültür elçisi) 

mahiyetinde kalitenin yükseltilmesi gerekir. 

 Kültür ve dil eğitimi, turizmin her alanında hedef ülkeye yönelik kültür ve turizm 

eğitimi yapılmalı 

 Meslek liseleri ve turizmle ilgili üniversitelerde çok yoğun İngilizce Eğitimi - staj 

sürelerinin arttırılması - meslek içi eğitimler 

 Nezaket, kültürel açıklık ve dil bilgisi.  

 Nitelikli iş gücü, kar amaçlı hizmettense kalıcı turist kazanmaya yönelik hizmet ve 

yararlı olma odaklı yaklaşım.  

 Özellikle turiste yönelik hizmet veren herkesin yabancı dil sorununun çözülmesi 

 Personel eğitimi - yabancı dil 

 Sadece İngilizce değil, Arapça ve Farsça’nın da üzerine gidilmesi 

 Sektör için kalifiye ara eleman yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmesi, düzenleyici 

kimliği ile eğitimi domine etmesi. 

 Servis ve insan kalitesinin geliştirilmesi 

 Sürekli eğitim 

 Tekneyi karşılayan, hizmet veren personelin dil eğitimi - konusuna hakim personelin 

değerinde çalıştırılması 

 Turistik tesis ve iletmelerde hizmet kalitelerinin arttırılmalarına yönelik eğitimler 

verilmektedir. Kobi'ler için KOSGEB ile birlikte eğitim seminerleri düzenlenerek 

sertifikalar dağıtılmaktadır.  

 Turistle olan ilişkinin kalitesi yalnızca yabancı dil ile ölçülmemeli. Turist öncelikle 

taksi şoförü ve sokak satıcısı tarafından eteğinin çekiştirilmesiyle, kulağının dibinde 

bağırılmasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu durumun engellenmesi ve turistler için 

eğitimli dil bilen ön rehberlerin düzenlenmesi olabilir.  

 Turistlerle halkın ilişkisini çok olumlu buluyorum. Bir vatandaş turiste yardımcı 

olmak için elinden geleni yapar. Dil problemi yok.  



 Turistlerle keza sürekli irtibatta olan kişilerde hizmet üretenlerin mutlaka yabancı dil 

bilgisi olmalıdır. Ben dünya dili  haline gelen ingilizce dilinin eğitimi konusunda 

MEB'nin devlet okullarında başarılı olması için bugün kullanacağı metodu 

değiştirmesi ve mutlaka lise mezununun İngilizce bilerek mezun olmasını temenni 

etmesini sağlamalıyız. 

 Turizm her alanda, havaalanından, taksiden otelde hizmet verene kadar belgeli çalışan 

kontrolü sağlanmalı.  

 Turizm hizmetinin bireyler aileler tarafından da savunulabilir kullanımı 

 Turizme yönelik eğitimli insan profilleri yetiştirilmelidir 

 Yenilikçi konaklama eğitimi - yerel yönetim eğitimi  

 Zaman zaman çeşitli meslek örgütlerini kapsayan ya da kurum bünyelerinde hizmet içi 

eğitimler düzenlenerek başarılı sonuçlar alınması mümkündür. Hatta öncesinde 

ilköğretim okullarından başlayarak bu konuya yer ayrılmalı, verilen bilgilerin 

niteliğine dair revizeler yapılmalıdır. 

  



SORU 2) ĠSTANBUL‟UN KONTROLSÜZ BĠR ġEKĠLDE BÜYÜMESĠ, ÖZELLĠKLE 

KUZEYDEKĠ ORMANLARI VE SU HAVZALARINI TEHDĠT ETMEKTEDĠR. 

TURĠZMĠN DE BU GELĠġĠM SÜRECĠNE ORTAK OLMAMASI VE HATTA BU 

SÜRECĠ DĠZGĠNLEYECEK BĠR BĠÇĠMDE KONUMLANMASI SĠZCE MÜMKÜN 

MÜDÜR? GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠNĠZĠ AKTARABĠLĠR MĠSĠNĠZ? (N= 49) 

 Bu konuda, özellikle orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda, özellikle 

Belgrad ormanının yükünün azaltılması amacıyla iki yeni kent ormanı 

oluşturulmuştur. Biri Anadolu yakası Ömerli'de, diğeri Avrupa yakası 

Alibeyköy'dedir. Haricinde İstanbul içinde 139 mesire alanı bulunmaktadır. Bunların 

düzenlenmiş olmasıyla doğa turizminin değerlendirilebilmesi mümkündür. 

 Çok zor. Bir ihtimal doğa turizmi, eko turizm ile yapılaşması sınırlandırarak turizm bu 

alanlarda gerçekleştirilebilir. Ancak, mevcut altyapı ve maya projeler ile büyüme 

devam edecek gibi gözüküyor.  

 Daha az turiste daha kaliteli hizmet, kar marjı yükseltilip gereksinim düşürülebilir. 

 Doğa turizmi ile o alanlar koruma altına alınabilir. Ayrıca bu alanların kaybının genel 

olarak İstanbul kentinde yaşam kalitesini düşüreceği kesindir. Bu kalite düşüklüğü de 

turizm için hedeflenen bir destinasyon olmasını olumsuz etkileyebilir. Aksi yönde 

propaganda ile bu süreç dizginlenebilir. 

 Doğa turizmine yönelik yatırımlar bu bölgelerde yapılmalı, kara ulaşımı yerine bu 

bölgelere deniz ulaşımı sağlanmalı.  

 Doğal kaynakların titizlikle korunması 

 Doğru bir plan ve uygulama kontrolü ile mümkündür 

 Eko turizm, agro turizm olanakları, doğa turizmi ve turizm olanakları kontrolsüz 

gelişmeyi engelleyebilir. 

 Elbette mümkündür. Ancak bunun başarılabilmesi için -özellikle de bizimki gibi 

gelişmekte olan ülkelerde- planlamanın önemine uygun hareket etmek elzemdir. 

Altyapı konusu oturmamış olduğundan (bkz: çarpık kentleşme) turizm de bundan 

olumsuz anlamda nasibini almaktadır. 

 Evet, kesinlikle. Eğer gerekirse turizm gelişmesi çevreyi korumak adına 

sınırlandırılmalıdır 

 Evet, kesinlikle. Kent için kötü ve yanlış gelişme olarak gördüğümüz her konuda 

turizm sektörü değil aykırı davranmak, doğru davranışlarla öncü olmalıdır. Kuzeydeki 

yeşil alanlarda, merkezi yönetim tarafından planlanan yatırımlar olsa bile, bunların 

kente ( tarihi merkezlere), raylı sistemlerle bağlanması, mümkün olduğunca az 

karayolu ulaşımı önemlidir. 

 Evet, mümkündür. Şehir ve çevresi nazım planı gereğince geliştirilip uygulamalarının 

sıkı kontrolü  ve unutulmayacak müeyyidelerin tesiriyle. 

 Gayet tabi. Eğer biz bu bozulmamış doğa alanlarını sürdürülebilir turizm anlayışıyla 

turizm hizmetine açarsak, buralar yapılaşma ve bozulma tehlikesinden kurtulacaktır. 

Çünkü alan kar getiren ve piyasa açısından kullanılabilen bir mekan haline gelecek ve 

yeni teşebbüs ve tecavüzden korunacaktır.  

 Gelişim sürecine ortak olmaması ve bu süreci dizginleyecek bir biçimde 

konumlanması. Ormanlar varlık olarak turizm olgusunun vazgeçilmezleri arasında yer 



alır. Sadece varlıklarının devamı turizm faaliyetlerini destekler. Ama ilgili mevzuat 

gereği, daha doğrusu ilgili mevzuatta tanımlanan açılımlar(!) İle orman alanları turizm 

tesisi yapılmak üzere yatırımcılara tahsis edilebilmektedir. Söz konusu açılım, anayasa 

mahkemesi kararı ile de hukuki olarak temel kazanmıştır. Bu süreçte ayrılan tahsis 

aracının kontrollü kullanımı ve detaylı analizler yapılarak kullanılması gerekir. Aksi 

takdirde turizm İstanbul!un kontrolsüz gelişiminde en önemli ortakların başında 

gelebilir.  

 İmar planlarının değiştirilmemesi veya kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi koşuluyla 

doğa turizmi yapılabilir.  

 İstanbul önce yaşayanlarındır, bu unutulmamalı. 

 İstanbul yaşayan bir organizmadır. İstanbul'un değişimine ayak uydurup değişimi iyi 

yönetmeli. 

 İstanbul'a göç önlenemediği, 3. Köprü gibi yapılaşmaların durdurulamadığı süreçte 

olumsuzluklar kaçınılmazdır. Antik limanların ve tarihi yapıların restore edilip 

kimliklerinin yok edilmeden her birinin bir müze kimliği ile turizme açılması 

gereklidir. Özellikle hala çalışan, ayakta ve çok özel kültürel mirası yapılan atıl hale 

gelmiş sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Bunların turizme kazandırılması İstanbul'a 

değer katacağı göz ardı edilmemelidir. 

 İstanbul'da gerçekleşen turizm türü kültür turizmi olduğu için, ziyaret edilen 

bölgelerin şehir içindeki tarihsel ve kültürel değerler olmasından dolayı çevresel 

değerler üzerinde olumsuz etkisi olmayacaktır 

 İstanbul'un kuzey alanları ve kıyılarında kalıcı turizm yapılarının sınırlı tutulması 

geçici doğal yapıya uygun yapıların yapılması - arazi kullanım kararları önemli. 

Örneğin, Avrupa yakası Karadeniz kıyılarındaki maden ocakları alanlarında 

havalimanı önerildiğinde ister istemez bu alanlarda oteller yer seçeceklerdir.  

 İstanbul'un kuzey kesimi orman alanları ve su havzaları yapılan ciddi plan kararlarıyla 

korunabilir. Ancak kurumlar arası diyalog çatışmasının dizginlenmesi gerekir.  

 İstanbul'un kuzeydeki ormanları ve su havzalarını büyütmemek için, şehri kuzeye 

doğru planlayacak yaklaşımlardan kaçınmak gerekir. 3.köprü yolu gibi daha sonradan 

oluşturulan planlama yaklaşımları ile 100 000 plan kararlarına aykırı kararların 

alınmaması gerekir.  

 Kanunen koruma konusunda kararlılığa bağlı olarak kesinlikle mümkündür ve böyle 

olması gerektiğine inanıyorum. Özellikle kuzeyde kalan ormanlaşmaya ve su 

havzalarını bu dünya kültür mirası şehri olan İstanbul'un yaşamaya devam etmesi için 

şarttır. 

 Kentin sağlıklı büyümesi, planlama ve arazi kullanım kararları ile ilgilidir. Planlama 

disiplini içinde bütüncül olarak sağlıklı sürdürülebilir büyüme sağlanmalıdır. Orman 

ve su havzaları kesinlikle korunmalıdır.  

 Kırsal İstanbul'un kırsal turizmle güçlendirilmesi, kır turizmi, agro turizm, doğa 

turizmi, eko turizm vb. Köylüyü ekonomik güçlendirerek kentin bu bölgelere 

baskısının azaltılması 

 Kırsal turizmin geliştirilmesine ilişkin sürdürülebilir ve etkin planlama yapılması 



 Kuzey ormanlarının turizm faaliyetinden ziyade İstanbul halkının rekreatif 

ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda kullanılmasını daha doğru buluyorum. 

 Maalesef bu süreç hem turizmi etkilemekte, hem de turizm bu süreci hızlandırmakta. 

Örneğin, bu kadar çok otel ve alışveriş merkezi inşaatının olması hem altyapı ve 

ulaşım sorunu yaratmakta, hem de bunların sayısının artması kentli için de yaşam 

kalitesini düşürmekte, sosyal sorunları arttırmaktadır.  

 Mevcut yasaların hayata geçirilmesi gerekir. Kamu denetimi ciddi yapılmalı ve taviz 

verilmemeli. Bu bölgeler için plan yapılmalı ve delinmesi çok ciddi şartlara 

bağlanmalı.  

 Mümkün değil, en azından kurumlar arası koordinasyon olmadıkça. Mekansal ve 

sektörel bir plan bütünlüğü sağlanmalı 

 Mümkün olmalıdır. Orman ve su havzalarının kullanımı kesinlikle imara kapalı 

olmalı, istisna kabul edilmemelidir. Turizm bu konuda bahane olarak 

kullanılmamalıdır.  

 Mümkündür, fakat çok zor.  - kararlılık - eğitim - koordinasyon - yerinde, yetkin 

yönetim ile. - uygun stratejik projeler - yerel yönetimle bağdaşık yapılacak 

 Mümkündür, İstanbul'un şu anki yapısını ve yatırımlarını tam kapasite ile 

kullanmamız gerekli. Önce İstanbul'un envanteri çıkarılıp, kapasitesi belirlenmeli ve 

turizm planı, bu kapasite ve bu kapasitenin şehrin doğal dokusunu bozmayacak şekilde 

büyümesi göz önüne alınarak yapılmalı 

 Mümkündür. Eko turizmine yönelik teşvik ve çevreye uygun butik köyler ve tesisler 

kurmak ön plana çıkarılabilir. 

 Mümkündür. İstanbul'un 9 milyon ziyaretçi sayısı en üst limitidir. Bundan sonra kalite 

ve kalış süresinin arttırılmasına çalışılmalı ( en az 5 yıl için ) 

 Mümkündür. İyi önlemler alınırsa mümkün, kararlı olmak lazım.  

 Mümkündür.ama sadece turizmin, turizmcinin altından kalkabileceği bir sorun 

değildir. Turizm alanlarının ilanı her zaman korumacı çalışmamaktadır. Karar 

vericilerin ve sektörün koruma ve sürdürülebilir yatırımlar konusunda özendirilmesi 

ve denetlenmesi önemlidir 

 Nüfus artışı kontrol edilemediği sürece İstanbul ve turizm bundan olumsuz 

etkilenecektir.  

 Ormanların ve su havzalarının turizm için bir değer olarak sahiplendirilmesi ve 

kullanılması ( eko turizm - kırsal turizm) turizm yatırımlarının bu alanlara 

yönlendirilmesi.  

 Planlara sadık kalarak çözebiliriz.  

 Süreç, planlamanın genel sorunudur. Turizm yatırımındaki yanlışlar bu sorunu 

tetikleyebilir. Bu yatırımlar mekansal geliştirme stratejileri ve toplumsal - kültürel 

değerlerle uyumlu olmalıdır.  

 Şehri biz bozmazsak turist bozmaz. Tam tersine korursak daha cazip hale getiririz. 

 Şu anda İstanbul nüfus olarak patlamış durumda. Eğer, yeni yerleşim alanları 

oluşturulursa bunun ne alt yapı ne ulaşım ne  şehir yaşamı kalır İstanbul şehrinde.  

 Turizm çeşitlendirmesinin yapılması ve kuzeyin sağlık, doğa ve spor turizmi olarak 

geliştirilmesi (sınırları belirlenmiş korunması gerekli alan denilerek koruma olamaz, 



ekolojık yapısıyla uyumlu ve bozmayacak sektörlerle bu alanları buluşturarak bu 

alanlar yaşatılabilir.) 

 Turizm koordinasyon merkezi kurulmalı, denetim ve planlama gelecekçi bir anlayışla 

yapılmalıdır.  

 Turizm sektöründe yapılacak yatırımlar, İstanbul'un sürüdürülebilir, kalkınmasına 

katkı sunabilecek araçlardır. Kontrolsüz yapılacak yatırımlar, alt yapı sorunlarını 

arttırdığı gibi ekolojik dengeye de zarar vermektedir. Kuzeydeki ormanları ve su 

havzalarının korunabilmesi için bölgenin korunma altına alınmasını sağlayacak 

alternatif turizm yatırımlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. (örn: doğa sporları) 

 Turizmin kesinlikle İstanbul'un doğal kaynaklarının öncelikli olarak korunacağı 

şekilde bir gelişim izlemesi gerekir. Aksi yönde bir büyüme, özkaynakların 

tüketilmesine ve bugün İstanbul'u cazibe merkezi kılan kaosun kendi sonunu 

hazırlamasına sebep olacaktır. Bu yönde güdülecek çevreci politikalar hem kent 

bilincinin artmasını sağlayacak, hem de turist kalitesinin de artması sonucunu 

doğuracaktır. Doğa turizmi, öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken alanlardan 

biridir.  

 Ulaşımla çevre illerin entegrasyonu, İstanbul'a ve merkeze göçün zorunluluk olmaktan 

çıkarılması, iş ikamet yerlerinin yaklaştırılması, ulaşım zorunluluğunun ortadan 

kaldırılması 

 Yürüyüş turları aynı zamanda ekolojik, soft bir turizm tarzıdır.  Bunların arttırılması 

ve özellikle ziyaretçilerin kendi imkanlarıyla bu tür yürüyüş rotaları izleyebileceği 

ortamların, bilgilerin yaratılması gerekiyor. 

  



SORU 3) SĠZCE BĠR YERĠN TÜMÜYLE „TURĠSTĠKLEġME‟SĠ BĠR SORUN 

MUDUR? EĞER SORUNSA, OLUMSUZ ETKĠLERĠNĠ AZALTMAK ĠÇĠN NELER 

YAPMAK GEREKĠR?  (N= 52) 

 Bence bir yerin turistikleşmesi sorundur.  Çünkü gelen turist özellikle gittiği yerin 

kültürünü yaşamak ister. Bunu yaşayamazsa tekrar dönüşü olmayabilir. Bunun için 

hem konaklama - kafe ve konutun bir arada olduğu yerlerin geliştirilmesi ve yerin 

özelliklerinin korunmasına yönelik olmalıdır. 

 Bence bu, eğer o bölge ekonomik getirileri arasında turizmi öncelikli görüyorsa sorun 

değildir. Yeter ki bölgede yaşayanlar bu faaliyet nedeniyle yerlerinden ve haklarından 

edilmesin. Bence turizmden para kazanmak için turistikleştirmekten kaçınılmalıdır.  

 Bir yer tam anlamıyla turistikleşemez. Planlama çok yönlü yapılabilir. 

 Bir yerin tümüyle turistikleşmesi bölgenin sosyo-ekonomik yapısına zarar 

verebilmektedir. Fiyatların yükselmesi, kent kimliğinin yok olması, ranta dayalı 

eşitlikçi olmayan politikalar, halkın sosyal refahına zarar vermektedir. Bölge insanın 

zararlarını azaltabilmek için, yeniden kentsel dönüşümlerle, halkın da katılabileceği 

planlarla sorun ortak bir yöntemle çözülebilir.  

 Bir yerin tümüyle turistikleşmesi yapaylık getiriyor. Özgünlüğü öldürüyor. Tüketiyor. 

Çok tehlikeli. Yaşamı öldürüyor, yapay bir mekan yaratıyor, içi boşaltılmış kof bir 

resim. Bence o ülkeye dair çok yanlış bir imaj ve resim oluşmasına da neden oluyor. 

Derinliği olmayan çabuk tüketilen bir şey.  

 Bir yerin tümüyle turistikleştirilmesi demek, orada tamamen bu konuyla ilgili 

uzmanlaşmış insanların bulunması demektir. Bahsedilen yer İstanbul ise kendi 

içindeki potansiyel turizm etkinliklerini öne çıkarmak yeterlidir. Tamamen 

turistikleşme için uygun bir alan değildir.  

 Bu bir tercih meselesidir. Eğer orada yaşayan halk turizmden bahsediyorsa ve bunu bir 

yaşam biçimi olarak benimsemişse sorun olmayabilir. Buna örnek belçika - brugges'u 

verebiliriz. Tamamen turistik bir yer olmasına karşın halk turiste evini açarak 

geçiniyor ve orada yaşamaktan memnun.  

 Büyük bir sorundur.  

 Çok büyük sorundur. - kontrol - eğitim  - teşvik  

 Çok ciddi bir sorundur ve turistler bu turistikleştirmeden rahatsız olup kaçmaktadır. 

Mevcut dokuyu korumak olumsuz etkiyi azaltabilir. Şu anda oteller, alışveriş alanları 

vs birbirinin aynı ve dekor imaj sunmaktadır. Özgün ve gerçek olmak gerekir. 

 Doğayı, kültürü koruyarak zarar verilmeden yapılması 

 Evet sorun olur. Turistik alan yerini özgün yapısı ve kültürü bozulmadan ve de yerel 

halkın katılım- memnuniyetiyle bütünleşecek biçimde planlama ve uygulamasına 

hiçbir olumsuz etkisi olmaz. 

 Evet sorundur . Turistikleşme yabancılaşma ve özgünlükten uzaklaşmayı beraberinde 

getiriyorsa ciddi bir sosyal sorundur.  

 Evet sorundur. Öyle olduğu zaman, 'turist' için de ilginçliğini yitirecektir. Sıradan ve 

kendi olmayan bir yere turist de ilgi duymayacaktır. Turistikleştirmeden gelişmek 

gerekiyor. Kimliğini kaybetmemek, kendi gibi olmak önemli! 



 Evet, bir sorundur. Turizm bölgesinin ilanı, turizmci için her zaman iyi sonuç 

vermemektedir. Kültür kurumlarının bir çevrede tutulması, yaşayanlara söz ve karar 

hakkı verilmesi sağlanmalıdır. 

 Evet, sorundur. Karma kullanımının sağlanması, katılıma planlama ve belirli 

kullanımlarda sınırlama getirilebilir.  

 Evet. Kontrol mekanizmaları konmalıdır. 

 Kenti bir bütün olarak var olan değerlerine zarar vermeden sunmak esas alınmalı be bu 

değerler korunmalıdır.  

 Kentin yerliler için de rahatça ziyaret edilebilir hale getirilmesi - yaya bölgeleri/yolları 

(kaldırım standardı) - bisiklet yolları - tramvay bölgesi - araç trafiğine kapatma - 

denizin yol olarak keşfi  

 Kesinlikle sorundur, yerel halka hizmet vermek üzere üretilmeli ve yatırımlar 

yapılmalı. Turistler bundan faydalanmalı. 

 Kesinlikle sorundur. Özgünlüğü ve sahiciliği esas alacak bir yaklaşımla bütüncül 

kültür ve turizm politikaları geliştirilmeli, markalaşma uğruna tiyatro dekoruna 

benzeyen, içinde yaşam olmayan kent alanları yaratılmamalıdır. Kamusal alanlar, 

sanatsal üretim mekanları olarak kentlinin ve turizmin kullanımına açılmalıdır.  

 Koruma - kullanma dengesinin sağlanması 

 Öncelikle neresinin olacağına bulunmalı - halkın görüşü alınmalı  

 Önemli bir sorundur. Bu gibi tek sektörlü gelişme bir ekonomik krizde ve bu sektörün 

önemini yitirmesinde sosyal- ekonomik ve fiziksel çöküntüye yol açabilir. 

 Sorun olan çeşitleri, kongre turizmi ( yerel halkın katılımı sağlanabilir) krıvaziyer 

turizmi (alternatif yanaşma limanları ve kontrollü dağılımın yapılması ) sorun olmayan 

çeşitleri, ekoturizm, doğa turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, kültür turizmi.  

 Sorundur! Kentlinin yaşamına saygı asıl unsur olmalıdır 

 Sorundur, çünkü kültür turizmine katılanlar gidilen yörenin gelenek, görenek ve 

geleneksel yaşamlarını görmek ve bilmek istemektedirler. Bu nedenle bu durumun 

önüne geçebilecek planlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir 

 Sorundur, kota uygulanmalı. Halkın soyutlanmasını turist de istemez. Bir semtin 

tamamen turiste terki doğru değil. Taksim ve galata uygulamalarının yanlışlığı ortada.  

 Sorundur, plan kararlarında alanların tamamen turistikleşmesi engellenebilir. Bu 

alanlara turizmi destekleyecek - örneğin kültür - sanat - tasarım - eğitim gibi işlevler 

sokulabilir.  

 Sorundur. Bir yer ilk önce orada yaşayan yerli halka tam anlamıyla hizmet vermelidir. 

İlk önce o yerin yaşayan halkının ihtiyaçları karşılandıktan sonra kalan kapasite 

turizme sunulmalıdır. Özellikle sağlık turizminde. 

 Sorundur. İstanbul için zaten imkansızdır. Bölgeler, sokaklar hybrid, esnek 

planlanmalıdır. 

 Sorundur. Turizmin bir alanda yaygınlaştığı oranda konut dokusu azalır. Turizm alanı 

ile konut dokusu arasındaki sınır planla (koruma planı) belirlenmeli ve taviz 

verilmemeli.  

 Tabi ki sorundur. Kamunun sahiplenmesi ile bu olumsuz etkiden tümüyle 

korunmalıyız.  



 Tabi ki sorundur. Kendi vatandaşımıza gereken değerin  verildiğini gösteren kentleri 

oluşturduğumuzda turistlere de hitap eden bir kent oluşturmuş oluruz. 

 Tabi ki sorundur. Kent dokusunu yaşayan yaratan kentlidir. O nedenle önceki sorunun 

cevabı verilirken değinildiği gibi turist bir kente yaşamaktan çok tanımak için geliyor . 

Yaşamak için gelen münferit alanlar için butik otel ve pansiyonlar yeterli olmalı.  

 Turisti yerli, yabancı biçimde kategorize etmek yerine o yerde yaşayanların gündelik 

kalitesini yükseltmek  

 Turistikleşme bir hedef olursa sorundur, yaşanabilir bir kent turistler için de çekici 

olacaktır.  

 Turistikleşme bir sorundur .vergi düzenlemeleri yapılmalı ve turistikleşen bölgeleri 

yerel halk turizmcilere terk etmeli. Bu süreç dengeli olmak kaydıyla normaldir.  

 Turistikleşme ciddi bir sorun. Tektipleşme gibi… olumsuz etkilerini azaltmak için 

bölgeyi olduğu gibi yaşayan insanlarıyla birlikte korumalıyız. Soylulaştırma 

yapmadan. Şehri tüm sahiciliği ile görmeliyiz.  

 Turistikleşme kavramı o yerin gerek mekanını gerekse o mekanda yaşayan sosyal ve 

gündelik hayatı yok ediyor, ve insanları, mekanları sahne ve sahnede rol yapan 

insanlar haline getiriyor ise evet bir sorundur. Turizmin yapaylaştırıcı etkisini 

minimize etmek gerekir, turizmin o yerde yaşayan halk tarafından içselleştirilmesinin 

sağlanması gerekir (hem ekonomik hem yaşam olarak) . Çünkü turizm o yerin 

sahiplerinin kendi yaşam ve mekanlarını paylaşmalarındır. İçten gelmeden paylaşma 

olamaz. 

 Turistikleşme sorundur, çünkü kentte yaşayanların refahı ile turizm odaklı büyüme 

örtüşmeyebilir. 

 Turistikleşme sorundur. Turistikleşme sürecinin kontrolsüz yaşandığı yerlerde 

yaşayanlar mağdur oluyorsa eğer, yerel yönetimlerin süreci yavaşlatacak 'yastık' 

politikalarının uygulanması gerekir. Sadece turizm için planlama - uygulama 

yaklaşımının terk edilmesi gerekir. Konut alanlarının günlük, haftalık, aylık gibi kısa 

süreli kiralanmasına belli sınırlamalar getirilmeli  

 Turistikleşme, gece ve gündüz yaşamı, kentlinin ayrışmasını be pahalılığı 

dengeleyemeyeceğinden sorun olabilir. Gece ve gündüz yaşamı, konut dengesi 

planlamada dikkate alınmalı. 

 Turistikleşmemiş yerlere ağırlık verilmesi, dönüşüm projelerinde tarihsel anlamı ve 

hafızası olan yerlerin özünün korunması.  

 Turizm alanlarını tiyatro sahnesine dönüştürmeden, kente, kentliye değer bir yapı 

kurgulanmalı 

 Turizm bir ekonomi modelimiz olarak bünyesinde farklı sektörlerin güçlendirileceği 

bir dozla topluma ekonomik faydaları  ile yayılmalıdır. İstanbul tek yönlü bir turizm 

kenti olmayacaktır. Farklı sektörlerin güçlü olarak öne çıkacağı bir kentte tümüyle 

turistikleşme diye bir algı beklentim yoktur.  

 Turizmi iç ve dış olarak değerlendirince sorun değildir. Yeter ki kanun kural ve 

etiklere göre uygulama yapılsın.  

 Tümüyle turistikleşme şehrin yaşam dinamiklerinin yok olması (tehdit) anlamı taşır. 

Yaşamayan müze kent  bir varlık olarak kalamaz. Bunu engellemek için fonksiyon 



alanlarının iyi belirlenmesi ve dengeli dağıtılması ve ihtiyaçların optimum fayda 

gözetilerek mekana yansıtılması gerekmektedir. 

 Üretim sektörlerinin çeşitliliğini muhafaza etmek gerekir (diversity). Turizmin 

ekonomiyi belirleyici sektör olmasının önüne geçmek, teşvik politikalarının bu yönde 

oluşturulması 

 Yapay olmamak, özgünlüğün mümkün olduğunca korunması. -turistikleşmekle 

kastedilen ne olduğu önemli (Roma - Paris turistik midir ? ) 

 Yaşam maliyetlerini arttırıyorsa bir sorundur. Bunun olumsuz etkilerini azaltmak için 

turizmden elde edilen gelirin bir kısmının kentliye yansıtılması sağlanabilir. 

 Yerel halkın yaşamını rutin bir şekilde yaşamasını engelliyorsa sorundur. Ulaşım ve 

mekansal planlamayı özellikle düzenlemek gerekir. 

 Yerel yaşayanların o ekonomiden faydalanmalarının sağlanması ve turizm 

aktivitesinin içine çekilmesi 

 Yerin tümüyle turistikleşmesi tabi ki sorundur. Tamamen turiste yönelik yaparsak 

yerel halkı zorlamış oluruz. Turistin kalacağı otelleri çok mahalle aralarına sokmadan 

yerel halkı rahatsız etmeden ayarlamalıyız. 

  



SORU 4) ĠSTANBUL TURĠZM ANA PLANI‟NDA YER ALMASI GEREKTĠĞĠNĠ 

DÜġÜNDÜĞÜNÜZ KONULAR NELERDĠR? (N= 54) 

 Arazi kullanım kararları, planlama ilkeleri sürdürülebilir olmalı. - sürdürülebilir 

turizm, sürdürülebilir ulaşım (kaliteli hareketlilik, uygun fiyat, sosyal estetik) mümkün 

olabilir. - kongre- sağlık turizmi ulaşımı kolay kent çeperlerinde, turizm dağılımını 

dengeleyici yürütülmelidir.  

 Başta belirtilen ilkelerle çelişen öneriler yer almamalıdır. Şehir merkezinde yer alan 

küçük sanayi/üretim alanlarının yaratıcı endüstriler kapsamında değerlendirilmesi, 

desantralizasyonu teşvik edilmemeli. Kentin bellek mekanlarının belli bir tairihi olan 

küçük işletme ve esnaflarının desteklenmesi, büyük yatırımcılara karşı korunması. 

Turizm yatırımlarının kamusal/açık alanlarının kapatılmasına izin verilmemesi 

 Bence, genel strateji ve önerilerden ziyade, nokta, zaman, özne ve nesne bazlı somut 

eylem planları olmalıdır.  Y oksa aksi olduğu takdirde, uygulayıcılar bunu ele alıp 

uygulamakta tembel davranır ve plan da amacına ulaşamamış olur. Yani somut, kısa, 

öz eylemler öngörülmeli.  

 Beykoz bölgesine tasarımcılara yönelik alan yönetim planının hazırlanarak somut bir 

model oluşturulması. 

 Bilgilendirme ve oryantasyon olanaklarının arttırılması. - çeşitlendirilmiş turizme 

yönelinmesi - özel uzmanlık alanlarında eğitim yapılması (örn: uzmanlaşmış rehber 

eğitimleri) 

 Boğaz kıyılarının kamuya açılması, (istimlak vs yoluyla) - araçlara kapalı yaya 

bölgelerinin arttırılması - kaldırım standardının oluşturulması 

 Bütünlükçü bir yaklaşım. Turizm yatırımları planlanırken altyapısının, erişilebilir ve 

ulaşılabilir konumda olmasının dikkate alınması. O yatırımın ekonomik ve sosyal 

fayda - maliyet analizinin hesaplanması. Yatırıma göre ihtiyaç yaratmak yerine 

ihtiyaca göre yatırım yapmak.  

 Destinasyon yönetimi, kurumlar arası koordinasyon 

 Doğal ve kültürel kimliğin korunması sağlanmalı - kültürün metalaşmasının önüne 

geçilmeli - bu konuda gerekirse yasal ve yönetsel idari önlemler alınmalı  

 Engelli insanların da yaşam standartlarını arttırmak ve onların yaşamını 

kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını giderebilecekleri yaşam standartlarının oluşturulması 

 Entegre alt yapı plan ve uygulamaları - somut ve soyut yerel kültürün gelişim planları 

ve eylem planlarına yer verilmeli. Entegre ulaşım planı - kültürel miras farkındalığının 

geliştirilmesi 

 İstanbul tanıtım ofisi - tüm bilgilerin dijitalleşmesi ve turistin erişebilir hale getirilmesi 

 İstanbul tarihdir, kültürdür, su - deniz medeniyetidir, doğal yapıdır. Bu kriterler 

korunmalı ve öncelik haline getirilmelidir. 

 İstanbul turizmine çok katkıda bulunan gerek Boğaziçi gerek adaları gösteren bir tur 

alanı ve ayrıca deniz üzerinde yemekli olan turistik gemilere bir bağlama limanına 

sahip olunması.  

 İstanbul'a gelen turist İstanbul'un yaşayan halkını rahatsız ve huzursuz etmemeli. 

Turizmin ölçüsü iyi belirlenmeli, kırılma noktalarından biri de çok kalabalık turların 



kent dışındaki otellerde ağırlanması. İstanbul'a yapacakları gezilerin iyi organize 

edilmesi, daha çok yer görmelerinin sağlanması, bunun için de İstanbul'da hala 

keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasının çok iyi değerlendirilmesi. 

 İstanbul'daki turizm çeşitliliği İstanbul'daki kırsal ve merkez yerleşimlerindeki 

farklılıkları ile ele alınmalıdır. İstanbul'un ekonomik sürekliliği, ekolojisi ile tanımlı 

kılınmalıdır. Şahsi sosyo-kültürel sürekliliği yok sayılmamalı ve deformasyon 

güdülmemelidir. Doğu ve spor alanları çeşitliliğe sermaye edilmelidir. Sağlık alternatif 

bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.  

 İstanbul'un 100 000 plandaki hedeflerini üstlenmesi gerekir. Doğu aksında ve batı 

aksında yeni turizm bölgeleri ve havaalanı ilişkisi kurulabilir. Şehrin uç bölgelerinde 

hava alanı kongre turizmi için oteller ve turistik teşis alanları kurulabilir. Silivri de 

buna bir örnek olabilir. Bir de şehrin kuzeyinde golf veya orman otelleri kurulabilir.  

 İstanbul'un silüetinin korunması. - kentsel dönüşüm adı altında yapılan yapılaşmanın, 

şehrin orijinal yapısını bozmadan, kimseyi yerinden etmeden yapılması. (Sulukule 

Sulukule olarak kalmalıydı.) - ulaşım konusunda deniz ulaşımı ve raylı sisteme dair 

çözümlerin üretilmesi. 

 İstanbul'un tarihi ve doğal yapısı ve zenginliklerini ne yapıp edip korunmasını resmi 

kararlar ile gerçekleşeceğini bilmeliyiz.  

 İş kanununun turizm sektörü ile incelenmesi -özel sektörün yerel yönetimler ve 

devletten beklentileri - otel olarak hemen hemen bizden başka kimse yoktu, daha fazla 

katılımın sağlanması. 

 Kamu kurumları arası eş güdümü sağlayacak kanun ve yönetmelikler çıkarılması için 

çalışmalar bu planın bir parçası olmalıdır 

 Kent hafızasının yer alması, simgelerin korunması (fonksiyonlandırmada koruma - 

kullanma dengesinin gözetilmesi), alan yönetim planlarının hazırlanması gerekliliği  

 Kentin ortak hafızasını oluşturan yapıların, inşa edildikleri dönemde yükselen 

işlevlerin dışında kullanılması mutlaka önlenmeli. 

 Kentliyi dikkate alan yaklaşım - bütüncül (kamu - özel sektör - sivil toplum) süreçler 

ve politikalar - kültür turizminin, kültürel alanın paydaşları ile belirlenmesi - kar amacı 

gütmeyen kültür kurumlarına yönelik teşvikler 

 Konaklama sektörüne yönelik olarak: özellikle küçük otel ve butik otellere yönelik 

çalışmalar yapılmalı. Çünkü artık mass turizmine yönelik talep azalmakta. Çünkü 

butik oteller Türkiye ve dünya'da artış talebinde olan işletmelerdir. Dünya'daki tüm 

zincir oteller butik konseptinde ürünler geliştirmektedirler. 

 Koordinasyon merkezi tarifi - envanter listelerinin tamamı - turizm çeşitliliği ve 

öneminin vurgulanması ile ütopik projelerin önüne geçilmesi - 52 hafta tüm İstanbul 

etkinliklerinin organizasyonu 

 Koordinasyon ve entegrasyonun sağlanması - sosyal adaletsizliğe yol açmaması - 

mekansal planlar ile uyumlu olması - devlet teşviklerinin arttırılması 

 Koruma - kullanma dengesi - ziyaretçi planı - diğer ölçeklerdeki planlarla ilişkisi - 

eylem planları ( katılımcı sürecin sağlanarak sorumlu kurumlarla birlikte yapılan ) - 

diğer sektörlerle bütüncül bakış ve ilişkisi  



 Koruma- kullanma dengesi. Bunu ölçümleyecek, bu standarda oturtacak adımları 

atmayı içinde barındırmayan bir plan bence başarılı olamaz. Özellikle de kültür 

varlıklarımızı düşündüğümüzde onları gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü 

olduğumuzu hatırladığımızda önemi ortaya konur. Kültür varlıkları 'kullan - at' yerine 

yenisi konabilecek sonsuz kaynaklar değillerdir. Turizme kazandırırken koruma 

boyutu ilk planda ele alınmalıdır. 

 Kurumların koordinasyonu - ulaşım sorunlarının çözülmesi - bürokrasinin hızlı 

yürütülmesi - uzman kişilerin yönetimi - turistik birimlerin çeşitlendirilmesi  - halkın 

etkilenmesinin kabul edilebilir olması 

 Mevcut turistik ürünlerin analizinin yapılarak nitelik değerlemesi, yükseltilmesine 

yönelik önerilerin bulunması gerekir. Ayrıca İstanbul'da turizmin geliştirilmesine 

yönelik kısa vadeli öneriler (mevcut ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi gibi ) orta 

vadeli öneriler (tesis ve kapasite arttırılmasına yönelik analizlerin dünya turizmindeki 

gelişmeler ışığında yapılması) uzun vadeli öneriler (turizmde turist sayısı ve turizmden 

elde edilecek gelir açısından nereye ulaşmalıyız sorusunun cevabının olması gerekli)  

 Münferit turistin dolaşması, ulaşması, memnun kalması için her şey, İstanbullu'nun 

yaşam kalitesinin yükselmesi için her şey 

 Nüfus - çevre - pazarlama (tanıtım) stratejileri oluşturulması - halkın aktivite edilmesi 

ve kitlesel duyarlılık vs.  

 Otel dışındaki konaklama ve tesislerin de tanımlanması ve teşvik edilmesi. 

 Önce sosyo-ekonomik ve teknik altyapı hazırlanmalı, turizmin geliştirileceği alanlarda 

yerli halkı sürmeden işlevsellik kazandırılmalıdır.  

 Özel sektör daha fazla yer almalı.  

 Özgün kimliğin korunması - İstanbul'un turizm girdilerinin analizi sonucunda tüm 

kentin ulaşılabilir noktalarına turistin gidebilmesi 

 Özgünlük ve çok kültürlülük vurgusu - çok kıymetli doğal alanlar, endemik birki ve 

kuş türlerinin varlığına yönelik konular  - planın realize edilmesine yönelik işbirlikleri 

ve bütünleşik ilişkiler  

 Rehberlik eğitimi. -faaliyetlerin denetimi olmalı. -alt bölgeler veya önemli müzeler 

için ziyaretçi yönetim planının yapılması gerekir. -tanıtım ve bilgilendirme 

faaliyetlerinin ciddi, sürekli olması gerekir. 

 Sağlık turizmi (çok az temsil edildi)-  medikal turizm - dental turizm -spa wellness 

turizmi - termal turizm -ileri  yaş turizmi -erişebilirlik, engelli turizmi -spor (sağlıklı 

yaşam turizmi)- sağlıklı beslenme (yöresel yemeklerle) turizmi 

 Tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerinin ön plana çıkarılması gerekir. 

 Tarihi yarımadanın önemi tartışılmaz. Fakat bu olguya ek olarak farklı turizm türlerini 

içeren ve uygulamaya yön verici, uygulayıcıların yol bulmada kılavuz olarak 

kullanabileceği farklı ölçeklerde proje paketlerini içermesi gerekir. Kesinlikle kararları 

uygulayıcı merciler tarafından içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden belgenin 

klasik onay süreçlerinin ötesinde (örneğin yüksek planlama kurulu kararı gibi) bir 

yöntemle daha güçlü bir belge haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  



 Trafik sorununa çözüm - deniz yolunu kullanma -metrolara daha fazla yatırım olması 

ve metro ağlarının uzaması -minibüs teröründen kurtulmak -taksi şoförlerinin yabancı 

dil bilmesini sağlamak 

 Turist çekmek üzere kentin standartlaştırılması, ayrılaştırılması, sterilize edilmesi, 

formelleştirilmesine yol açacak öneriler yer almamalıdır. 

 Turistin ulaşım konusunda sıkıntı çekmemesine, alışverişte yöreselliği tanıtarak 

pazarlamaya ve kesinlikle güler yüz göstermeye dikkat etmeliyiz. 

 Turizm yatırımlarının denetimli ve planlı olması, ulaşımın bundan sonra sadece 

çevreci yollarla çözülmesi konusu. - turizmin çeşitlendirilmesi - eğitime önem 

verilmesi 

 Tüm il sınırının İstanbul olduğu gözardı edilmemeli, metropol şehir İstanbul'un kırsal 

yerleşme alanlarının varlığında bilinmeli, alternatif turizm sektörlerinin mekana 

dağılımı iyi kurgulanmalı  

 Ulaşım - tarihsel kimlik - özgünlük - yaşam kültürü - altyapının geliştirilmesi - 

kültürel tarihsel kimlik bilinçlendirilmesi 

 Ulaşım araçları - İstanbul'un ruhunun korunmasına dair planlar - turizm haritasının 

çıkarılması 

 Ulaşım, altyapı sorunları - uçak maliyetlerinin yüksekliği - teknolojiye uygun mobil 

yazılımlar -tanıtım faaliyetlerinin İstanbul'dan koordine edilebilmesi( turizm 

bakanlığı'ndan alınması) - turizmin çeşitlendirilmesi, diğer bölgelerin (tarihi yarımada 

dışı) turizme kazandırılması -fiyat - hizmet kalitesinin sağlanması -turistik işletmelerin 

standardizasyonunun sağlanması, denetimin arttırılması 

 Ulaşım, erişim, iletişim, eğitim. 

 Uygulayıcılar, yöneticiler nasıl ikna edilebiliri de konuşmak lazım. 

 Yeni hava limanının nerede olacağının belirtilmesi - lastik tekerekli asya/avrupa 

tünelinin kesinlikle yapılmaması 

 Yetki karmaşası ve özel turizm bölgelerinden kurtulunması ve yönetimsel bütünlük 

oluşturulması İstanbulnun 615 km kıyı potansiyelini bu alnların doğal güzrllik ve 

niteliklerini değiştirmeden onları geliştirecek şekilde yaklaşımlarda bulunulması - 

istabul'un yerel ve özgün değerlerinin korunması yeni kimilik arayışlarından 

vazgeçilmesi. 
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İSTANBUL	  TURİZM	  ANA	  PLANI	  
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

BİMTAŞ 

MEKANSAL	  STRATEJİLER	  ÇALIŞTAYI	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hazırlık	  Çalışmaları	  
İstanbul Turizm Ana Planı kapsamında gerçekleştirilen Mekansal Stratejiler Çalıştayı, Yıldız 
Teknik Üniversitesi tarafından davetli uzmanlara hitaben 13 Ağustos 2012 tarihinde yazılan 
aşağıdaki davet mektubu ile başlatılmıştır. 

Sayın………………………………………….. 

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olan “İstanbul Turizm Ana Planı” İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin turizm vizyonunu ve politikalarını belirlemeyi ve bunları uygulamaya geçirecek eylem 
planlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla aşağıda belirtilen bakış açısı çerçevesinde İstanbul’un 
turizm perspektifini çeşitli boyutları ile tartışmak üzere kentin paydaşlarını buluşturan bir dizi katılım 
toplantıları düzenlenmiştir. 

İstanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün coğrafyası ve doğal değerleri ile eşsiz bir kenttir. Bu nitelikleri, 
turizm potansiyellerini kullanmak açısından İstanbul’a önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları 
değerlendirmek ise, ancak günümüzde değişen değer yargılarını, yaşam biçimlerini ve tüketim kalıplarını 
iyi kavramakla mümkündür. İstanbul’un bu yeni eğilimler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve turizmi 
geliştirme politikalarının “sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent” temel 
ilkeleri çerçevesinde kültür eksenli stratejiler üzerinden kurgulanması gerekmektedir. İstanbul’un doğal, 
kültürel ve tarihî miras alanları ile varlıklarının doğurduğu turizm potansiyelinin yanı sıra küresel 
düzlemde yarışma kapasitesi olan festivalleri, müzeleri, kültür-sanat faaliyetleri bulunmaktadır. 
İstanbul’un kültür eksenli turizm stratejilerinin oluşturulmasında bütün bu potansiyeller bir arada önemli 
girdiler vermektedir. Dolayısıyla İstanbul için geliştirilecek turizm vizyonu, çok geniş bir perspektiften 
bakmayı gerektirmektedir. Bu perspektifin en temel eksenlerinden biri olan mekansal stratejilerin, kültür 
turizmi başta olmak üzere diğer turizm türlerinin sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes 
için kent ilkeleri gözetilerek geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu bağlamda karar-vericiler, sektör temsilcileri, profesyoneller, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri 
ile bu ilkeler doğrultusunda kentsel mekânın biçimlendirilmesini tartışmak üzere İstanbul Turizm Ana 
Planı Mekânsal Stratejiler Çalıştay’ı düzenlenmektedir. Bu Çalıştay’a katılımınız ve katkılarınız büyük 
önem taşımaktadır. 

Değerli katılımınızla davetimizi onurlandıracağınız ve İstanbul Turizm Ana Planına görüşlerinizle yön 
vereceğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Tamer Yılmaz 
Proje Koordinatörü 
 
Tarih: 13.09.2012, Perşembe 
Saat: 10:00 – 17:00 
Yer:  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 
Detaylı program ve bilgilendirme broşürü Eylül ayı başında tarafınıza iletilecektir.  
LCV: Canan Yıldırım (212) 383 2980 canany@yildiz.edu.tr 



İSTANBUL	  TURİZM	  ANA	  PLANI	  İÇİN	  GENEL	  YAKLAŞIM	  	  ve	  	  	  
ÇALIŞTAYIN	  AMACI	  

İstanbul tarihi, kültürel birikimi, özgün coğrafyası ve doğal değerleri ile eşsiz bir kenttir. Bu 
nitelikleri, turizm potansiyellerini kullanmak açısından İstanbul’a önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek ise, ancak günümüzde değişen değer yargılarını, 
yaşam biçimlerini ve tüketim kalıplarını iyi kavramakla mümkündür. İstanbul’un bu yeni 
eğilimler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve turizmi geliştirme politikalarının 
“sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent” temel ilkeleri 
çerçevesinde kültür eksenli stratejiler üzerinden kurgulanması gerekmektedir. İstanbul’un 
doğal, kültürel ve tarihî miras alanları ile varlıklarının doğurduğu turizm potansiyelinin yanı 
sıra küresel düzlemde yarışma kapasitesi olan festivalleri, müzeleri, kültür-sanat faaliyetleri 
bulunmaktadır. İstanbul’un kültür eksenli turizm stratejilerinin oluşturulmasında bütün bu 
potansiyeller bir arada önemli girdiler vermektedir. Dolayısıyla İstanbul için geliştirilecek 
turizm vizyonu, çok geniş bir perspektiften bakmayı gerektirmektedir. Bu perspektifin en 
temel eksenlerinden biri olan mekansal stratejilerin, kültür turizmi başta olmak üzere diğer 
turizm türlerinin sürdürülebilir bir çevre, insan odaklı planlama ve herkes için kent ilkeleri 
gözetilerek geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda karar-vericiler, sektör temsilcileri, profesyoneller, bilim insanları ve sivil toplum 
temsilcileri ile bu ilkeler doğrultusunda kentsel mekanın biçimlendirilmesini tartışmak üzere 
İstanbul Turizm Ana Planı Mekânsal Stratejiler Çalıştay’ı düzenlenmiştir. 

ÇALIŞTAYIN	  ÇALIŞMA	  PROGRAMI	  

İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi kapsamında İstanbul Master Planı 
mekânsal vizyon ve ana stratejilerin belirlenmesi amacıyla, İstanbul Turizminin paydaşları 
olan ve mekanla ilgili konularda söz sahibi olabilecek kişiler; 3 ana başlık altında 
gruplandırılmıştır. 

• Karar vericiler 
• Sektör temsilcileri ve profesyoneller 
• Bilim insanları ve STK temsilcileri 

ÇALIŞTAYIN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

• Çalıştayın içerik tasarımı/hazırlıkları  
• Katılımcı listesi oluşturulması, katılımcılara ulaşılması ve teyitlerin alınması 
• Çalıştay mekanının hazırlıkları  
• Oturumların gerçekleşeceği mekânın fiziksel özellikleri ve katılımcıların sektörel 

dağılımları dikkate alınarak masa düzeninin tasarlanması 
• Katılımcıların heterojen bir yapı sağlanmak üzere masalara dağıtımı  
• Katılımcılara oturacakları masa ve konferansın içeriğine/yöntemine yönelik bilgi 

verilmesi 
• Çalıştayın başlaması, önce masalarda ardından da genel formda toplantının yapılıp 

tamamlanması 



KATILIMCI LİSTESİ ve KATILIMCI PROFİLİ 

Katılımcılar; Karar vericiler, sektör temsilcileri ve profesyoneller, bilim insanları ve STK 
temsilcileri olarak gruplandırılmıştır. Bu üç grup arasında mümkün olabildiğince sayısal 
denge aranarak masalarda oturma düzeni tasarlanmıştır. Konferansa, karar vericilerden 8 kişi, 
sektör temsilcileri, üniversiteler ve STK’lardan 7şer kişi katılmıştır. Toplam katılımcı sayısı 
29’dur. 

Karar Vericiler 

 Katılımcının Adı ve Soyadı Bağlı Olduğu Kurum 
1 Gökhan Yılmaz İBB-Şehir Planlama Birimi 
2 Murat Vefkioğlu İBB  Kentsel Tasarım Birimi 
3 Nurcan Candaş Turizm Atölyesi 
4 Vedat Ertez Ulaşım AŞ. 
5 Rüveyda Mecitoğlu Ulaşım AŞ. 
6 Özge Usal Dönmez Orman Bölge Müdürlüğü 
7 Ayşe Kuzlu Orman Bölge Müdürlüğü 
8 Hakan Mumcuoğlu Orman Bölge Müdürlüğü 
 

Sektör Temsilcileri - Profesyoneller 

 Katılımcının Adı ve Soyadı Bağlı Olduğu Kurum 
1 Adnan Mordeniz Türkiye Özel Belgeli, Özel Nitelikli Ve Butik Otelciler-

Turistik İşletmeciler Birliği Derneği 
2 Nezih  Üçkardeşler TÜRSAB 
3 Nejat  Karagöz TÜRSAB 
4 Gülnur  Özalp TÜRSAB 
5 Aziz Ciga TÜRSAB 
6 Erol Aksoy Turizm Yatırımcıları Derneği 
7 Faruk  Göksu Şehir Plancısı 
 
Üniversiteler 

 Katılımcının Adı ve Soyadı Bağlı Olduğu Kurum 
1 Zekiye Yenen Yıldız Teknik Üniversitesi 
2 Ali Kılıç Yıldız Teknik Üniversitesi 
3 Azime Tezer İstanbul Teknik Üniversitesi 
4 Fatma Ünsal MSGS Üniversitesi 
5 Maria Alvarez Boğaziçi Üniversitesi 
6 Şükrü Yarcan İstanbul Üniversitesi 
7 Tansel Korkmaz Bilgi Üniversitesi 
 

 



STK’lar 

 Katılımcının Adı ve Soyadı Bağlı Olduğu Kurum 
1 Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 
2 Mücella Yapıcı Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 
3 Zafer Akdemir Mimarlar Odası İstanbul Şubesi 
4 Cem Tüzün Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu 
5 Korhan Gümüş İnsan Yerleşimleri Derneği 
6 Orhan Esen Arcİstanbul 
7 Aslı Kıyak İlgin Yüksek Mimar – STK Temsilcisi 
 

ÇALIŞTAYIN	  YÖNTEMİ	  

13 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen Çalıştay, İstanbul Turizm Master Planı hedefleri 
bağlamında, İstanbul turizminin paydaşları olan kurum, kuruluş ve kişilerin katılımı ile iki ana 
tema çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aramak üzere gerçekleştirilmiştir. 

 

1.TEMA: İstanbul’un turizm potansiyelini çevreye / kente zarar vermeden geliştirmek 

• Nasıl mümkündür? 
• Eşikler / sınırlar nelerdir? 
• Ne tür önlemler alınmalıdır? 

 

2.TEMA: İstanbul’un turizm potansiyelini topluma / kentliye zarar vermeden geliştirmek 

• Nasıl mümkündür? 
• Eşikler / sınırlar nelerdir? 
• Ne tür önlemler alınmalıdır? 

 

Çalıştay, İstanbul Turizminin mekânsal vizyon ve ana stratejilerini tartışmak üzere 
kurgulanmıştır. Katılımcılar, genel olarak TMP ve çalıştay ile ilgili olarak bilgilendirildikten 
sonra, önceden belirlenmiş olan masa düzenlerine göre masalarına oturmuşlardır. Birinci ve 
ikinci gündem konuları belirlenen masa düzenlerine göre yapılırken, genel değerlendirme 
kısmında, katılımcıları bir kısmının da ayrılması ve katılımcı sayısının azalması nedeniyle 
genel toplantı formuna dönüştürülmüştür. Birinci gündem konusu öğleden önce, ikinci konu 
ve genel değerlendirme öğleden sonra gerçekleşmiştir. 

Çalıştay; YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, günün 
öğleden önceki kısmındaki oturumda, 3 ayrı masa etrafında toplanmıştır. Her masa kendi 
yöneticisini seçmiş, TMP çalışma grubundan görevliler de her bir masada not tutarak 
konuşulanları kaydetmiştir. Öğleden sonra ise hem katılımcı sayısının azalması nedeniyle hem 
de tüm masaların bir arada tartışması yönünde katılımcılardan istek gelmesi nedeniyle tüm 
katılımcılar genel bir toplantı düzeniyle, söz almak suretiyle tartışmaya katılmıştır.  Bir masa 



başkanı tarafından yönlendirilen sabah oturumunda, her masada eşit ya da olabildiğince yakın 
sayılarda ve dengelerde katılımcının oturması sağlanmıştır. Böylece etkileşimli bilgi 
paylaşımının sağlanması, beyin fırtınasının yapılması için uygun ortam hazırlanmıştır. Farklı 
ve tezat görüşlerin dahi rahatça ve sonuç odaklı bir biçimde tartışılması ile diğer alanlardaki 
temsilcilerin konulara bakış açılarının ve karşı karşıya oldukları mevcut ortamları onların 
aktarımıyla ele alınmış ve doğal bir etkileşim sağlanmıştır. 

 

ÇALIŞTAYIN PROGRAMI 
 
09.30 -09.45 Kayıt 

09.45-10.00  Hoş geldiniz konuşmaları 
Tematik Sunum: Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Turizm Master Planı 
Proje Yürütücüleri 

10.00 -12.00  1. Oturum:  
12.00 -13.30  Öğle Yemeği 
13.30 -15.30 2. Oturum:  
15.30 -16.00 Çay-Kahve Arası  
16.00 -17.00 Çalıştayın değerlendirilmesi ve genel sonuçlar 
 
 

ÇALIŞTAYIN	  BULGULARI	  

Çalıştay ağırlıkla 1.tema olan İstanbul’un turizm potansiyelini çevreye / kente zarar vermeden 
geliştirmek nasıl mümkündür, eşikler / sınırlar nelerdir, ne tür önlemler alınmalıdır, soruları 
çerçevesinde gelişmiş, 2. tema olan İstanbul’un turizm potansiyelini topluma / kentliye zarar 
vermeden geliştirmek sorusu ise 1. Temanın açtığı kulvarlarda derinleştirilmiştir. Aşağıda iki 
oturumda ve dört/iki masada gerçekleştirilen çalıştaydan çıkan sonuçlar İstanbul Turizm Ana 
Planı’nın mekânsal kararlarının oluşturulmasında kullanılabilecek anlamlı alt başlıklar altında 
toplanarak aşağıda sunulmaktadır.  

 

İstanbul’da düşünülebilecek alternatif turizm türleri:  

o Turizm Tarihi Yarımada odaklı geliştirilmektedir. Bunun kent bütününe açılması 
gerekmektedir. Bu nedenle alternatif turizm türlerinin desteklenmesi önem taşımaktadır. 

o Kültür, sağlık, eğitim, kongre, yaratıcı (moda, takı vs.), ekoturizm, fuar, spor, gençlik 
başta olmak üzere çeşitli turizm türleri İstanbul için düşünülebilir. 

o Endemik türler, sulak alanlar, kuş gözlemciliği gibi çok fazla bilinmeyen ekoturizm 
türleri İstanbul’da desteklenmelidir. İstanbul’da farklı bölgelerin farklı potansiyel ve 
kapasiteleri vardır. Bu alanlar için özelleşmiş bilgi üretmek önemlidir. 

o Turistler farklı mekanlara yöneltilmeli bu mekanlar ve turizm ürünleri tasarlanmalıdır. Bu 
yönde aktörler tanımlanabilir ve ulaşım çözümleri geliştirilebilir. 



o İstanbul’ da kruvaziyer liman konusunda sadece yatırımcılar çalışmaktadır oysa bu 
konuda bilim alanının ve uzman STKların alternatif bilgiler geliştirmeleri  gerekmektedir. 

o Kruvaziyer turizm için Barselona’dan sonra ana liman olma hedefi ortaya konmakta ise 
de  mevcut kent altyapısı buna kesinlikle izin verecek düzeyde değildir, ayrıca coğrafyası 
da narindir.  

o İstanbul’da potansiyeli çok yüksek olan turizm türlerinden biri de doğa turizmidir, bu 
konuda uygun alanlar olmasına karşılık tam olarak değerlendirilmemektedir.  

o İstanbul’un yakın çevresindeki iller, bu açıdan İstanbul’dan çok daha fazla olanak 
sunmakta, İstanbul’da yaşayanlar bile bu kentleri tercih etmektedir. İzmit, Adapazarı ve 
Kırklareli, Tekirdağ, Yalova sahip oldukları doğa turizmi potansiyellerini İstanbul’dan 
daha fazla değerlendirmektedirler. 

o Su sporları İstanbul’da geliştirilebilir. 
o Her alternatif turizm türünün kendine özgü gereksinimleri vardır. Örneğin eğitim turizmi, 

çok sayıda öğrencinin İstanbul’a gelmesine ya da daha sonra tekrar ziyaret etmesine 
imkan vermiştir. Bu nedenle hostel gibi konaklama altyapısına ihtiyaç duyulmakta ve son 
dönemlerde İstanbul’daki hostel sayısı artmaktadır. 

 

İstanbul’da turizm gelişirken mutlaka uyulması/değerlendirilmesi gereken koşullar: 

o İstanbul Çevre Düzeni Planı plan dışı olarak üretilen ve yürütülmekte olan projeler ile 
delinmiş durumda; 3.köprü ve bağlantıları, Avrasya tüp tüneli, yüksek yapılar gibi. bu 
projelerin gerçekleşmesi sonucunda çok az kalan rekreasyon alanlarının da farklı 
kullanımları söz konusu olabilmektedir… 

o İstanbul kimliğini kaybetmemeli, İstanbul gelişirken bilgi ve bellek yitirilmemelidir. 
o Belli fiziksel alanlarda oluşan yığılmaların dağıtılması gereklidir. 
o Büyük organizasyonlarda (olimpiyat gibi) kenti yıpratmadan ve tüketmeden iyi organize 

olunması gerekir. 
o 3.Köprü ve bağlantı yolları ile doğal alanlar, ekoturizm alanları yok olma riski 

taşımaktadır. 
o İstanbul’da erişebilirlik daha olanaklı ve okunaklı hale getirilmelidir toplu taşıma ve 

engelliler açısından bu durum elzemdir.  
o Turizm kent altyapısı ile ilişkili olarak geliştirilmelidir yani altyapı ne kadar imkan 

tanırsa o kadar gelişebilir. Örneğin kruvaziyer turizm için maksimum 3 gemi aynı anda 
yanaşabilmektedir. 5 yıldızlı tesisi var ancak sokak yıldızsız, yatak kapasitesi artıyor 
ancak hava alanı yetersiz, opera binası yok, birçok turizm destinasyonunda gece 
yaşanmıyor. Bu ve benzeri eksiklikler/çelişkiler turizmin gelişimini zorlamaktadır. 

o Kırmızı çizgiler: Hijyen, ulaşılabilirlik, bilgi altyapısı, büyük yatırımlar, plansız kararlar, 
fırsatçı / yağmacı girişimciler 
 

İstanbul’da turizm gelişirken duyarlı olunması gereken konular: 

o Entegre ulaşım benimsenmeli, özellikle deniz ulaşımı daha etkin kullanılmalıdır. 
o Afet ve yaşam riski göz önüne alınmalıdır. 
o Altyapı kapasitesi dikkate alınmalıdır. 



o Ekolojik değerler korunmalıdır. 
o İstatiksel bilgi sistemi kurulmalı ve sürekli güncellenmelidir. 
o Alan yönetim planının uygulamaya konması için gereken altyapıların (personel, teknik, 

bütçe) kurulması gereklidir. 
o Sayısal verilerde yerli yabancı turist ayrımının yapılması gerekmektedir. Yerli turist 

potansiyeli bilinmemektedir. 
o Turizm planı stratejik plan ile ilişkili olmalıdır, İstanbul’un doğal değerlerine saygılı 

olmalıdır, tarihi-kültürel dokusu ile örtüşmelidir. 

 

Turizmi geliştirmeye yönelik tavsiyeler 

o Yapılacak yatırımların inşaat sürecindeki sıkıntılarının (izinler vb.) giderilmesi gerekiyor. 
o İş gücünün turizmde istihdam edilebilmesi için programlar geliştirilmelidir. 
o Sektörler arası organizasyon gerekli. Turizm planı ve işleyişi için kurumlar birbiriyle sıkı 

ilişkiler halinde olmalı, bu ilişkileri güncel tutmalıdırlar. 
o Turizmde kalitenin arttırılması önemlidir. Bunun için sertifikasyon konuları organize 

edilebilir.  
o Tarihi Yarımada için hangi ulaşım modlarının olacağı yeniden düşünülmeli, entegre 

ulaşım modları oluşturulmalı 
o Tur operatörlerinin yeni yatırımlarının kent için ve sektörün gelişimi açısından uygun 

olup olmadığına dikkat edilmelidir.  ortaya koymak gerekir. 

	  

Turizmin iyi yönetilmesine yönelik tavsiyeler 

o Turizm organizasyonu iyileştirilmelidir. İstanbul’un turizm organizasyonun kimin 
tarafından yapacağı belirlenmelidir: İBB, ilçe belediyeleri, sektör vb. 

o Yönetim konusunda Liverpool, Venedik, Londra, Ruhr yönetim planları ve gelişme 
modelleri irdelenmelidir, bağımsız kurumlar planlama süreçlerine sektörün yanında 
eklemlenmelidir.  

o Turizm sektörünün işleyişi için yeni entegre bir yönetim modeli oluşturulmalıdır. Kent 
çapında yapılan diğer plan ve projelerle bağlantılı, tüm aktörleri içeren ve sürekli 
güncellenen bir model olmalıdır. 

o Turizm gelişiminde kamu yararının temsil edildiği platformların yaratılmasında fayda 
vardır. 

o Turizmin  sektörel ve kamusal ilişkileri irdelenmelidir. Sektör temsilcileri kamu üzerinde 
etkilidir. Bu ilişki ağına kar amacı gütmeyen STK’lar, profesyoneller ve entelektüeller de 
eklemlenmelidir.  

o Toplumu içine alabilecek daha makro yaklaşımlar önemlidir.  
 

Mekansal/fiziksel öneriler (ve sorun tespitleri) 

o Tarihi Yarımada’nın korunmasında UNESCO protokollerine mutlaka uyulmalıdır. 
o Turizm yatırımlarında hiçbir şekilde kent sakinleri yerinden edilmemelidir. 



o Otoyol ve dolgu alanları kıyı turizmini perdelemektedir. Örneğin Barselona’da 3 şeritli 
yol kaldırılarak plaj yapılmıştır. Bu tür alternatif çözümler üretilmelidir. 

o Afet riski ile kentsel dönüşüm hareketlenmiştir ancak bu haraketlilik kaotik bir yapıya 
bürünerek azman bir kente dönüşümü getirmektedir., Bu ise turizm için büyük bir tehlike 
anlamına gelmektedir. 

o Mevcut işlev alanları ve ulaşım sistemiyle turizm alan kullanımının entegrasyonu 
sağlanmalıdır. 

o Kentin fiziksel altyapısı oldukça yetersizdir, gelen ziyaretçiler İstanbul’u yeterince 
tanıyamıyor, kentin her yerine dağılarak mutfağını, geleneklerini yerinde göremiyorlar. 
Bu durumu değiştirici yöntemler  geliştirilmelidir. 

o Turizm sektörü ile emlak sektörünün evliliği sorun olarak ortadadır. 
o Turizm adına kavramsal bir netlik bulunmamaktadır. Bu durum yapılan planlara da 

yansımaktadır ve kent dokusunun bozulmasının önünü açmaktadır. Böylece turizm 
açısından çekicilik yok olmaktadır. Turizm tesisi adı altında rezidanslar yapılmaktadır. 
İstanbul’da çok yüksek apart otel ruhsatı bulunmaktadır.  

o Mevcut Tarihi Yarımada planı ile kent dokusunun korunması ve turizmin gelişimi 
mümkün değildir. Kent bütününden bağımsız bir gelişme söz konusudur, bir turizm 
gettosu yaratılmıştır. 

o Stratejik bütüncül karar ve ilkeler oluşturulduktan sonra mekânsal kararlar verilmeli, 
parçacı yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.  

o Her yer ulaşılabilir kılınmalı mıdır? Ulaşıldıkça kuzeyde önemli kayıplar yaşanmıştır ve 
yaşanmaya devam etmektedir. Tarihi çevrede olabildiğince yürüyerek ve bisiklet ile 
dolaşmak desteklenmelidir. 

o Ulaşımda deniz önemli bir alternatif olmalıdır. Belli turizm türlerinde gelen turisti 
yürütemezsiniz bu nedenle ulaşım türleri çeşitlenmelidir. 

 

Felsefi ve fantastik sorular/konular 

o Türkiye için önemli olan tüm turizm türleri İstanbul’da da olmalıdır düşüncesinden 
vazgeçilmelidir. 

o İstanbul’da turizmin yeni yapılaşma ve yatırım gerektirmeyen türleri desteklenmelidir. 
o Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kaliteleri arttırılmalıdır. Bu tür işletmelerin sektöre 

nasıl girdi vereceği belirlenmelidir. 
o Konaklama tesislerinde yıldız sisteminin getirdiği sorunlar çözümlenmelidir.  
o Turizm sadece otel ve yatak sayısına odaklanmamalıdır, turizm kentin yaşam biçimi 

olmalı herkes bu ekonomik girdiye eklemlenmelidir. 
o Yürüyen bantlar Tarihi Yarımada için düşünülmelidir. 

 

SONUÇ	  
İstanbul alternatif turizm türleri bakımından ciddi potansiyeller taşımaktadır. Ancak turizm 
olanakları Tarihi Yarımada’da sınırlı kalmış durumdadır. Doğayı bozmadan kültür turizmine 
gelen turistlerin farklı turizm türlerine katılmasının yolu açılmalıdır. Bu hem sözü edilen 



alternatif turizm alanının kendi altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak hem ulaşım olanaklarını 
zenginleştirerek hem de tanıtımını ve yönlendirmesini yaparak gerçekleştirilebilir.  Bunlar 
yapılırken, sürdürülebilirlik ilkelerinin her zaman göz önüne alınması, kentin tarihi ve kültürel 
değerlerinin yıpratılmadan farklı turizm türlerine yönelinmesi gerekmektedir. 

İstanbul çok ziyaret edilen ama çok kalınmayan bir yerdir. Örneğin kültür turları için gelen 
büyük çoğunluk kentte sadece 1-2 gün kalıyorsa, alternatif turizm türlerine yönelik kararlarda 
kültür turizmi için gelenleri, bu turizm türlerine nasıl çekileceğini de düşünmek gerekir. 
Alternatif turizm türleriyle ilgili olarak en önemli konulardan birisi, bu farklı türlerinin 
kombinasyonunun nasıl yapılacağıdır. Kombine turizmde birbiri ile barışık olan turizm 
türlerinin ortaya konulması gereklidir.  

Herhangi bir turizm alanıyla/mekânıyla ilgili karar almadan önce, o alanı yerli turist ne kadar 
kullanacak bunu tespit etmek gerekir. Gelen turistlerin yerli/yabancı olması ve 
örgütlü/bireysel şekilde geliyor olması hangi turizm alanının ne kadar süreyle kullanılacağına 
işaret etmektedir. diğer bir ifadeyle turistin gelme biçimi, turizmin biçimini ve ihtiyaçlarını 
belirlemektedir. Bireysel hareket eden turistlerin beklentilerini bilip ona uygun stratejiler 
geliştirmek gerekmektedir. Örneğin bireysel gelen turist, tek başına kentte rahatlıkla dolaşmak 
ister. Dolayısıyla kentte bu gibi gereksinmeleri karşılayacak hizmetlerin yaygınlaşması 
gerekir. Dolayısıyla İstanbul’a kim, ne amaçla, nereden ve nasıl geliyor sorularının 
cevaplanması gerekmektedir. İstanbul’a ilişkin yapılacak araştırmaların başında gelen turist 
profilini ve İstanbul’a ilişkin algısını belirlemek gelmektedir. Bu rakamları bilmek turizmin 
ihtiyaçlarını tanımlamak için çok fayda sağlar.  

Turizmde fiziki olarak kentin ne şekilde geliştirileceğinin yanı sıra yaşayan bir organizma 
olarak kentliye zarar vermeden nasıl kullanılacağını da düşünmek gerekir. Yerlisine yapılan 
yatırım, kente yapılan yatırım esastır. Yatırım kentin yerlisi için yapılırsa sürdürülebilir bir 
turizm yapılanması söz konusu olabilir. Bir başka ifadeyle, yaşanabilir bir kent yapılırsa o 
zaman bu kent aynı zamanda turistlerin de ziyaret etmek isteyeceği bir kent olur. Kenti 
korumak, kentliye yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Yerel yönetimler, önce kent 
sakinlerinin ihtiyaçlarını gözetmeli, öncelik vermelidir. Turistler için yapılacak yatırımlar 
kentlinin yaşam maliyetlerini artırmamalıdır. Dolayısıyla kentte var olanı geliştirmek, kentin 
makro formunu iyi anlamak, kapasitesini belirlemek, doğal ve kültürel değerlerini korumak 
anahtar kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. İstanbul’un bütünü için turizm iyidir 
denilmemeli, turizm potansiyeli olan yerler belirlenerek, kapasiteleri ortaya çıkartılmalıdır. 

Ancak bir başka taraftan bakıldığında, Tarihi Yarımada’dan geçirilmesi planlanan yollar, 
dolgu alanları gibi büyük inşaat faaliyetleri sürmektedir. Bu tür projeler kentin tarihi yapısına 
zarar vermektedir. Tarihi çevreleri koruyarak yaşatmak gerekir. Turist İstanbul’a taklit bina 
seyretmek için gelmemelidir. Turizm gettoları oluşturmadan, yaşayanını dışlamayan bir 
turizm bakış açısı olmalıdır. Turizm gettolarına örnek, Talimhane’deki oteller örnek olarak 
verilebilir. Diğer taraftan kentin kimliğine katkı sağlayan üretim alanları, Şişhane, Kapalı 
Çarşı gibi alanları koruyarak, turizme dahil etmek mümkündür. Turizm, bu bölgedeki 
üreticilerin kalkınmasına girdi sağlayabilir. 

Kentin kimliğiyle ilgili olarak mutabakat, ortak bir görüş almak yerinde olur. Ortak duyumları 
geliştirmek, farkındalık, değerleri içselleştirmek gerekli ve önemlidir. Ortak duyumlar 



içselleştirilmeden, kontrolsüz bir şekilde gelişmenin ya da talepteki çoğalmanın kontrol 
edilmesi uygun olmaktadır. Örneğin Londra’da da yaşayanların %47’si Britanya kökenli bile 
değilken bir Londralılık kültürüne sahiptirler. Bunun getirdiği sorumlulukla, Londralılık 
kültürüne zarar vermeyecek şekilde davranıyorlar/yaşıyorlar. Oysa İstanbul’da böyle bir 
şeyden söz etmek mümkün değildir. Kentin böylesine ortak bir kültürden uzak olmasının 
nedenlerinin başında sanayileşmenin etkisiyle yaşanan kontrolsüz büyüme gelmektedir. 
Günümüzde ise sanayiyi kent dışına çıkartarak, kentin turizm ile nasıl ekonomik gelir elde 
edeceğine ve korunacağına ilişkin stratejiler geliştirilmektedir.  Ekonomiyi sadece para 
kazanmak olarak düşünmemek gerekir. Maddi değere karşılık kullanım değeri zaman zaman 
çok farklılık gösterir. Kentin ve doğal yaşamın sürdürülebilir olmasının maddi değerle 
ölçülmesi mümkün değildir. Ekonomik gelir elde etmek için, sahip olduğumuz doğal, kültürel 
ve tarihi değerlerden vazgeçmemeliyiz.  

İstanbul’da turistin kent içi hareketliliğini artırmak için kentin, fiziksel mekan kalitesi 
artırılmalı, trafik yönlendirmeleri yabancı dillerde de hazırlanmalı, kent içindeki güvenlik 
artırılmalıdır. İstanbul’da turizm yatırımları neresi en kolay satılabilecek ise oraya 
yönlendiriliyor. Ancak konuya turizmin değil, kentlerin sürdürülebilir olması gerekliliği / 
duyarlılığı ile yaklaşmak gereklidir. Kente gelen ziyaretçiler, kentte kaldıkları süre boyunca 
mutlu olsunlar, kendi yaşadıkları yere memnun dönsünler yaklaşımının geliştirilmesi 
isteniyorsa, kentin sunduğu hizmetin kalitesini artırmak gerekir. Bugün herkes otel yatırımına 
yönelmiş durumdadır. Ancak bu yatırımların gerekli olup olmadığı konusunda kamu 
otoriteleri tarafından ciddi bir yönlendirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan 
günümüzdeki uygulamalara bakıldığında kentle ilgili bazı karar alanların merkezi yönetim 
tarafından yürütülmesi / yönlendirilmesi, kent açısından zarar verici sonuçlar 
doğurabilmektedir. Merkezi yönetimin kentin turizm politikalarına müdahale etmesi 
alışılageldik bir konu olmakla birlikte, kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine, kimliğine 
uyumsuz bir öneriye karşılık yerel yönetimin daha dirençli ve plan bütünlüğünü bozmayacak 
bir tutum içinde olması gerekmektedir. 

Sonuç olarak turizme yönelik “hap” şeklinde önerilerin getirilmesi mümkün değildir. Nerede 
ne yatırımı yapılıyor, turistlerin profilleri nasıl bunları bilmeden bir şey çıkartılamaz. Her ne 
yatırım yapılacaksa, kentin var olan kimliğinin dışlanmadan içinde olması gerekir. Turizm 
konularının kentsel dönüşümle birlikte ele alınası doğru değildir. Turizmin emlak ve 
gayrimenkul sektörünü canlandırmasını, bunun için bir araç olarak kullanılmasının önüne 
geçilmesi gerekir. Kentin UNESCO’nun kriterlerine uygun olarak korunması ve yaşatılması 
hedeflenmelidir. Aksi gerçekleşirse, kent yaşayanları için değil de ziyaretçileri için 
göstermelik bir takım projeler hayata geçirmeye çalışırsa bu o kentin turizm kenti olmasının 
önünde önemli bir engel oluşturur. 
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                                             temalar  
turizm  potansiyelini    

   

   

 NASIL   ?  

 ?  

 DIR?  

                                             program  
09.30  -‐09.45     

10.00-‐10.15        

Tematik  Sunum  

10.15  -‐12.00       

12.00  -‐13.30         

13.30  -‐15.30   2.  Oturum:     

15.30  -‐16.00   -‐   

16.00  -‐17.00     

                                                
karar-‐

beklenmektedir.        
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