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4.4 GENEL DEĞERLENDİRMELER VE MEKANSAL ÖNGÖRÜLER
4.4.1

TURİZM

TÜRLERİNİN

VE

STRATEJİLERİN

BİRBİRLERİ

İLE

İLİŞKİLENDİRİLMESİ

4.4.1.1 Turizm Türleri, Turizm Altyapısı, Turizm Pazarı, Turizmin Yönetsel Yapısı ve
Yasal Boyutu ile Finansman Olanaklarına Yönelik Oluşturulan Stratejilerin
Birbirleri ile İlişkilendirilmesi
Turizm ana planı çerçevesinde geliştirilen turizm stratejileri 3. Bölüm’de ifade edilmiştir. Bu
stratejiler; farklı turizm türleri çerçevesinde ele alınmış, amaç-hedef-strateji dizgesi içinde
belirlenmiş ve ardından ilgili hedefler, stratejiler ve eylem alanları sunulmuştur (Bkz. 3.
Bölüm, Tablo 19). Buna ek olarak; yine 3. Bölümde, Tablo 26’da; İstanbul Turizm Ana Planı
Vizyon ve Strateji Çerçevesi kapsamında mekânsal planlamayla entegrasyon sağlanmasına
yönelik stratejiler geliştirilerek ifade edilmiştir. Bu stratejilerde, bu kez diğer strateji
grubundan (Tablo 9’da yer alan) farklı olarak mekansal bir tarif de yapılmış ve böylece
birbirini bütünleyen stratejiler bu iki küme ile ifade edilmiştir.
Birbirini tamamlayan bu strateji kümeleri; bu bölümde birbirleriyle bütünleştirilerek ele
alınmaktadır. Ayrıca; turizm türleri, turizm altyapısı, turizmin yönetsel yapısı ve yasal
boyutuna yönelik stratejiler de bu kapsamda birbirleriyle ilişkilendirilerek sunulmaktadır.
Finansal olanaklar başlığı ise, diğer ilgili kısımlarda olduğu gibi, kapsam dışında tutulmuştur.
Bu çerçevede Turizm Ana Planı amaçları esas alınarak hazırlanmış olan turizm türleri, turizm
altyapısı, turizm pazarı, yasal ve yönetsel yapısına ilişkin değerlendirmeler Bölüm 4.3.1.’de
geliştirilen vizyon ve dört amaç çerçevesinde ele alınmaktadır (Tablo 1).
İstanbul Turizm Ana Planı’nın vizyonu: “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” şeklinde
tanımlanmıştır.
Amaç 1: İstanbul’da turizmin, kültür ekseni üzerinden geliştirerek soyut ve somut mirasın
deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin güçlendirilmesi
Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle çeşitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak turistlerin
İstanbul’da kalış sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin sağlanması
Amaç 3: Dünya turizm pazarında rekabet eden İstanbul’da kentin taşıma kapasitesini
gözeterek, turizm arz (insan kaynağı, doğal ve fiziksel altyapı vs.) ve talep (turist akışları,
1
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turizm pazarının yönlendirilmesi vs.) dengesini koruyan etkin bir turizm yönetim modelinin
benimsenmesi
Amaç 4: İstanbul’da turizmi; kent ve kentli ile bütünleştiren, kentlinin yaşam kalitesini
artırmaya öncelik veren ve yaşayanların sosyal kültürel ve ekonomik sermayesini güçlendiren
politikanın benimsemesi
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4.4.1.1.1 Turizm Ana Plan Amaç 1 Çerçevesinde Geliştirilen Stratejilerin Birbirleri İle
İlişkilendirilmesi
AMAÇ 1
İSTANBUL’DA TURİZMİN, KÜLTÜR EKSENİ ÜZERİNDEN GELİŞTİREREK
SOYUT VE SOMUT MİRASIN DENEYİMLENMESİNİN SAĞLANMASI VE
KENTİN KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

AMAÇ 1 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM TÜRLERİ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
İstanbul için belirlenmiş olan en yaşamsal turizm türü olan kültür turizmi çerçevesinde
“kentsel deneyim çeşitliliğini artırmak” öncelikli olarak benimsenmektedir. Kültür turizmi,
mevcut durum değerlendirmesi yapıldığında da İstanbul için en önde gelen ziyaret nedeni
olarak ifade edilmektedir. Turizmin altyapısı bakımından da, tarihinin ve coğrafyasının
İstanbul’a sunduğu (ya da bahşettiği) miras, dünyanın en eski ve görülesi kentleri arasında
olmasını sağlamaktadır. Diğer turizm türleri, kültür turizmini destekler, tamamlar niteliktedir.
Bunu doğa turizmi, gastronomi, alışveriş ve spor turizmi ile desteklemek ve bütünleştirmek
uygun olacaktır. Alternatif turizm türlerinin de kendi aralarında deneyim çeşitliliğine olanak
sunan biçimde kurgulanması yapılırken; kültür turizmi her ne sebeple İstanbul’a gelinirse
gelinsin, kentin kültür ve tarih dünyasına da ziyaretin yapılacağı biçimde kurgulanmıştır.
İstanbul'da turizm türlerinin ve stratejilerinin ilişkileri değerlendirilirken; kültür turizmini
merkeze alan (hem mecazi hem de gerçek anlamda) bir yaklaşım içinde olmak gereklidir.
Kongre ve fuar ile kültür; sağlık ile kültür; alışveriş ile kültür, kurvaziyer ve yat turizmi ile
kültür, gençlik ile kültür turizmleri ilişkilidir. Eğer ikiden fazla turizm türü arasında ilişki
aranacaksa; kültür turizmi, bu üçlü (dörtlü, beşli) turizm ilişkisi içinde bir çeşit bağlayıcı,
ilişki kurucu görev üstlenebilir.
Kentte tarihin ve kültürün önem kazanacağı turizm yapılanması; bu sektörlerin gelişmesini de
sağlayacak, bu alanda istihdamları artıracak, katma değeri yüksek üretime yöneltecek ve
böylece kentin kültürel birikimine bağlı olarak geliştirebileceği hizmet alanlarının, kültürel ve
yaratıcı sektörlerin gelişmesinde rol oynayacaktır.
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AMAÇ 1 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM ALTYAPISI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
İstanbul'un tarihi ve kültürel birikimi, turizm arzının da talebinin de belirleyicisi olmuştur.
Böyle de devam etmesi uygun görülmektedir. Hedef ve stratejileri bu çizgide geliştirilmiştir.
Bu nedenle; turizm altyapısı kültür eksenli olmak ve diğer alternatif turizm türlerinin
bütünleştirici bir nitelikte olmak üzere kurgulanmıştır. Canlı ve şenlikli yaşayan bir şehir
olması; kültürel etkinliklerle desteklendiğinde mümkün olabilir. Bu bağlamda; kültürel
etkinliklerin mümkün olan her çerçevede desteklenmesi; kültürel çeşitliliğin, zenginliğin
oluşması için uygun ortam hazırlanması ile mümkün olabilir.
Bu hedefe ulaşmak üzere; her türlü kamusal alanların (kıyılar, kentsel mekanlar, yeşil alanlar,
sosyal tesis alanları) desteklenmesi; güçlendirilmesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi için;
kentsel sağlıklaştırma ve canlandırma projeleri bir çare olarak değerlendirilebilir. Bu tür
kentsel müdahalelerin, kat artışı, yoğunluk artışı bağlamında değer artışı ile sınırlı kalmayan
biçimde kurgulanması gerekir. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle dönüşüme tabi
tutulan alanlarda da yapılacak planlama ve projelendirmelerin kamu yararı dikkate alınarak
gerçekleştirilmesi önemlidir. Ancak bu bakış açısıyla yaklaşıldığında sürdürülebilir bir turizm
sektörü gelişimi mümkün olur ve bu durum kent bütününe katkı sağlayabilir.
AMAÇ 1 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM PAZARI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
Turist anketleriyle edinilen bilgilere ve yapılan araştırmalara göre, turist tipolojisi; İstanbul'un
başta kültür olmak üzere çeşitli türlerde turizm potansiyeli olduğunu açık bir biçimde ortaya
koymuştur.
Taşıma kapasitesi ve ilçe kimlikleri göz önüne alınarak gelişme potansiyeli olan turizm
türünün ne ölçüde (fiziksel, ekonomik ve sosyal bakımdan) mekansal olarak kendine yer
bulacağı değerlendirilmiştir.
İstanbul’daki turizm pazarını değerlendirirken yakın çevre ülkelerde yaşanan toplumsal
hareketliliklerden ve küresel turizm pazarı dinamiklerinden bağımsız düşünmek mümkün
değildir. Küresel eğilim; turistlerin deneyim çeşitliliğini artırmak istediklerini ortaya
koymaktadır. Turistler, kendileri için hazırlanmış yapay turistik alalarda değil, kentin
gündelik yaşamında, tarihinde kültüründe izler aramak ve kent yaşamına karışmak
eğilimindedirler. Ulaşım olanaklarının gelişmesi, tüm dünya insanları için daha fazla
hareketlilik imkanı sunmaktadır.
4

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

Yukarıdaki değerlendirmeler turizm pazarının yukarıda belirtilen çerçevede değerlendirilmesi;
çeşitliliğin artırılması ve derinleştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Turizm pazarının
çeşitlenmesini sağlamak; nitelikli işgücü, yerel ve küçük ölçekli yatırımın desteklenmesi ve
KOBİ'ler düzeyinde girişimciliğin geliştirilmesi ile olasıdır. Fiziksel olarak; İstanbul'un kent
kimliği ile bağdaşan yapı formuna ve kentin siluetine etkisine özen gösterilmesi şarttır.
AMAÇ 1 ÇERÇEVESİNDE TURİZMİN
YÖNETSEL YAPISI VE YASAL BOYUTUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE
ÖNGÖRÜLERİ
Kültürel mirasın korunmasına ilişkin yasal düzenleme; koruma amaçlı imar planı
çerçevesinde

geliştirilen

plan

kararları;

kültürel

ve

tarihi

mirasın

tescillenmesi

çerçevesindedir. Ancak, kültür turizmini doğrudan teşvik eden, bu sektörde üretimi
çeşitlendirmeye, artırmaya yönelten bir yasa bulunmamaktadır. Ancak yine de, özellikle
Kalkınma Ajansı üzerinden proje geliştirmek, KOSGEB’ler aracılığıyla iş geliştirmek
mümkündür. Çeşitli AB fonları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul ile ilgili fikir
projeleri, yarışmaları, destekleri bulunmaktadır.
Kültür turizmi ve ona bağlı olarak geliştirilmesi söz konusu olabilecek olan kültürel ve
yaratıcı sektörler bağlamında üretim yapan ya da hizmet sağlayan işletmelerin geliştirilmesi,
hem kentli, hem de turizm sektörü için yarar sağlayacaktır.
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4.4.1.1.2 Turizm Ana Planı Amaç 2 Çerçevesinde Geliştirilen Stratejilerin Birbirleri İle
İlişkilendirilmesi

AMAÇ 2
TURİZMİ ALTERNATİF TÜRLERLE ÇEŞİTLENDİREREK VE
HİZMET KALİTESİNİ ARTIRARAK TURİSTLERİN İSTANBUL’DA KALIŞ
SÜRELERİNİN UZATILMASI VE/VEYA
TEKRAR GELMELERİNİN SAĞLANMASI

AMAÇ 2 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM TÜRLERİ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
Bu amaç ve ona bağlı stratejiler, turizmin alternatif türlerle geliştirilmesini hedef almıştır. Bu
noktada; alternatiflerin birbirinin yerine geçen anlamında kullanılmasının yerine birbirini
tamamlayan, bütünleştiren anlamında kullanılmasının uygun olacağına daha önce de
değinilmiştir. Bu çerçevede; türler birbirleri ile ne kadar ilişki içinde olursa o kadar doğru bir
şekilde strateji kurgulanmış olur.
Her turizm türünün kendine özgü gereksinimlerini dikkate alarak keşif atlası ve tanıtıcı
broşürler hazırlanmalıdır. Bu broşürler; firma odaklı olmak yerine sistemi anlatan, ulaşım
bağlantılarına değinen ve diğer turizm türlerine ne gibi etkinlik yapılabileceğine dair temel
ipuçlarını veren nitelikte hazırlanmalıdır. Dijital ortamda da bilgi sunumunun aktif ve güncel
olması sağlanmalı, değişiklikler hızla dijital platforma aktarılmalıdır.
İstanbul’da mevcut turist profilinin geliş nedeninin ağırlıklı olarak kültür turizmi olduğu
bilinmektedir. Alternatif türler arasında geçişkenliğin sağlanması, doğal olarak İstanbul’da
kalış süresini uzatacaktır. Alternatifler konusundaki zenginlik, turistlerin yeninden İstanbul’a
gelmeleri konusunda istekli olmalarını da sağlar. Bu çerçeve içinde değerlendirildiğinde;
turistlerin kalış süresinin uzatılması; türlerin yaygın ve kolay biçimde geçişkenliği ile
mümkün olabilir. Stratejiler ve ilçe kimliklerinin değerlendirildiği kısımlarda ifade edildiği
üzere; turizm türlerinin farklı ulaşım talepleri ve farklı altyapı gereksinimleri vardır. Türlere
ilişkin çeşitlendirmeyi altyapı olanakları ile paralel düşünmek gerekir. Altyapı olanakları,
hizmet kalitesinin fiziksel kısmını oluşturmaktadır. Sunulması vaat edilen turizm hizmetinin
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kalitesinin artması, turistlerin memnun bir şekilde yurtlarına dönmelerinin sağlanması; turizm
tanıtımı için izlenecek en az maliyetli ve en etkili tanıtım stratejisidir.
Önerilen stratejiler bağlamında; İstanbul’un tarihi merkez alanlarının kültür turizmi ve ilişkili
diğer turizm türleri için; kültür üçgeninin özellikle geleneksel ürünlerin çeşitlendiği alışveriş
turizmi için, metro ile kültür üçgenine erişimin sağlanabildiği tüm bölgelerin gençlik turizmi
için; İstanbul’un kuzeyinin doğa turizmi için; kıyı alanlarının kıyı, deniz, yat ve su sporları
için; Sancaktepe bölgesinin sağlık turizmi için; İstanbul’un Anadolu Yakası doğu uçlarının
havaalanı bağlantılı fuar ve kongre turizmi için uygun olduğu kabul edilmiş ve gereken
stratejik öneriler yapılmıştır.
Turizm türlerine, mekânsal biçimlenmelerine ve altyapı ilişkilerinin kurgulanmasına; temel
oluşturması gereken kaynaklardan en önemlisi taşıma kapasitesidir. Farklı turizm türleri;
halihazırda bulundukları ya da potansiyeli olan alanlarda; yerel yaşam kalitesini artırmak;
ekonomik hareketliliği hızlandırmak amacıyla ele alınmıştır. Bu bakımdan; herbir
yerleşmenin kendine özgü potansiyelinden sağlanacak dinamik; kentliye fayda sağlayacak
biçimde değerlendirilmektedir.
AMAÇ 2 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM ALTYAPISI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
Turizmin çeşitlendirilmesi; ancak turizm türlerinin altyapılarının iyileştirilmesi ile mümkün
olabilir. Bir başka ifadeyle; talebi yaratan arzın kendisidir. Bu çerçevede eksikliklere
stratejilerde değinilmiş ve yapılması gereken konulara işaret edilmiştir.
Turizmin çeşitlendirilmesi için, turizm faaliyetlerini metropol bütününe yaymak yalnız ve
ancak sürdürülebilir toplu ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Ulaşım
konusu öncelikle kentin yaşayanları açısından ve beraberinde ziyaretçileri açısından önem
taşımaktadır. Mevcut altyapıdaki yetersizlikleri gidermek üzere öncelikle ele alınması gereken
kentsel hizmet konusudur. Kültür üçgeni içi öncelikli olmak üzere, tarihi alanın dışında da
oluşacak talepler ve turizm yatırımları bu kapsamda dikkate alınmalı ve gereken ulaşım
hizmeti programlanmalıdır. Bu tür yatırımları doğrudan turizme hizmet edecek olan altyapı
unsurları olarak kabul etmek doğru değildir. Bu altyapılar; aynı zamanda kentleri, kentlilerin
yaşama kalitesini artıracak her türlü gelişmeyi de kapsar. Yaşam kalitesi yüksek bir Paris,
metropolün neredeyse her yerine yayılmış olan konaklama tesislerinin dolmasına imkan
sağlamaktadır.
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Gereken altyapı olanakları; turizmin türü ile birlikte değerlendirildikten sonra; öncelikle
dijital platformda olmak üzere tanıtıcı bilgi dokümanlarının oluşturulması; mevcut altyapının
tanıtımının yapılması uygun olur.
Turizm altyapısının geliştirilmesi; öngörülen turizm türüne bağımlı olarak kurgulanmıştır.
Turizm altyapısı bakımından kentin kıyıları, korunacak alanları ve kültür üçgeninin ne tür
altyapı olanaklarına sahip olduğu turizm stratejileri değerlendirilirken ele alınmıştır. Bu
çerçevede altı çizilmesi gereken konu; her hangi bir bakımdan turizm çekiciliği olmayan
ilçelerin durumudur. Bu ilçelerin yerleşik alanları için turizm altyapısının geliştirilmesi;
kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi ile koşuttur. Buna ek olarak; turizmin bazı ilçelerin
yaşam kalitesini artırıcı bir itici güç olarak ele alınması; İstanbul için önemsenen bir konu
olmalıdır.
Yukarıda özetlenen çerçeve dahilinde; konaklama ve yeme-içme tesislerinin turizm türleri ve
turist profilleri bağlamında ele alınması gerekmektedir. Fuar ve kongre turizmine konu olan
turistlerin beklentileri ile kültür turizmi için gelen turistlerin beklentileri birbirinden farklıdır.
Bu farklılık altyapı yatırımları ile belirginleşecektir.
AMAÇ 2 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM PAZARI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
İstanbul'da turizm pazarının geliştirilmesine yönelik stratejilerde; mevcut turist kapasitesinin
memnuniyeti merkeze alınmalıdır. İstanbul seyahatinden memnun turistlerin kente yeniden
gelişi; ülkelerinden yeni turistlerin gelmesi için birer iyi niyet elçisi olmalarının sağlanması
çok önemlidir. Bu nedenle turistin bu kentten memnun kalarak ayrılmasını sağlamak
gerekmektedir.
Turizmin çeşitlendirilmesi; niceliksel olduğundan daha çok nitelikle ilgili bir konudur.
Sunulan hizmetin kalitesinin yüksek olması, donanımın çağdaş ölçülerde sağlanması
durumunda turizm çeşitlenebilir ve kendi içinde anlamlı bir koordinasyon sağlanabilir.
Turizm pazarının derinleşebilmesi; pazarın mekansal olarak iyi kurgulanması sayesinde
gerçekleşebilecektir. Bu nedenle; analiz ve sentez çalışmalarında turist profilleri ve mekansal
gereksinimleri ortaya konmuştur. Buna ek olarak; tanıtım ve imaj bölümlerinde İstanbul
turizmi için hedef kitlenin de nasıl olması gerektiği ortaya konmuştur. Mevcut ile hedef turist
kitlesinin İstanbul’da birbirine yakınsanması hedeflenen bir durumdadır. Turizm türlerine
göre tanımlanmış olan gereksinimler; turizm pazarının nesnel koşullarıyla birlikte ele alınmak
durumundadır.
8
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Örneğin; sağlık turizmi için söz konusu olan küresel akreditasyon koşulu, tüm ülkelerin
yerine getirmesi ve sağlık turizminin ön şartını oluşturan bir koşuldur. Bu koşula ek olarak,
geliştirilmesi hedeflenen sağlık turizminin; tercih eden kitlenin sosyal, ekonomik, demografik
nitelikleri çerçevesinde geliştirilmesi anlamlı olur. Benzer şekilde kültür turistlerinin de
ekonomik, sosyal demografik yapısı; alışveriş ve tüketim eğilimleri; turizm davranışları
çerçevesinde ele alındığında, İstanbul için sonuç fayda sağlar.
AMAÇ 2 ÇERÇEVESİNDETURİZMİN
YÖNETSEL YAPISI VE YASAL BOYUTUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE
ÖNGÖRÜLERİ
Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesini konu alan doğrudan bir yasal düzenleme
bulunmamaktadır. Ancak; yeni sektörler, yeni iş alanları, yeni istihdam olanakları anlamına
gelen çeşitlenme için kamunun kolaylaştırıcı rol oynaması, piyasayı düzenlemesi ancak
müdahale etmemesi, bununla beraber özellikle küresel akreditasyon sürecine uyum
konusunda çeşitlenmiş olan alternatif turizm alanlarında öncülük yapması, yol gösterici
olması öngörülebilir. Örneğin; İstanbul’da geliştirilmesi düşünülen sağlık turizmi için; bir
yandan kentlilerin sağlık hizmetlerinden ucuz, kaliteli ve yaygın biçimde kullanımını öngören
düzenlemeler yapılırken; bir yandan da bu sektördeki firmaların girişimcilerin küresel
piyasalarda rekabet gücünü artırıcı rol oynar, akreditasyon konusunda yardımcı olur biçimde
konumlanması uygun olur. Modern kamu yönetimi geleneğinin gereği olarak, yönetsel yapıda
kalite denetimi yapacak bir birim oluşturulması bir yönetmelik düzenlenmesi ile sağlanabilir.
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4.4.1.1.3 Turizm Ana Planı Amaç 3 Çerçevesinde Geliştirilen Stratejilerin Birbirleri İle
İlişkilendirilmesi

AMAÇ 3
DÜNYA TURİZM PAZARINDA REKABET EDEN İSTANBUL’DA KENTİN
TAŞIMA KAPASİTESİNİ GÖZETEREK, TURİZM ARZ (İNSAN KAYNAĞI, DOĞAL
VE FİZİKSEL ALTYAPI VS.) VE TALEP (TURİST AKIŞLARI, TURİZM PAZARININ
YÖNLENDİRİLMESİ VS.) DENGESİNİ KORUYAN ETKİN BİR TURİZM YÖNETİM
MODELİNİN BENİMSENMESİ
AMAÇ 3 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM TÜRLERİ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
İstanbul’da turizmin çeşitlenmesi gerektiğine yukarıdaki bölümlerde değinilmiştir. Bunun
hem turizmden elde edilecek geliri artırmak, turistlerin daha uzun süre konaklamasını
sağlamak, yeniden geliş için neden oluşturmak gibi açılımları olacağı ifade edilmiştir. Bu
noktada, turizm türlerinin; taşıma kapasitesinin öngörüleri ile kısıtlanması gerektiğini ifade
etmek gerekir. Taşıma kapasitesi kullanım yoğunluğu bakımından gelişmeye yön verecek
etkenler arasındadır. Öngörülen yeni yönetim modelinin de bu öngörü doğrultusunda hareket
etmesi; bilimsel bilgiye dayalı ve çevreyle dost yönetim biçimine temellenmesi gerekir.
Turizm türlerini; kullanıcı yani pazar odaklı ele alıp beklentilerini karşılayacak ulaşım
sisteminin çözümlenmesi, 3. Bölümde önerilen Turizm Konseyinin doğrudan görevi değildir.
Ancak; turizmin gelişimine doğrultu çizilmesi, altyapı olanaklarının elverdiği ölçüde
gerçekleşecektir. Örneğin; kültür, gençlik, gastronomi turizmi için yaya, bisiklet, toplu taşıma
olanaklarının artırılması ele alınmıştır. Oysa kongre, fuar, sağlık, yat turizmi için daha gelir
düzeyi yüksek, hızlı çözüm sunan kişiye özel hizmet sunumunun iyileştirilmesi/geliştirilmesi
hedeflenmelidir.
Kentte yer alan turistik alanları, “bir tiyatro sahnesinin dekoru” gibi düşünmek hatadır. Kent;
yaşayanı, çalışanı, doğası, yapılı çevresiyle bir bütündür ve bu bütünlüğün tamamı, turizm
için bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle, sadece turizm sektörünün, turizm tesislerinin, turizm
çalışanlarının değil; bir bütün olarak kentin, sokağı, yoldan geçen insanın kalitesinin
artırılmasını hedefleyen bir yönetim modeli hedeflenmektedir. Bu yönetim birimi; kamu
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kurumlarından etkili bir veri alışverişi sağlamalı ve veriler ışığında turizm türlerinin arz ve
talep öngörüsünü yapmalıdır.

AMAÇ 3 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM ALTYAPISINI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
Arz ve talebin dengesini gözeten pazarın yönlendirilmesi için temel öncelik ulaşım
probleminin çözümü üzerinden kurgulanmıştır. Gerek İstanbul içindeki ulaşım ilişkilerinin
güçlendirilmesi gerekse İstanbul'a erişilebilirliğin güçlendirilmesi esastır. Erişilebilirlik
konusunda karayolu ve lastik tekerlekli, bireysel araç kullanımını baz alan mevcut ulaşım
sisteminin iflas ettiği görülmektedir. Tüm metropollerin ulaşım sistemi için çözüm olarak
gördükleri raylı taşımacılık (ağırlıklı olarak metro) sisteminin geliştirilmesi; turizm arz ve
talebini dengelemede ana unsuru oluşturur. Ayrıca bu bağlantıların sürdürülebilirlik ilkesiyle
uyumlu, toplu taşımacılıktan yana ve dezavantajlı grupların, yayaların ve bisikletlilerin
öncelikli olabileceği bir biçimde kurgulanması da öngörülmektedir.
Turizmin türlerine göre turist tipolojisi farklılaşmaktadır. Her bir turizmin gereksinim
duyduğu mekansal organizasyon da diğerinden farklı olmak durumundadır. Bu bakımdan
birbiriyle ilişkisi olan; (kültür-gastronomi, kültür-gençlik; kongre-kültür, sağlık-alışveriş
örneklerinde olduğu gibi) turizm türleri için tanımlanan mekanlar arasındaki geçişkenlikler
kolaylıkla sağlanmalıdır.
Turizm altyapısını sadece ulaşımdan ibaret görmemek gerekir. Bu altyapı aynı zamanda
turizmin temel altyapısını oluşturan konaklama ve yeme-içme tesislerini de kapsamaktadır.
Turizm Ana Planı çerçevesinde konaklama tesisleriyle yapılmış olan anketler sorunlar, çözüm
önerileri için yeri geldikçe değerlendirilmiştir. Bu çerçevede konaklama tesislerinin bir dizi
ortak sorunu ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bunlar; genişleme alanı, otopark, bekleme alanı
vb gibi eksiklikler ve bu yöndeki olumsuzluklardır. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken
konu; İstanbul’da yeni yönetim modelini konaklama tesislerine ruhsat vermek konusunda da
yetkili olacağıdır. Bu kurum; bir turistik tesisin ihtiyaçlarını öngörerek; daha baştan ruhsat
vermek konusunda çekinceli davranmalıdır. Aksi halde; turistik birimlerin konut alanları
içinde sıkışması, bu alanlar arasında trafik sıkışıklığına yol açması, sahip olması gereken
bekleme, misafir indirme-bindirme alanı açıklığının olmamasının yol açtığı sorunlarla meşgul
edilmesi anlamına gelmektedir. Tüm bu olumsuzluklar; turizm arzındaki kalitenin düşmesine
de yol açmaktadır.
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Yapı stokunun; turizmin fiziksel altyapısı çerçevesinde; öncelikle mevcut koşulların
değerlendirilmesi; özellikle kentin merkezi alanlarında iri kütleli ve çok yıldızlı oteller yerine
küçük ölçekli ve niteliği yüksek yapı ile turizm destelenmesi öngörülmelidir. Böylesi
“mütevazı” ölçekler, tanımlanmış olan hedef kitle için daha elverişli olacaktır. Büyük ölçekli,
iri hacimli kütlelerin kentin doğu ve batı çeperlerinde yer alması; o bölgede öngörülen turizm
türü olarak kongre ve fuar turizmleri ile de örtüşecektir. Köprü ve çevre yollarının; kentsel
yerleşim lekesinin kuzeye yönelmesi konusundaki tehdide dikkat çekmek çok önemlidir. Bu
bölgede, kesinlikle yoğun yapılaşmaya izin verilmemeli, o bölge için önerilmiş olan doğa
turizminin gerektirdiği günübirlik ya da hafta sonu ziyaretleri için elverişli doğa ile uyum
içinde tesis yapılanması için altyapı olanakları desteklenmelidir.

AMAÇ 3 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM PAZARINI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
Turizm pazarının yönetiminde; küresel eğilimlerin önemli bir biçimde Türkiye pazarına da
etkileri bulunmaktadır. Küresel turizm eğilimleri; turistlerin seyahat sayılarının arttığını buna
karşılık aynı kentte geçirilen sürenin kısalma eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. Seyahat
eğilimlerinin artması; İstanbul gibi Avrupa ve Asya arasında havayoluyla erişimi çok kolay
sağlanan bir kent için önem taşımaktadır. Buna karşılık seyahat süresinin uzatılması nasıl
mümkün olabilecektir? Bu sorunun yanıtının; arz-talep dengesini gözeten, taşıma kapasitesini
değerlendirmeyi bilen bir yönetim anlayışıyla mümkün olabileceğini ifade etmek gerekir.
Kentsel bir işlev alanı ve ekonomik bir sektör olarak turizmin İstanbul'daki varlığının
yönetilmesi için uygun stratejiler ifade edilmiştir. Bu çerçevede yönetim modelinin çağdaş,
katılımcı, şeffaflığa önem veren bir biçimde kurgulanması şarttır.
Arz ile talebin dengelenmesi ateş sırtında olan bir konudur. Burada, farklı çıkar gruplarının
çatışması; buna karşılık çıkar sağlamayan değerlerin de seslendirilmesi gereklidir. Örneğin;
her yeni yatırımın fiziksel çevreye yaptığı tahribatın değerlendirilmesi; buna karşılık
kazanılanın feda edilenle kıyasının ve alternatif maliyetlerinin ortaya konması zorunludur.
Aksi durumda; sadece ekonomik fayda peşinden gidilen turizm politikaları kısa vadede
kazançlı görünse de bir daha dönüşü olmayan tahribatlarla turizm değerlerinin (ki bunlar
önemli ölçüde kültürel ve doğal değerlerdir ve her ikisi de yaşamsal önem taşımaktadır) yok
olmasına dahi neden olabilir.
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AMAÇ 3 ÇERÇEVESİNDETURİZMİN
YÖNETSEL YAPISI VE YASAL BOYUTUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE
ÖNGÖRÜLERİ
Kentin turizm arzı ile talebini dengelemek yeni turizm yönetimi birimi olan Turizm
Konseyinin görevi, sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu çerçevede; Turizm Konseyi’nin
görevlerinden birisi de, taşıma kapasitesini değişen koşullara göre güncellemek ve
yenilenmesini sağlamaktadır.
Taşıma Kapasitesi; fiziksel, ekonomik ve sosyal taşıma kapasitesi olarak üç temel çerçevede
ele alınmıştır. Ancak veri derleme sistematiği ya da bazen sistematik olmayan veri arşivleri
nedeniyle; her istenilen veriye ulaşılamamıştır. Turizm konseyinin görevlerinden birisi, taşıma
kapasitesinin tam ve eksiksiz yapabilmek için veri girişini sağlamak, ardından bunun
sürekliliğini sağlayarak taşıma kapasitesinin güncellenmesinde ön-ayak olmaktır. Bununla
ilgili yasal-yönetsel çerçeveyi oluşturmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle Turizm
Konseyi tarafından gerçekleşmelidir.
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4.4.1.1.4 Turizm Ana Planı Amaç 4 Çerçevesinde Geliştirilen Stratejilerin Birbirleri İle
İlişkilendirilmesi

AMAÇ 4
İSTANBUL’DA TURİZMİ; KENT VE KENTLİ İLE BÜTÜNLEŞTİREN,
KENTLİNİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA ÖNCELİK VEREN VE
YAŞAYANLARIN SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK SERMAYESİNİ
GÜÇLENDİREN POLİTİKANIN BENİMSEMESİ
AMAÇ 4 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM TÜRLERİ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
İstanbul tarihi çok derinlere kadar uzanan bir kenttir. Kentte ağırlıklı olarak turizm biçimi,
kültür turizmi üzerinden şekillenmektedir. Ancak tek turizm biçimi de kültür turizmi değildir.
Kentlilerin; kent ile bütünleşmesinde, turizm önemli bir rol oynama kapasitesine sahiptir.
Hem kentlilerin kenti sahiplenmesi, hem de turizme katılması; -hem turist hem de sosyal,
ekonomik sermayesini koyan girişimci olarak- kentlilerin yaşam kalitesini artırıcı etkenlerdir.
Özellikle kentin çeperlerinde kalmış olan tarihi miras özelliği olmayan ağırlıklı konut işlevine
sahip olan alanların sağlıklaştırılması, yeniden düzenlenmesinde bu alanların yakın
çevrelerinde kongre-fuar alanları ve kısmen de sağlık turizmi, gibi işlevlerin geliştirilmesi itici
bir güç özelliği taşıyabilir. Bu alalar turizmin çeşitlendirilmesi için uygun görülen alanlardır.
Kentlilerin, turizmden gelir elde etmesine yönelik girişimlerin desteklenmesi, turizm
türlerinin derinleşmesine, zenginleşmesine zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle, turizm
türlerindeki çeşitlenme; yerel ve küçük girişimcilerin; KOBİ'lerin varlığı ile mümkündür. Son
yıllarda kentsel rekabet literatüründe yer alan unsurlar arasında sosyal sermaye, girişimcilik
konusu önem kazanmaktadır. Uluslararası literatürde atfedilen bu önem; İstanbul'da sanayi
girişimcileri ile değil; turizm ve (turizmi destekleyen) hizmetler sektörü girişimleriyle
karşılığını bulacaktır.
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AMAÇ 4 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM ALTYAPISINI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
Yerel halk, turizmin teminatıdır, en önemli unsurudur. Yerlisinin olmadığı bir kentte turizm,
ancak bir tiyatro dekoru gibi olur ve sürekliliği olmayan bir kesiti ifade eder. Bu bakımdan;
kentlilerin; turizm altyapısının vazgeçilmez parçası olduğu öngörüsü; turizme değil kente,
turiste değil kentliye yatırım yapmanın doğruluğuna vurgu yapılmasına zemin hazırlamıştır.
Kentlinin kültürel, ekonomik ve sosyal sermayesinin güçlenmesi; ilk ve başta İstanbul olmak
üzere, tüm ülke için yararlı bir olgudur.
Kentlinin; kentin kültürünü tanıtması ve turizme sosyal girdi vermesinin yanında; turizmden
ekonomik fayda sağlaması hedeflenmiştir. Turizm; sert rekabet ortamında büyük sermaye
kurumları arasında yaşanan bir rant kavgası değil, bunun yerine turizmle yaşamını sağlayan
küçük girişimcilerin de ortak emeğiyle geliştirilecektir. Küçük girişimcilik, kentin
yaratıcılığını, üretkenliğini artıracak, kentin daha yaşanılası bir mekan olmasını sağlayacaktır.
Kentlilerin kentteki kültürel tesis alanlarına rahat erişimi, bunun yanında turistler için olduğu
kadar kentlilerin de hakkı olan günübirlik dinlence-eğlence alanlarından yararlanılması; bu
hizmetlerin kentin hemen her yerinde birbirine yakın standartlarda sunulabilmesiyle mümkün
olabilir. Bu sunumların varlığı gereklidir ancak yeterli olabilmesi için ulaşım olanaklarıyla da
bezenmiş olması şarttır.
Kentte turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yatırımcıların arasında yabancı sermayeli
yatırımcıların olması da son derece doğaldır. Bununla ilgili bir kısıt bulunmamakta hatta
ulusal ekonomik eğilimler; bunun gelişmesine yönelik teşvikleri içermektedir. Burada;
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile yurda giriş yapan turizm sektörü yatırımcıları için
aslında kent yöneticilerinin ya da ilgili ulusal birimlerin elindeki kozlarının çok güçlü
olduğunu; İstanbul’da turizm yatırımı yapmanın getirisinin yüksek olduğunu o yabancı
sermayeli yatırımcı kadar bilmeleri ve fiyat saptamasını buna göre yapmaları gerekir. Eğer
sektöre giriş yapacak olan yabancı sermayeli yatırımcı; önemli bir know-how gerektirmeyen
bir biçimde iş görüyorsa, küresel ağlarla müthiş bağları yoksa kente önemli istihdam
olanakları sağlamıyorsa ve kentin turizm profiline yeni bir boyut, ciddi bir katma değer
sağlamıyorsa; bu kuruluşların yerine yerli yatırımcıların önünün açılması tercih edilmelidir.
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AMAÇ 4 ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLEN
TURİZM PAZARINI DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLERİ
Kentsel mekanın, yani mekansal düzenlemenin, "turizm pazarı" odağa konularak
değerlendirilmesi doğru değildir. Doğru olan; kentlilerin; kentin kendisinin odağa alınmasıdır.
Kent; yaşayanlarıyla bir bütündür, turistleriyle değil. Ancak turistler; kentler için hem
ekonomik değer taşırlar hem de sosyal olarak dışa açılmanın bir aracıdırlar. Dolayısıyla,
(sentez ve strateji bölümlerinde de belirtildiği gibi) kentin turistik bir pazar alanı olarak
algılanması doğru değildir. Asıl olan kentlilerin varlığı, onların yaşam kaliteleridir. Kentliler;
üretken oldukları, yaşam kaliteleri yüksek olduğu, sosyal ve fiziksel ihtiyaçları karşılandığı
sürece; turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayabilirler.
Kentlilerin; küçük ölçekli girişimciler olarak turizmin parçası olması; az yıldızlı ve aile
pansiyonculuğunun özendirilmesi gibi stratejilerle mümkün olabilir. Bu nedenle önerilen yeni
yönetim modelinde, mekansal düzenleme bu bakış açısıyla ele alınmalıdır. Aksi halde
turizmin sunuluşundaki bu biçim değişikliği gerçekleşip, pazar olanakları ve ilgili yasal
düzenlemeler bunun gerisinde kalırsa pazardaki bu önemli girdiden mahrum kalınmış olunur,
bütünleşme sağlanamaz, hedef gerçekleşemez. Bunun günümüzdeki uygulaması özellikle
yoğun fuar dönemlerinde Beylikdüzü-Yeşilköy bölgesinde günlük kiralanarak otel hizmeti
sunan konut alanlarında yaşanmaktadır. Bunların pazarın gereksinimlerini fark eden kişi ya da
kurumlarca yasal olmayan içimde kullanıma açılması, pazarın gereksinimlerini doğru
öngörme gereğini tekrar göstermektedir. Bu bakımdan; Turizm Konseyi alacağı kararları
pazarın dinamizmine ve hızına ayak uyduracak biçimde kurgulamalı, öngörülerini bugünü
doğru analiz edip geleceği iyi okuyarak yapmalıdır.

AMAÇ 4 ÇERÇEVESİNDETURİZMİN
YÖNETSEL YAPISI VE YASAL BOYUTUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE
ÖNGÖRÜLERİ
Turizm sektöründeki gelişmeler, çoğu zaman yasal yönetsel yapıdan daha hızlı
gerçeklemektedir. Bu nedenle; Turizm Konseyi’nin dinamik bir biçimde yasal ve yönetsel
müdahalelerle sektörün önünü açması, tıkanıklıkları ya da olumsuzlukları gidermesi
beklenmektedir. 4. Amaç için, turizm pazarının değerlendirildiği bölümde de örneklendirildiği
gibi; ev pansiyonculuğu son yıllarda hızla yayılan bir biçimde turizm sektöründe
yükselmektedir. Ülkemizde de; İstanbul’da da bu uygulamanın örnekleri görülmektedir.
Ancak bu uygulama yasal değildir yani yasal düzenlemeye tabi değildir, denetlenmemektedir
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ve vergi alınamamakta kamunun bir yaptırımı olamamaktadır. Oysa bu sektör; kentin tarihi
çekirdeğinde, fuar ve kongre bölgeleri civarında önemli bir işlevi de yerine getirmektedir.
Denetlendiği ve kurumsal yapıya, ülke ekonomisine katkısı sağlandığı sürece desteklenecek
olan yapılanma ile ilgili yasal, yönetsel düzenleme eksiktir. Bu örnekte olduğu gibi; sisteme
girdi veren unsurların incelenerek ilgili yasal-yönetsel çerçevenin doğru bir şekilde
oluşturulması sağlanmalıdır.
Bir başka konu, haksız rant artışı karşısında tedbir alınması ve bu kapsamda özellikle küçük
girişimci, küçük esnaf, kendi halindeki kentli, apartman sakinleri gibi o yerin yerlisi, kentlisi
olan kişilerin, turizmin getirisi yüksek sektörlerinin ranttaki artışına yol açan yarışları
karşısında güçlendirilmeleridir. Böyle bir kısıtlayıcı ya da üst sınırı belirleyici, “dur” deyici
bir kurumsal, hukuksal yapının eksikliği; kentin belli bölgelerinde öngörülmeyen
soylulaştırmaya yol açabilir. Örneğin; gençlik turizminin İstanbul’da gelişmesinin önündeki
en önemli iki engelden birisi, kuşku yok ki kültür üçgeni içindeki kira maliyetine
katlanamayan “hostel” girişimcileridir. İkinci etken de; tarihi çekirdekte kendine yer
bulamayan hostel girişimcilerinin çeperlerde de yer seçmek istememesidir ki bunun nedeni de
etkili ve sürekli toplu taşıma araçlarının yokluğudur.
Yukarıda sunulan iki örnek aslında, yasal ve yönetsel olarak sektörün gerisinde kalmanın yol
açtığı olumsuzluklardır. Bu olumsuzlukların katlanarak büyümemesi için kentliyi önceleyen
bir yönetim ve bunu destekleyen hukuksal yapılanmanın gerçekleştirilmesi önemlidir.
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Tablo 1: Turizm Türlerinin ve Stratejilerin Birbirleri ile İlişkilendirilmesi

Amaç

Hedefler

Turizm Türleri

Turizm Altyapısı

Kentsel deneyim çeşitliliğinin kültür turizmi
çerçevesinde artırılması

İstanbul'un tarihi ve kültürel birikiminin turizm arzının da
talebinin de en temel belirleyicisi olarak kabul edilmesi

Turizm Pazarı

Turizmin yasal-yönetsel yapısı

Turizm pazarının çeşitlendirilmesinde
taşıma kapasitesi ve ilçe kimliklerinin
göz önünde tutulması
Amaç 1: İstanbul’da
turizmin, kültür ekseni
üzerinden geliştirerek
soyut ve somut mirasın Kentsel deneyim çeşitliliğini
deneyimlenmesinin
arttırmak
sağlanması ve kentin
kültür ekonomisinin
güçlendirilmesi

Bunun doğa turizmi, gastronomi, alışveriş ve spor
turizmi ile desteklenmesi

Turizm altyapısının kültür eksenli düzenlenmesi

Canlı ve şenlikli yaşayan bir şehir olması için kültürel
etkinliklerin desteklenmesi
Kongre ve fuar ile kültür; sağlık ile kültür; alışveriş
ile kültür, kurvaziyer ve yat ile kültür, gençlik ile
kültür turizmleri ilişkisinin kurulması.
Kamusal alanların (kıyılar, kentsel mekanlar, yeşil alanlar,
sosyal tesis alanları) güçlendirilmesi

Turizm aktivitesini metropolün
tümüne yaymak

Amaç 2: Turizmi
alternatif türlerle
çeşitlendirerek ve
hizmet kalitesini
artırarak turistlerin
İstanbul’da kalış
sürelerinin uzatılması
ve/veya tekrar
gelmelerinin
sağlanması

Turizm türlerini çeşitlendirmek

AB fonları Kalkınma Ajansı,
KOSGEB, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin destek fonlarından
yararlanılarak turizm çeşitliliğinin
artırılması için gereken yasal
eksikliklerin düzenlenmesi
Turizm pazarının çeşitlenmesini
sağlamak üzere nitelikli işgücü, yerel
ve küçük ölçekli yatırımın
desteklenmesi ve KOBİ'ler düzeyinde
girişimciliğin geliştirilmesi

Alternatif turizm türlerinin birbirinin yerine değil
birbirini tamamlayan, bütünleştiren türler olarak
kullanılması

Turizmin çeşitlendirilmesi için turizm türlerinin altyapılarının
iyileştirilmesi

Mevcut turist kapasitesinin
Alternatif turizm türlerinin
memnuniyetinin sağlanması ve iyi niyet geliştirilmesi için küresel akreditasyon
elçisi olmalarının sağlanması
sistemlerinin yerleşik hale getirilmesi

Her turizm türünün kendine özgü gereksinimlerinin
dikkate alınarak keşif atlası ve tanıtıcı broşürlerin
hazırlanması

Turizmin çeşitlendirilmesi ve aktivitelerin metropolün bütününe Sunulan hizmetin kalitesinin yüksek,
yayılması için sürdürülebilir toplu ulaşım imkânlarının
donanımın çağdaş ölçülerde olduğunun
geliştirilmesi
sağlanması

Her turizm türünün kendine özgü gereksinimlerinin
dikkate alınarak keşif atlası ve tanıtıcı broşürlerin
hazırlanması

Turizm pazarının derinleşebilmesi için
Her turizm türü için tanıtıcı bilgi dokümanlarının oluşturulması;
turizm pazarının mekansal olarak iyi
mevcut altyapının tanıtımının yapılması
kurgulanması

yönetsel yapıda kalite denetimi
yapacak bir birimin oluşturulması

18

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

Tablo 1’in devamı…
Amaç

Hedefler

Turizm Türleri

Erişilebilirliği, hizmet kalitesini
artırmak

Turizm türlerini; kullanıcı odaklı ele alıp ulaşım sisteminin
çözümlenmesi.

Yatak kapasitesinin niteliğini
arttırmak
Amaç 3: Dünya turizm pazarında rekabet
eden İstanbul’da kentin taşıma kapasitesini
gözeterek, turizm arz (insan kaynağı, doğal
3 yıldızlı otel ve butik otel
ve fiziksel altyapı vs.) ve talep (turist
gelişimine öncelik vermek
akışları, turizm pazarının yönlendirilmesi
vs.) dengesini koruyan etkin bir turizm
yönetim modelinin be nimsenmesi
enformasyon bürolarını ve
acenteleri güçlendirmek

Sadece turizm sektörünün, turizm tesislerinin, turizm
çalışanlarının değil; bir bütün olarak kentin, sokağı, yoldan geçen
insanın kalitesinin artırılması

Turizm Altyapısı

Turizm Pazarı

Turizmin yasalyönetsel yapısı

Turizm pazarının arz-talep
dengesini gözeten, taşıma
kapasitesini değerlendirmeyi
bilen bir yönetim anlayışıyla
yönetilmesi

Turizm Konseyi’nin
taşıma kapasitesini
değişen koşullara göre
güncellemesi

Kentlilerin; küçük ölçekli
girişimciler olarak turizmin
parçası olması; az yıldızlı ve
aile pansiyonculuğunun
özendirilmesi gibi stratejilerle
desteklenmeleri

Turizm Konseyi’nin
turizm sektöründeki
hızlı gelişmeleri sürekli
izleyerek gerekli yasal
düzenlemeleri
oluşturması

Gerek İstanbul içindeki ulaşım ilişkilerinin
gerekse İstanbul'a erişilebilirliğin
güçlendirilmesinin sürdürülebilirlik ilkesiyle
uyumlu, toplu taşımacılıktan yana ve dezavantajlı
grupların, yayaların ve bisikletlilerin öncelikli
olabileceği bir biçimde kurgulanması

Turizm türleri için tanımlanan mekanlar arasında
geçişkenliklerin kolaylıkla sağlanması.

İstanbul'da; turizmin, katılım ve şeffaflığı esas alan bir konsey
tarafından yönetilmesi
Kentin merkezi alanlarında iri kütleli ve çok
yıldızlı oteller yerine küçük ölçekli ve niteliği
yüksek yapılaşma ile turizmin destelenmesi
Kentlinin sektörde yatırım yapma
kapasitesini arttırmak
Amaç 4: İstanbul’da turizmi; kent ve kentli Kentlinin turizm olanaklarını
ile bütünleştiren, kentlinin yaşam kalitesini kullanma kapasitesini arttırmak
artırmaya öncelik veren ve yaşayanların
sosyal kültürel ve ekonomik sermayesini
güçlendiren politikanın benimsemesi
Sektördeki gelişmeden doğan
negatif dışsallıkları kentliye
yansıtmamak

Kentlilerin, turizmden gelir elde etmesine yönelik girişimlerinin
desteklenmesi

Kentlinin; kentin kültürünü tanıtması ve turizme
sosyal girdi vermesinin yanında; turizmden
ekonomik fayda sağlaması için gereken tedbirlerin
alınması
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4.4.1.2 Turizm Türlerinin Birbirleri ve Mekanla Ilişkilendirilmesine Yönelik Zonlama
Öngörüsünün Oluşturulması
4.4.1.2.1 İstanbul’da Turizm Topografyası
İstanbul turizm türlerinin birbirleriyle ve mekanla ilişkilendirilmesinin gerçekleştirilebilmesi
için İstanbul’da turizm topografyasının tanımlanması gerekmektedir. 3. Bölümde bu konuda
yapılan sentez çalışmalarından yararlanılarak ulaşılan değerlendirmelere aşağıda tekrar ele
alınmaktadır. İstanbul’daki doğal ve kültürel değerler, turizm gelişimine hizmet edecek
altyapılar, turizmi etkileyecek ana ulaşım bağlantıları ile bu altyapı ve değerleri gözeterek
belirlenen turizm topografyası turizm açısından kentin her bölgesinin konum değerini açığa
çıkarmaktadır. Şekil 1’de kentin koyu renkli görülen bölgelerinden açık renkli bölgelerine
doğru geçiş, mevcut turizm topografyası değerlerine göre bir ziyaretçinin en çok bulunmak
isteyebileceği bölgelerden turizm açısından değeri az olan bölgelere doğru geçişi ifade
etmektedir.
Şekil 2’ye göre kümelenme değeri bakımından;


Fatih, Eyüp ve Beyoğlu güney ve doğu kesimi kültürel varlıklarla,



Beyoğlu ilçesi kültür ve turizm altyapısı ile,



Fatih güney kesim konaklama niteliği ile,



Avrupa yakası E5 karayolu aksı ve Tem-E5 bağlantı aksları alışveriş,



Tem ve E5 çevresi iş ve sağlık fonksiyonları



İstanbul kuzey bölgeleri ise doğal ve rekreasyon alanları ile



turizm stratejilerini biçimlendirmektedir.

TEM ve E5 ana arterleri her ne kadar söz konusu kümeler için erişim potansiyeli olarak
görünse de turizm hareketliliğinin İstanbul coğrafyasından en efektif taşıyıcısı olabilecek raylı
sistemler kente ve turizme henüz yeterli düzeyde hizmet etmemektedir. Buna göre sentezde
tarif edilen “potansiyel turizm güzergahı” mevcut turizm potansiyellerini besleyen aksların
sentezi olarak turizm planında değerlendirilmek ve alt ölçekli planlama çalışmalarında
mekânsal projelerle desteklenmesi gereken aks olarak vurgulanmıştır.
Diğer yandan sentez çalışmasında vurgulanan doğal değerler, kümelenme ve ulaşım
bağlantıları üzerine turizm sektörünün hareket yönü için altlık teşkil edebilecek turizm
topoğrafyası analiz çalışmalarında elde edilen tüm verilerin sentezi olarak ifade edilmektedir.
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Turizm topoğrafyası İstanbul’daki her bir 25 ha alanın (küçük mahalle ölçeğini tarif eden
genişlik) turizm altyapısı ve kültürel değerlere ulaşım ağları çerçevesinde optimum konum
değerini ortaya koymaktadır. Buna göre sentez çalışmasında 5-10, 10-15, 15-20 ve 20-25 km
aralıklarında olmak üzere 4 bölge ortaya çıkmaktadır:
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Şekil 1: İstanbul’da Kültür Değerleri ve Turizm Altyapısı Verilerine Göre Turizm Topografyası
22
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Şekil 2: İstanbul’da Turizm Topografyası Bölgeleri
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Birinci Bölge: Üsküdar, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Eyüp ve Kağıthane ilçeleri, başta
olmak üzere, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinin doğusu, Sarıyer ilçesinin güney kesimi
ile tanımlanmaktadır (Şekil 3: Turizm Topografyası 1. Bölge: 5-10 km Aralığında Optimum
Konum Değeri Taşıyan Bölge. Turizm altyapısı ve kültürel değerlerin kümelendiği, merkezi
iş alanı varlığı ile İstanbul’un çeperlerini merkezde birleştiren ulaşım ağlarının kavşak noktası
niteliğinde bir bölgedir. Bu nedenle bölge içi erişilebilirliğin büyük önem taşıdığı bir alanı
temsil etmektedir. Ayrıca bölgenin taşıdığı nüfus, alt ve üst yapı yükü kültürel değerlerin
varlığı ile çakıştığı için bölgede yapılacak her müdahalenin hassas bir yaklaşım ile kültür ve
turizme katkı süzgecinden geçirilmesi gerekmektedir.

Şekil 3: Turizm Topografyası 1. Bölge: 5-10 km Aralığında Optimum Konum Değeri Taşıyan
Bölge
İkinci Bölge: Ortalama 10-15 km arasında konum değeri taşıyan ikinci bölge başta Kadıköy,
Zeytinburnu Bakırköy olmak üzere Avrupa yakasında Sarıyer güney kesim, Bahçelievler,
Gaziosmanpaşa ve Kağıthane kuzey kesimi, Anadolu yakasında ise Beykoz güney kesim,
Ümraniye batı kesim ve Üsküdar ilçesi çeperlerini kapsamaktadır (Şekil 4). Bölge genel
olarak kültür üçgenini çevreleyen alanları tarif etmekle birlikte Bakırköy ilçesi çevresindeki
beliren odak niteliği turizm gelişimi çerçevesinde değer arz eden bir bölgeyi tarif etmektedir.
Söz konusu ilçelerden Kadıköy merkez kültür üçgeni içinde tarif edilmektedir, ancak turizm
topoğrafyasında ilçenin büyük bir kısmının ikinci bölgede yer alması Kadıköy merkez
dışındaki bölgelerin erişilebilirlik bakımından daha yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 4: Turizm Topoğrafyası 2. Bölge: 10-15 km Aralığında Optimum Konum Değeri
Taşıyan Bölge
Üçüncü ve Dördüncü Bölgeler ise İstanbul’un çeper bölgelerini kapsamaktadır. Bu alanlar
ağırlıklı olarak konut bölgeleri olmakla birlikte, Kadıköy kıyı kesim, Bakırköy, Avcılar,
Sarıyer ve Beykoz ilçelerinin merkez ve kıyı kesimleri ile Beylikdüzü ilçesi E5 aksı çevresi
turizm gelişimi bakımından değerlendirilebilecek öncelikli bölgelerdir (Şekil 5).

Şekil 5: Turizm Topografyası 3. ve 4. Bölgeler: 15-25 km Aralığında Optimum Konum
Değeri Taşıyan Bölgeler
Bunların dışında çeper ilçelerde İstanbul kuzey kesimi doğal sit ve orman alanları gözetilerek
uygun kent arazileri bünyesinde turizm bakımından çekim unsuru oluşturacak turizm
geliştirme yaklaşımları (sağlık turizmi, kongre turizmi, fuar vb.) düşünülebilir.
Bölgeleme haritalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise bölgelerin kapladığı
alan genişlikleridir. Bölgelerin genişlediği ve odak tarif ettiği alanlar turizm yatırımları için
daha çok sayıda turizm potansiyellerine optimum alanları ortaya koymaktadır. Buna göre,
1. Bölgede Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer güney kesim,
2. Bölgede Bakırköy, Bahçelievler,
3. Bölgede Kadıköy güney kesim ve Ümraniye,
4. Bölgede Avcılar, Esenyurt,
25
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bu konuda öne çıkan ilçelerdir.
Diğer yandan ilçeler bağımsız olarak turizm topografyası ile çakıştırıldığında her ilçenin
sınırları dahilinde potansiyel turizm gelişimi bakımından farklı değer taşıyan bölgeler ortaya
çıkmaktadır. Bu bölgeler alt ölçekli mevcut plan ve plan notlarında turizm alanı olarak tarif
edilen alanlar arasında turizm gelişimi bakımından daha dengeli ve hiyerarşik bir gelişme
sağlanması için anahtardır. Alt ölçekli planlarda bu kademelere göre yapılaşma düzeyleri
yeniden ele alınabilir, kültürel ve doğal değerlerin korunması çerçevesinde daha efektif
yatırımlar için yapılaşmanın teşvik edileceği ya da kısıtlanacağı bölgeleri daha net tespit
edilebilir.
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4.4.1.2.2 İstanbul Turizm Türleri ve Altyapısına Göre Turizm Gelişme Stratejisi
İstanbul ili bütününde turizmin dengeli gelişimi için 9 çeşit turizm türü ilçeler bazında kültürturizm-konaklama altyapısı ve plan kararları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Kültür
turizmi, Doğa turizmi, Ekolojik turizm, Sağlık turizmi, yaratıcı turizm, günübirlik turizm,
kongre ve iş turizmi, fuar-festival turizmi ve yat turizmi tek yada birden fazla turizm çeşidini
kapsayacak şekilde ilçelerin mekânsal gelişme sürecine entegre edilmesi önerilmiştir. Bunun
yanı sıra turizmin il bütününde dengeli bir şekilde gelişiminin sağlanması, belirtilen turizm
türlerinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla turizm hareketliliğinin uzağında kalan belirli
bölgelerde kentsel kalitenin, konaklama altyapısının ve kıyı peyzajının geliştirilmesi
öncelikleri turizm türlerine ek olarak bölgeleme çalışmasında yer verilmiştir. Bir sonraki
aşamada ise kültür ve doğal varlıklar göz önüne alınarak gelişme sürecine hassasiyet ile
yaklaşılacak bölgeler vurgulanmıştır.
Genel olarak İstanbul için önerilen bölgeleme modeline göre merkezde kültür turizmi ve
yaratıcı turizm ağırlıklı olarak öne çıkarılmış, merkez çevresinden doğu ve batı yönünde
çeperlere doğru birinci bölgede konaklama altyapısının geliştirilmesi, ikinci bölgede ise
kentsel kalitenin arttırılması önerilmiştir. Kent dokusunun sürekliliğinin kesildiği üçüncü
bölgede ise doğal varlıklardan dolayı doğa turizminin geliştirilmesi uygun görülmüştür.
Diğer yandan doğu-batı yönündeki gelişme zincirinden bağımsız olarak kuzey bölgelerde
kültür, doğa ve ekolojik turizm, güney kıyılarında ise yat turizmi ve kıyı peyzajının
geliştirilmesi stratejileri temel bölgeleme lekesini oluşturmaktadır. Ek olarak ilçelerin kültür
ve turizm altyapısı ile ilişkileri dikkate alındığında belirli ilçelerde fuar, kongre ve sağlık
turizminin gelişimi desteklenmektedir. Ayrıca günübirlik turizmin mavi ve yeşil kaçış
stratejileri ile kültür turizmi paralelinde İstanbul’un hassas kültürel ve doğal değerleri ile
uyumlu ve kontrollü bir şekilde ilin büyük bir kısmında gelişimi öngörülmektedir.

Şekil 6: İstanbul Turizm Türleri ve Altyapısına Göre Turizm Gelişme Stratejisi Modeli
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4.4.1.2.3 İlçelere Göre Turizm Gelişme Stratejileri
Bu bölümde 3. Bölümde ve yukarıda geliştirilen turizm türleri esas alınarak ilçeler için
geliştirilen mekansal kararlar metropol ölçeğinde bütünleştirilmektedir. (Tablo 2 ve Şekil 7).
Kültür üçgenini ve turizm topografyasının birinci bölgesini oluşturan Fatih, Kadıköy, Şişli,
Beşiktaş, Üsküdar ve kısmen Eyüp ilçeleri kültür ve yaratıcı turizminin geliştirilmesi
zemininde birleşmektedir. Ek olarak bu grupta Şişli’de kongre ve fuar turizmi desteklenmesi,
Beşiktaş’ta turizm altyapısı ile bütünleşecek kıyı peyzajının iyileştirilmesi, Eyüp kuzey
kesimde doğa turizmi ve günübirlik turizm, Üsküdar ve Kadıköy’de ise günübirlik turizmin
desteklenmesi önerilmektedir.
Avrupa yakasında merkez çevresinde turizm topografyasının 2. Bölgesini oluşturan
Gaziosmanpaşa,

Bayrampaşa,

Zeytinburnu

ve

Bakırköy’de

konaklama

altyapısının

geliştirilmesi önerilen ilçelerdir. Böylece konaklama altyapısının merkezdeki ağırlığının yakın
çepere doğru kaydırılması, tarihi mekanlardaki baskıyı azaltabilecek, ulaşım yükünü
homojenleştirebilecek, turizmin ekonomik değerini daha geniş alana taşıyabilecek ve kentsel
kalitenin yetersiz olduğu çeper bölgelerin daha sağlıklı gelişmesi için katalizör etki ortaya
koyabilecektir.
Avrupa yakasında turizm topografyasının İkinci Bölgesinin batısında ve kısmen Üçüncü
Bölgesinde TEM ve E5 otoyolları arasında bulunan ve özellikle yatayda oldukça yoğun
gelişmiş konut bölgesi olarak Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler ve kısmen
Küçükçekmece ilçelerinde öncelikle kentsel kalitenin arttırılması önerilmektedir. Ek olarak
Üçüncü Bölgede bulunan Avcılar ve düşeyde yoğun gelişen Esenyurt ilçeleri için de aynı
öneri geçerli kılınmaktadır. Bu bölgelerde kentsel kalitesinin arttırılması hedefi turizm
ekonomisinin kent bütününe yayılmasına zemin hazırlayabilecektir.
Bunların dışında Avrupa yakasında turizm topografyasının kısmen dördüncü bölgesinde yer
alan Beylikdüzü TEM ve etrafında ve birinci bölgesinde yer alan Kağıthane’de Cendere
vadisi ve çevresinde arazi varlığı ve gelişen ulaşım bağlantıları nedeniyle Fuar turizminin
desteklenmesi, Kağıthane’de ayrıca kongre turizminin geliştirilmesi beklenmektedir. Kısmen
Dördüncü Bölgede yer alan Başakşehirde arkeolojik potansiyele dayanarak kültür turizminin
desteklenmesi, yine Küçükçekmece ilçesinin Dördüncü Bölgede kalan göl ve çevresindeki
bölgede doğa turizmi, ilk dört bölge dışında kalan, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri
ilçelerinde doğal varlıkların korunması, yaşatılması ve turizm ekonomisinin kent bütününe
yayılması prensiplerine dayanarak doğa turizminin gelişimi desteklenmektedir.
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Avrupa yakasında günübirlik turizm ise ağırlıklı olarak doğa turizminin desteklendiği üç aks
(Büyükçekmece – Çatalca - Silivri, Küçükçekmece – Başakşehir – Arnavutköy, Eyüp –
Kağıthane aksları) ve Sarıyer ilçesinde kontrollü bir şekilde desteklenebileceği öneriler
dahilindedir.
Anadolu yakasında turizm topografyasının ilk dört bölgesinde yer alan Ümraniye, Ataşehir,
Maltepe, Kartal ve dört bölge dışında Pendik, Tuzla ilçeleri ile devam eden doğru aksında
konaklama altyapısının geliştirilmesi, İstanbul Stratejik Planında ön görülen çok merkezli
gelişim gereğince uygun görülmüştür. İkinci bölgede finans merkezi projesi, üçüncü bölgede
Kartal sanayi alanları dönüşüm projesi turizm ekonomisinin kent bütününe yayılması
bakımından katalizör etki yaratabilecektir. Ayrıca henüz inşaat halinde olan Ümraniye –
Üsküdar ve hizmete açılmış olan Kartal – Kadıköy metro güzergahları ile bunları Avrupa
yakasına bağlayacak olan Marmaray Projesi paralelinde Anadolu yakasının Avrupa Yakasına
göre düşük orandaki konaklama altyapısının geliştirilmesi uygun görülmektedir.
Var olan projeler ve kentsel dönüşüm potansiyelleri dikkate alındığında Sancaktepe’de Sağlık
turizmi,

Kartal’da

Kongre,

Pendik’te

Kongre

ve

Fuar

Turizminin

geliştirilmesi

beklenmektedir. Doğu-batı gelişme ekseni üzerinde Sultanbeyli ilçesi ise kentsel kalitenin
arttırılması gereken bölge olarak öne çıkmaktadır.
Anadolu yakası Kuzey kesimde ise Çekmeköy, Beykoz ve Şile ilçelerinde hassas doğal
varlıklar bakımından Ekolojik turizmin desteklenmesi, Ayrıca Beykoz’da var olan endüstriyel
miras bağlamında kültür ve yaratıcı turizmin geliştirilebileceği uygun görülmektedir.
Diğer yandan İstanbul’da yaşayan bireylerin doğa, kıyı alanları ve tarihi-kültürel mekanları
deneyimlemesi bakımından üç aks paralelinde (Üsküdar-Beykoz, Ümraniye-Çekmeköy-Şile,
Kadıköy-Maltepe-Kartal-Pendik-Tuzla)

kontrollü

bir

şekilde

günübirlik

turizmin

desteklenmesi önerilmektedir.
Bunlara ek olarak kıyı alanları bakımından öne çıkan iki stratejinin (yat turizmi ve kıyı
peyzajının turizm odaklı dönüşümü) kentin turizm hareketliliğine dahil edilmesi kıyı
varlığının potansiyellerini değerlendirilebilmesi açısından önemsenmektedir. Buna göre,
Anadolu yakasında Kadıköy-Maltepe-Kartal-Pendik-Tuzla kıyı aksı, Avrupa yakasında
Beşiktaş-Sarıyer kıyı akslarında fiziki koşullar ile alan işlevlerinin turizm hareketliliğine
uyumlu bir yaklaşım ile yeniden düzenlenmesi ya da iyileştirilmesi önerilmektedir. İstanbul
kıyı peyzajının yaşayanlar ile ziyaretçilerin ortak belleklerindeki yerinin güçlendirilmesi
önemsenmektedir. Ayrıca var olan ya da stratejik plan kararlarına göre gelişmesi beklenen
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liman potansiyellerinden dolayı Avrupa yakasında Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Anadolu
yakasında Kadıköy ve Tuzla ilçelerinde yat turizminin geliştirilmesi uygun görülmektedir.
İlçelere göre önerilen turizm türleri ve öncelikli gelişme yaklaşımları (kentsel kalite, kıyı
peyzajı vb.) çerçevesinde ortaya konan bölgeleme ilçelerin mekânsal ve işlevsel gelişme
süreci için anahtar teşkil etmektedir. Bu gelişme sürecinde bölgeleme çalışmasının bir diğer
katmanını da korunması gereken değerlerden dolayı daha kontrollü bir gelişme süreci
izlenecek bölgeler oluşturmaktadır. Buna göre Şile, Beykoz, Silivri, Büyükçekmece,
Arnavutköy, Çatalca, Eyüp, Küçükçekmece, Sarıyer ilçelerini kapsayan İstanbul’un kuzey ve
Batı bölgeleri sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel peyzajı nedeni ile hassas
yaklaşım gerektiren bölgeler olarak belirtilmektedir. Fatih ilçesi Dünya Miras Alanı ve özenle
korunması gereken bölgeyi temsil ederken, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar ilçeleri
ile birlikte merkez bölgesi korunması gereken tarihi ve kentsel peyzaj alanlarını barındıran
önemli alt bölgeyi oluşturmaktadır. Bunların dışında Zeytinburnu ilçesi Kurvaziyer Limanı
önerisi ve Tarihi Yarımada’ya komşuluğu nedeniyle özellikle liman arkası yapıları açısından
dikkatli yaklaşılması gereken bölge olarak öne çıkarılmaktadır.
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Tablo 2: İlçelerde Turizm Türleri ve Altyapısına Göre Turizm Gelişme Stratejileri

İlçeler

Turizm Türleri ve Altyapısına Göre Gelişme Stratejileri

Hassas Yaklaşım
Gerektiren
Bölgeler

Arnavutköy

Doğa
Turizmi

Günübirlik
Turizm

Kırsal
Turizm

Doğal Değerleri
Korunacak Bölge

Çatalca

Doğa
Turizmi

Günübirlik
Turizm

Kırsal
Turizm

Doğal Değerleri
Korunacak Bölge

Silivri

Doğa
Turizmi

Yat Turizmi

Günübirlik
Turizm

Doğa
Büyükçekmece Turizmi

Yat Turizmi

Günübirlik
Turizm

Günübirlik
Turizm

Doğa
Turizmi

Sultangazi

Kültür
Turizmi
Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Başakşehir

Kültür
Turizmi

Esenyurt

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Beylikdüzü

Doğa
Fuar Turizmi Turizmi

Avcılar

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Sarıyer

Doğa
Küçükçekmece Turizmi

Kağıthane

Günübirlik
Turizm

Kırsal
Turizm

Doğal Değerleri
Korunacak Bölge
Doğal Değerleri
Korunacak Bölge

Kıyı
Peyzajının
Geliştirilmesi

Doğal Değerleri
Korunacak Bölge

Kültür
Turizmi

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Doğal Değerleri
Korunacak Bölge

Günübirlik
Turizm

Kültür
Turizmi

Doğa
Turizmi

Günübirlik
Turizm

Konaklama
Altyapısının
Geliştirilmesi
Günübirlik
Turizm

Kongre
Fuar Turizmi Turizmi

Konaklama
Kentsel
Altyapısının Kalitenin
Gaziosmanpaşa Geliştirilmesi Arttırılması
Kentsel
Kalitenin
Esenler
Arttırılması

Bayrampaşa

Konaklama
Kentsel
Altyapısının Kalitenin
Geliştirilmesi Arttırılması

Bağcılar

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması
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Tablo 2’nin devamı…
Hassas Yaklaşım
Gerektiren
Bölgeler

İlçeler

Turizm Türleri ve Altyapısına Göre Gelişme Stratejileri

Güngören

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Bahçelievler

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Bakırköy

Konaklama
Altyapısının
Geliştirilmesi Yat Turizmi

Zeytinburnu

Konaklama
Kentsel
Altyapısının Kalitenin
Geliştirilmesi Arttırılması

Eyüp

Kültür
Turizmi

Günübirlik
Turizm

Doğa
Turizmi

Kruvaziyer Liman
Çevresinde
Kontrollü
Yapılaşma Bölgesi
Doğal Değerleri ve
Tarihi ve Kentsel
Peyzajı Korunacak
Bölge

Şişli

Kültür
Turizmi

Yaratıcı
Turizm

Kongre
Fuar Turizmi Turizmi

Tarihi ve Kentsel
Peyzajı Korunacak
Bölge

Beşiktaş

Kültür
Turizmi

Yaratıcı
Turizm

Kıyı
Peyzajının
Geliştirilmesi

Tarihi ve Kentsel
Peyzajı Korunacak
Bölge

Beyoğlu

Kültür
Turizmi

Yaratıcı
Turizm
Dünya Miras Alanı
ve Özenle
Korunması
Gereken Bölge

Fatih

Kültür
Turizmi

Yaratıcı
Turizm

Kadıköy

Kültür
Turizmi

Yaratıcı
Turizm

Yat Turizmi

Üsküdar

Kültür
Turizmi

Yaratıcı
Turizm

Günübirlik
Turizm

Ümraniye

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Kıyı
Peyzajının
Günübirlik
Geliştirilmesi Turizm
Tarihi ve Kentsel
Peyzajı Korunacak
Bölge
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Tablo 2’nin devamı…

İlçeler

Turizm Türleri ve Altyapısına Göre Gelişme Stratejileri

Ataşehir

Konaklama
Altyapısının
Geliştirilmesi

Maltepe

Konaklama
Altyapısının Günübirlik
Geliştirilmesi Turizm

Kıyı
Peyzajının
Geliştirilmesi

Kartal

Konaklama
Altyapısının Kongre
Geliştirilmesi Turizmi

Günübirlik
Turizm

Pendik

Kongre
Fuar Turizmi Turizmi

Konaklama
Kıyı
Altyapısının Peyzajının
Günübirlik
Geliştirilmesi Geliştirilmesi Turizm

Tuzla

Konaklama
Altyapısının
Geliştirilmesi Yat Turizmi

Günübirlik
Turizm

Sultanbeyli

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Sancaktepe

Sağlık
Turizmi

Çekmeköy

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması

Beykoz

Kültür
Turizmi

Şile

Ekolojik
Turizm

Adalar

Günübirlik
Turizm

Hassas Yaklaşım
Gerektiren
Bölgeler

Kıyı
Peyzajının
Geliştirilmesi

Kıyı
Peyzajının
Geliştirilmesi

Kentsel
Kalitenin
Arttırılması
Doğal Değerleri
Korunacak Bölge
Yaratıcı
Turizm
Günübirlik
Turizm

Ekolojik
Turizm
Kırsal
Turizm

Günübirlik
Turizm

Doğal Değerleri
Korunacak Bölge
Doğal Değerleri
Korunacak Bölge
Doğal Değerleri
Korunacak Bölge
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Şekil 7: İstanbul’da İlçelerde Gelişmesi Öngörülen Turizm Türleri
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4.4.1.2.4 Turizm Topoğrafyası Verilerine Göre Turizmin Mekânsal Gelişme Stratejileri
Kültür doğa ve ekonomi kavramlarının sınırlı ve nitelikli bir coğrafyada kesiştiği “küresel
kent İstanbul’da” turizm sektörü gelişiminin kontrol altına alınması planlama çalışmasının
temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Turizm Planı vizyonu:
“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”

İfadesi ile ortaya konulmuştur. Bu vizyon çerçevesinde planın amacı; İstanbul’un turizm
çeşitliği zemininde kültür eksenli gelişimi, dünya çapında hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
kontrollü gelişim için etkin yönetimi, kent ve kentli ile bütünleştirilmesidir. Söz konusu amaç
ve bu yönde ortaya konan hedef ve stratejilerin mekânsal yansımaları ise;
Korunacak Alanlar: doğal ve kültürel açıdan değer arz eden bölgeler,
Geliştirilecek Alanlar: konum ve altyapı bakımından turizm gelişiminde stratejik önem
taşıyan bölgeler,
İyileştirilecek Alanlar: bütüncül bir turizm gelişimi için kent alt ve üst yapısı yetersiz bölgeler
olarak ele alınmıştır (Şekil 8).
“Turizm kapsamında korunacak alanlar” sit alanları, orman ve mutlak korunacak tarım
alanları olarak tespit edilmiş, bu alanlarda doğal ve kültürel değerlerin mutlak korunması
çerçevesinde kültür turizmi, doğa turizmi, ekolojik turizm geliştirilmesi önerilmiştir. Buna
göre planda öncelikle doğal değerleri korunacak bölgeler, tarihi ve kentsel peyzajı korunacak
bölgeler ile Dünya Miras Alanı nedeniyle özenle korunması gereken bölge (Tarihi Yarımada)
işaretlenerek vurgulanmış, kültür üçgeni bölgesi kültür turizmi, Sarıyer, Beykoz ve
Küçükçekmece gölü çevresi kültür ve doğa turizmi, Silivri, Şile, Arnavutköy, Büyükçekmece
ve Karadeniz kıyı bölgesi (Eyüp ve Sarıyer) doğa turizminin destekleneceği bölgeler olarak
önerilmiştir. Diğer yandan Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile ilçelerinin doğal potansiyelleri
ekolojik turizm (ET) için değerlendirilecek, geleneksel yapısını koruyan köyler ve çevresinde
kırsal turizm desteklenecektir. Ayrıca İstanbul bütününde sağlıklaştırılacak tarihi alanlar
(STA) belirlenerek bu alanlarda turizme hizmet edebilecek işlevsel ve fiziksel düzenlemelerin
yapılması önerilmektedir.
“Turizm kapsamında geliştirilecek alanlar” ise turizm altyapısı, kültürel değerler ve konum
bakımından öne çıkan bölgeler olmakla birlikte bu bölgelerde belirli temalar eşliğinde
turizmin gelişimi öngörülmektedir. Buna göre;
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Kültür ve Yaratıcı Turizm: Fatih, Beyoğlu, Eyüp, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Üsküdar,
Kadıköy, Sarıyer ve Beykoz ilçeleri kültürel varlıkları ve yaratıcı sektörlerin kümelenmesi
nedeniyle kültür ve yaratıcı turizmin gelişebileceği bölgeleri tarif etmektedir. Tarihi miras
alanları ve merkezi iş alanları sektörün gelişimi için potansiyel arz etmektedir.
Fuar Turizmi: Kağıthane ilçesinin MİA bölgesine, Beylikdüzü ilçesinin Atatürk Havalimanı
E5-TEM bağlantı kabiliyeti, Pendik İlçesinin Sabiha Gökçen Havalimanı, TEM-E5 bağlantı
kabiliyeti nedeniyle ulusal ve uluslararası fuar turizmi için potansiyel bölgeler olarak tespit
edilmiştir.
Kongre ve İş Turizmi: MİA bölgesi niteliği ile Şişli ve Kağıthane ilçeleri, Anadolu yakası
alt merkezi olarak gelişmekte olan Kartal ve elverişli ulaşım bağlantıları nedeniyle Pendik
İlçelerinin E5 ile kıyı alanı arasındaki bölgeler kongre ve iş turizmi gelişimi için uygun
görülmektedir.
Sağlık Turizmi: İkitelli ve Sancaktepe ilçeleri sağlık kampüsü projeleri boyutları itibariyle
İstanbul’da sağlık turizminin geliştirileceği bölgeler olarak değerlendirilecektir.
Kıyı ve Yat turizmi: Marmara kıyılarında, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Kadıköy,
Pendik mevcut altyapı ve coğrafi avantajlar nedeniyle yat turizmine uygun alanlardır. Diğer
yandan Boğaz ve Marmara kıyıları boyunca kıyı alanlarının sağlıklaştırılarak, ziyaretçi ve
kentlilerin verimli kullanımın sağlanması plan belgesinde vurgulanmıştır.
Günübirlik Turizm: yeşil ve mavi kaçış stratejilerinin mekânsal yansıması olarak;
Avrupa Yakasında;


Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy kıyı bölgesi,



Çatalca, Arnavutköy kırsal bölgeleri,



Eyüp, Sarıyer Karadeniz kıyı bölgesi,



Beşiktaş Sarıyer ilçeleri,

Anadolu yakasında;


Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla kıyı bölgesi,



Üsküdar Beykoz ilçeleri,



Maltepe, Kartal ve Sultanbeyli’de Kayışdağı ve Aydos Dağı doğa koruma bölgeleri,



Adalar ilçesi,

günübirlik turizm gelişebileceği alanlar olarak tespit edilmiştir.
Konaklama Altyapısı: Kültür üçgeni çevresinden başlayarak Marmara kıyısı boyunca E5
güneyindeki bölgeler, çeşitlilik sunan tematik turizm alanları (yat turizmi, kongre, fuar,
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kültür, yaratıcı turizm) kıyı rekreasyon ve deniz ulaşımı potansiyelleri nedeniyle konaklama
altyapısının geliştirilebileceği bölgeler olarak tespit edilmiştir.
MİA ve Tarihi Kent Merkezleri: Avrupa Yakasında alışveriş ve fuar turizmi nedeniyle
Beylikdüzü E5 çevresi, çeşitli tematik turizm bölgelerinin varlığı ve kuzeydeki çok sayıda
ilçelerin kıyı ile bağlantı kurduğu yer olarak Bakırköy ve MİA bölgesi olarak Şişli-BeşiktaşKağıthane, Anadolu yakasında potansiyel finans merkezi gelişimi nedeniyle Ataşehir,
Anadolu yakası merkez altbölgesi gelişimi nedeniyle Kartal turizm fonksiyonları ile
bütünleşik olarak gelişmesi önerilen merkezlerdir. Diğer yandan Beşiktaş, Fatih, Kadıköy,
Üsküdar, Beyoğlu ve boğaz köyleri turizm altyapısının kontrollü gelişimi çerçevesinde ele
alınacak tarihi kent merkezleri olarak plan belgesinde vurgulanmıştır.
Son olarak “turizm kapsamında iyileştirilecek alanlar” İstanbul’da turizmin kent bütününde
dengeli gelişimi için önem verilmesi gereken bölgeleri teşkil etmektedir. Özellikle E5
kuzeyinde kalan sağlıksız gelişen kentsel dokunun ve altyapısının iyileştirilmesi kentlilerin
turizm aktivitelerine daha kolay dahil olabilmesi ve ziyaretçilerin hareket alanının
genişletilmesi bakımından önemlidir. Bu bölgelerde tematik turizm alan kullanımları ve
konaklama altyapısı yüklenmeden önce mevcut alt ve/veya üstyapının iyileştirilmesi
önerilmektedir. Avrupa Yakasında; Esenler, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören,
Bahçelievler, Küçükçekmece, Kısmen Başakşehir ve Esenyurt, Anadolu yakasında;
Ümraniye, Maltepe, Pendik, Kartal, Sultanbeyli ve kısmen Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla
ilçelerinin bu kapsamda ele alınması önerilmektedir. Bu yaklaşımın sözkonusu ilçelerde
geliştirilmesinde kamusal alanların kalitesinin arttırılması ilk ve önemli bir adım olarak
görülmektedir. Buna bağlı olarak her ilçede turizm yatırımları ve aksları ile ilişkili olarak
“iyileştirilecek kamusal alanların” (İKA) tespit edilmesi ve projelendirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan mekânsal yaklaşım bölgesel ve noktasal kararları ortaya koymaktadır. Buna ek
olarak söz konusu bölgelerinin turizm kapsamında düzenli bir şekilde gelişebilmesi için bir
turizm güzergâhı önerilmektedir. Turizm güzergâhı herhangi bir yol altyapısını ifade
etmemektedir. Mevcut altyapıya bağlı olarak gelişme yönü tarif etmektedir. Güzergâh gelişme
yönü ve bu aks ile bağlantılı tüm kamusal ve turizm işlev alanlarını kapsamaktadır. Bu
güzergâhın etki alanı ve etki alanında yapılacak düzenlemelerin ilçeler bazında kentsel
tasarım ölçeğinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Buna göre Avrupa yakasında doğuda
Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü güneyinde Doğa ve kıyı turizminin sürekliliğinin
sağlanarak, TEM çevresindeki fuar turizmi gelişme bölgesi ile bağlantısı kurulmuştur. Aks
Küçükçekmece’de göl kıyısı kültür ve doğa turizm bölgesi ile bağlantı kurarak Bakırköy kıyı
bölgesinde konaklama gelişme bölgesi boyunca Tarihi Yarımada surlarına kadar
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ilerlemektedir. Bu aksa kuzeyde Arnavutköy ve kuzeybatıda Çatalca ilçelerinin doğa ve kırsal
turizm bölgeleri Basın Express yolu ile bağlanmaktadır. Böylece kıyı kesimleri kentsel
kalitenin yükseltileceği Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ilçeleri ile doğa turizmin geliştirleceği
bölgelere bağlanabilmektedir. Bu bağlantının Başakşehir-Bakırköy arasında raylı sistem ile
desteklenmesi önerilmektedir. Kültür Üçgeninde ise turizm aksı tarihi yarımada-Beyoğlu aksı
ve Eyüp cendere vadisi aksı ile ikiye ayrılarak MİA bölgesinde birleşmektedir. Oluşturulan
ring sistemi ile kültür turizmi yaratıcı turizm, kongre ve fuar turizmi bütünlük ortaya
koymaktadır. Avrupa yakası turizm aksı Beşiktaş ilçesinde kuzeyde Sarıyer ilçesi ile kıyı
boyunca devam ederken, diğer taraftan Üsküdar ile bağlanmaktadır. Anadolu yakasında
Üsküdar merkez olmak üzere turizm aksı üç farklı yönde devam etmektedir. Bunlar Boğaz
kıyısı boyunca Beykoz ilçesi, güneyde Kadıköy ve Kadıköy’den kuzeydoğu yönünde
Ataşehir-Sancaktepe-Şile aksı, doğuda Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla kıyısı boyunca tarif
edilmiştir. Kuzey aksı ile doğa turizmi bağlantısı, kuzeydoğu aksı ile sağlık ve doğa turizmi,
doğu kıyı bağlantısı ile konaklama bölgeleri ve Sabiha Gökçen havaalanı çevresinde fuarkongre turizm bölgeleri entegre edilmektedir.
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Şekil 8: Dünya’da Değişen Turizm Eğilimleri ve Türkiye’deki İzdüşümleri Kapsamında İstanbul’da Turizmin Geleceği İçin Mekansal Öngörüler
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4.4.2 SENTEZ BULGULARI VE STRATEJİLER DOĞRULTUSUNDA DETAYLI
TASARLANMASI

GEREKLİ

GÖRÜLEN

ALANLARIN

VE

GÜZERGÂHLARIN TESPİTİ İLE MEKÂNSAL ÖNGÖRÜLER
4.4.2.1 Kentsel Tasarım Alanları, Yapay Çekicilik Alanları, Yenilenecek, Korunacak,
Canlandırılacak Alanlara Yönelik Öngörüler
4.3.8.2.1 bölümde aktarıldığı üzere, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul’un
turizm potansiyelinin ve mevcut kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak alınan kararlar
kültür ve doğa odaklı turizm sektörüne ağırlık vermektedir. Bu turizm türlerinin yanı sıra
günübirlik rekreasyon ve ekolojik turizm konusu da İstanbul’un turizm gelişiminde öncelikli
olarak belirlenmiştir. Bu bölümde Çevre Düzeni Planı’nın kararlarında getirilen öneriler ve
her ilçenin potansiyelleri ve sorunları dikkate alınarak turizm sektörünün gelişmesi konusunda
kent mekanında yapılacak müdahalelerin önerilmektedir.
İstanbul’da kültür turizminin gelişiminde Çevre Düzeni Planı tarafından önerilen; tarihsel
mirasın bakım ve onarımının yaygınlaştırılması, restorasyon projelerinin desteklenmesi,
endüstri mirası yapıların kültürel amaçlı kullanımının desteklenmesi, bu bağlamda Haliç’in
kültür aksı olarak değerlendirilmesi dikkate alınmaktadır. Doğa turizmi hakkında ise Çevre
Düzeni Planı’nın önerdiği Marmara Denizi kıyılarında, Büyükçekmece, Gürpınar, Silivri,
Selimpaşa, Kumburgaz ve Mimarsinan’da; Karadeniz kıyılarında ise Kilyos, Şile, Ağva ve
Riva’da deniz potansiyelinden yararlanmak üzere doğa odaklı turizm alanları öncelikli
konular olarak ele alınmakta bu alanlarda doğal değerlerin tüketilmeden kullanılması
konusunda ilkeler geliştirilmektedir. Çevre Düzeni Planı’nda kentlinin açık ve yeşil alan
ihtiyacının kent içinde ve çevresinde karşılanmasına yönelik alanların ayrılması önem verilen
bir başlık olarak ele alınmıştır. Bu işlevin kent içinde kademelendirilerek çeşitlenmesi kentsel
mekan içindeki erişilebilirliğinin sağlanması, gerekli peyzaj düzenlemelerinin yapılması
önemlidir. Bu bölümde ilçeler bazında önerilen kentsel mekana müdahale önerileri bu ilkeler
kapsamında geliştirilmektedir (Tablo 3).
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Tablo 3: İstanbul’da Turizm Sektörünün Gelişmesinde Benimsenmesi Gereken Mekânsal Stratejiler-İlçelere Göre

KÜLTÜR ÜÇGENİ İÇİ

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
FATİH: Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat
olanakları ve turizm altyapısının yoğunlaştığı ve
çeşitlendiği, ağırlıklı olarak çeşme, cami, kilise,
bedesten, han, hamam, külliye, müze ve tarihi
kütüphanelerden oluşan tarihi ve kültürel değerlerin
İstanbul’un tüm ilçeleri arasında en yoğun olduğu,
kültür- sanat olanaklarının kültür üçgeni içinde yer
alan ilçelere kıyasla daha az olduğu, konaklama
altyapısı açısından belediye belgeli tesislerin sayıca
en yoğun olduğu ilçe olarak dikkati çektiği, yatak
kapasitesi açısından da belediye belgeli tesislerin
ağırlıklı olduğu buna rağmen bakanlık belgeli, 3 ve
4 yıldızlı otellerin önemli bir paya sahip olduğu, 12 ve 5 yıldızlı otelleri, özel tesis ve butik otellerin
de önemli bir kapasiteye sahip olduğu ve çeşitlilik
sunduğu, yeme içme tesislerinin geliştiği, plan
kararlarında
turizm
açısından
çeşitlilik
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, erişilebilirliği
yüksek ilçe
BEYOĞLU Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat olanakları ve turizm altyapısının yoğunlaştığı
ve çeşitlendiği, tarihi ve kültürel değerlerin kültür
üçgeninde yer alan ilçeler arasında Fatih İlçesinden
sonra en yoğun olduğu ve bunların ağırlıklı olarak
çeşme, kilise bedesten, han, hamam, müze ve
camilerden oluştuğu, kültür-sanat olanaklarının en
yoğun olduğu, konaklama altyapısının da çeşitlilik
sunduğu, tesis sayısı açısından ağırlıklı olarak
belediye belgeli tesisler görülmekle birlikte, yatak
kapasitesinin büyük çoğunluğunu bakanlık belgeli
otellerin teşkil ettiği, bunlar içinde ise 4 önemli bir
paya sahip olduğu, 1-3 ve 5 yıldızlı oteller ile özel
tesis ve butik otellerin de geliştiği, yeme içme
tesislerinin geliştiği, plan kararlarında turizm
açısından çeşitlilik tanımlanmakla birlikte “turizm
tesis alanı” kimliği daha baskın olan, yine plan
kararlarında
turizm
yatırımlarına
karma
fonksiyonlar içinde de yer verilen, sit alanına sahip,
erişilebilirliği yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN
OLABİLECEK YAKLAŞIMLAR ve
GÖZETİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Kültür turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Fatih ilçesi için getirilmiş olan kültür odaklı turizm işlevi ve bu çalışma kapsamında
önerilen yaratıcı turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekansal düzenlemelerde bölgenin bir dünya miras varlığı
olduğu konusunun öncelikle dikkate alınması
Bu kapsamda, Fatih ilçesi için onaylanmış olan koruma amaçlı imar planı ve alan yönetim planı kararlarının kültür mirasının
korunması, yaratıcı turizmin desteklenmesi yönünde geliştirdiği kararlar ve Dünya Mirası alanlarının özenle korunması
konusundaki temel ilkelerin alan yönetimi anlayışı içinde ele alınarak yürürlüğe sokulması; kültür turizmi konusunda getirilen
kararların eksikliklerinin tamamlanması ve sürecin izlenmesi

Yaratıcı turizm
Günübirlik turizm
Dünya Miras Alanı ve özenle korunması gereken
tarihi kentsel peyzaj potansiyeli

İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir kademelenme
içinde ele alınması ve bu projelerde tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının esas alınması
Bölgede ilan edilmiş olan yenileme alanlarının ve diğer kentsel proje alanlarının tarihi kentsel peyzajı bozmayan, sosyal
ilişkiler ağını koparmayan bir yaklaşımla ele alınması
Konut alanları ile turizm alanları arasında bir denge gözetilmesi, çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak ve sürdürülebilir
gelişme ilkeleri gözetilerek karma kullanımlı alanların özendirilmesi, turist gettolarının oluşumunun engellenmesi
Tarihi Yarımadanın özgün değerini oluşturan sosyal, ekonomik ve kültürel çeşitliliğinin korunması
Bölgenin en değerli potansiyeli olan kültür turizminin düzenlenmesi kapsamında tematik müzelerin ve kültür gezi
güzergâhlarının ayrıntısıyla tasarlanması ve her temanın bölgeye ait özgünlükler korunarak geliştirilmesi
Fatih kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak ve çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin hizmetine sunulması
Çevre Düzeni Planında önerilen su sporlarına yönelik turizm türünün bu kıyıların doğal dengesini ve özgün yapısını daha fazla
bozmayacak türler kullanılarak düzenlenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm 4.3.4.5.de
verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması

Kültür turizmi
Yaratıcı turizm

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Beyoğlu ilçesi için getirilmiş olan kültür odaklı turizm işlevi ve bu çalışma
kapsamında önerilen yaratıcı turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekansal düzenlemelerde bölgenin kültür
mirasının yanısıra özellikle gelişmiş kültür ekonomisinin varlığı ve İstanbul’un kültürel etkinliklerinin odak noktası olma
özelliklerinin dikkate alınması

Günübirlik turizm

Koruma amaçlı imar planı çerçevesinde kültür mirasının korunması, kültür- sanat üretimini teşvik edecek altyapının tarihi yapı
stoku da değerlendirilerek geliştirilmesi, kültür-sanat aktivitelerinin, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ve yaratıcı turizmin
gelişiminin desteklenmesi

Korunması gerekli tarihi kentsel peyzaj
potansiyeli

İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir kademelenme
içinde ele alınması ve bu projelerde tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının esas alınması
Bölgede ilan edilmiş olan yenileme alanlarının ve diğer kentsel proje alanlarının tarihi kentsel peyzajı bozmayan, sosyal
ilişkiler ağını koparmayan bir yaklaşımla ele alınması
Konut alanları ile turizm alanları arasında bir denge gözetilmesi, çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak ve sürdürülebilir
turizm ilkeleri ve turizmde yeni eğilimler gözetilerek karma kullanımlı alanların özendirilmesi, turist gettolarının oluşumunun
engellenmesi
Bölgede yer alan ve Beyoğlu’nun özgün karakterini oluşturan kozmopoliten yapısına katkıda bulunan küçük ölçekli
işyerlerinin korunması
Bölgenin en değerli potansiyeli olan kültür turizminin düzenlenmesi kapsamında tematik müzelerin ve kültür gezi
güzergâhlarının ayrıntısıyla tasarlanması ve her temanın bölgeye ait özgünlükler korunarak geliştirilmesi
Bölgedeki endüstri mirası alanların korunması ve bu bağlamda Haliç’in sanayi mirasının da korunarak bir kültür havzası
olarak ele alınması, böylelikle kentin kolektif belleğinin ve kültürel kimliğinin yaşatılması
Beyoğlu kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak ve çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin hizmetine sunulması
Çevre Düzeni Planında önerilen su sporlarına yönelik turizm türünün bu kıyıların doğal dengesini ve özgün yapısını daha fazla
bozmayacak türler kullanılarak düzenlenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm 4.3.4.5.de
verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

KÜLTÜR ÜÇGENİ İÇİ

BEŞİKTAŞ Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat olanakları ve turizm altyapısının yoğunlaştığı
ve çeşitlendiği tarihi ve kültürel değerlerin kültür
üçgeninde yer alan ilçeler arasında göreli olarak
daha az olduğu ve bunların ağırlıklı olarak çeşme,
kilise, müze köşklerden oluştuğu, kültür- sanat
olanakları açısından çeşitlilik ve yoğunlaşmanın
görüldüğü ve bu olanaklar açısından Beyoğlu ve
Şişli’yi takiben en büyük yoğunlaşmanın izlendiği,
konaklama altyapısının ağırlıklı olarak 5 yıldızlı
bakanlık işletme belgeli tesislerden oluştuğu, yeme
içme tesislerinin geliştiği, plan kararlarında turizm
açısından çeşitlilik tanımlanmakla birlikte “turizm
tesis alanı” kimliği daha baskın olan, yine plan
kararlarında
turizm
yatırımlarına
karma
fonksiyonlar içinde de yer verilen, plan notları ile
yeşil alanlar üzerinde turizm olanağı sağlayan, oysa
ki sit alanı gibi potansiyellere ve/veya kısıtlara
sahip, erişilebilirliği yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Kültür turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Beşiktaş ilçesi için getirilmiş olan kültür odaklı turizm işlevini ve bu çalışma
kapsamında önerilen kültür turizmi, yaratıcı turizm, günübirlik turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal
düzenlemelerde bölgenin tarihi ve kentsel peyzajı ile kıyı peyzajının ünik özelliklerinin dikkate alınması
Yaratıcı turizm
Kültür mirasının ve tarihi kentsel peyzajın korunması, kültür- sanat üretimini teşvik edecek altyapının tarihi yapı stoku da
değerlendirilerek geliştirilmesi, kültür-sanat aktivitelerinin, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ve yaratıcı turizmin
desteklenmesi
Günübirlik turizm
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının esas alınması
Konut alanları ile turizm alanları arasında bir denge gözetilmesi, çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak ve
Korunması gerekli tarihi kentsel peyzaj potansiyeli
sürdürülebilir turizm ilkeleri ve turizmde yeni eğilimler gözetilerek karma kullanımlı alanların özendirilmesi, turist
gettolarının oluşumunun engellenmesi
Kentsel kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanakları Bölgenin en değerli potansiyeli olan kültür turizminin düzenlenmesi kapsamında tematik müzelerin ve kültür gezi
nedeniyle ve canlı, çekici ortamı açısından potansiyel güzergâhlarının ayrıntısıyla tasarlanması ve her temanın bölgeye ait özgünlükler korunarak geliştirilmesi. Beşiktaş’ın
karakterini oluşturan Osmanlı Sarayları, köşk ve kasırlarının, saray bahçelerinin ve koru alanlarının bu bağlam içinde ele
taşıması
alınması
Boğaziçi alanının bir kültürel peyzaj olarak titizliklerle korunması; Boğaziçi yalı kültürünü, eski Boğaz köyleri kültürünü
tanıtan güzergahların özellikle deniz ulaşımı ile sağlanması ve bu kapsamda eski iskele meydanlarını çekim merkezleri
olarak düzenlemek üzere projeler geliştirilmesi
Bölgede az sayıda da olsa kalmış olan endüstri mirası alanlarının (Yıldız Porselen, Eski Nobel İlaç, vb.) korunması ve
işlevlendirilerek yaşatılması
Beşiktaş kıyı alanlarının Boğaz’ın kültürel peyzajını koruyan ve geliştiren bir bakış açısıyla ele alınması ve kamusal
niteliğinin korunarak, çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin günübirlik turizm hizmetine sunulması
Çevre Düzeni Planında önerilen su sporlarına yönelik turizm türünün bu kıyıların doğal dengesini ve özgün yapısını daha
fazla bozmayacak türler kullanılarak düzenlenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması

ŞİŞLİ Tarihi ve kültürel değerler, kültür-sanat
olanakları ve turizm altyapısının yoğunlaştığı ve
çeşitlendiği, tarihi ve kültürel değerlerin kültür
üçgeninde yer alan ilçeler arasında göreli olarak en
az olduğu ve bunların ağırlıklı olarak çeşme, cami,
müze ve köşklerden oluştuğu, kültür- sanat
olanakları açısından çeşitlilik ve yoğunlaşmanın
görüldüğü ve bu olanakların Beyoğlu’ndan sonra
en yoğun olduğu, konaklama altyapısının da
çeşitlilik sunduğu, belediye belgeli tesisler ile
bakanlık belgeli tesislerin sayıca yakın olmakla
birlikte yatak kapasitesi açısından büyük
çoğunluğunu bakanlık belgeli 5 yıldızlı otellerin
oluşturduğu, 1-4 yıldızlı oteller, özel tesis ve butik
otellerin yanı sıra belediye belgeli tesislerin de
geliştiği, yeme içme tesislerinin geliştiği, plan
kararlarında
turizm
açısından
çeşitlilik
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, erişilebilirliği yüksek ilçe

Kültür turizmi,
Yaratıcı turizm

Kongre-fuar turizmi
Korunması gerekli tarihi kentsel peyzaj potansiyeli

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Şişli ilçesi için getirilmiş olan kültür odaklı turizm işlevini ve bu çalışma
kapsamında önerilen yaratıcı turizm ile kongre-fuar turizmi ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal
düzenlemelerde bölgenin kentsel peyzajının özelliklerinin dikkate alınması
Şişli’deki mevcut kongre ve fuar merkezlerinin erişilebilirliğinin güçlendirilmesi, büyük ölçekli kongre ve fuarların
bölgenin taşıma kapasitesi bağlamında artık bu ilçede yer almaması, bunun yerine daha orta ve küçük ölçekli kongre ve
fuar mekanlarının desteklenmesi.
Bölgenin İstanbul’un modern yüzünü temsil eden ilçelerden biri olması ve modern mimarlık eserlerinin, mahallelerinin
bulunmasının bir potansiyel olarak değerlendirilmesi ve İstanbul’daki turist güzergahlarının bu bölgelere yönlendirilmesi,
ziyaretlerini kolaylaştıracak altyapıların sunulması (bilgilendirme, ulaşım)
Nişantaşı bölgesinde gelişmiş olan kültür-sanat aktivitelerinin, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi, mekânsal
altyapılarının güçlendirilmesi ve yaratıcı turizmin bu bölgede odaklanarak çevreye doğru gelişmesinin teşvik edilmesi.
Bölgedeki modern endüstri mirasının envanterinin oluşturulması ve yeniden işlevlendirilmesinde kamu kullanımına açık
olması ilkesinin benimsenmesi ve kültür, eğitim, sanat, müze işlevlerinin önceliklendirilmesi konusunda hassasiyet
gösterilmesi
Şişli bölgesinde yığılma gösteren 4-5 yıldızlı otellerin altyapılarının düzenlenmesi, çevreleriyle olan ilişkilerindeki
olumsuzların (trafik, gürültü vb.) en aza indirilmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının esas alınması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…

KÜLTÜR ÜÇGENİ İÇİ

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
KADIKÖY Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat olanakları ve turizm altyapısının yoğunlaştığı
ve çeşitlendiği, tarihi ve kültürel değerlerin kültür
üçgeninde yer alan ilçeler arasında göreli olarak
daha az olduğu ve bunların ağırlıklı olarak çeşme,
kilise ve müzeler şeklinde olduğu, kültür- sanat
olanakları açısından kültür üçgeni içinde BŞB
Bölgesine kıyasla daha az olmasına rağmen
Anadolu yakasında bu açıdan en geniş altyapıya ve
olanaklara sahip ilçe konumunda olduğu,
konaklama altyapısının da çeşitlilik sunduğu, tesis
sayısı açısından ağırlıklı olarak belediye belgeli
tesisler görülmekle birlikte son yıllarda 4-5 yıldızlı
otellerin de geliştiği, dolayısıyla yatak kapasitesi
açısından bakanlık belgeli tesislerin ağırlık
kazandığı, yeme içme tesislerinin geliştiği, plan
kararlarında
turizm
açısından
çeşitlilik
tanımlanmakla birlikte “turizm tesis alanı” kimliği
daha baskın olan, yine plan kararlarında turizm
yatırımlarına merkez fonksiyonlar içinde de yer
verilen ve günübirlik turizm gelişmesinin
desteklendiği, sit alanına sahip, erişilebilirliği
yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Kültür turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Kadıköy ilçesi için getirilmiş olan kültür odaklı turizm ve su sporları turizm
işlevleri ve bu çalışma kapsamında önerilen kültür turizmi, yaratıcı turizm ile iş ve kongre turizmi ve günübirlik turizm
ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin özellikle kıyı peyzajının ve yanısıra kentsel
peyzajının özelliklerinin dikkate alınması

Yaratıcı turizm
İş ve Kongre Turizmi
Günübirlik turizm

Yat turizmi

Kültür mirasının korunması, kültür-sanat üretimini teşvik edecek altyapının tarihi yapı stoku da değerlendirilerek
geliştirilmesi, kültür-sanat aktivitelerinin, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ve yaratıcı turizmin desteklenmesi
Kadıköy çarşısı, Moda ve Fenerbahçe; Haydarpaşa, Selimiye gibi tarihi ve doğal miras alanlarındaki somut ve soyut miras
öğelerinin korunması ve sağlıklaştırılması ve yanısıra Kadıköy yakasındaki köşk kültürünün, deniz ve plaj kültürünün
tekrar keşfedilmesi için özel projelerin hazırlanması
Bölgedeki endüstriyel miras ve demiryolu mirasının, korunması, yapıların özgün karakteriyle uyumlu kültürel kullanımlar
ile yeniden işlevlendirilmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması

Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından uygun
Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanaklarının günübirlik turizm fonksiyonuna
ortam sunması ve potansiyel taşıması
yönelik kullanımının sağlanması, kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunması, çevre kalitesinin artırılması ve tüm
kentlilerin hizmetine sunulması
Kentsel kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanakları Yat turizm potansiyelinin ihtiyaç duyduğu hizmet birimlerinin kıyı kullanımına ve geri bölgesine uyumlu kentsel tasarım
nedeniyle ve canlı, çekici ortamı açısından potansiyel projeleri ile desteklenmesi
taşıması
Bu ilçede son yıllarda gelişmeye başlayan iş turizmi odaklı konaklama kapasitesinin iş ve kongre turizmine uç verecek
biçimde desteklenmesi; bu kapasitenin kentin kültür ve rekreasyon olanakları ile entegrasyonunun sağlanması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması

ÜSKÜDAR Tarihi ve kültürel değerlerin, bu
çeşitlilik içinde camilerin, çeşmelerin, hamamların
konakların, yalıların, kasır ve köşklerin öne çıktığı,
kültür-sanat olanakları ve turizm altyapısının kültür
üçgeni içindeki ilçeler arasında Eyüp’ten sonra en
az olduğu, konaklama altyapısını tesis sayısı
açısından ağırlıklı olarak belediye belgeli tesisler
oluşturmakla birlikte yatak kapasitesin açısından 3
yıldızlı oteller, 1-2 yıldızlı oteller, özel tesisler ve
butik otellerinden oluşan bakanlık belgeli tesislerin
büyük çoğunluğu oluşturduğu, yeme içme
tesislerinin geliştiği, plan kararlarında turizm
açısından çeşitlilik tanımlanmakla birlikte “turizm
tesis alanı” kimliği daha baskın olan, yine plan
kararlarında turizm yatırımlarına konut alanları ve
merkez fonksiyonlar içinde de yer verilen ve
günübirlik turizm gelişmesinin desteklendiği, tarihi
korulara, mesire yerlerine, Çamlıca tepesi gibi
sembolik değeri yüksek önemli bakı noktalarına sit
alanlarına ve Boğaziçi’ndeki önemli konumu
nedeniyle zengin doğal ve tarihi değerlerin
oluşturduğu tarihi kentsel peyzaja sahip,
erişilebilirliği yüksek ilçe

Kültür turizmi
Yaratıcı turizm
Günübirlik turizm

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Üsküdar ilçesi için getirilmiş olan kültür odaklı turizm ve su sporları turizm
işlevleri ve bu çalışma kapsamında önerilen yaratıcı turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal
düzenlemelerde bölgenin özellikle kıyı peyzajının ve yanısıra tarihi kentsel peyzajının özelliklerinin dikkate alınması
Kültür mirasının korunması, kültür ve yaratıcı turizmin desteklenmesi yönünde geliştirilen kararların ve tarihi kentsel
peyzajın koruma amaçlı imar planı çerçevesinde ele alınması
Üsküdar meydanının, Harem sahili ile Kızkulesi manzara noktalarının taşıdığı önem nedeniyle İstanbul turizm
güzergahları içine alınması ve bunun için bölgenin özellikle denizyolu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi

Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından uygun Boğaziçi yalı kültürünü, eski Boğaz köyleri kültürünü tanıtan güzergahları özellikle deniz ulaşımı ile sağlamak ve bu
kapsamda eski iskele meydanlarını çekim merkezleri olarak düzenlemek üzere projeler geliştirmek
ortam sunması ve potansiyel taşıması
Korunması gerekli tarihi kentsel peyzaj potansiyeli

İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının esas alınması
Boğaziçi alanının bir kültürel peyzaj olarak titizliklerle korunması, bu bağlamda siluetinin ve Boğaziçi köylerinin özgün
kimliklerinin korunması
Bölgedeki endüstriyel miras alanlarının korunması, yapıların özgün karakteriyle uyumlu kültürel kullanımlar ile yeniden
işlevlendirilmesi
Boğaziçi kıyılarında yer alan kamusal alanların korunarak ve kalitesi artırılarak tüm kentlilerin hizmetine sunulması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.’de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…

KÜLTÜR ÜÇGENİ İÇİ

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
EYÜP Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat
olanakları ve turizm altyapısının yoğunlaştığı ve
çeşitlendiği ancak yine de tarihi ve kültürel
değerlerin kültür üçgeninde yer alan ilçeler
arasında göreli olarak daha az olduğu ve bunların
ağırlıklı olarak çeşme ve camilerden oluştuğu,
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
yoğunlaştığı, plan kararlarında turizm açısından
çeşitlilik tanımlanmakla birlikte “turizm tesis
alanı” kimliği daha baskın olan, yine plan
kararlarında turizm yatırımlarına merkez ve karma
fonksiyonlar içinde de yer verilen ve günübirlik
turizm gelişmesinin desteklendiği, Karadeniz
sahillerine kadar uzanan bu büyük ilçenin kültür
üçgeni dışında kalan kısmında yer alan tabiat
parkları, sit alanları ile zengin tarihi, kültürel ve
doğal değerlerin oluşturduğu kültürel peyzajı
nedeniyle potansiyel ve/veya kısıtlara sahip,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Kültür turizmi,

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Eyüp ilçesi için getirilmiş olan doğa odaklı turizm, orman içi rekreasyon,
ekolojik turizm ve maden ocakları dönüşüm alanı işlevleri ve bu çalışma kapsamında önerilen kültür turizmi, günübirlik
turizm, doğa turizmi ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin özellikle kuzey
ormanlarının ve kıyı peyzajının ve yanısıra güneydeki Haliç ile bütünleşen tarihi kentsel peyzajının özelliklerinin dikkate
alınması

Günübirlik turizm
Doğa turizmi

Eyüp’ün tarihi yerleşmesinin koruma amaçlı imar planı kararlarında Eyüp’ün somut kültür mirasının korunması ve
bölgenin günübirlik turizminin desteklenmesinin birlikte başarılabilmesinde tarihi Haliç peyzajının temel belirleyici
olması

Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından uygun
Eyüp’teki soyut miras değerlerinin çağdaş bir turizm anlayışı ile sunulması
ortam sunması ve potansiyel taşıması

Özellikle kuzey kesimlerinde yer alan kırılgan doğal
değerleri ve kültürel peyzajı ile hassas yaklaşım
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının esas alınması

Merkez bölgede korunması gerekli tarihi kentsel Kuzey ormanlarının kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için kamusal alan kullanımlarının düzenlenmesinde
peyzaj
taşıma kapasitesinin sınırlandırıcılarının dikkate alındığı düzenlemeler yapılması

Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.’de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması
ARNAVUTKÖY: Tarihi ve kültürel değerler ile
turizm altyapısı açısından potansiyeli çok sınırlı
olan plan kararlarında “günübirlik turizm” kimliği
tanımlanan, buna kaşın turizm yatırımlarına konut
alanları, 2.konut ve merkez fonksiyonları içinde de
yer verilen, konaklamanın sadece belediye belgeli
tesisler şeklinde geliştiği, doğal değerler açısından
sulak alanlara sahip, tarım alanları, mesire yerleri
ve doğal dokusu ile önemli bir kültürel peyzaja
sahip erişilebilirliği sınırlı ilçe

Günübirlik turizm
Doğa turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Arnavutköy ilçesi için getirilmiş olan ekolojik turizm işlevi ve bu çalışma
kapsamında önerilen doğa turizmi ve günübirlik turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde
bölgenin içinde yer aldığı kuzey ormanları, Terkos ve Sazlıdere su toplama havzasının hassas değerlerinin dikkate
alınması

Kırsal turizm

Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi

İlçenin tarımsal potansiyelinin korunarak, çağdaş sürdürülebilir yerleşme yaklaşımları çerçevesinde metropol çeperinde
Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejileri açısından uygun yer alan kentsel tarım alanları olarak ele alınması ve bu niteliği ile kırsal turizm, doğa turizmi gibi türler çerçevesinde
değerlendirilmesi
ortam sunması ve potansiyel taşıması
Bu bağlamda Arnavutköy ilçesinin sahip olduğu kültürel peyzajın hassasiyetle korunması
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel
Günübirlik turizmin ilçenin sahip olduğu kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için taşıma kapasitesi göz önüne
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım
alınarak kontrollü bir biçimde geliştirilmesi ve bu amaçla mesire yerlerinde ve diğer doğal alanlarda ziyaretçi yönetimi
planlamasının yapılması
Doğa turizmi faaliyetlerinin teşvik edilmesinde taşıma kapasitesini esas alan yaklaşımların benimsenmesi
İlçenin coğrafyasının, Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı’nın varlığının potansiyel olarak değerlendirilmesi ve yamaç
paraşütü, trekking, sörf ve kano sporlarının desteklenmesi
Sulak alanları, tarım alanlarını, mesire yerlerini içeren doğal dokusu ile önem arz eden kültürel peyzajının korunmasına
yönelik tedbirlerin alınması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
ÇATALCA Tarihi ve kültürel değerler, ile turizm
altyapısı açısından potansiyeli sınırlı olan, plan
kararlarında
“günübirlik
turizm”
kimliği
tanımlanan, buna kaşın turizm yatırımlarına
merkez ve karma fonksiyonlar içinde de yer verilen
konaklamanın sadece belediye belgeli tesisler
şeklinde geliştiği, sit alanları, marjinal tarım
alanları, tabiat parkları, özel orman, sulak alan,
yaban hayat ve kuş gözlem alanı gibi zengin doğal
değerlerin oluşturduğu kültürel peyzajı ile
potansiyel ve/ veya kısıtlara sahip, erişilebilirliği
sınırlı ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Günübirlik turizm

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Çatalca ilçesi için getirilmiş olan ekolojik turizm, günübirlik turizm, rekreasyon
işlevi ve bu çalışma kapsamında önerilen doğa turizmi, günübirlik turizm ve kırsal turizm ilişkilerini geliştirmek üzere
yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin tarım ve orman potansiyelinin hassas değerlerinin dikkate alınması

Doğa turizmi
Kırsal turizm

Çatalca’nın tarihi kent merkezindeki kültür mirasının korunması ve sağlıklaştırılması için koruma amaçlı plan ve diğer
çalışmaların programlanması

Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejileri açısından uygun
Çatalca kırsal peyzajının ve köylerinin korunması ve kırsal turizm potansiyeli taşıyan köyler için özel çalışmaların
ortam sunması ve potansiyel taşıması
gerçekleştirilmesi
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi

İlçenin İstanbul merkeziyle raylı sistem ile ulaşımının güçlendirilmesi
Sahip olduğu kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için yaban hayat ve kuş gözlem alanı potansiyellerinin ve diğer
doğa turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesinde taşıma kapasitesini esas alan yaklaşımların benimsenmesi
Sulak alanları, tarım alanlarını, mesire yerlerini içeren doğal dokusu ile önem arz eden kültürel peyzajının korunmasına
yönelik koruma tedbirlerinin alınması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

SİLİVRİ Tarihi ve kültürel değerler, turizm
altyapısı açısından sınırlı potansiyellere sahip,
ancak konaklama altyapısı tesis sayısı açısından
ağırlıkla belediye belgeli tesislerden oluşsa 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 kaşın turizm yatırımlarına
merkez fonksiyonlar içinde de yer verilen, sit
alanları, tarım alanları, sulak alan gibi
potansiyellere
ve/
veya
kısıtlara
sahip
erişilebilirliği sınırlı ilçe

Yat turizmi,

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Silivri ilçesi için getirilmiş olan ekolojik turizm ve doğa turizmi ve bu çalışma
kapsamında önerilen yat turizmi, günübirlik turizm, doğa turizmi, kırsal turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak
mekânsal düzenlemelerde bölgenin tarım ve orman alanlarının, hassas değerlerinin dikkate alınması

Günübirlik turizm

Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi

Doğa turizmi

İlçenin İstanbul merkeziyle raylı sistem ve denizyolu ile ulaşımının güçlendirilmesi

Kırsal turizm

İlçenin tarımsal potansiyelinin korunarak, çağdaş sürdürülebilir yerleşme yaklaşımları çerçevesinde metropol çeperinde
yer alan kentsel tarım alanları olarak ele alınması ve bu niteliği ile kırsal turizm, doğa turizmi gibi türler çerçevesinde
değerlendirilmesi

Kıyı potansiyeli ve sahip olduğu doğal değerleri Sahip olduğu kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için doğa turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesinde taşıma
nedeni ile yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından kapasitesini esas alan yaklaşımların benimsenmesi
potansiyel taşıması
Kırsal arkeoloji örneği olan alanların (Anastasius Surları vd.) düzenlenerek turizm güzergahlarına dahil edilmesi için
konunun yönetim planı anlayışıyla ele alınması
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanaklarının günübirlik turizm fonksiyonuna
yönelik kullanımının sağlanması, kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunması, çevre kalitesinin artırılması ve tüm
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım
kentlilerin hizmetine sunulması
Yat turizm potansiyelinin ihtiyaç duyduğu hizmet birimlerinin kıyı kullanımına ve geri bölgesine uyumlu kentsel tasarım
projeleri ile desteklenmesi
Konut alanları ile turizm alanları arasında bir denge gözetilmesi, çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak ve
sürdürülebilir turizm ilkeleri ve turizmde yeni eğilimler gözetilerek karma kullanımlı alanların özendirilmesi
Sulak alanları, tarım alanlarını, mesire yerlerini içeren doğal dokusu ile önem arz eden kültürel peyzajının korunmasına
yönelik tedbirlerin alınması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

45

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

BÜYÜKÇEKMECE Tarihi ve kültürel değerler,
turizm altyapısı açısından sınırlı potansiyellere
sahip, konaklama altyapısı tesis sayısı açısından
ağırlıkla belediye belgeli tesislerden oluşsa da
yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunu bakanlık
işletme belgeli tesislerin oluşturduğu, bunlar içinde
de 5 yıldızlı otellerin en yüksek paya sahip
olduğu,1 - 4 yıldızlı otellerin ve özel tesislerin de
bulunduğu ve bir çeşitlilik sağladığı, yeme içme
tesislerinin gelişmeye başladığı, plan kararlarında
“turizm tesis alanı” kimliği tanımlanan, buna kaşın
turizm yatırımlarına merkez fonksiyonlar içinde de
yer verilen, sit alanı, sulak alan ve kuş gözlem alanı
gibi zengin doğal değerlerin oluşturduğu kültürel
peyzajı ile potansiyellere ve/ veya kısıtlara sahip,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Yat turizmi,

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Büyükçekmece ilçesi için getirilmiş olan su sporları ve bu çalışma kapsamında
önerilen yat turizmi, günübirlik turizm, doğa turizmi, ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde
bölgenin tarım ve orman alanlarının, hassas değerlerinin dikkate alınması

Günübirlik turizm
Doğa turizmi
Festival turizmi, fuar turizmi açısından potansiyel
taşıması

Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
Büyükçekmece gölü kıyısının ve Marmara kıyılarının günübirlik turizme ve doğa turizmine (su sporları) imkan verecek
şekilde düzenlenmesinde doğal değerlerin zarar görmemesi için taşıma kapasitesini esas alan yaklaşımların benimsenmesi

Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanaklarının günübirlik turizm fonksiyonuna
yönelik kullanımının sağlanması, kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunması, çevre kalitesinin artırılması ve tüm
Kıyı potansiyeli ve sahip olduğu doğal değerleri kentlilerin hizmetine sunulması
nedeni ile yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından Yat turizm potansiyelinin ihtiyaç duyduğu hizmet birimlerinin kıyı kullanımına ve geri bölgesine uyumlu kentsel tasarım
potansiyel taşıması
projeleri ile desteklenmesi
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel
Mevcut olan fuar ve festival aktivitelerine İstanbulluların daha kolaylıkla ulaşabilmeleri için raylı sistem ve denizyolu
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım
ulaşımının güçlendirilmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

SARIYER Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat olanakları ve turizm altyapısı açısından
potansiyel taşıyan, bu çeşitlilik içinde çeşmelerin,
yalıların, kasır ve köşklerin 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
geliştiği, plan kararlarında turizm açısından
çeşitlilik tanımlanmakla birlikte “günübirlik turizm
alanı” kimliği daha baskın olan, buna kaşın plan
notları ile yeşil alanlar üzerinde turizm olanağı
sağlayan, oysa ki sit alanı, tabiat parkı, özel orman,
yaban hayat alanı ve arberetum gibi özellikli
alanlar, Boğaziçi’ndeki önemli konumu nedeniyle
sahip olduğu zengin doğal ve tarihi değerlerin
oluşturduğu kültürel peyzajı ile potansiyellere ve/
veya kısıtlara sahip, erişilebilirliği yüksek ilçe

Kültür turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Sarıyer ilçesi için getirilmiş olan doğa odaklı turizm ve su sporları işlevlerini ve
bu çalışma kapsamında önerilen kültür turizmi, doğa turizmi, günübirlik turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak
mekânsal düzenlemelerde bölgenin tarihi ve kentsel peyzajı ile kıyı peyzajının ünik özelliklerinin dikkate alınması

Doğa turizmi
Günübirlik turizm

Sahip olduğu kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için kullanıcıları mekana yaymak üzere su yüzeylerini, sit
alanlarını, tabiat parkını, yaban hayat koruma alanın, arberetum alanını potansiyel olarak kullanırken, taşıma kapasitesi
sınırlarının esas alınması

Kıyı potansiyeli ve sahip olduğu doğal değerleri Boğaziçi alanının bir kültürel peyzaj olarak titizliklerle korunması; Boğaziçi yalı kültürünü, eski Boğaz köyleri kültürünü
nedeni ile yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından tanıtan güzergahların özellikle deniz ulaşımı ile sağlanması ve bu kapsamda eski iskele meydanlarını çekim merkezleri
olarak düzenlemek üzere projeler geliştirilmesi
potansiyel taşıması
Sarıyer kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak, çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin günübirlik turizm
Sahip olduğu kültür mirası ve diğer potansiyelleri hizmetine sunulması
nedeniyle çek ve dağıt stratejisi açısından potansiyel
taşıması
Çevre Düzeni Planında önerilen su sporlarına yönelik turizm türünün bu kıyıların doğal dengesini ve özgün yapısını daha
fazla bozmayacak türler kullanılarak düzenlenmesi
Kentsel kıyı alanlarının sunduğu canlı, çekici ortam
açısından potansiyel taşıması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

SULTANGAZİ Tarihi ve kültürel değerler, kültür- Yaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip
sanat olanakları ve turizm altyapısı açısından olduğu
potansiyellerin
yaşayanların
gündelik
potansiyel taşımayan, plan kararlarında “günübirlik ihtiyaçları için desteklenmesi gereken ilçe
turizm” kimliği tanımlanan, yeme içme tesislerinin
geliştiği, özel orman, kent ormanı, tarım alanı gibi
potansiyel ve/ veya kısıtlara sahip, erişilebilirliği
sınırlı ilçe

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Sultangazi ilçesi için getirilmiş olan spor turizm işlevini geliştirmek üzere
yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin doğal değerlerinin dikkate alınması
Sultangazi ilçesi içinde yer alan Cebeci taş ocaklarının doğaya tekrar kazandırılmasında ileri biyolojik onarım
tekniklerinin kullanılması ve bu alanların İstanbul’un önemli açık yeşil alanlarından biri olarak düzenlenmesi
İlçenin coğrafyasının verdiği olanakların doğa sporlarının hizmetine sunulmasında doğal değerlerin zedelenmemesine
özen gösterilmesi
Sultangazi bölgesindeki potansiyellerden yararlanabilmesi için bölgeye toplu taşım ve özellikle raylı sistemler ile
ulaşılabilirliğin geliştirilmesi

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
BAŞAKŞEHİR Tarihi ve kültürel değerler, turizm
altyapısı açısından sınırlı potansiyele sahip, plan
kararlarında
turizm
yatırımlarına
merkez
fonksiyonları içinde yer verilen, yeme içme
tesislerinin gelişmeye başladığı, tabiat parkı ve sit
alanlarının bulunduğu (örneğin Yarımburgaz
Mağarası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden
olan
ve1.
Derece
Arkeolojik-Doğal
Sit
Alanı statüsüne alınan sit alanının varlığı gibi, kaya
mezarlar, Şamlar bendi gibi), tarım alanlarının
bulunduğu, erişilebilirliği yüksek ilçe

Kültür Turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Başakşehir ilçesi için getirilmiş olan spor turizm işlevini ve bu çalışma
kapsamında önerilen kültür turizmi, günübirlik turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde
bölgenin kültürel peyzajının özelliklerinin dikkate alınması

Günübirlik Turizm

Başakşehir ilçesi içinde yer alan Sazlıdere Vadisi'nin ekolojik zenginliğinin ve Şamlar tabiat Parkının İstanbullulara
kazandırılması çalışmalarında bölgenin kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için taşıma kapasitesinin göz önüne
alınması ve bu amaçla ziyaretçi yönetimi planlamasının yapılması

Doğal güzellikleri nedeni ile günübirlik turizm Yarımburgaz Mağaraları başta olmak üzer ilçenin sahip olduğu Baruthane, Resneli Çiftliği gibi somut kültür miraslarının
potansiyeli
korunması ve sağlıklaştırılması çalışmalarında yine bu ünik eserlerin taşıma kapasitelerine özen gösterilmesi Bu alanlar
için Yönetim planları hazırlanması
Başakşehir bölgesindeki potansiyellerden yararlanabilmesi için bölgeye toplu taşım ve özellikle raylı sistemler ile
Sahip olduğu arkeolojik-doğal sit değerleri nedeniyle ulaşılabilirliğin geliştirilmesi
çekim noktası olabilme imkanı
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

ESENYURT Tarihi ve kültürel değerler, kültür- Yaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip
sanat olanakları ve turizm altyapısı açısından olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları
potansiyel taşımayan, plan kararlarında turizm için desteklenmesi gereken ilçe
yatırımlarına merkez fonksiyonları içinde yer
verilen, konaklama potansiyeli olmamakla birlikte
5 yıldızlı otele sahip, yeme içme tesislerinin
gelişmeye başladığı, sit alanlarının bulunduğu,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve bu çalışma kapsamında Esenyurt ilçesi için getirilmiş turizm kullanımları
bulunmamaktadır. Bu ilçede kentsel kalitenin geliştirilmesi konusu önceliklidir. Bu kapsamda yaşayan nüfusun günlük
yaşamlarında kullanacakları yeşil alan ve spor alanlarının artırılmasının temel hedef olarak benimsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

BEYLİKDÜZÜ Tarihi ve kültürel değerler, Fuar turizmi
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Beylikdüzü ilçesi için getirilmiş olan su sporları işlevini ve bu çalışma
kültür- sanat olanakları ve turizm altyapısı
kapsamında önerilen fuar turizmi ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin kıyı
açısından potansiyel taşımayan, konaklama
peyzajının özelliklerinin dikkate alınması
altyapısı açısından bulunan çok az sayıda tesisin
yatak kapasitesi açısından büyük çoğunluğunu Kıyı peyzajı ve iki göl arası özelliklerinin getirdiği Bölgenin iki göl arasında olması ve Haramiderenin varlığının doğal ve arkeolojik bir potansiyel olarak değerlendirilerek
bu konuda araştırmaların gerçekleştirilmesi
bakanlık belgeli 4-yıldızlı otelin oluşturduğu, plan doğal potansiyeller
kararlarında
“günübirlik
turizm”
kimliği
Beylikdüzü kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak ve çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin hizmetine
tanımlanan, yeme içme alanlarının çok sınırlı
sunulması
olduğu, sit alanının bulunduğu, erişilebilirliği
sınırlı ilçe
Çevre Düzeni Planında önerilen su sporlarına yönelik turizm türünün bu kıyıların doğal dengesini ve özgün yapısını daha
fazla bozmayacak türler kullanılarak düzenlenmesi

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

Mevcut olan fuar ve festival aktivitelerine İstanbulluların daha kolaylıkla ulaşabilmeleri için raylı sistem ve denizyolu
ulaşımının güçlendirilmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
AVCILAR
Tarihi
ve
kültürel
değerleri
keşfedilmeye başlanan, kültür- sanat olanakları ve
turizm altyapısı açısından potansiyel taşımayan,
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
şeklinde geliştiği, erişilebilirliği sınırlı ilçe

Yaşam kalitesinin düşük olduğu, bu nedenle sahip 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Avcılar ilçesi için getirilmiş olan su sporları işlevini geliştirmek üzere yapılacak
olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları mekânsal düzenlemelerde bölgenin doğal değerlerinin dikkate alınması
için desteklenmesi gereken ilçe
Avcılar ilçesinin sahip olduğu Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi kıyı potansiyelinin günübirlik turizme ve doğa
turizmine (su sporları) imkan verecek şekilde düzenlenmesinde doğal değerlerin zarar görmemesi için taşıma kapasitesini
esas alan yaklaşımların benimsenmesi
Araştırmalar sonucunda yeni yeni ortaya çıkmaya
Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanaklarının günübirlik turizm fonksiyonuna
başlayan bölgedeki arkeolojik potansiyeller
yönelik kullanımının sağlanması, kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunması, çevre kalitesinin artırılması ve tüm
kentlilerin hizmetine sunulması
Avcılar’da yer alan İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsündeki yaşamın kentle bütünleşmesinin teşvik edilmesi ve bu
Kıyı potansiyeli ve sahip olduğu doğal değerleri
potansiyelin bölgede gençlik turizminin geliştirilmesi için bir fırsat olarak kullanılması
nedeni ile potansiyel taşıması
Küçükçekmece gölünün kuzeyinde yer alan Bathonea yerleşmesinin kentin kültür mirasına kazandırılması için yapılmakta
olan araştırma çalışmalarının desteklenmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

KÜÇÜKÇEKMECE Tarihi ve kültürel değerler
ve turizm altyapısı açısından sınırlı potansiyel
taşıyan, konaklama altyapısı tesis sayısı açısından
ağırlıklı olarak belediye belgeli tesislerden oluşsa
da yatak kapasitesi açısından büyük çoğunluğu
bakanlık belgeli 4-5 yıldızlı otellerin oluşturduğu,
yeme içme tesislerinin geliştiği, plan kararlarında
turizm açısından çeşitlilik tanımlanmakla birlikte
“günübirlik turizm alanı” kimliği daha baskın olan,
yine plan kararları ile turizm yatırımlarına merkez
fonksiyonları içinde de yer veren, plan notları ile
yeşil alanlar üzerinde turizm olanağı sağlayan,
oysaki, önemli bir sulak alan ve kuş gözlem alanı
gibi doğal potansiyellere, peyzaj güzelliklerine, sit
alanı, sanayi arkeolojisi (atıl durumdaki kibrit
fabrikası) gibi kültür ekseni ile yeniden
işlevlendirilerek çekim noktası oluşturulabilecek
potansiyellere
ve/
veya
kısıtlara
sahip,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

Doğa Turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Küçükçekmece ilçesi için getirilmiş olan su sporları işlevi ve bu çalışma
kapsamında önerilen doğa turizmi ve günübirlik turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde
bölgenin doğal ve kültürel peyzajının dikkate alınması

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
işlevlendirme 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 geliştiği, plan kararları ile turizm
yatırımlarına
konut
alanları
ve
merkez
fonksiyonları içinde de yer verilen, sit alanının
bulunduğu, erişilebilirliği sınırlı ilçe

Kongre turizmi

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

Günübirlik Turizm

Kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak, çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin günübirlik turizm hizmetine
sunulması

Kıyı potansiyeli ve sahip olduğu doğal değerleri Çevre Düzeni Planında önerilen su sporlarına yönelik turizm türünün bu kıyıların doğal dengesini ve özgün yapısını daha
nedeni ile yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından fazla bozmayacak türler kullanılarak düzenlenmesi
potansiyel taşıması
Günübirlik turizmin ilçenin sahip olduğu kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için taşıma kapasitesi göz önüne
Sahip olduğu kültür mirası ve diğer potansiyelleri alınarak kontrollü bir biçimde geliştirilmesi
nedeniyle çek ve dağıt stratejisi açısından potansiyel İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
taşıması
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Kağıthane ilçesi için getirilmiş turizm işlevi bulunmamaktadır. Bu
çalışmada ise Kağıthane ilçesi için fuar turizmi, kongre turizmi ve günübirlik turizm önerilmektedir. Bu turizm türlerini
geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin doğal tarihi ve kültürel peyzajının dikkate alınması

Fuar turizmi

Cendere bölgesi başta olmak üzere Kağıthane’de yer alan endüstri mirasının envanterinin oluşturulması ve bu bölgelerin
yeniden işlevlendirilmesinde kamu kullanımına açık olması ilkesinin benimsenmesi ve kültür, eğitim, sanat, müze
işlevlerinin önceliklendirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi

Günübirlik turizm

Kağıthane ilçesinin sahip olduğu Sadabad bölgesi başta olmak üzere tarihi demiryolu vd. doğal ve kültürel miras
değerlerinin zarar görmemesi için bu bölgelerde geliştirilen kentsel düzenlemelerde taşıma kapasitesi doğrultusunda
hareket edilmesi Bu değerlerin İstanbullular tarafında öğrenilmesi ve sahiplenilesinin sağlanması

İlçede gelişmekte olan konaklama tesislerinin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir gelişmenin sağlanması, bu
Sahip olduğu doğal ve kültür mirası nedeniyle çek ve konuda doğal ve yapılı çevre ile uyumlu bir gelişimin desteklenmesi
dağıt stratejisi açısından potansiyel taşıması
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması

GAZİOSMANPAŞA Tarihi ve kültürel değerler, Turizm açısından gelişmiş ilçelere komşuluğu nedeni
kültür- sanat olanakları ve turizm altyapısı ile konaklama açısından potansiyeli desteklenebilecek
açısından potansiyel taşımayan, kısıtlı olan ilçe
konaklama altyapısının belediye belgeli tesisler
şeklinde geliştiği, yeme içme olanaklarının
potansiyel taşıdığı, plan kararlarında “turizm tesis
alanı” kimliği tanımlanan, tabiat parkına sahip,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Gaziosmanpaşa ilçesi için getirilmiş turizm işlevi bulunmamaktadır. Bu
çalışmada ise ilçede konaklama altyapısının geliştirilebileceği önerilmektedir. Bu işlevi geliştirmek üzere yapılacak
mekânsal düzenlemelerde bölgenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
ESENLER Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat olanakları ve turizm altyapısı açısından
potansiyel taşımayan, kısıtlı olan konaklama
altyapısının 4 yıldızlı otel olarak başladığı, yeme
içme olanaklarının potansiyel taşıdığı, plan
kararlarında turizm yatırımlarına merkez
fonksiyonları içinde yer verilen, erişilebilirliği
yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Yaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve bu çalışma kapsamında Esenler ilçesi için getirilmiş turizm kullanımları
olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları bulunmamaktadır. Bu ilçede kentsel kalitenin geliştirilmesi konusu önceliklidir. Bu kapsamda yaşayan nüfusun günlük
için desteklenmesi gereken ilçe
yaşamlarında kullanacakları yeşil alan ve spor alanlarının artırılmasının temel hedef olarak benimsenmesi
Esenler’de yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsündeki yaşamın kentle bütünleşmesinin teşvik edilmesi
ve bu potansiyelin bölgede gençlik turizminin geliştirilmesi için bir fırsat olarak kullanılması
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
BAYRAMPAŞA Tarihi ve kültürel değerler,
kültür- sanat olanakları ve turizm altyapısı
açısından potansiyel taşımayan, konaklama
altyapısının hem tesis sayısı, hem de yatak
kapasitesi açısından ağırlıkla belediye belgeli
tesislerden oluştuğu, ancak bakanlık belgeli 3
yıldızlı otellerin de yer aldığı, yeme içme
tesislerinin geliştiği, plan kararlarında turizm
yatırımlarına merkez fonksiyonları içinde yer
verilen, sit alanının bulunduğu erişilebilirliği
yüksek ilçe

Turizm açısından gelişmiş ilçelere komşuluğu nedeni 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Bayrampaşa ilçesi için getirilmiş turizm işlevi bulunmamaktadır. Bu
ile konaklama açısından potansiyeli desteklenebilecek çalışmada ise ilçede konaklama altyapısının geliştirilebileceği önerilmektedir. Bu işlevi geliştirmek üzere yapılacak
ilçe
mekânsal düzenlemelerde bölgenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması
Büyük İstanbul Otogarı, metro merkezi gibi İstanbul geneline hizmet veren işlevler ile öne çıkan Bayrampaşa’ya
erişilebilirliğin geliştirilmesi
Bayrampaşa sebze hali, Bayrampaşa Cezaevi gibi büyük alan kullanan bölgelerin kamusal alan olarak kullanılmasının esas
alınması ve açık yeşil alanlar ve kültür, sanat faaliyetleri için kullanılmasına öncelik verilmesi
Sanayi alanlarından konut, hizmet ve ticaret alanlarına dönüştürülmekte olan bölgelerde eski üretim tesislerinin tüketim
alanları yerine yaratıcı sektörlere dönüşmesinin desteklenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

BAĞCILAR Tarihi ve kültürel değerler, kültürYaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip
sanat olanakları ve turizm altyapısı açısından
olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları
potansiyel taşımayan, kısıtlı olan konaklama
için desteklenmesi gereken ilçe
altyapısının 5 yıldızlı otel olarak başladığı, yeme
içme olanaklarının potansiyel taşıdığı, plan
kararlarında “turizm tesis alanı” kimliği tanımlanan
ve yine plan kararlarında turizm yatırımlarına
merkez fonksiyonları içinde yer verilen,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Bağcılar ilçesi için getirilmiş turizm işlevi bulunmamaktadır. Bu ilçede
kentsel kalitenin geliştirilmesi konusu önceliklidir. Bu kapsamda yaşayan nüfusun günlük yaşamlarında kullanacakları
yeşil alan ve spor alanlarının artırılmasının temel hedef olarak benimsenmesi
İlçede az sayıda da olan anıt eserlerin ve özellikle su kemerlerinin kamunun duyarlılığını geliştirecek düzenlemeler
yapılması
İlçenin merkezinde kalan sanayi alanlarının konut, hizmet ve ticaret alanlarına dönüştürülmesi yerine kamusal alan
kullanımlara ve özellikle yaratıcı sektörlere dönüşmesinin desteklenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesinin öncelikli strateji olarak benimsenmesi ve bu konuda
hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

GÜNGÖREN Tarihi ve kültürel değerler, kültürYaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip
sanat olanakları ve turizm altyapısı tesis sayısı
olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları
açısından belediye belgeli tesisler ağırlıklı olsa
için desteklenmesi gereken ilçe
yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunu 4-5 yıldızlı
bakanlık belgeli otellerin oluşturduğu, yeme içme
tesislerinin geliştiği, plan kararlarında “turizm tesis
alanı” kimliği tanımlanan ve yine plan kararlarında
turizm yatırımlarına merkez fonksiyonları içinde
yer verilen, erişilebilirliği sınırlı ilçe

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Güngören ilçesi için getirilmiş turizm işlevi bulunmamaktadır. Bu
ilçede kentsel kalitenin geliştirilmesi konusu önceliklidir. Bu kapsamda yaşayan nüfusun günlük yaşamlarında
kullanacakları yeşil alan ve spor alanlarının artırılmasının temel hedef olarak benimsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

BAHÇELİEVLER Tarihi ve kültürel değerler,
kültür- sanat olanakları ve turizm altyapısı
açısından potansiyel taşımayan, konaklama
altyapısı tesis sayısı açısından belediye belgeli
tesisler ağırlıklı olsa da yatak kapasitesinin büyük
çoğunluğunu bakanlık belgeli 4 yıldızlı otellin
oluşturduğu, yeme içme tesislerinin geliştiği, plan
kararlarında turizm yatırımlarına merkez
fonksiyonları içinde yer verilen, sit alanının
bulunduğu, erişilebilirliği sınırlı ilçe

Yaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Bahçelievler ilçesi için getirilmiş turizm işlevi bulunmamaktadır. Bu
olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları ilçede kentsel kalitenin geliştirilmesi konusu önceliklidir. Bu kapsamda yaşayan nüfusun günlük yaşamlarında
için desteklenmesi gereken ilçe
kullanacakları yeşil alan ve spor alanlarının artırılmasının temel hedef olarak benimsenmesi

BAKIRKÖY Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat olanakları ve turizm altyapısı açısından sınırlı
potansiyel taşıyan,
konaklama altyapısının
açısından belediye belgeli tesisler ile bakanlık
belgeli tesisler sayıca yakın olmakla birlikte yatak
kapasitesi açısından bakanlık belgeli 5 yıldızlı
otellerin büyük çoğunluğu teşkil ettiği, yeme içme
tesislerinin geliştiği, 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,
erişilebilirliği yüksek ilçe

Yat Turizmi

Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Bakırköy ilçesi için getirilmiş olan su sporları turizm alanı ve kültür odaklı
turizm alanı ile bu çalışma kapsamında önerilen yat turizmi ve konaklama altyapısını geliştirmek üzere yapılacak
mekânsal düzenlemelerde bölgenin kıyı peyzajının ve sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması

Turizm açısından gelişmiş ilçelere komşuluğu nedeni Yat turizm potansiyelinin ihtiyaç duyduğu hizmet birimlerinin kıyı kullanımına ve geri bölgesine uyumlu kentsel tasarım
ile konaklama açısından potansiyeli desteklenebilecek, projeleri ile desteklenmesi
İlçede gelişmekte olan konaklama tesislerinin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir gelişmenin sağlanması, bu
konuda doğal ve yapılı çevre ile uyumlu bir gelişimin desteklenmesi
Sahip olduğu Yat turizmi potansiyeli nedeni ile mavi Bakırköy’deki Bizans (Fildamı Sarnıcı vb.) ve Osmanlı (Baruthane, Cami ve çeşmeler, Ayastefonos köşkü vd.) dönemleri
kaçış stratejisi açısından uygun ortam sunan ilçe
kültürel miras değerlerinin, Erken Cumhuriyet dönemi sanayi yapılarının korunması ve bakım-onarımları
gerçekleştirilerek kamusal kullanımlara açık olarak özellikle kültür ve sanat işlevleriyle çekici hale getirilmesi
İlçedeki endüstri miras alanlarının (Florya Kibrit Fabrikası ve Bakırköy Sümerbank Tesisleri vd.) yeniden
Fuar turizmi (CnrEXPO) açısından potansiyel taşıyan işlevlendirilmesinde bölgede yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek amaçlı işlevlere öncelik verilmesi
ilçe
Bakırköy’ün spor kimliğini oluşturan unsurların başında gelen Veliefendi Hipodromunun çevresinde getirilecek yeni
işlevler ve mekânsal düzenlemelerde bu somut ve soyut miras alanının korunması

Sahip olduğu uluslararası spor tesisleri ve düzenlenmiş
olan spor etkinlikleri nedeniyle spor turizmi için İstanbul’un her yerinden Atatürk Uluslararası Hava Limanı’na kamu ulaşımının daha da kolaylaştırılması hızlı raylı sistem
potansiyel oluşturan ilçe
ve denizyolu taşımacılığına öncelik verilmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanaklarının günübirlik turizm fonksiyonuna
yönelik kullanımının sağlanması, kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunması, çevre kalitesinin artırılması ve tüm
kentlilerin hizmetine sunulması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…

AVRUPA YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
ZEYTİNBURNU Tarihi ve kültürel değerler,
kültür- sanat olanakları ve turizm altyapısı
açısından sınırlı potansiyel taşıyan (çeşme, kilise,
müze), konaklama altyapısı tesis sayısı açısından
belediye belgeli tesisler ağırlıklı olsa da yatak
kapasitesinin büyük çoğunluğunu 3-4 yıldızlı
otellerin oluşturduğu, yeme içme tesislerinin
geliştiği, plan kararlarında “turizm tesis alanı”
kimliği tanımlanan ve yine plan kararlarında turizm
yatırımlarına merkez ve karma fonksiyonlar içinde
yer verilen, erişilebilirliği yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Turizm açısından gelişmiş ilçelere komşuluğu nedeni 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Zeytinburnu ilçesi için getirilmiş olan su sporları turizm alanı ve kültür odaklı
ile konaklama açısından potansiyeli desteklenebilecek turizm alanı ile bu çalışma kapsamında önerilen konaklama altyapısını geliştirilmesi için yapılacak mekânsal
ilçe
düzenlemelerde bölgenin kıyı peyzajının, doğal ve kültürel mirasının ve sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması,
bölgenin İstanbul Karasurları Dünya Mirası Koruma bölgesi içinde bulunduğunun unutulmaması
Kara surları komşuluğunda olan mezarlık alanlarının yakın çevrelerindeki kentsel düzenlemelerin bu alanların Osmanlı
Sahip olduğu Yat turizmi potansiyeli nedeni ile mavi dönemi kültürel peyzajının mirası olduğu dikkate alınarak gerçekleştirilmesi
kaçış stratejisi açısından uygun ortam sunan ilçe
Karasurları’ndan Tarihi Yarımadaya giriş yapılan kapılarının (Altın Kapı-Yedikule Zindanları, Belgrad kapı, Silivri kapı,
Mevlana kapı ve Topkapı) somut ve soyut kültür mirası olduğu dikkate alınarak bu kapıların yakın çevrelerine özenle
yaklaşılması,
Merkezefendi Tıp Bitkiler Bahçesi, Kazlıçeşme deri işleme kültürü gibi soyut miras değerlerinin yaşatılması için gerekli
düzenlemelerin yapılması,
Tarihi Yarımada’ya komşu Kurvaziyer Limanda özellikle liman arkası yapıları açısından, kentsel düzenlemelerde dikkatli
yaklaşılması
Kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak, çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin günübirlik turizm hizmetine
sunulması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

ÜMRANİYE Tarihi ve kültürel değerler, kültür- Günübirlik turizm
sanat olanakları ve turizm altyapısı açısından
potansiyel
taşımayan,
sınırlı
konaklama
altyapısında ağırlık hem tesis sayısı, hem yatak
kapasitesi olarak belediye belgeli tesislerde olsa da Turizm açısından gelişmiş ilçelere komşuluğu nedeni
bakanlık belgeli 3 yıldızlı otellerin de yer aldığı, ile konaklama açısından potansiyel sunan
yeme içme tesislerinin geliştiği, plan kararlarında
“günübirlik turizm” kimliği tanımlanan, tabiat
parkının bulunduğu, erişilebilirliği sınırlı ilçe
Sahip olduğu doğal alanlar nedeni ile yeşil kaçış
stratejisi açısından uygun ortam sunan

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Ümraniye ilçesi için getirilmiş olan bir turizm işlevi yoktur. Bu çalışmada
kapsamında önerilen günübirlik turizmin ve konaklama altyapısının geliştirilmesi için yapılacak mekânsal düzenlemelerde
bölgenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması
Konaklama tesislerinin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir gelişmenin sağlanması, bu konuda doğal ve yapılı çevre
ile uyumlu bir gelişimin desteklenmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
ATAŞEHİR Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat 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 teşkil ettiği, yeme içme
tesislerinin geliştiği, plan kararlarında “turizm tesis
alanı” kimliği tanımlanan, sit alanının bulunduğu,
erişilebilirliği sınırlı ilçe
MALTEPE Tarihi ve kültürel değerler, kültürsanat 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 geliştiği, plan kararlarında “günübirlik
turizm” ve “kamping” kimliği tanımlanan, yine de
plan kararlarında turizm yatırımlarına karma
fonksiyonlar içinde yer verilen, erişilebilirliği
yüksek ilçe

Turizm açısından gelişmiş ve/veya gelişmesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Ataşehir ilçesi için getirilmiş olan bir turizm işlevi yoktur. Bu çalışmada
öngörülen ilçelere komşuluğu ve Çevre Düzeni kapsamında önerilen konaklama altyapısının geliştirilmesi için yapılacak mekânsal düzenlemelerde mevcut yapılı çevrenin
Planında Anadolu Yakası üst düzey hizmet merkezi dikkate alınması
olarak gelişme öngörülmesi nedeniyle konaklama
fonksiyonu ve turizmi destekleyici diğer hizmetlerin
gelişimi açısından potansiyel taşıyan

Günübirlik turizm

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Maltepe ilçesi için getirilmiş olan doğa odaklı turizm, su sporları turizm,
günübirlik rekreasyon ile bu çalışma kapsamında önerilen günübirlik turizm ve konaklama altyapısını geliştirmek üzere
yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin kıyı peyzajının ve sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması

Turizm açısından gelişmesi öngörülen ilçelere İlçede gelişmekte olan konaklama tesislerinin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir gelişmenin sağlanması, bu
komşuluğu nedeni ile konaklama fonksiyonu ve konuda doğal ve yapılı çevre ile uyumlu bir gelişimin desteklenmesi
turizmi destekleyici diğer hizmetlerin gelişimi
açısından potansiyel taşıyan
İlçedeki sanayi alanlarının dönüşümünde bölgenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması, kültür, eğitim, sanat vb.
üretici işlevlere öncelik verilmesi
Mavi kaçış stratejisi açısından uygun ortam sunan ve
kentsel kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanakları Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi nin bulunduğu Narlıdere çiftliğinin, tarihi yapıları ile birlikte doğal yapısı ile
açısından potansiyel taşıyan
korunması
Özellikle E-5 kuzeyinde yer alan ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi ve bu süreçte
sosyo kültürel yapının korunması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanaklarının günübirlik turizm fonksiyonuna
yönelik kullanımının sağlanması, kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunması, çevre kalitesinin artırılması ve tüm
kentlilerin hizmetine sunulması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması,
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

KARTAL Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat
olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel
taşımayan, 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 geliştiği, 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, erişilebilirliği yüksek ilçeZ

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Kongre Turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Kartal ilçesi için getirilmiş olan günübirlik rekreasyon ile bu çalışma kapsamında
önerilen kongre turizmi, günübirlik turizm ve konaklama altyapısını geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde
bölgenin kıyı peyzajının ve sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması

Günübirlik Turizm

Kartal’da son yıllarda Sabiha Gökçen Havalimanıyla gelişmeye başlayan iş haraketliliğinin, iş turizminin yanısıra kongre
turizmine hizmet edecek biçimde desteklenmesi; bu kapasitenin kentin kültür ve olanakları ile entegrasyonunun sağlanması

Turizm açısından gelişmesi öngörülen ilçelere
komşuluğu ve Çevre Düzeni Planında MİA gelişimi İlçede gelişmekte olan konaklama tesislerinin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir gelişmenin sağlanması, bu konuda
öngörülmesi nedeni ile iş turizminin ve dolayısıyla doğal ve yapılı çevre ile uyumlu bir gelişimin desteklenmesi
konaklama fonksiyonu ve turizmi destekleyici diğer
hizmetlerin gelişmesi açısından potansiyeli olan,

Kentsel kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanakları Kartal sanayi alanlarından MİA’ya dönüştürülmekte olan bölgede yapılacak planlama ve projelendirme çalışmalarında kentsel
nedeniyle mavi kaçış- yeşil kaçış stratejisi açısından peyzajın ve bölgenin sosyo kültürel değerlerinin dikkate alınması
uygun ortam sunan ve potansiyel taşıyan
Yat turizm potansiyelinin ihtiyaç duyduğu hizmet birimlerinin kıyı kullanımına ve geri bölgesine uyumlu kentsel tasarım
projeleri ile desteklenmesi
Rahmanlar Tekel Alanı başta olmak üzere sınırlı olan endüstri mirası ile diğer tarihi ve kültürel değerlerin kamusal
kullanımlara açık olarak, özellikle kültür ve sanat işlevleriyle çekici hale getirilmesi
Aydos ormanları, Dragos bölgesi, Yakacık tepesi gibi doğal alanların ve 8 km.ye yakın olan kıyı potansiyelinin kentlinin
kullanabilmesinin kolaylaştırılması ve bu alanların korunabilmesi için taşıma kapasitelerinin dikkate alınması
Kartal’ın doğu yakası çekim merkezi-MİA olmasına hizmet edecek ulaşım altyapısının raylı sistem ve deniz ulaşım ile
güçlendirilmesi
Özellikle E-5 kuzeyinde yer alan ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi ve bu süreçte sosyo
kültürel yapının korunması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir kademelenme
içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanaklarının günübirlik turizm fonksiyonuna
yönelik kullanımının sağlanması, kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunması, çevre kalitesinin artırılması ve tüm kentlilerin
hizmetine sunulması
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz eden
alanların öncelikli olarak ele alınması,
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ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
PENDİK Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat
olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel
taşımayan, 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 oluşturduğu, yeme içme
tesislerinin geliştiği, 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, tarım alanlarının, orman
alanlarının ve havza koruma kuşaklarının bulunduğu
, erişilebilirliği yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Fuar turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Pendik ilçesi için getirilmiş olan günübirlik rekreasyon ile bu çalışma kapsamında
önerilen fuar turizmi, kongre turizmi, günübirlik turizm ve konaklama altyapısını geliştirmek üzere yapılacak mekânsal
düzenlemelerde bölgenin kıyı peyzajının ve yerleşmenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması

Kongre turizmi
Günübirlik turizm

İlçede gelişmekte olan kongre ve fuar turizminin ve konaklama tesislerinin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir
gelişmenin sağlanması, bu konuda doğal ve yapılı çevre ile uyumlu bir gelişimin desteklenmesi
Pendik Höyüğü başta olmak üzere diğer kültürel miras alanlarının korunması ve kamunun kullanımına sunulmasının teşvik
edilmesi, bu süreçte taşıma kapasitesi ilkesi doğrultusunda düzenlenmelerin gerçekleştirilmesi

Kongre-fuar turizminin gelişme eğilimde olduğu, Sabiha
Gökçen Havaalanına yakınlığı, Tuzla Tersanelerine,
Aydos doğal koruma alanının taşıma kapasitesi aşılmadan kullanımının denetlenmesi
İstanbul Doğu yakası ve Gebze Bölgesindeki sanayi
alanlarına komşuluğu nedeni ile iş turizmi açısından
gelişmekte olan ve dolayısıyla konaklama fonksiyonu ve
turizmi destekleyici diğer hizmetlerin gelişmesi
açısından potansiyeli olan

Yat turizmi potansiyeli ve orman alanları nedeni ile Ytong vb. büyük sanayi alanlarının kentsel dönüşümünde kamusal alan kullanımına, kültür, sanat, eğitim aktivitelerine öncelik
mavi kaçış – yeşil kaçış stratejisi açısından uygun ortam verilmesi
sunan ve potansiyel taşıyan
Yat turizm potansiyelinin ihtiyaç duyduğu hizmet birimlerinin yine kıyı kullanımına ve geri bölgesine uyumlu kentsel tasarım
Kentsel kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanakları projeleri ile desteklenmesi
açısından potansiyel taşıyan ilçe
Kıyı alanlarının günübirlik turizm fonksiyonuna yönelik kullanımının sağlanması, kamusal niteliğinin korunması, çevre
kalitesinin artırılması ve tüm kentlilerin hizmetine sunulması
Özellikle E-5 kuzeyinde yer alan ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi ve bu süreçte sosyo
kültürel yapının korunması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir kademelenme
içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz eden
alanların öncelikli olarak ele alınması,
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Tablo 3’ün devamı…

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
TUZLA Tarihi ve kültürel değerler, kültür- sanat
olanakları ve turizm altyapısı açısından potansiyel
taşımayan, 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 teşkil ettiği, yeme içme tesislerinin geliştiği,
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 yeşil alanlar üzerinde
turizm olanağı sağlayan, oysa ki, sit alanı, özel
orman gibi potansiyellere ve/veya kısıtlara sahip,
erişilebilirliği yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Günübirlik turizm

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Tuzla ilçesi için getirilmiş olan günübirlik rekreasyon ve spor turizmi ile bu
çalışma kapsamında önerilen günübirlik turizm, yat turizmi ve konaklama altyapısını geliştirmek üzere yapılacak
mekânsal düzenlemelerde bölgenin kıyı peyzajının ve yerleşmenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması

Yat turizmi

Tuzla Köyiçi alanının korunması ve sağlıklaştırılması ve kıyı ile bütünleşmenin sağlanması

Turizm açısından gelişmesi öngörülen ilçelere Tuzla Kamil Abduş Gölü çevresinin doğal değerlerinin korunması, taşıma kapasitesi dikkate alınarak İşlevlendirilmesi,
komşuluğu, Tuzla Tersanelerinin yarattığı iş turizmi kamusal kullanımların geliştirilmesi
nedeni ile konaklama fonksiyonu ve turizmi
destekleyici diğer hizmetlerin gelişmesi açısından
potansiyeli olan,
Tuzla tersane alanının kent ile bütünleşmesi, kültür ve eğitim alanı olarak da hizmet vermesi için düzenlenmesi
Yat turizmi potansiyeli nedeni ile mavi kaçış stratejisi
açısından uygun ortam sunan ve potansiyel taşıyan,
Tuzla’da yat turizm potansiyelinin ihtiyaç duyduğu hizmet birimlerinin kıyı kullanımına ve geri bölgesine uyumlu kentsel
günübirlik turizm açısından uygun ilçe
tasarım projeleri ile desteklenmesi
Tuzla’nın İstanbul merkeziyle erişimini raylı sistem ve denizyolu ile ulaşımıyla güçlendirilmesi
Kentsel kıyı alanlarının sunduğu rekreasyon olanakları Sabancı Üniversitesi, Okan Üniversitesi gibi çok sayıdaki yükseköğrenim tesisinde eğitim gören öğrencilerin Tuzla tarihi
açısından potansiyel taşıyan ilçe
kenti ve kıyılarını daha sık kullanması için projeler geliştirilmesi, bu potansiyelin gençlik turizmine dönüşümünün
sağlanması
Kıyı alanlarının günübirlik turizm fonksiyonuna yönelik kullanımının sağlanması, kamusal niteliğinin korunması, çevre
kalitesinin artırılması ve tüm kentlilerin hizmetine sunulması
Özellikle E-5 kuzeyinde yer alan ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi ve bu süreçte
sosyo kültürel yapının korunması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması,

SULTANBEYLİ Tarihi ve kültürel değerler, Yaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip
kültür- sanat olanakları ve turizm altyapısı olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları
açısından potansiyel taşımayan, sınırlı konaklama için desteklenmesi gereken ilçe
altyapısının sadece belediye belgeli tesisler
şeklinde geliştiği, plan kararlarında turizm
yatırımlarına merkez fonksiyonlar içinde yer
verilen, sit alanına sahip, erişilebilirliği sınırlı ilçe

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında Sultanbeyli ilçesi için getirilmiş turizm işlevi bulunmamaktadır. Bu
ilçede kentsel kalitenin geliştirilmesi konusu önceliklidir. Bu kapsamda yaşayan nüfusun günlük yaşamlarında
kullanacakları yeşil alan ve spor alanlarının artırılmasının temel hedef olarak benimsenmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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Tablo 3’ün devamı…
İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

SANCAKTEPE Tarihi ve kültürel değerler ve
turizm altyapısı açısından potansiyel taşımayan,
ancak sınırları içinde yer alan Ömerli havzası
orman alanları nedeniyle zengin çeşitliliği olan
doğal değerlere sahip, sınırlı konaklama
altyapısının bakanlık belgeli 3 yıldızlı otel olarak
geliştiği, sınırlı yeme-içme olanaklarına sahip, plan
kararlarında turizm yatırımlarına konut alanlarında
merkez fonksiyonlar içinde yer verilen, sit alanının
bulunduğu, erişilebilirliği sınırlı ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Sağlık turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Sancaktepe ilçesi için getirilmiş olan ekolojik turizm alanı ile bu çalışma
kapsamında önerilen sağlık turizmini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin kültürel peyzajının
ve yerleşmenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması

Yaşam kalitesinin düşük olduğu bu nedenle sahip İlçede sağlık turizminin geliştirilmesi için gerçekleştirilen projelerin Sancaktepe’nin orman alanı, su havzası gibi kırılgan
olduğu potansiyellerin yaşayanın gündelik ihtiyaçları potansiyelini zedelememesi için özen gösterilmesi
için desteklenmesi gereken ilçe
Samandıra Yazlık Sarayı’nın (Damatrys Sarayı) korunması, bakım ve onarımının yapılması ve çevre düzenlemesinin
gerçekleştirilerek bir çekim odağı olarak değerlendirilmesi ve bu süreçte bölgenin ve yapının taşıma kapasitesinin dikkate
alınması
Bölgenin erişilebilirliğinin artırılmasında raylı sistemlere öncelik verilmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması

ÇEKMEKÖY Tarihi ve kültürel değerler, kültür- Ekolojik turizm
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Çekmeköy ilçesi için getirilmiş olan ekolojik turizm alanı ile bu çalışma
sanat olanakları ve turizm altyapısı açısından
kapsamında önerilen ekolojik turizm günübirlik turizmi geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin
potansiyel taşımayan, ancak sınırları içinde yer
kültürel peyzajının ve yerleşmenin sosyo kültürel dokusunun dikkate alınması
alan Ömerli havzası orman alanları nedeniyle
zengin çeşitliliği olan doğal değerlere sahip, plan Günübirlik turizm
Ömerli su toplama havzası, Alemdağ orman alanı ve Taşdelen su kaynağı, Riva deresi gibi doğal değerlerin çok zengin
kararlarında “ekolojik turizm” kimliği tanımlanan,
olduğu bölgede bu alanların korunmasının temel ilke olarak benimsenmesi ve günübirlik turizm alanlarının
yine plan kararlarında turizm yatırımlarına merkez
düzenlenmesinde bu alanların taşıma kapasitelerine özen gösterilmesi
fonksiyonlar içinde yer verilen, sınırlı yeme-içme
potansiyeline sahip, erişilebilirliği sınırlı ilçe
Yeşil kaçış stratejisi açısından uygun ortam sunan ve
potansiyel taşıyan,
Ekolojik turizm için bölgedeki potansiyelin ayrıntıda incelenmesi

Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri nedeni ile hassas
yaklaşım gerektiren ilçe

Bölgenin erişilebilirliğinin artırılmasında raylı sistemlere öncelik verilmesi
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
BEYKOZ Tarihi ve kültürel değerler ve turizm
altyapısının yoğunlaştığı ve çeşitlendiği, tarihi ve
kültürel altyapının ağırlıklı olarak çeşme,
cami/kilise, müze ve köşk olduğu, konaklama
altyapısının da çeşitlilik 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 geliştiği, plan
kararlarında
çeşitlilik
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 işlevlendirilerek 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 işçiliği
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, erişilebilirliği yüksek ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Kültür turizmi

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Beykoz ilçesi için getirilmiş olan su sporları, doğa odaklı turizm, ekolojik turizm
işlevleri ve bu çalışma kapsamında önerilen kültür turizmi, yaratıcı turizm ile doğa turizmi ve günübirlik turizm ilişkilerini
geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin özellikle kıyı peyzajının, doğal koruma alanlarının
yanısıra kentsel peyzajının özelliklerinin dikkate alınması

Yaratıcı turizm

Doğa turizm

Günübirlik turizm

Boğaziçi alanının bir kültürel peyzaj olarak titizliklerle korunması; Boğaziçi yalı kültürünü, eski Boğaz köyleri kültürünü
tanıtan güzergahların özellikle deniz ulaşımı ile sağlanması ve bu kapsamda eski iskele meydanlarını çekim merkezleri
olarak düzenlemek üzere projeler geliştirilmesi
Beykoz ilçe sınırları içinde yer alan Hıdiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı, Anadolu Feneri ve Yoros kalesi,
Hasanpaşa kuleleri gibi kırsal alanda kalmış olan arkeolojik sit alanları gibi kültür miraslarının bir çekim odağı olarak
değerlendirilmesi fakat taşıma kapasiteleri sınırları içinde kalınması

Beykoz ilçesi kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak, çevre kalitesinin artırılarak tüm kentlilerin günübirlik turizm
Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından uygun hizmetine sunulması
ortam sunan ve potansiyel taşıyan,
Kültür mirasının korunması ve desteklenmesi yönünde geliştirilen kararların ve tarihi kentsel peyzajın koruma amaçlı imar
planı çerçevesinde ele alınması
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel
Çevre Düzeni Planında önerilen su sporlarına yönelik turizm türünün bu kıyıların doğal dengesini ve özgün yapısını daha
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım gerektiren ilçe
fazla bozmayacak türler kullanılarak düzenlenmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Endüstri mirası olan Paşabahçe, Cam Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Tekel İçki Fabrikası ve diğer
dönüşecek alanlarda kültür, sanat ve yaratıcı sektörlerin desteklenmesi ve kamusal kullanımlara öncelik verilmesi
Riva, Küçüksu ve Göksu derelerinin doğa turizmi içinde değerlendirilmesi
Boğaziçi kıyılarında yer alan kamusal alanların korunarak ve kalitesi artırılarak tüm kentlilerin hizmetine sunulması
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması
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ANADOLU YAKASI KÜLTÜR ÜÇGENİ DIŞI

İLÇENİN SAHİP OLDUĞU TURİZM
POTANSİYELİ
ŞİLE Tarihi ve kültürel değerler ve turizm
altyapısının potansiyeller sunan, tarihi ve kültürel
altyapının ağırlıklı olarak çeşme, cami, hamam,
kale olduğu, konaklama altyapısının hem tesis
sayısı, hem de yatak kapasitesinin büyük ağırlıkla
belediye belgeli tesislerden oluştuğu, bununla
birlikte bakanlık belgeli 3 yıldızlı otellerin, özel
tesis ve butik otellerin de gelişmeye başladığı,
yeme içme tesislerinin geliştiği, , plan kararlarında
çeşitlilik bulunmakla birlikte, “ekolojik turizm”
,“günübirlik turizm” ve “turizm tesis alanı” kimliği
tanımlanan, yine plan kararlarında turizm
yatırımlarına konut alanlarında, 2.konut alanlarında
ve merkez fonksiyonlar içinde yer verilen, plan
notları ile yeşil alanlar üzerinde turizm olanağı
sağlayan, oysa ki sit alanı, tabiat parkı gibi
potansiyellere
ve/veya
kısıtlara
sahip,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

İLÇENİN GELİŞMESİNDE ETKİN OLABİLECEK
YAKLAŞIMLAR ve GÖZETİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İLÇEDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE KENTSEL TASARIM ALANLARI, YAPAY ÇEKİCİLİK
ALANLARI, YENİLENECEK, KORUNACAK, CANLANDIRILACAK ALANLAR AÇISINDAN BENİMSENMESİ
GEREKEN MEKÂNSAL STRATEJİLER

Ekolojik turizm

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Şile ilçesi için getirilmiş olan su sporları, doğa odaklı turizm, ekolojik turizm
işlevleri ve bu çalışma kapsamında önerilen ekolojik turizm, günübirlik turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak
mekânsal düzenlemelerde bölgenin özellikle kıyı peyzajının, doğal koruma alanlarının yanısıra kentsel peyzajının ve kırsal
yerleşmelerinin özelliklerinin dikkate alınması

Günübirlik turizm
Ekolojik ve günübirlik turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesinde sahip olduğu kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi
ve orman alanlarının, su toplama havzalarının korunması için taşıma kapasitesini esas alan yaklaşımların benimsenmesi
Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından uygun
Mevcut yerleşim alanlarında kentsel kalitenin geliştirilmesi, ilçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal
ortam
alan oluşturmanın önemsenmesi
sunan ve potansiyel taşıyan,
Şile’nin tarihi kent merkezindeki kültür mirasının korunması ve sağlıklaştırılması için koruma amaçlı plan ve diğer
çalışmaların programlanması
Kırsal turizm potansiyeline sahip
Şile kırsal peyzajının ve köylerinin korunması ve kırsal turizm potansiyeli taşıyan köyler için özel çalışmaların
gerçekleştirilmesi
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri ve kültürel
Şile merkezinde geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde Şile Fenerinin, Şile kalesinin ve kıyının n esas alınması ve bu
peyzajı nedeni ile hassas yaklaşım gerektiren ilçe
kültürel peyzaja özen gösterilmesi
İlçe için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde ele alınması ve bu projelerde kamusal alan oluşturmanın önemsenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında kültür altyapısı ve konaklama altyapısının yığılma gösterdiği ve Bölüm
4.3.4.5.de verilen haritalarda işaretlenen bölgelerin öncelikli olarak ele alınması

ADALAR Tarihi ve kültürel değerler ve turizm
altyapısının yoğunlaştığı ve çeşitlendiği ancak yine
de tarihi ve kültürel altyapının ağırlıklı olarak,
kilise, köşk, çeşme ve cami olduğu, konaklama
altyapısının hem tesis sayısı, hem de yatak
kapasitesinin ağırlıklı olarak belediye belgeli
tesislerden oluştuğu, bununla birlikte bakanlık
belgeli özel tesislerin ve pansiyonların geliştiği,
yeme içme tesislerinin geliştiği, plan kararlarında
“günübirlik turizm” kimliği tanımlanan, yine plan
kararlarında turizm yatırımlarına konut alanlarında
ve karma alanlar içinde yer verilen, kültür eksenli
yeniden işlevlendirilebilecek tarihi yapı stoğunun
bulunduğu, sit alanı, tabiat parkı ve kuş gözlem
alanı gibi potansiyellere ve/ veya kısıtlara sahip,
erişilebilirliği sınırlı ilçe

Günübirlik turizm

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planıyla Adalar ilçesi için getirilmiş olan doğa odaklı turizm, su sporları turizmi işlevleri
ve bu çalışma kapsamında önerilen günübirlik turizm ilişkilerini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde
adaların özellikle kıyı peyzajının, doğal koruma alanlarının yanısıra kentsel peyzajının özelliklerinin dikkate alınması

Yeşil kaçış-mavi kaçış stratejisi açısından uygun
Adaların doğal, kültürel mirası ile günlük yaşam ve turizm ilişkilerinin dengeli olarak sürdürülmesi, risklerin en alt
ortam sunan ve potansiyel taşıyan,
seviyeye çekilmesi için tüm adaları kapsayan bütüncül bir alan yönetimi anlayışının benimsenmesi
İstanbul metropolü içinde ada kültürünün günübirlik turizm faaliyetlerine konu edilmesinde, sahip olduğu kırılgan doğal
Sahip olduğu kırılgan doğal değerleri nedeni ile hassas değerlerinin zarar görmemesi için taşıma kapasitesini esas alan yaklaşımların benimsenmesi
yaklaşım gerektiren ilçe
Adalarda geliştirilecek kentsel tasarım projelerinin ana güzergâhlardan en alt kademe sokaklara kadar inen bir
kademelenme içinde gerçekleştirilmesi ve bu projelerde tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının esas alınması
Kentsel miras alanlarının, anıtsal eserlerin yanısıra Adalarda yaşamış olan önemli yazar ve şairlerin müze evlerini ve tarihi
olayları ile ilişkili mekanları esas alan gezi güzergahlarının düzenlenmesi
Mekânsal uygulamaların etaplanmasında mevcut yerleşik bölgelerde yaşam ve çevre kalitesinin artırılması ivedilik arz
eden alanların öncelikli olarak ele alınması
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4.4.2.2 Kıyı ve Deniz Kullanım Alanlarına Yönelik Öngörüler
Bu bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir
Planlama Müdürlüğü tarafından BİMTAŞ ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ne hazırlattırılmakta
olan İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekâna
Yansıtılmasına Yönelik Araştırma, Değerlendirme ve Model Geliştirme İşi (2012)
kapsamında üretilen 2. Sentez çalışmasında geliştirilen kararlar özetlenmektedir.
Kıyılar; deniz, akarsu ve göller gibi her türlü su kaynağının karalar ile birleştiği noktalardan
oluşan alanlardır. Bu alanlar karaların iç kesimlerinden farklı toprak ve bitki örtüsü özellikleri
göstermelerinin yanı sıra, ekolojik özellikleri bakımından da insanlar için önemli olan doğal
yaşam alanlarından biridir. Bu nedenle bu önemli doğal kaynağın korunması ve akılcı
kararlarla kullanıma açılması gereklidir. Kıyı alanlarının düzenlenmesindeki temel amaç;
doğal ve kültürel kaynakları ile birlikte kıyının korunması ve bu kaynakların rasyonel biçimde
değerlendirilmesi olmalıdır (Doğan ve Erginöz, 1997). Bu da ancak planlama ile mümkündür.
İstanbul kıyılarına ilişkin bütüncül kararlar getiren ölçek 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre
Düzeni Planı’dır. İstanbul gibi önemli su potansiyeline sahip bir yerleşmenin kıyıları ve
kıyılarının art bölgelerine ilişkin kararlara bakıldığında;


İstanbul'un Marmara kıyıları ile Haliç kıyılarında kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı
olarak tanımlanan 300 ile 500 m. arasında değişen bir yeşil kuşak,



Avrupa Yakası Karadeniz kıyılarında kumsal alanlar, kıyı rehabilite alanları, yoğunluğu
ve gelişimi kontrol altında tutulacak alanlar, plaj ve kumsal alanlar ile orman alanları gibi
doğal değerlerin korunması, günübirlik rekreasyon, doğa odaklı turizm, liman, marina,
çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar, kıyı rehabilite alanları ve
jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanlar,



Karadeniz - Terkos, B.Çekmece Gölü ve Marmara Denizi, Karadeniz - Terkos K.Çekmece Gölü - Marmara Denizi, Karadeniz - Terkos Haliç, Haliç - Cendere Vadisi,
Karadeniz - Riva Deltası, Ömerli Barajı ekolojik koridorlar tanımlanmıştır.

Marmara kıyılarında denize yönelik liman, marina, tersane, iskele gibi denizel kullanımların
yanında en önemli plan kararının ise konumunun ve özelliklerinin bilimsel araştırmalara
dayandırılan günübirlik turizm, rekreasyon, eğlence, festival, toplantı gibi etkinliklere dayalı
"bir sosyal etkinlik adası" olarak tanımlanan yapay adalar olduğu görülmektedir. Planlar ile
proje ve yatırımların yoğunluğuna bakıldığında dolgu planlarının da etkisiyle, İstanbul'un
Marmara Denizi kıyılarının öne çıktığı, Marmara Denizi Avrupa kıyılarında Zeytinburnu'ndan
başlayıp Tarihi Yarımada'yı da içine alan geleneksel merkez ile Kadıköy merkez ve yakın
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çevresini içeren bölge öne çıkmaktadır. Marmara Denizi Anadolu yakası kıyılarına
bakıldığında ise Avrupa yakasından farklı planların iki noktada yoğunluk kazanmaktadır. Bu
noktalar, Üsküdar Kadıköy arasında İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne bağlandığı nokta
ile Güzelyalı Tuzla arasındaki bölgedir.
Planlardaki bir başka dikkat çekici noktası ise İstanbul'un Avrupa Yakası Karadeniz
kıyılarıdır. Bu bölgede planların Ağaçlı - Rumelifeneri arasında yoğunlaştığı görülmektedir.
Özellikle Rumelifeneri - Kilyos arasında Koruma Amaçlı İmar Planlarının yoğunluğu
bölgenin bir başka dikkat çekici boyutunu içermektedir. İstanbul kıyılarına ilişkin projeler ve
yatarımlar ise;


Dönüşüm ve yenileme projeleri,



Kültür, eğlence ve rekreasyon projeleri,



Ulaşım Projeleri,



Altyapı Projeleri,



Dolgu Projeleri,



Diğer Projeler

olarak sınıflandırılmışlardır.
Proje ve yatırımlara bakıldığında, İstanbul'un Marmara Kıyılarının bütünüyle ön plana çıktığı
ve bu proje ve yatırımların iki bölgede yoğunlaştığı, bu iki bölgenin İstanbul'un Avrupa
Yakası Marmara Denizi kıyılarında Zeytinburnu ile Tarihi Yarımada'da, Anadolu Yakası
Marmara kıyılarında ise Maltepe'de yoğunlaştığı görülmektedir. Zeytinburnu'nda dönüşüm,
ulaşım, kültür, rekreasyon ve eğlenceye yönelik proje ve yatırımlar dengeli bir oranda yer
alırken, Fatih'te dönüşüm ve ulaşım proje ve yatırımlar dikkat çekmektedir. Anadolu yakası
Marmara kıyısında yer alan Maltepe bölgesinde ise ulaşım ile kültür, eğlence ve rekreasyona
yönelik projeler dikkat çekmektedir.
Proje alanı içinde tanımlanan İstanbul kıyıları ile gerisinde yer alan bölgelere ilişkin planların
dağılımları ile proje ve yatırımların dağılımlarına bakıldığında çalışma alanı dışında kalan
planlar ile proje alanı içinde yer alan ve özellikle sahil şeridi içinde yer alan planların
bütünleşemediği ve bu bağlamda da özellikle bu planlama alanı içinde yer alan proje ve
yatırımların kıyı gerisindeki alanlarla bütünleşmeyen bağımsız proje ve yatırımlar olarak
ortaya çıktığı görülmektedir.
Anadolu Yakası Karadeniz Kıyı Şeridi ve kıyı gerisinde yer alan etkileşim alanı için kıyı
1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı;
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Karadeniz, Riva Deltası, Ömerli Barajı arasında koridorun kentsel alanlara eriştiği
noktalarda düşük yoğunlukta, ekolojik bütünlük oluşturacak şekilde açık yeşil alanlar ile
hava sirkülasyonu sağlanacak biçimde doğal ve kırsal karakteri ile yaban yaşamın
hareketliliğinin söz konusu olduğu bir ekolojik koridor,



Çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar,



Kırsal yerleşmeler,



Günübirlik ve doğa turizm alanları,



Riva'da yat limanı kararları getirdiği,

ve bu bağlamda bölgenin doğal kıyı özellikleri ile kırsal yerleşim karakterlerinin korunduğu,
çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda özgün kültürel ve
doğal kimliğini koruyarak gelişen, küresel ölçekte rekabet gücüne dayanan bir İstanbul'u
hedeflediği görülmektedir.
Anadolu Yakası Karadeniz Kıyı Şeridi'nde mevcut planlar dağınık ve mevcut kırsal
yerleşmelerin olduğu alanlar odaklı olup, ağırlıkla yeni planlardır. Riva bölgesinde Koruma
Amaçlı Mevzii İmar Planı mevcuttur. Koruma Amaçlı Mevzii İmar Planı plan kararları ve bu
kararlara dayalı olarak gelişen bölgenin 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planında
belirlenmiş olan Riva Deltası, Ömerli Barajı Ekolojik Koridor tanım ve amaçları ile
uyuşmamaktadır. Riva'da Karadeniz'e açılan kıyı bölgesinin Mevzii İmar Planı ile Riva'nın
yapılaşmaya açılması, Ömerli ekolojik koridor tanımlamasında koridorun kentsel alanlara
eriştiği noktalarda düşük yoğunlukta yapılaşma tanımıyla örtüşmediği görülmektedir.
Bununla birlikte Planlama alanı içinde orman alanlarının hem Karadeniz kıyısı, hem de kendi
içinde bir bütünlük oluşturacak süreklilik sağlanamamıştır. Oysa 1/100.000 ölçekli planda
Karadeniz - Riva Deltası - Ömerli Barajı havzası arasında tanımlanan ekolojik koridorun bir
bütünlük ve süreklilik ifade etmektedir.
Anadolu Yakası Karadeniz Kıyı Şeridinde, Sahilköy - Doğancılı - Alacalı, Şile - Kumbağ
planlarının da Riva planları ile benzer özellikler gösterdiği, özellikle kırsal karakter özelliği
taşıyan kıyı gerisinde yer alan yerleşmelerin bu özelliklerini zedeleyici kararlar içerdiği, plan
kararları ile kıyı ve gerisinde yer alan kırsal yerleşik alanın genişlediği ve hem kıyıda yer alan
kumsal alanları hem de kıyı gerisinde yer alan doğal alanları tehdit edici bir boyutu olduğu
görülmektedir. Şile yerleşmesinde iki adet dolgu projesinin gündemde olduğu görülmektedir.
Bunlardan birincisi Şile batı sahilinde Kurna, Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular
yerleşmelerinin kıyı bölgesinde düşünülen liman ve barınak projesi, ikincisi ise mevcut Şile
liman ve balıkçı barınağının yeniden düzenlenmesini içeren projelerdir. Bu iki projenin de
suya dayalı ve gereksinimlerin karşılanmasına mutlak dayalı projeler olduğu görülmektedir.
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Ancak, Şile Batı Sahili Dolgu Projesinde düşünülen limanın yerel ölçekte bir liman olmasının
dolguya dayalı müdahalenin bölgenin doğal ve ekolojik hassasiyetine dayalı olarak minimum
düzeyde tutulması gerekmektedir.
Ağva yürürlükteki plan kararları ve mevcut durumun uyumlu olduğu içinde yer aldığı
bölgenin doğal karakteri ve kültürünün korunduğu, kıyı yerleşmesi kimliğini her boyutuyla
taşıyan tek yerleşme olarak görülmektedir. Ağva aynı zamanda yerleşmenin doğal sosyal ve
kültürel yapısına uygun bir turizm modelinin geliştirildiği bir yer olarak göze çarpmaktadır.
Güneyinden geçen Karadeniz Otoyolu yerleşmenin bu yol ile bağlantı noktalarında konut dışı
kullanımlara yönelik plan kararlarını etkilediği, özellikle orman alanları ile Yakuplu Deresi
arasında güçlü yeşil kanallara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Balıkçı barınağı yerleşmenin ekonomik aktivitelere dayalı geleneksel kimliğinin önemli bir
parçası olup, doğal özelliklere dayalı yerleşme kimliğinin bir parçası olarak geliştirilip
planlanmalıdır. Ağva’da düşünülen balıkçı barınağı için birbirine yakın iki alternatif alan
düşünüldüğü, bunlardan birincisi olan mevcut nehir ağzındaki burunun uzatılmasına dayalı
alternatifin mevcut kumsal alan ile birlikte nehrin akışını ve yönünü özellikle yoğun yağışlı
ortamlarda olumsuz etkileyeceği bu bağlamda olumsuz olduğu, doğusunda üretilen ikinci
alternatifin ise kıyı gerisindeki doğal alana zarar vermeyecek sınırlı bir müdahale ile daha
uygun bir çözüm gibi görülmektedir.
1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Nazım İmar Planında Anadolu Yakası Karadeniz
kıyılarına benzer bir biçimde doğa odaklı turizm alanı, günübirlik tesis alanı gelişimi ve
yoğunluğu denetim altında tutulacak alanları kırsal yerleşim alanları ve kentsel ve bölgesel
donatı alanları olarak işlevlendirilmiştir. Terkos Gölü ve çevresi ise ekolojik tarım alanı ve
çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alan olarak tanımlanmıştır. Bununla
birlikte, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Nazım İmar Planı tıpkı Anadolu Yakasında
olduğu gibi Karadeniz ile Marmara Denizi ve Haliç arasında üç önemli ekolojik koridor
tanımlamıştır. Bunlardan birincisi; Karadeniz - Terkos, - B. Çekmece - Marmara Denizi,
ikincisi; Karadeniz - Terkos - K. Çekmece Gölü - Marmara Denizi, üçüncüsü ise; Karadeniz Terkos - Haliç'dir.
Planların dağılımı ve niteliklerine bakıldığında Kilyos ile Rumelifeneri arasında doğal
değerlerin varlığı ve turizm olanakları ile yerleşme baskısı nedeniyle koruma amaçlı planların
yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bunun dışında, batıya doğru planların kıyı gerisindeki kırsal
yerleşmeler odaklı planlar olduğu görülmektedir.
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Demirciköy ve Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 1/100.000 ölçekli
İstanbul İl Çevre Düzeni Nazım İmar Planı kararları ile örtüştüğü görülmektedir. Planın kıyı
kullanımına yönelik getirdiği plan kararlarının Kıyı Kanunundaki tanım ve kullanımlara
uygun olduğu, ancak kıyı gerisinde önerilen gelişme alanı ile bu alanlardan daha çok kente
hizmet ettiği görülen kentsel donatı alanlarının konum ve kıyı ile ilişkisi bağlamında sorun
yaratabileceği görülmektedir. Yine aynı bölge içinde geride yer alan orman alanlarının kıyı
ilişkisine dayalı çözümlerinde geliştirilebileceği izlenmektedir.
Kilyos - Demirciköy Yerleşim Alanları Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararları
ile 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Nazım İmar Planı kararları ile genel olarak
örtüşmektedir. Kısırkaya arasının denizsel aktivitelerin geliştiği ve geliştirilebileceği bir bölge
olarak öne çıkmaktadır. Tipik Karadeniz kıyı yerleşmesi özelliklerini son yıllardaki olumsuz
gelişme ve baskılara rağmen sürdürmektedir. Karadeniz'in hareketli kıyısı ve denizi ile
mevsiminin kısalığı bu bölgeyi Marmara'nın güney kıyılarından farklı olarak ikinci konut
baskısından kısmen korumuştur. Ancak Marmara Denizinin kirlenmesi ve denizsel
aktivitelerin buna dayalı olarak sınırlanması bu kıyılara olan ilgiyi artırmıştır. Bu nedenle de
Kilyos gibi denize girmeye elverişli kıyılarda plaj tesislerinin geliştirildiği izlenmektedir.
Ancak bu tesislerin kıyının yapısını ve kullanımını olumsuz etkileyecek nitelik, büyüklük ve
konumda kıyı ve kıyının hemen gerisinde yer aldığı izlenmektedir. Özellikle yerleşmenin
batısında süreklilik gösterdiği izlenen turizm alanlarının kamusal kullanım bağlamında
kıyının kullanımını sınırlandırdığı gözlenmektedir. Bununla birlikte doğal alanların özellik ve
nitelikleri ile örtüşmeyen bu alanların özellikleri ve niteliklerini tehdit edici turizm ve II.
konut yapılaşmalarına yönelik plan kararlarının yeniden değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
Bölgenin en önemli doğal mekânını oluşturan Terkos Gölü'nü de içeren bölge çok önemli ve
nitelikli doğal özelliklere sahiptir ve mutlak şekilde korunarak geliştirilmesi gerekmektedir.
1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Nazım İmar Planında Terkos odaklı üç ekolojik
koridor önerildiği ve bu bağlamda bu bölgenin çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik
öneme sahip alan olarak tanımlandığı kıyı bölgesinin orman alanı olarak tanımlanmış ve
bölgenin doğal değerlerinin korunması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kısırkaya - Yeniköy
arasının kömür çıkarım alanlarıdır ve bu alanlar 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni
Nazım İmar Planında rehabilite edilecek alanlar olarak tanımlanmaktadır. Aynı plan rehabilite
edilecek alanları, doğaya dayalı turizm ve rekreasyon alanları olarak tanımlamıştır. Bu
rehabilitasyonda denizsel aktivitelerden yararlanmak ve buna dayalı olarak bu bölgenin
özellikle kıyının onarılması ve kaybedilen doğal değerlerin geri kazanımının sağlanması
gerekmektedir. Bunun içinde bütüncül bir plana ihtiyaç vardır. Mevcut parçacıl planlar ve
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bölge parkı gibi bütüncül kullanımlardan uzak sınırlı kullanımlarla bu alanın onarılması ve
doğal değerlerinin kazanımı ve kıyı bölgesinin değerlendirilmesi mümkün değildir. Akpınar,
Çiftalan ve Ağaçlı Nazım İmar Planları kararlarının maden çıkarım alanlarına parçacıl
yaklaşımının yanında bu alanların bölge parkı gibi sınırlı kullanımların yerine kamusal ve
doğal niteliğini destekleyen daha farklı ve çeşitli aktivitelere dayalı kullanımların üretilmesi
gerekmektedir. Ağaçlı bölgesinde mevcut kırsal yerleşmenin kıyıya doğru 2. konut olarak
gelişme eğilimini destekleyen plan kararlarının kıyının kullanımı ve özelliklerini zedeleyen
bir durum oluşturmaktadır.
Yeniköy - Karaburun arasının bölgenin en nitelikli doğal mekânı olan Terkos Gölü ve çevresi
ile rehabilite edilmesi gereken kömür çıkarım alanları arasında Terkos Gölü ve çevresindeki
kıyı kullanım baskısını alabilecek bir geçiş bölgesidir. Bu bölge bu bağlamda kıyısal
aktiviteleri üstlenebilecek niteliklerde bir bölgedir. Yeniköy - Karaburun arasındaki doğrusal
kıyı bandının dar olduğu gerisinde yer alan II. konut alanların kumsal alanları üzerindeki
baskısının önlenmesi gerektiği görülmektedir.
Anadolu yakası kıyıları İstanbul'un en yoğun ve aktif olarak kullanılan iki kıyı şeridinden
birisidir. Avrupa yakası kıyı şeridine göre daha hareketli ve özel bir kıyı şeridine sahip olması
ve daha uzun süre bu özelliklerini koruyabilmiş olmasına rağmen 1980'li yılların ikinci
yarısından itibaren artan nüfus, sanayinin desantralizasyonu beraberinde kıyı gerisindeki,
mekânsal, sosyal ve kültürel değişim ve yetersizlikler bu kıyıların başta morfolojisi olmak
üzere kullanım biçimi ve kullanıcısını ve beraberinde kimliğini büyük bir hızla değiştirmiştir.
Bugün içinde bulunduğumuz bu süreç içinde de bu değişim ve devinim kıyıya yönelik farklı
plan ve proje teklifleri ile sürmekte ve nüfus artışı ve yapılaşma baskısı devam ettiği
müddetçe de sürecektir. Bu nüfus artışı ve beraberinde getirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik
değişim, kıyı şeridi ve gerisinde yer alan bölgeleri de kullanım ve kullanıcı biçimi ile büyük
oranda etkilediği görülmektedir. Kıyının sosyal ve mekânsal yapısının büyük bir hızla
değiştiği bu süreçte gündeme gelen projelerin bir kısmı kıyılara yönelik bu baskıyı ve
değişimin getirdiği olumsuzlukları kontrol ve bertaraf etmeye yönelik amaçlar taşırken, bir
kısmının ise kıyı bölgesinin ekonomik potansiyelinden maksimum yararlanmayı hedefleyerek
bu baskıyı ve değişimi kontrolsüz bir biçimde arttırma amacında olduğu görülmektedir.
Anadolu yakası planların dağılımına bakıldığında, iki kutuplu bir dağılım dikkat çekmektedir.
Bu bölgeler Anadolu Yakası Marmara Kıyısı başlangıç noktası Kadıköy ve çevresi ile bitiş
noktası olan Tuzla bölgesidir. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Nazım Planı,
Anadolu Yakası Marmara Kıyısı ve gerisine yönelik olarak;
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Kıyı boyunca yaklaşık 350 m. derinliğinde kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı,



Maltepe'de alt merkez,



Kartal'da liman, yat limanı ve 1. derece alt merkez,



Pendik'te yat limanı ve ikinci derece merkez,



Güzelyalı'da Lojistik bölge (liman) ve tersane gelişme alanı,



Tuzla'da tersane alanı

plan kararlarının getirildiği görülmektedir.
Anadolu Yakası Marmara Kıyılarının kıyı bölgesinin başlangıç ve bitiş noktaları, Moda ve
Fenerbahçe arası ile Pendik Tuzla arası en hareketli kıyı morfolojisine sahip alanlar olarak
dikkat çekerken Moda - Fenerbahçe arası koylar ve yarımada, açık alanlar ve yat limanı ve
park alanları gibi kullanımlara ayrılırken, Pendik - Tuzla arası koyların ve yarımadaların, yat
limanı, liman, tersane ve tersane gelişim alanlarına ayrıldığı görülmektedir. Fenerbahçe ile
Güzelyalı arasında sadece Kartal'da kumcular bölgesinde kesintiye uğrayan kıyı bölgesi, açık
alanlar, balıkçı barınakları, iskeleler, yürüyüş alanları ve plaj kullanımlar, yat limanı
kullanımlarına ayrılmıştır.
Anadolu Yakası Marmara Denizi Kıyılarına ilişkin Nazım İmar Planı kararlarına
bakıldığında; diğer alt bölgelerde olduğu gibi bu bölgeye yönelik plan kararlarının 1/100.000
ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları ve Kıyı Yasası ile örtüştüğü, Kıyı Kanunundaki
standartların ötesinde bir karar üretilemediği, buna dayalı olarak da bölgenin doğal ve
korunması gereken özellikleri ile uyumlu olmayan plan kararları üretildiği, Kıyıda dolgu
alanlarının etkisiyle yatayda bir süreklilik sağlanmasına rağmen kıyı gerisindeki alanlar ile
kıyı arasında ilişkinin zayıf olduğu, kıyı için getirilen kullanımlar arasında bir bütünlük
sağlanmadığı gibi suya dayalı aktiviteler ve aktivitelerin çeşitliliği açısından getirilen
kararların sınırlı olduğu, Kadıköy ve Tuzla arasında yer alan bölgenin kıyıya ilişkin plan
kararlarının süreç içinde revize kıyı ve kıyı gerisindeki kullanımlar da düşünülerek bölgenin
doğal özellikleri ile korunması gereken bölgeye özel nitelikleri özgü suya dayalı aktiviteler ve
bu aktivitelerin çeşitliliği, dağılımı birbirleriyle ve kıyı gerisindeki alanlar birlikte
düşünülerek revize edilmesi gerektiği, Kadıköy bölgesinin özellikle bölgenin doğal ve
mekânsal özellikleri ile uyumlu bir biçimde bu değerleri koruyacak geliştirecek yasalarda
tanımlanan kullanım ve standartların üzerinde anlayışla bazı bölgelerinde revizyona ihtiyaç
duyduğu, Tuzla bölgesinin doğal özellikleri ve niteliklerini örtüşmeyen plan kararları ile
özellikle denize dayalı aktivite çeşitliliğine olanak veren yapısının planlar tarafından yeterince
değerlendirilemediği, bu bölgede yatayda kullanım sürekliliği oluşturmaya dayalı plan
yaklaşımının bölgenin mevcut yapısı ve karakteri ile uyuşmadığı bu nedenle yatay kanallar
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yerine düşey kanal ve odaklar yaratmaya dayalı bir yaklaşımın bölgenin yapısıyla daha
uyumlu olduğu ancak planların bunu değerlendiremediği özellikle dolgu ile yaratılan yatay
sürekliliğe dayalı plan yaklaşımı ve uygulamanın bölgenin doğal ve mekânsal özelliklerini
yok ettiği görülmektedir.
Anadolu Yakası Marmara Denizi kıyılarında gerçekleştirilmesi gündemde olan en önemli
proje olarak Maltepe Dolgu Alanı Projesi öne çıkmaktadır. Öneri dolgu alanında spor ile
festival, miting ve kültürel kullanımları içeren iki adadan oluşan projenin suya doğrudan
ilişkili kullanımı kano yarışlarının yapılabileceği bir parkurdur. Kıyı gerisindeki alanlar ile
suyun ilişkisinin hem fiziksel, hem sosyal bağlamda daha da kopacağı, yerleşmenin sudan
daha da uzaklaşacağı,


Suya dayalı olmayan kullanımların büyüklüğü ve yoğunluğu dolayısıyla kıyıya aşırı
derecede, kapasitesinin üzerinde yükleneceği, suyun ve doğal özelliklerinin bu aşırı ve
gereksiz kullanımdan olumsuz etkileneceği



Yerel kimliğin tamamen ortadan kalkacağı, bölgenin var olan kimliksizleşme, sıradan
olma, benzeşmeden kaynaklanan problemlerinin daha da artacağı görülmektedir.

Avrupa Yakası Marmara Kıyıları ile ilgili planlara bakıldığında planların Zeytinburnu –
Tarihi Yarımada arasında yoğunlaştığı, Zeytinburnu’ndan batıya doğru planların homojen bir
dağılım gösterdiği, Zeytinburnu, Tarihi yarımada arasında koruma amaçlı nazım imar
planlarının olduğu görülmektedir. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planının kıyı
bölgesine ilişkin en önemli kararının 300 - 500 m. arasında değişen tüm kıyı boyunca önerilen
ve kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı olarak tanımlanan yeşil kuşak olduğu görülmektedir.
Bu kullanımlar kentin bütününe hizmet eden dinlenme ve eğlence gereksinimlerini
karşılanmasına yönelik aktif ve pasif yeşil alanlar ile spor alanları olarak tanımlanmıştır. Bu
alanların parklar, hayvanat bahçeleri, spor alanları, rekreasyon alanları ile afet durumunda
toplanma alanları olarak düzenlenebileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte;


Gümüşyaka'da gerisinde lojistik kullanımı ile desteklenen liman, Ambarlı'da gerisinde
sanayi kullanımı ile desteklenen liman, Zeytinburnu'nda gerisinde turizm merkezi
kullanımı ile desteklenen yolcu limanı,



Silivri, B. Çekmece, Ataköy (Bakırköy) yat limanları,



Gümüşyaka, B. Çekmece arasında doğa odaklı turizm alanları,



K.Çekmece - Tarihi Yarımada arasında turizm merkezleri, kullanımlarının Avrupa Yakası
Marmara kıyıları için 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Nazım İmar Planının
diğer kararları olarak görülmektedir.
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Gümüşyaka'da, liman, konut ve yeşil, Silivri'de turizm, konut ve yeşil bant kullanımlarının
mevcut plan kararları olarak öne çıkmaktadır. Silivri - B.Çekmece arasının konut ve
günübirlik kullanımlar ile konut kullanımı dikkat çekmektedir. Gümüşyaka - B. Çekmece
arası kıyının en önemli özelliklerinden birisinin bu bölgede sürekli olmayan çok sınırlı dolgu
alanlarının bulunmasıdır.1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı bu bölgede
sürekliliği olan bir geniş bir yeşil bant önermiştir. Özellikle ikinci konut gelişmesinin etkin bir
kullanım olarak görüldüğü bu bölgede üst ölçekli planda önerilen geniş yeşil bant dolgunun
geniş bir kamusal kullanım alanı yaratmakla birlikte bölgenin doğal özellikleri, suya dayalı
kullanımları ve buna hizmet eden alanları ile buna dayalı bir kent kıyı ilişkisini
zedeleyebilecek bir durumdur. Bu nedenle de 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni
Planından farklı olarak bu bölgeye ilişkin mer'i planların kıyı ile ilgili kararlarının kıyı
bölgesine müdahaleyi sınırlı tuttuğu görülmektedir.
B.Çekmece - Tarihi Yarımada arası Avrupa Yakası Marmara Kıyılarının gerisindeki yoğun ve
çeşitli kentsel kullanımları içeren bir bölgedir. Bu bağlamda kıyılar gerisinde yer alan yoğun
kentsel kullanımların etkisi ile sürekli müdahaleye sahne olmuştur. 1/100.000 ölçekli İstanbul
İl Çevre Düzeni Nazım İmar Planında bu bölgenin denizle ilgili kullanımların sınırlı tutulduğu
kentsel ve bölgesel yeşil alan ve spor alanı kullanımı olarak tanımlanırken, kentsel kullanımın
bir parçası olan turizm merkezleri liman, yat limanı ve iskelelerin önerildiği görülmektedir.
Geniş dolgu alanları ile oluşturulan kamusal kullanımlı alanların kentin gereksinim duyduğu
başta park ve açık alanlar olmak üzere ulaşım ve altyapı alanlarının karşılanmasını sağlarken,
kent ile denizin ilişkisine dayalı yeni bir kent kıyısı tanımı da getirmiştir.
Yenikapı dolgu projesinde önerilen kullanımlara bakıldığında, kentte ve kıyı gerisinde yer
alması gereken kullanımlar olduğu, suya dayalı suyla ilişkili kullanımlara hiç yer verilmediği
ve bu kullanımların kentin en önemli bölgesini aşırı yükleyeceği ve bu durumun da kent ve
kıyı ilişkisini ve kimliğini olumsuz etkileyeceği görülmektedir.
Boğaziçi Kıyıları, doğal ve mekânsal özellikleriyle dünyanın sayılı kıyı mekânlarından
birisidir. Yalılar dâhil kıyı yapılarının suyla konum ve ilişkisi, bölgenin denize açılan vadileri,
denize ve vadilere bakan yamaç ve sırtları ile topoğrafik özellikleri, korular, kıyı gerisinde
iskele meydanları etrafında gelişen kendine özgü karakter ve kimliğe sahip yerleşmeler ve
hareketli ve değişken su yapısı bölgeyi çok özel ve ayrıcalıklı kılmaktadır. Bu özelliklerin
korunması ve geliştirilmesi kapsamında bölgeye özel bir koruma yasası hazırlanmış ve
bölgenin kıyısı ile ilişkilerinin düzenlenmesinde, plan kararlarının üretilmesinde 1992 yılında
Kıyı Yasası yürürlüğe girene kadar, yürürlüğe girdikten sonra da kıyı yasası ile birlikte etkin
olmuştur. 1/100.000 ölçekli plan kararlarına bakıldığında; Boğaziçi kıyı şeridinin Avrupa
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yakasında Salıpazarı Ortaköy arasında Marmara kıyılarındaki yeşil bandın sürekliliğinin
devam ettiği, Salıpazarı limanının işlevini devam ettirdiği, bu bölgede kültür odaklı turizm
alanları önerildiği, Ortaköy'den itibaren Rumelifeneri’ne kadar olan bölgenin Boğaziçi alanı
olarak tanımlandığı, Boğaziçi kıyı şeridinin Anadolu yakasında yeşil bandın Üsküdar'a kadar
geldiği, Haydarpaşa ve Kadıköy bölgesinin yeşil bandın gerisinde ticaret, kültür, turizm ve
konut alanı, Üsküdar bölgesinin ise kültür odaklı turizm alanı olarak önerildiği, Üsküdar'dan
itibaren Anadolufeneri'ne kadar olan bölgenin de Boğaziçi alanı olarak tanımlandığı
izlenmektedir.
Boğaziçi bölgesini coğrafi özelliklerini bir kenara bırakarak, kıyı yasasında olduğu gibi
mesafelere dayalı olarak etki alanı tanımlamak mümkün değildir. Yine aynı şekilde yasada
tanımlı standart kullanımların bu bölgede aranması doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu
bağlamda, planların Boğaziçi’nde kıyı ve etkileşim bölgelerinde diğer bölgelerden farklı
özellik ve kimliklerini koruma ve geliştirmeye yönelik kararları irdelenmeye çalışılmıştır.
Boğaziçi bölgesinin kimliğini oluşturan ögelere bakıldığında;


Kıyı yapıları, yalılar, iskele yapıları ve iskeleler, rıhtımlar, sahil sarayları, dini yapılar,
resmi ve askeri yapılar, eski sanayi yapıları ve depolama alanları, balıkçı barınakları ve
demirleme alanları,



Park ve açık alanlar,



Kıyı meydanları ve kıyının devamı geleneksel yerleşmeler,



Korular ve mezarlıklar, boğaza açılan vadiler, koylar,



Bütün bunların birleşimi ve etkileşimi ile oluşan silüet,

değerleri ön plana çıkmaktadır.
Boğaziçi bölgesinde, Avrupa yakasında Beşiktaş ve Sarıyer, Anadolu Yakasında ise Üsküdar
ve Beykoz yerleşmelerine ilişkin imar planı kararları öncelikle sahil yolu eşik alınarak
tanımlanan kıyı alt bölgesinde, üst ölçekli plan kararları, Kıyı Yasası ve Boğaziçi Yasasında
tanımlı standartları geliştirebilme yeteneği, kamusal kullanımlar, suya dayalı kullanımların
yeterliliğinin yanında kullanımların bölgenin özgünlüğünü temsil edip etmediği, kıyı
gerisinde yer alan yerleşmelerin kıyı ve suyla ilişkisi ve bütünlüğü ile yukarda tanımlanan
bölgenin değişmez kimliğini pekiştiren ögelerin korunup korunmadığına yönelik kriterleri
bağlamında değerlendirilmiştir.
Haliç bölgesi özel coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca gemi üretim ve sanayi alanı
olmuş, 1984 yılından sonra da kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. 1950'li yıllardan
sonra ulaşım ve altyapıya ilişkin Haliç kıyılarında başlayan operasyonların ikinci etabını
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oluşturan 1984 sonrası operasyonların ortak noktası belirli bir plana dayanmamasıydı. parçacıl
ve bir araya geldiğinde anlamlı bir bütün oluşturamayan ve farklı dil ve kullanımları içeren
Haliç kıyı bölgesinin 2000'li yıllardan sonra kültürel kullanımlar odaklı geliştiği
izlenmektedir. Bütüncül planlara dayalı olmadan gelişen kültürel kullanımlar ve açık alanların
birbirleriyle ilişkisinde önemli sorunlar gözlenirken, bu kullanımların kıyı gerisinde yer alan
kullanımlarla da hem işlevsel hem de erişilebilirlik, süreklilik ve çeşitlilik bağlamında ilişki
kuramadığı, benzer sorunların kıyı boyunca da olduğu görülmektedir. 1/100.000 ölçekli
İstanbul İl Çevre Düzeni Planında; Marmara kıyılarında önerilen ve kentsel ve bölgesel yeşil
ve spor alanı tanımlanan yeşil bandın Haliç kıyılarının tamamında da önerildiği, bununla
birlikte; Kültür odaklı turizm alanı ve MİA etki alanı içinde göründüğü, gerisindeki alanların
da meskûn alan olarak tanımlandığı görülmektedir.
Haliç Kıyı Bölgesi ile ilgili değerlendirmeye konu 4 plan bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1985
onanlı Haliç Düzenlemesi Nazım İmar Planı, ikincisi Eyüp Nazım İmar Planı, üçüncüsü Eyüp
Merkez Revizyon Nazım İmar Planı dördüncüsü ise Sadabat Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planıdır.
Haliç Kıyı Bölgesine İlişkin planlara bakıldığında;


1985 onanlı Haliç Düzenleme Nazım İmar Planının Haliç bölgesi kıyı bütününe ilişkin
olarak tanımlanan Haliç Düzenleme Alanı kararının doğru olmakla birlikte ve bu kararın
devamında bu alanın gezi alanı, yeşil alan, oyun alanı şeklinde kamusal alanlar olarak
tanımlamasının doğru ancak eksik olduğu,



Bu alan içinde taşınmaz kültür varlıklarının kamulaştırılarak koruma altına alınması
kararının da uygulanması zor ve bu bağlamda yapılacak düzenlemeyi bütünsel anlamda
geciktirecek bir karar olduğu, bununla birlikte taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin envanter
çalışmaları ve kullanımları olumsuz etkilediği, kıyı gerisinde yer alan koruma alanlarının
tespit edilmesi ve tarifinin doğru ancak eksik olduğu bu eksikliklerin bundan sonraki
dönemde yapılan parçacı düzenlemeleri de olumsuz etkileyeceği,



Planların korunması gerekli değerler bağlamında Haliç siluetini dikkate almadığı, Eyüp
Merkez Revizyon İmar Planı ile Sadabad Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kararlarında
Haliç kıyıları ile plan lejantı ve planlarda kıyı kenar çizgisinin gösterilmediği,



Plan kararlarında suya dayalı kullanımların ve düzenlemelerin yetersiz olduğu, kıyı
bölgesinin geri bölgesi ile ilişkilerinin kurgulanmadığı, kıyı ve gerisinin birbirinden
bağımsız iki bölge gibi düşünüldüğü, plan sınırlarına bakıldığında bu durumun da çok açık
olarak izlendiği (örnek Beyoğlu - Halıcıoğlu - Sütlüce NİP), kıyıda da tanımlanan bazı
kültürel yapıların (suyla ilişkisi olan deniz müzesi gibi kullanımlar hariç) kıyı boyunca
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sürekliliği olumsuz etkilediği, Haliç Bölgesi, ilişkin planların kıyı ve kıyı etkilenme
bölgesi de tanımlanarak başta siluet olmak üzere tüm kültürel değerleri ile kıyı
kanunundaki getirilen standartlar ve tanımların ötesinde bir bütün olarak yeniden
değerlendirilmelidir.
Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri ve havzasına yönelik plan kararlarında 3621 sayılı
Kıyı Kanunu ile birlikte İSKİ içme suyu Havzalarına ilişkin Koruma Yönetmeliği de
belirleyici rol oynamaktadır. Ancak 2009 yönetmeliği ile birlikte K. Çekmece Gölünün İçme
suyu kaynağı dışında tutulması bu durumu ve dolayısıyla da plan kararlarını da etkilemiştir.
Bununla birlikte her iki göl ve çevresinde doğal ve kültürel özelliklerine dayalı olarak sit
alanları mevcuttur. 1/100.000 ölçekli İstanbul il Çevre Düzeni Planında;


B.Çekmece Gölü ve çevresi, Tarımsal niteliği korunacak alan, doğal ve kırsal karakteri
korunacak alan, Marmara denizi ile bağlandığı noktada ise günübirlik turizm alanı ile
Marmara Denizi kıyıları boyunca önerilen kentsel ve bölgesel yeşil alan ve spor alanı
kullanımına,



K. Çekmece Gölü ve çevresi ise, kentsel ve bölgesel yeşil alan ve spor alanı, üniversite
alanı, eğitim, bilişim ve teknoloji alanı, kentsel ve bölgesel donatı alanı, fuar alanı,
meskûn konut alanı, çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alan olarak
tanımlanmıştır.

Adalar, İstanbul'un coğrafi konumuna dayalı kıyısal özelliklerini geçmişten günümüze
koruyarak gelen ve İstanbul'un kıyı kullanımına ilişkin hafızasını oluşturan bir bölgesidir.
Doğal kıyı çizgisini büyük ölçüde koruyan ve suya dayalı aktiviteleri, yapılaşması yapıların
kıyıyla ilişkisi ile Adalar, tipik bir kıyı yerleşmesi olup İstanbul'un en önemli kıyı bölgelerinin
başında gelmektedir.1/100.000 ölçekli planda, Kınalı Ada, Burgaz Ada ve Sedef Adasının,
günübirlik turizm alanı ve yerleşik alan, Heybeliada ve Büyükada’nın ise doğa odaklı turizm
ve yerleşik alan olarak tanımlandığı görülmektedir.
Adalar bölgesi, İstanbul’un Marmara Denizi kıyılarında en öncelikli denize dayalı rekreasyon
alanıdır. Adalarda ikili bir kıyı yapısı görmek mümkündür. Birincisi yerleşik alanının
önündeki kıyılardır ki bu kıyılar basit müdahaleler ile kıyının yapısını ve morfolojisini
değiştirmeden yapılan ve bu bölgedeki serbest kamusal alan kullanımını geliştirmeye
yöneliktir. İkincisi ise Adaların güneyinde yer alan doğal kıyı alanlarıdır ve bu alanlarda yer
alan plaj ve dinlenme alanları Adalar’da yaşayanların ve ziyaretçilerin denize girmek başta
olmak her türlü rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu bağlamda Adalar bölgesi erişim
olanaklarının sınırlı olmasına da dayanarak kapasitesini aşmadan dengeli kullanımlar ile
potansiyelini kullanmış ve geçmişten günümüze özelliklerini korumayı başarmıştır. Adalar
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bölgesi bu özellikleri belleğini yitirmemiş koruma ve kullanma dengesi içinde gelişen
İstanbul’un nadir alanlarından birisidir. Bu nedenle Adalar bölgesi kıyılarında doğal olarak su
ve dayalı kullanımlar egemendir ve suya bölgenin hemen hemen her bölgesinden erişmek
mümkündür. Doğal olarak da planlar Adaların bu mevcut özelliğini ve koruyucu ve geliştirici
bir rol üstlenmiştir.
Sonuç olarak, İstanbul Kenti kıyı mekânı için geliştirilecek yönetim modeline de girdi verecek
şekilde, sorunlar ve potansiyeller değerlendirildiğinde; üç farklı kümeye ulaşılmaktadır:


Kentin Karadeniz Kıyısı ve Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri arasındaki kıyı
alanlarında; doğal yapı ve koruma statüsünün ön planda olduğu, dolayısı ile doğal
yapısının zedelenmemesi, bu konudaki tahribatın önüne geçilmesi, yapılaşma ve maden
çıkarımı gibi konuların kısıtlanması, doğal yapının onarımı içerikli yaklaşımlara konu
edilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.



Kentin kentsel yapılaşmaya konu olan Marmara Denizi Kıyılarının; kıyı alanlarının
kamusal içerikte kullanımının desteklenmesine, yaşam kalitesini artırmaya, riskleri
azaltmaya (deprem, küresel ısınma, patlayıcı maddeler vb.) yönelik eylem planlarına
gereksinim duyulan alanlar olarak ayrıştığı belirlenmiştir.



Boğaziçi, Haliç ve Adalar kıyı alanlarının; doğal ve kültürel miras ve siluet unsurlarının
öne çıktığı, bu bağlamda koruma, sağlıklaştırma, yaşam kalitesini artırma bakış açısıyla
ele alınması gereken, ayrıcalıklı birer alt bölge oldukları görülmektedir.
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4.4.2.3 Konaklama tesislerinin nitelik ve niceliksel özelliklerini içeren mekânsal
öngörüler
İstanbul'da turizm yatırımları ve gerekli düzenlemelere ilişkin mekânsal öngörülerin doğrudan
turizmin günümüzde geçirdiği dönüşümlere dayalı olarak kurgulanması, buna bağlı olarak da
konaklama sektörüne düşen rollerin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Turizm günümüzde
kitlesel turistik faaliyetlerin bireysel deneyimleri ön plana çıkaran turistik faaliyetlere doğru
evrildiği bir dönüşüm geçirmektedir. Günümüzün turist tipini, farklı ve özgün olanın peşinde
olan, tarihi ve kültürel mirasa, sanatsal ve kültürel aktivitelere ilgi duyan, keşfedilmemiş
yerler, yeni deneyimler arayan bireyler oluşturmaktadır. Teknolojik olanaklar sayesinde kendi
gezi planını kendisi yapan bu bireyler, daha örgütsüz ve esnek bir gezi planını tercih etmekte,
özellikle alışılagelmiş "turistik" güzergahlarının dışına çıkmak (off the beaten track)
istemektedir.
Kitlesel turistik faaliyetler ve eğlence-alışveriş temaları elbette tamamen önemini yitirmiş
değildir. Kitlesel turizmin organize mekanları halen turist çekmektedir; ancak daha deneyimli,
daha bilgili, daha bağımsız ve ziyaret ettiği yerden ne beklediği konusunda seçici olan yeni
turist tipi, kitlesel turistlerin rağbet ettiği bölgelerin dışına çıkmak istemektedir.
Turistik seyahatin temel psikolojik itici gücü "farklı" olanı görme, ona ulaşma arzusudur. Öte
yandan küreselleşmenin, kitlesel üretim - kitlesel tüketim döngülerinin etkisiyle, turizm
organize olduğu her coğrafyayı birbirine benzetmekte, özgün kültürel ve coğrafi koşulları
aynılaştırmaktadır. Dolayısıyla sürekli yeniden üretilen basmakalıp bir estetiğin, turizmin
içgüdüleriyle çeliştiği açıktır. Sinemalar, 'casino'lar, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri,
lüks oteller ve kitlesel turizmin diğer tüm mekânsal düzenleri birbirlerine benzedikçe, özgün
ve tekil olana ilgi de her geçen gün artmaktadır.
Bu perspektiften yaklaşıldığında, İstanbul'un kültürel zenginliğini ve sahip olduğu özgün
değerleri ön plana çıkaran bir turizm stratejisi ile yoluna devam etmesi gerekmektedir. Önceki
bölümlerde de aktarıldığı gibi, İstanbul, kültürel, sosyal ve doğal zenginliklerini sürdürülebilir
bir turizm yaklaşımıyla değerlendiren, küresel platformda rekabet üstünlüğünü kültür ve
turizm potansiyelleri ile sağlayan bir kent olmalıdır. Bu koşulların sağlanabilmesi için de
kentin özgün özelliklerini ortaya çıkaran tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi, turizm
hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması, ulaşım ve teknik altyapı eksikliklerinin
hızla giderilmesi gerekmektedir. Kent daha yaşanabilir bir kent olabildiği ölçüde, turizm
potansiyellerini de daha etkin bir biçimde değerlendirebilecektir.
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Turizm faaliyetlerinin mekânsal organizasyonu açısından en önemli alt sektörlerden birisi de
konaklama sektörüdür. Bu bağlamda sektörün, turizmin niteliksel dönüşümleri ve değişen
turist karakteriyle çelişmeyen bir yapıya sahip olması gerekmektedir.
İstanbul konaklama altyapısı niceliksel olarak (yatak kapasitesi açısından) yeterli görünmekle
birlikte, mevcut ve gelecekteki turizm trendlerine cevap verme yolunda bir takım
düzenlemelere ve tedbirlere ihtiyaç duymaktadır.
Doluluk oranları açısından sektör tam kapasiteyle hizmet sunamamaktadır. Dolayısıyla
öncelikle mevcut yatak kapasitesinin daha verimli bir biçimde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Özellikle kongre turizmi gibi dünya turizm pazarının %30’unu oluşturmakta olan bir turizm
türü açısından bakıldığında, bir organizasyon ve tanıtım sorunu yaşandığı ve mevcut
kapasitenin verimli bir biçimde kullanılmadığı görülmektedir. Türkiye kongre turizminde
dünya pazarından ‰2‘lik bir pay almaktadır. Bu payın arttırılmasına yönelik düzenlemelerle
birlikte, öncelikle uluslararası normlardaki mevcut kapasitenin daha üst seviyelerde
kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Büyük ölçekli kongrelerin yanı sıra "küçük ve
orta ölçekli kongrelere ev sahipliği yapan İstanbul” vizyonu ile uyumlu olarak, tanıtım
olanakları ve yatırımlar desteklenmelidir. Bu vizyonla şekillenecek bir kongre turizmi
altyapısı ise, kolay hava ulaşımı, yeterli donanıma sahip kongre merkezleri, çeşitlendirilmiş
kültürel aktiviteler, gezi ve eğlence olanakları, farklı fiyat aralıklarında konaklama olanakları
ve kolay kent içi ulaşım gibi niteliklere sahip olmayı gerektirmektedir.
Halen 4–5 yıldızlı büyük ve yeni tesislerin yoğunlaştığı başta Beyoğlu olmak üzere, Beşiktaş
ve Şişli ilçeleri önemli bir kapasiteye sahiptir. Bu kapasitenin öncelikle verimli kullanımı,
sonrasında kamu denetiminde sınırlı bir biçimde geliştirilmesi mümkündür.
Öte yandan, organize turizm aktivitelerinden bağımsız hareket eden bireysel turist figürünün
daha çok tercih ettiği 3 yıldızlı ve özel belgeli tesis (butik otel) kapasitesinin ise İstanbul’da
hem niceliksel hem de niteliksel olarak gelişime daha açık bir kapasite olduğu söylenebilir.
Küçük

otellerin

yığılma

gösterdiği

Tarihi

Yarımada

bünyesinde

bu

açıdan

değerlendirilebilecek önemli bir yapı stoku bulunmaktadır. Bu stok değerlendirilmeli, yerel ve
orta ölçekli yatırımcıyı desteklemeye dönük projelerle butik otel gelişimi yönlendirilmelidir.
Ancak, sadece konaklama tesislerinin ağırlık kazandığı bir yapıdan ve “otel zonları”
yaratmaktan kaçınılmalı, Tarihi Yarımadanın çok çeşitlilik arz eden özgün yapısını sürdüren
karma kullanımlı alanları yaşatmaya özen gösterilmelidir.
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Raporun önceki bölümlerinde kültür üçgeni ve dışında, Anadolu ve Avrupa yakalarında,
konaklama tesislerinin gelişimi ve mevcut stoklara ilişkin düzenlemeler açısından
benimsenmesi gereken temel stratejiler aktarılmıştır. Bu bölümde ise özellikle yukarıda genel
çerçevesi çizilmeye çalışılan yeni trendler bağlamında, sektöre ne gibi roller düştüğü, bu
rollerin mekânsal öngörülerinin nasıl kurgulanabileceği konuları irdelenecektir.
İstanbul'da bulunan toplam 1334 konaklama tesisi içerisinden seçilen 343 tesiste, yetkili iş
yeri sahibi ve / veya yöneticilerle ile yapılmış olan konaklama anketleri, İstanbul'da sektörün
mekânsal gelişim eğilimleri ve beklentilerine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Bu
kapsamda mekânsal öngörülerin oluşturulmasında 4 temel parametre üzerinden hareket
edilmiştir. Bunlar, (1) ziyaretçi/turist profilleri, (2) yıldız sayıları, (3) tesis türleri ve (4)
tesislerin yer seçim kriterleridir.
Öncelikle konaklama tesis türleri ile ziyaretçi profilleri çaprazlanmıştır. Elde edilen sonuçlar
Şekil 9'da yer almaktadır. Anket yapılan tesislerden, verilen seçenekleri, tesislerinde
konaklayan ziyaretçilerin profillerini en iyi tanımlayandan en az tanımlayana doğru
sıralamaları istenmiştir. Bireysel, grup, çocuklu aile ve çift seçeneklerinden oluşan
rezervasyon türlerine göre tesis türleri incelendiğinde öncelikle "bireysel" ve "grup"
seçeneklerinin farklı tesis türleri arasındaki sıralanışlarında belirgin bir ayrışmanın olduğu
saptanmıştır.
Yıldız sınıflaması açısından bakıldığında, özellikle 5 yıldızlı oteller ile Bakanlık ve Belediye
belgeli özel tesisler arasında önemli bir farklılık söz konusudur. Ziyaretçi profilini en iyi
tanımlayan rezervasyon türü olarak "bireysel" ve "grup" yanıtlarının ne oranda birinci sıraya
konulduğuna bakıldığında, 5 yıldızlı otellerde "bireysel" %33, "grup" %50'lik bir orana
sahiptir. Buna karşılık bakanlık belgeli özel tesislerde bu oranlar sırasıyla %39 ve %11,
belediye belgeli özel tesislerde ise %55 ve %11'dir.
Tesis türleri açısından bakıldığında da butik oteller açısından benzer bir sonuç ortaya
çıkmaktadır. Butik otellerde "grup" yanıtı %6 oranında birinci sıraya konulurken, "bireysel"
yanıtı %42 oranında ilk sıraya konulmuştur. Apart otel ve pansiyonlarda "grup" yanıtı ilk
sıraya hiç konulmamış olup, "bireysel" yanıtının ilk sıraya konulma oranları sırasıyla %71 ve
%42'dir. Yine, rezervasyon türü olarak "çift" yanıtı, "grup" yanıtının sıralanışı ile
karşılaştırıldığında benzer bir sonuçla karşılaşılmaktadır. 5 yıldızlı otellerde çift yanıtının ilk
sıraya konulma oranı sadece %5,6 iken, bu oran bakanlık belgeli özel tesislerde %33, belediye
belgeli özel tesislerde %22'dir.
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Şekil 9: Tesis Türlerine Göre Ziyaretçi Profili
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Bu sonuçlar, raporun önceki bölümlerinde de ifade edilen bir argümanı desteklemektedir.
Butik otel, apart otel, pansiyon vb. küçük ölçekli - konsept konaklama tesis türlerinde, grup
rezervasyonlardan ziyade bireysel ya da çift rezervasyonları öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu
tesislerin, büyük ölçekli lüks otellere kıyasla, kendi gezi planını kendisi yapan ve "turistik"
güzergahların dışına çıkmak isteyen yeni "bireysel" turist türüne hizmet ettiğini söylemek
mümkündür.
Konaklama tesisleri anketi kapsamında deneklere mevcut işyerlerinin yer seçiminde hangi
kriterlerin dikkate alındığı sorusu yöneltilmiş, verilen seçeneklerden uygun olanları seçmeleri
istenmiştir. Buna göre denekler toplamda 17 farklı yer seçim kriteri arasından seçimler
yapmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
1. Emlak değerlerinin / kiraların uygunluğu,
2. Tarihi kent merkezine yakınlık,
3. Yeme-içme ve alışveriş mekânlarına yakınlık,
4. Eğlence merkezine yakınlık,
5. Kültür-sanat aktivitelerinin yoğun olduğu alanlara yakınlık,
6. Boğaza / kıyıya yakınlık,
7. Yeşil alanlara / parklara yakınlık,
8. Manzaraya sahip olması,
9. Otellerin yoğunlaştığı bölgede olması,
10. Hızlı ve konforlu toplu taşıma olanaklarının (metro, hafif raylı, metrobüs vb.) varlığı,
11. Güçlü havaalanı bağlantısı,
12. Vapur / İDO iskelesine yakınlık,
13. Gerekli altyapının varlığı,
14. Bölgedeki nüfus yoğunluğunun yüksek olması,
15. Mekânsal olarak yeterli alanın olması,
16. Bölgenin yabancı turistler tarafından tercih ediliyor olması,
17. Bölgenin gelişme potansiyeli taşıması.
Verilen yanıtlar gruplanarak tesis türleri ve yıldız sınıflamalarına göre incelenmiştir. Aktivite
olanakları açısından bakıldığında genel olarak özel tesisler ile 5 yıldızlı oteller arasında temel
bir farklılık söz konusudur. Örneğin kültür-sanat aktivitelerinin yoğun olduğu alanlara
yakınlık seçeneğinde "çok katılıyorum" yanıtının oranı 5 yıldızlı otellerde %11 iken, bakanlık
belgeli özel tesislerde bu oran %31'dir (yaklaşık olarak 3 katı). "Katılıyorum" yanıtları da
eklendiğinde %31'lik bu oran %72'ye çıkmaktadır. Buna göre yaklaşık olarak her dört
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bakanlık belgeli özel tesisin üçü, kültür-sanat aktivitelerinin yoğun olduğu alanlara yakın
olmayı önemsemektedir.
Şekil 10: Tesis Türlerine Göre Yer Seçim Kriterleri – GRUP 1: Aktivite Olanakları
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Aynı kriter açısından hosteller incelendiğinde, "katılmıyorum" ve "hiç katılmıyorum"
yanıtının alınmadığı görülmüştür. Dolayısıyla görüşülen hostellerin tümünün kültür-sanat
aktivitelerinin yoğun olduğu alanlara yakınlık kriterini önemsediği ortaya çıkmaktadır. Bu
sonuçlar, küçük ölçekli konaklama tesislerinin kentin kültürel ve sanatsal aktiviteleriyle
etkileşim halinde olmayı önemsediğini göstermektedir.
Yer seçim kriterleri açısından peyzaj avantajlarına bakıldığında da benzer bir durum söz
konusudur (Şekil 11). Boğaza - kıyıya yakınlık kriterine ilişkin "çok katılıyorum" seçeneğini
işaretleme oranları 5 yıldızlı otellerde %11, bakanlık belgeli özel tesislerde %39'dur (yaklaşık
4 katı). "Katılıyorum" yanıtları da eklendiğinde %39'luk bu oran %78'e çıkmaktadır. Buna
göre yaklaşık olarak her beş bakanlık belgeli özel tesisin dördü, peyzaj avantajlarına sahip
bölgelere yakın olmayı önemsemektedir.
Ulaşım altyapısına ilişkin avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, önceki kriterlere
nazaran farklı bir ilişki söz konusudur. Kültür-sanat aktivitelerine, peyzaj avantajlarına sahip
bölgelere yakın yer seçmek isteyen özel konaklama tesisleri, 5 yıldızlı otellere kıyasla "güçlü
havayolu bağlantısı" kriterini daha az tercih etmişlerdir (Şekil 12).
Bakanlık belgeli özel tesislerde "güçlü havayolu bağlantısı" kriteri için "çok katılıyorum"
yanıtı %17'lik bir orana sahipken, 5 yıldızlı otellerde %28'dir. Buna göre kitlesel turizme daha
açık olan büyük ölçekli tesislerin uluslararası ve şehirlerarası ulaşıma yakın olmayı daha fazla
önemsediği ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan özel tesisler de kent içi ulaşıma önem
vermektedir; zira özel tesislerde vapur-İDO iskelelerine ve raylı sistem, metrobüs vb. toplu
taşıma odaklarına yakın olma arzusu daha yüksektir. Örneğin bu tesislerde vapur-İDO
iskelelerine yakın olma kriteri için "çok katılıyorum" yanıtı %31'lik bir orana sahipken, 5
yıldızlı otellerde bu oran sadece %5,6’dır.
Özellikle kenti bireysel olarak en aktif biçimde gezebilen, daha enerjik ve mobil bir turist
kitlesi olarak gençlerin tercih ettiği hostellerde, kentiçi toplu ulaşım odaklarına yakın olma
kriteri son derece yüksek çıkmıştır. Hostellerin yarısı vapur-İDO iskelelerine ve raylı sistem,
metrobüs vb. toplu taşıma odaklarına yakın olma kriteri için "çok katılıyorum" yanıtı
vermiştir. Diğer taraftan, daha çok peyzaj avantajlarına sahip kuzey kesimlerde ve
sayfiyelerde yer seçmekte olan motel ve apart otellerde bu oranlar görece daha düşüktür. Bu
tür tesislerin haftasonları çiftlerin konaklamayı tercih ettiği (Şekil 9), kentin hengamesinden
uzak olmayı özellikle tercih eden tesisler oldukları göz önünde bulundurulacak olursa, elde
edilen sonuçlar tutarlı gözükecektir.
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Şekil 11: Tesis Türlerine Göre Yer Seçim Kriterleri – GRUP 2: Peyzaj Avantajları
Yeşil alanlara / parklara yakınlık
100%
11.1%

90%

2.9%
17.1%

80%
70%

33.3%
66.7%

3.3%
10.0%

8.3%

16.7%

27.8%

20.0%
22.9%

1.7%

1.5%
12.8%

13.8%

19.2%

20.1%

25.0%

25.0%

36.4%

33.3%

25.0%

60%

16.7%

18.2%
15.2%

33.3%

57.1%

50%

27.8%
22.2%

40%

43.3%

36.0%

33.3%

38.1%

34.3%

75.0%

25.0%

27.3%

33.3%

30%
20%

3.0%
9.1%

14.3%

33.3%

36.1%

33.3%

10%

22.9%

23.3%

3 Yıldızlı

4 Yıldızlı

2.9%

3.3%

50.0%

14.3%
30.5%

26.4%

25.0%

16.7%

33.3%

24.2%

14.3%

0%
1 Yıldızlı

2 Yıldızlı

5 Yıldızlı

Bakanlık Belediye
Belgeli
Belgeli
Özel Tesis Özel Tesis

Manzaraya sahip olma
100%
11.1%

90%
80%

20.0%

33.3%

1.5%

1.7%

19.2%

16.7%

22.2%

3.0%

8.3%
16.7%

15.8%

20.0%

18.2%
42.9%

18.4%

50%

16.7%

40%

20%

38.9%
34.0%

28.6%

18.2%

16.7%
33.3%

33.3%

42.4%
33.3%

36.8%

28.6%
75.0%

66.7%

16.7%

3.0%
50.0%

33.3%

60%

30%

22.2%

16.7%

33.3%

70%

13.3%

5.6%

25.0%

15.2%

27.8%
38.9%
28.6%

10%

33.3%

33.3%

29.6%

28.6%

26.4%

25.0%

30.3%

33.3%

36.4%

16.7%

0%
1 Yıldızlı

2 Yıldızlı

3 Yıldızlı

4 Yıldızlı

5 Yıldızlı

Bakanlık Belediye
Belgeli
Belgeli
Özel Tesis Özel Tesis

Boğaza / kıyıya yakınlık
100%
16.7%

90%
80%

1.5%

5.6%
17.1%

16.7%

16.7%

14.8%
16.7%

33.3%
13.3%

70%

33.3%

17.7%

3.0%
9.1%

8.3%
16.7%

25.7%

28.6%

25.0%

21.8%

3.0%

33.3%

38.9%

50%
25.7%

40%

18.2%
33.3%

38.9%

60%

30%

0.8%
13.4%

22.2%

16.7%
36.0%

53.3%

42.9%

50.0%

39.3%

27.3%

75.0%

66.7%

39.4%

16.7%

33.3%

20%
27.8%

10%

38.9%

31.4%
16.7%

14.3%
30.0%

25.0%

24.7%

27.3%

33.3%

39.4%

14.3%

11.1%

0%
1 Yıldızlı

2 Yıldızlı

3 Yıldızlı

4 Yıldızlı

Tamamen Katılıyorum

5 Yıldızlı

Bakanlık Belediye
Belgeli
Belgeli
Özel Tesis Özel Tesis

Katılıyorum

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

Katılmıyorum

Hiç katılmıyorum

80

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

Şekil 12: Tesis Türlerine Göre Yer Seçim Kriterleri – GRUP 3: Ulaşım Altyapısına İlişkin
Avantajlar
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Şekil 13'te yer alan "bölgedeki" nüfus yoğunluğunun yüksek olması" kriteri yıldız sayıları
sınıflamasına göre değerlendirildiğinde tesisler arasında çok belirgin bir ayrışma
gözlenmemiştir.
"Katılıyorum" ve "çok katılıyorum" yanıtlarının toplam ağırlıkları tüm türler için (1, 2, 3, 4, 5
yıldızlı oteller ve özel tesislerde) %50 ya da %50'nin üzerindedir. Ancak aynı kriter tesis
türlerine göre incelendiğinde, benzer değerlerin otel, öğretmenevi ve pansiyonlarda ortaya
çıktığı görülmektedir. Otel türünün ana kitlenin çok büyük bir kısmını oluşturduğu göz
önünde bulundurulacak olursa, konaklama tesislerinin büyük oranda kent yaşamından kopuk
olmayı tercih etmedikleri ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan bir takım önemli istisnalar da söz konusudur. Daha çok peyzaj avantajlarının
baskın karakterde olduğu lokasyonları tercih eden moteller ile kentin kültür-sanat
aktivitelerinin yoğun olduğu merkez bölgesinde olmayı tercih eden hostel ve butik otellerde,
ilgili kriterin aynı düzeyde yüksek çıkmadığı gözlemlenmiştir.
Bu sonuçları Şekil 14'deki oranlar da desteklemektedir. "Tarihi kent merkezine yakınlık"
kriterine ilişkin grafik, yıldız sayıları ve tesis türleri açısından bir arada incelendiğinde, 5
yıldızlı oteller ve motel türü dışındaki diğer tüm türlerde, "çok katılıyorum" ve "katılıyorum"
toplam oranlarının %50'nin üzerinde olduğu görülmektedir. 5 yıldızlı otellerde "çok
katılıyorum" yanıtının oranı %17 iken, motellerde "tarihi kent merkezine yakınlık" kriteri için
"çok katılıyorum" yanıtını hiçbir tesis vermemiştir.
Motel türü ayrıca "otellerin yoğunlaştığı bölgede olması" kriteri açısından da diğer türlerden
ayrılmaktadır. Konaklama sektörünün bileşeni olan tüm türlerde, aynı sektörden işletmelerle
bir arada olmayı bir avantaj olarak görmek söz konusu iken, motellerde bu kriter için olumlu
yanıt oranı sadece %16,6'dır.
"Emlak değerlerinin uygunluğu" kriteri açısından 5 yıldızlı oteller ve apart otellerde olumlu
yanıt oranı düşük iken, iki-üç yıldızlık oteller, belediye belgeli özel tesisler ve pansiyonlar
için bu oranlar daha yüksektir. Özellikle 3 yıldızlı oteller ile belediye belgeli özel tesislerde bu
oranların %50'nin üzerinde olması dikkat çekmektedir.

82

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

Şekil 13: Tesis Türlerine Göre Yer Seçim Kriterleri – GRUP 4: Sosyal ve Teknik Altyapı
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Şekil 14: Tesis Türlerine Göre Yer Seçim Kriterleri – GRUP 5: Diğer kriterler
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Şekil 14’ün devamı…
Bölgenin yabancı turistlerce tercih ediliyor olması
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"Bölgenin yabancı turistler tarafından tercih ediliyor olması" kriteri yerli-yabancı turist
pazarları ile konaklama tesis türleri arasındaki ilişkiyi anlamada çok önemli bilgiler
taşımaktadır.
Şekil 14'deki "bölgenin yabancı turistler tarafından tercih ediliyor olması" kriteri, yıldız
sayılarına göre incelendiğinde, çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 5 yıldızlı otellerde söz
konusu kriter için "çok katılıyorum" yanıtını veren tesis oranı yalnızca %16.7'dir. Sonuca
"katılıyorum" yanıtları eklendiği durumda bile oran ancak %33,4’e çıkmaktadır. Öte yandan
bu oran bakanlık ve belediye belgeli özel tesislerde sırasıyla %58 ve %62'dir. Sonuçlar tesis
türlerine göre değerlendirildiğinde ise hostellerde %75, butik otellerde %55'lik oranlar göze
çarpmaktadır. Bu sonuçlar şehirle bütünleşen, tarihi kent merkezinin kültürel ve sanatsal
atmosferinden beslenen küçük ölçekli konaklama tesisleri için yabancı turistin ne derece
önemli olduğunu göstermesi açısından son derece değerlidir. Diğer taraftan 5 yıldızlı otellerde
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de "ne katılıyorum ne katılmıyorum" yanıtının %61 olduğu göz önünde bulundurulduğunda,
bu türün daha çok karma bir turist profiline hizmet ettiği sonucuna varılabilir. Görece yerli
turiste odaklı olan türlerse ilgili grafiğe göre moteller ve öğretmenevleridir. Bu sonuçlar aynı
zamanda belediye belgeli özel tesislerin yalnızca yerli turistler ile iş amacıyla şehirde bulunan
düşük bütçeli vatandaşların çok düşük ücretlerle uzun süreli konakladığı tesisler olmadığını,
yabancı turistlere de odaklı bir yapı sergilediğini göstermektedir.
"Bölgenin gelişme potansiyeli taşıması" kriteri açısından bakıldığında 5 yıldızlı oteller, butik
oteller ve öğretmenevleri diğer türlerden ayrışmaktadır. Yıldız sayıları sınıflaması içerisinde
diğer türlerin olumlu yanıt oranı %50'nin üzerinde iken 5 yıldızlı otellerde bu oran %39'dur.
Bu sonuç, 5 yıldızlı otellerin yer seçiminde bölgenin gelişmiş ya da potansiyel taşıyan bir
bölge olmasının diğer türler kadar önemli bir gösterge olmadığını ortaya koymaktadır. Bir
yaklaşıma göre zaten 5 yıldız otel yatırımının kendisi o bölgede gelişimin önünü açmaktadır;
dolayısıyla söz konusu yatırım kendi potansiyelini yaratmaktadır. Öte yandan butik otel ve
öğretmenevi türlerinde de olumlu yanıt oranı %40'ın altındadır. Butik otellerin, buraya kadar
elde edilen sonuçların ışığında, daha çok canlı kent merkezinde yer seçmeye odaklı bir tür
olduğu hatırlanacak olursa, henüz gelişmemiş ancak potansiyel taşıyan bölgelerin de ilgili
türlerin yer seçim kriterleriyle uyuşmadığı anlaşılacaktır.
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Tablo 4: Konaklama Tesisleri Yer Seçim Kriterleri
5 yıldızlı
oteller

Küçük ölçekli
- özel tesisler

Yeme-içme alışveriş mekânlarına yakınlık

**

****

Eğlence merkezine yakınlık

**

****

Kültür-sanat aktivitelerinin yoğun olduğu alanlara yakınlık

**

****

Hızlı ve konforlu toplu taşıma olanakları

****

****

Güçlü havaalanı bağlantısı

****

**

Vapur / İDO iskelesine yakınlık

***

****

Boğaza / kıyıya yakınlık

**

***

Yeşil alanlara / parklara yakınlık

**

***

Manzaraya sahip olma

**

***

Gerekli altyapının varlığı

**

**

Mekânsal olarak yeterli alanın olması

**

**

Bölgedeki nüfus yoğunluğunun yüksek olması

**

**

**

****

****

***

Tarihi merkeze yakınlık

**

***

Bölgenin gelişme potansiyeli taşıması

**

**

Emlak değerlerinin / kiralarının uygunluğu

*

**

Aktivite
Olanakları

Ulaşım
Avantajları

Peyzaj
Avantajları

Altyapı
Avantajları

Bölgenin yabancı turistler tarafından tercih ediliyor olması
Otellerin yoğunlaştığı bölgede olması

Buraya kadar tesislerin yer seçim kriterleri hakkında elde edilen tüm sonuçlar bir arada
değerlendirildiğinde, Tablo 4'deki çıkarımlara ulaşılabilmektedir.
Bu çıkarımlar doğrultusunda ve İstanbul Turizm Ana Planı rapor bütününde aktarılan genel
değerlendirmeler, vizyon, amaç ve stratejiler ışığında İstanbul konaklama altyapısına ilişkin
aşağıdaki mekansal öngörüler ortaya konulabilmektedir:
1. 4 ve 5 yıldızlı otellerin Tarihi Yarımada’nın çeperlerinde kontrollü gelişimine izin
verilmesi; özellikle Zeytinburnu'nda yarımada silüetine zarar vermeyecek önlemlerin
alınması,
2. Beşiktaş ve Şişli’de 4-5 yıldızlı otellerin yoğunlaşmasının kontrol altında tutulması,
özelikle yüksek katlı, büyük kütleli konaklama tesislerinin Boğaziçi’nin siluet
değerlerine daha fazla zarar vermesinin önlenmesi,
3. Anadolu yakasında gelişmekte olan ve özellikle Sabiha Gökçen havaalanı ile ulaşım
bağlantıları güçlü 4-5 yıldızlı konaklama tesislerine gelen turistlerin kültür üçgenine
gitmelerinin kolaylaştırılması,
4. Anadolu yakasının doğu çeperlerine; Avrupa yakasının batısında olduğu gibi önemli
ve büyük bir kongre ve fuar kompleksinin oluşturulması paralelinde Anadolu
yakasının fuar ve kongre mekânlarının bu bölgelerdeki konaklama mekanlarıyla
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denizyolu, raylı toplu taşımacılık sistemleriyle bağlantılarının sağlanması,
5. Anadolu yakasında yeni gelişmekte olan konaklama tesislerinin çevresinde Adalar;
Bağdat Caddesi, Şile gibi bölgelerde gezip keşfedecek kültürel mekanlar, kültür
tesisleri, yeme-içme mekanların geliştirilmesi,
6. Sancaktepe’de gelişme potansiyeli olan sağlık turizmine konaklama olarak hizmet
etmek

üzere

Tuzla,

Pendik,

Ataşehir

civarındaki

konaklama

altyapılarının

değerlendirilmesi, Sancaktepe ile bu yerleşmeler arasındaki ulaşım ilişkilerinin
özellikle raylı sistemlerle iyileştirilmesi,
7. Fatih, Beyoğlu, Üsküdar ve Eyüp’te yer alan 3 yıldızlı ve butik otellerin niteliklerinin
yükseltilmesi, sınırlı olarak geliştirilmesi,
8. Belediye belgeli tesislerin kalite standartlarının denetlendiği sistemin geliştirilmesi,
9. Ev pansiyonculuğu ve konutların kısa süreli kiralama sisteminin yasal düzenleme
altına alınması,
10. Konaklama tesisleri için elverişli olmayan yapı stokunun, bu işlev için kullanılmasının
sınırlandırılması,
11. Konut-konaklama işlevlerinin dengesinin sürekli izlenmesi,
12. Yaşam kalitesi düşük olan ve özelikle Haliç-Küçükçekmece arasında kalan bölgenin
kentsel dönüşümünde turizm sektörünün ucuz, temiz ve gençlik turizmine hizmet
edecek donanıma sahip oteller ile geliştirilmesinin teşvik edilmesi,
13. Geçmiş dönemlerden bu yana İstanbul’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 şekilde çekmesinden yola çıkılarak Adaların yeni
yapılaşmalara konu edilmemesi, mevcut yapı stokunun sınırlı bir biçimde turizm için
elverişli hale getirilmesi, adaların günü birlik turizm karakterinin taşıma kapasitesini
zorlamayacak bir biçimde korunması.

88

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

4.4.2.4 Eğlence, Yeme İçme, Alışveriş Tesisleri, Yerel Pazarlara Yönelik Öngörüler
Eğlence, yeme-içme, AVM-yerel pazarlar anketlerinin sonuçları önceki bölümlerde
aktarılmıştır. Bu bölümde bu üç sektöre ilişkin öngörülere ipucu veren beş ayrı parametre
üzerinden sonuçlar karşılaştırmalı olarak ortaya konulacaktır. Bu parametreler "yer seçim
kriterleri", "tesise ait genel sorunlar", "çalışanların eğitim durumu", "ek personel ihtiyacı" ve
"tesisin geleceğe dönük projeleri"dir (Şekil 15).
Eğlence mekânları ile yapılan anket sonuçları İstanbul'da eğlence tesisleri için turizmin
oldukça önemli olduğunu göstermiştir. "Mevcut işyerinizi burada açmanızda etkili olan
faktörler" sorusu için verilen kriterler arasından işletmelerin en çok tercih ettiği seçenekler
"turistler tarafından tercih ediliyor olması" ve "turistik bölgelere yakınlık" seçenekleridir.
İşletmelerin %29,4'ü bu kriterleri önemsediklerini belirtmiştir. İkinci sırada ise erişilebilirlik
(%26,5) öne çıkmaktadır.
Benzer bir biçimde alışveriş sektöründe de turizm çok önemli bir yere sahiptir. Yer seçim
kriterleri arasında turistik çekim kriteri işletmelerin verdiği yanıtların başında gelmektedir
(%33,1). İkinci sırada yine erişilebilirlik kriteri öne çıkmaktadır (%21,5).
Yeme-içme tesislerinde ise erişilebilirlik ilk kriter olarak saptanmıştır. Bu sektörde tesislerin
%30,6’sı erişilebilirliği, %23,8’i ise turizme ilişkin seçenekleri tercih etmiştir.
Tesislerin sahip oldukları genel sorunlar incelendiğinde, erişilebilirlik sorununun üç sektör
için de en başta geldiği görülmüştür. Alışveriş tesislerinin %60,4’ü, eğlence tesislerinin
%42,1’i ve yeme-içme tesislerinin %27,9’u erişilebilirliğe ilişkin sorunlar yaşadıklarını
belirtmiştir.
Sorun kategorileri arasında ayrıca eğlence tesislerinde güvenlik konusu, yeme-içme
tesislerinde ise belediyelerin düzenlemelerine ilişkin sorunlar öne çıkmaktadır.
Güvenlik konusu turizmin sürekliliği açısından oldukça kritik bir konudur. Özellikle geceleri
eğlence sektörünün yığıldığı kentsel alanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
işletmelere ilişkin denetimlerin arttırılması önem taşımaktadır.
Yeme-içme sektöründe ise tesis önüne masa-sandalye çıkarma, sigara yasağı vb. konularda
yoğunlaşan talep ve öneriler, ilgili belediyelerce değerlendirilmeli, çevre düzeni ve kamu
sağlığı konuları ile eğlence mekânları ve sokakların canlılığının korunması konuları arasında
belirli bir denge aranmalıdır.
Tesislerde çalışanların eğitim düzeyleri incelendiğinde, lise ve üzeri eğitim almış çalışan oranı
alışveriş sektöründe (AVM'lerin etkisiyle) %86,1, eğlence sektöründe ise %66,5’tir. Yeme89

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

içme sektöründe lise üzeri ve lise altı eğitim almış çalışan oranları eşittir. Bu sonuçlara göre
özellikle yeme-içme ve eğlence sektöründe çalışan personelin eğitim seviyesinin
yükseltilmesine yönelik girişimlere ihtiyaç vardır. Sektörlerin kendi bünyelerinde ilgili
meslek liseleri ya da sertifika programlarından eğitim almış, yabancı dil bilen kalifiye eleman
çalıştırması, turizmde hizmet kalitesini ve bununla beraber turist memnuniyetini
yükseltecektir.
Mevcut personelin eğitim kapasitesinin geliştirilmesinin yanında, kentlinin turizme ve
turizmle doğrudan ilişkili sektörlerde yatırım yapma kapasitesinin de arttırılması son derece
önemlidir. Bu konudaki temel strateji "meslek edindirme" ve "iş geliştirme" eğitimleri
olmalıdır. Yerel yönetimin desteklediği eğitim birimlerini güçlendirmek bir başlangıç noktası
olacaktır. Ayrıca merkezi hükümetin ilgili organları, eğitim kurumları ve sivil toplum işbirliği
ile de yeni projeler geliştirmek gerekmektedir.
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Yer seçim kriterleri

Tesisin Genel Sorunları

Çalışanların Eğitim Durumu

Ulaşılabilirlik
Turistik nitelik [2]
Emlak fiy.ın/kiraların uygunluğu [3]
Arsanın yeterli alana sahip olması
Bölgedeki nüfusun yüksek olması
Gerekli altyapının varlığı
Benzer firmalara yakınlık
Diğer [4]

Ulaşıma Altyapısına İliş. Sorunlar [5]
Tek. altyapı-çevre-peyzaj sorun. [6]
Güvenlik sorunları
Belediyelere ilişk. diğer sorunlar [7]
Arsa/binaya ait sorunlar [8]
Tarihi yapıdan kaynaklanan sorunlar
Kalifiye eleman yetersizliği
Tesisin merkezden uzak olması
Rekabet koşullarına ilişk. Sorun. [9]
Turizme ilişkin sorunlar [10]
Diğer ülkesel sorunlar [11]
Diğer

3.4%

6.8%
2.3%
0.0%

10.0%

5.5%
12.3%

10.6%
11.2%
7.1%
1.8%

7.8%

8.8%
5.6%

17.8%
0.0%
10.0%

8.8%
18.3%

13.7%
7.6%

8.1%
1.4%

10.3%

19.1%

5.6%
0.0%
6.4%
0.0%

10.2%
0.0%
5.3%
0.0%
11.1%
0.0%
8.2%

Ek Personel İhtiyacı

Lisanüstü (yüksek lisans + doktora)
Üniversite (yüksekokul + 4 yıllık
lisans)
Lise
İlköğretim
İlkokul

0.4%
21.3%

1.0%
9.7%

Var
Yok

Var
Yok
Fikrim yok

2.8%
12.7%

13.2%

20.5%

30.4%
39.2%

4.8%

17.5%

Gelecek 5 yıl yatırım planı

77.8%
44.8%

46.0%
80.9%

50.9%

86.3%

41.9%

2.0%
29.4%

2.3%

23.8%
33.1%

52.9%

18.3%

33.1%

60.4%
42.1%
26.5%

30.6%

25.7%

21.5%

7.7%

Eğlence
Tesisleri

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

41.3%

27.9%

Eğlence
Tesisleri

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

Eğlence
Tesisleri

16.7%

8.8%

22.2%

19.1%

35.9%

37.6%

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

13.7%

5.1%

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

Eğlence
Tesisleri

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

Eğlence
Tesisleri

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Alışveriş tesisleri anketi hem küçük esnafı hem de AVM'leri kapsamaktadır.
"Turistik bölgelere yakınlık" ve "Turistler tarafından tercih ediliyor olması" yanıtlarını içermektedir.
Kullanılan mekanın, iş yerinin satın alma değeri ya da kirası.
Tur operatörleri anketinde diğer seçeneği, "Yetkili kurumların yönlendirmesi (%4)", "İlgili zincir işletmenin talebi (%2)", "Yasa ve yönetmelikler (%2)", "Kendi binamız olması (%3)" yanıtlarını içermektedir.
"Trafik yoğunluğu", "otopark imkanının bulunmaması / ücretlerinin fazla olması", "toplu taşıma imkanlarının yetersiz olması" vb. yanıtları içermektedir.
"Çevre düzeni / temizliği", "Sokak hayvanları", "Mimari uyumsuzluk", "Işıklandırma yetersizliği", "Caddede umumi tuvalet bulunmaması" vb. yanıtları içermektedir.
"Dışarı masa konaması", sigara yasağı", "Tabela asılması ile ilgili sorunlar", "Ruhsat verilmemesi", "Vergilerin / tabela / eğlence vergisinin yüksek olması", "Altyapı sorunu", "Bürokratik sorunlar", "Belediyeyle ilgili
[7]
sorunlarda muhatap bulunamaması" vb. yanıtları içermektedir.
[8] "Genişleme alanının olmaması", "binanın eski olması" vb. yanıtları içermektedir.
[9] "Benzer firmalara yakınlık", "AVM'ler nedeniyle iş hacminin düşmesi", "tekelci firmaların rekabet ortamını olumsuz etkilemesi", "Seyyar satıcı sorunu", "internet üzerinden indirimli satışlar" vb. yanıtları içermektedir.
[10] "Tanıtım / reklam yetersizliği", "Belgesiz turizm yapılması" vb. yanıtları içermektedir.
[11] "İşsizlik", "enflasyon", "Yakıt fiyatlarının yüksek olması", "ÖTV'nin yüksek olması", "maddi sıkıntılar", "eğitimsizlik" vb. yanıtları içermektedir.

Şekil 15: Eğlence, Yeme İçme, Alışveriş-Yerel Pazarlar Anket Sonuçları Genel Değerlendirme
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Bu bağlamda küçük ve orta ölçekli sermayedarın desteklenmesi konusu da öne çıkmaktadır.
Şekil 15
Yer seçim kriterleri

Tesisin Genel Sorunları

Çalışanların Eğitim Durumu

Ulaşılabilirlik
Turistik nitelik [2]
Emlak fiy.ın/kiraların uygunluğu [3]
Arsanın yeterli alana sahip olması
Bölgedeki nüfusun yüksek olması
Gerekli altyapının varlığı
Benzer firmalara yakınlık
Diğer [4]

Ulaşıma Altyapısına İliş. Sorunlar [5]
Tek. altyapı-çevre-peyzaj sorun. [6]
Güvenlik sorunları
Belediyelere ilişk. diğer sorunlar [7]
Arsa/binaya ait sorunlar [8]
Tarihi yapıdan kaynaklanan sorunlar
Kalifiye eleman yetersizliği
Tesisin merkezden uzak olması
Rekabet koşullarına ilişk. Sorun. [9]
Turizme ilişkin sorunlar [10]
Diğer ülkesel sorunlar [11]
Diğer

3.4%

8.8%

6.8%
2.3%
0.0%

5.6%

18.3%

10.0%

5.5%
12.3%

10.6%
11.2%
7.1%
1.8%

17.8%
0.0%
10.0%

7.8%

8.8%

13.7%
7.6%

8.1%
1.4%

10.3%

19.1%

5.6%
0.0%
6.4%
0.0%

10.2%
0.0%
5.3%
0.0%
11.1%
0.0%
8.2%

Ek Personel İhtiyacı

Lisanüstü (yüksek lisans + doktora)
Üniversite (yüksekokul + 4 yıllık
lisans)
Lise
İlköğretim
İlkokul

0.4%
21.3%

1.0%
9.7%

2.8%

30.4%
39.2%

4.8%

17.5%

Var
Yok

77.8%
44.8%

80.9%

86.3%

2.0%
29.4%

2.3%

23.8%
33.1%

52.9%

18.3%

33.1%

60.4%
42.1%
26.5%

30.6%

25.7%
27.9%

21.5%

7.7%

Eğlence
Tesisleri

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

Eğlence
Tesisleri

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

Eğlence
Tesisleri

16.7%

8.8%

22.2%

19.1%

13.7%

5.1%

Yeme İçme
Tesisleri

Alışveriş
Tesisleri

Eğlence
Tesisleri

Yeme İçme
Tesisleri

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Alışveri
Tesisler

Alışveriş tesisleri anketi hem küçük esnafı hem de AVM'leri kapsamaktadır.
"Turistik bölgelere yakınlık" ve "Turistler tarafından tercih ediliyor olması" yanıtlarını içermektedir.
Kullanılan mekanın, iş yerinin satın alma değeri ya da kirası.
Tur operatörleri anketinde diğer seçeneği, "Yetkili kurumların yönlendirmesi (%4)", "İlgili zincir işletmenin talebi (%2)", "Yasa ve yönetmelikler (%2)", "Kendi binamız olma
"Trafik yoğunluğu", "otopark imkanının bulunmaması / ücretlerinin fazla olması", "toplu taşıma imkanlarının yetersiz olması" vb. yanıtları içermektedir.
"Çevre düzeni / temizliği", "Sokak hayvanları", "Mimari uyumsuzluk", "Işıklandırma yetersizliği", "Caddede umumi tuvalet bulunmaması" vb. yanıtları içermektedir.
"Dışarı masa konaması", sigara yasağı", "Tabela asılması ile ilgili sorunlar", "Ruhsat verilmemesi", "Vergilerin / tabela / eğlence vergisinin yüksek olması", "Altyapı sorun
[7]
sorunlarda muhatap bulunamaması" vb. yanıtları içermektedir.
[8] "Genişleme alanının olmaması", "binanın eski olması" vb. yanıtları içermektedir.
[9] "Benzer firmalara yakınlık", "AVM'ler nedeniyle iş hacminin düşmesi", "tekelci firmaların rekabet ortamını olumsuz etkilemesi", "Seyyar satıcı sorunu", "internet üzerinden
[10] "Tanıtım / reklam yetersizliği", "Belgesiz turizm yapılması" vb. yanıtları içermektedir.
[11] "İşsizlik", "enflasyon", "Yakıt fiyatlarının yüksek olması", "ÖTV'nin yüksek olması", "maddi sıkıntılar", "eğitimsizlik" vb. yanıtları içermektedir.

Şekil 15'de de görüldüğü gibi, eğlence, yeme-içme ve alışveriş sektörlerinde geleceğe dönük
yatırım yapma konusunda belirli bir dinamizm söz konusudur. Öncelikle bu dinamizmin
desteklenmesi gerekmektedir. Buna ek olarak yeni işletme yatırımlarını teşvik edecek hibe ve
uzun vadeli kredi imkânlarına da ihtiyaç vardır. İstanbul’da turizme ilişkin yatırımların tarihi
doku ile kolaylıkla bütünleşebilen ve hatta bu yapı stokunun değerlendirilmesi açısından da
önemli fırsatlar sunan küçük ölçekli, nitelikli tesislerin kapasitesini arttıracak biçimde
yönlendirilmesi gerekmektedir. Konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş sektörülerinin
tümü bütünleşik olarak, söz konusu bakış açısıyla bir arada düşünüldüğünde, ‘kimlikli’
çevrelerde ve yapılarda konaklama ve kentin ‘özgün kimliğini’ yakından tanıma ve ‘tatma’
olanağı sağlaması bakımından, bu tür küçük ölçekli tesislerin özellikle kültür turizmi
açısından sağlayacağı avantajları göz ardı etmek mümkün değildir.
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Özellikle alışveriş sektöründe yukarıda sözü edilen "ölçek" konusu çok önemli bir tartışma
konusudur. İstanbul'da son 10-12 yıl içerisinde AVM'lerin sayısı hızla artmakta, buna karşın
yerel pazarlar önem ve güç kaybetmektedir.
Raporun önceki bölümlerinde, arasta çarşısı, bakırcılar çarşısı, geleneksel çarşı ve semt
pazarları, hanlar bölgesi, kapalı çarşı, mısır çarşısı, sahaflar, önemli ticaret aksları ve
AVM'lerle yapılan anket sonuçları aktarılmıştır. İlgili bölümde de değinildiği gibi, yerelgeleneksel pazarlar (YGP), AVM'lere nazaran turizmle çok daha organik bir bağa sahiptir.
AVM'lerin belirli bir grup turist açısından önemli bir çekim odağı konumunda olduğuna
ilişkin söylem, araştırma sonuçlarıyla çelişmiştir. Anket sonuçları, AVM'lerin daha çok kentli
nüfusun oluşturduğu iç pazara yönelmiş, geleneksel işletmelerinse turizmle daha organik bir
bağa sahip olduğunu göstermiştir. Öte yandan AVM'ler YGP'lerin varlığını tehdit eden bir
unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Tekrar hatırlanacak olursa, yer seçim kriterleri açısından AVM'ler öncelikle erişilebilirlik ve
nüfus yoğunluğu kriterini dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. İşletmelere son 5 yılı nasıl
değerlendirdikleri sorulduğunda AVM'lerde "daha kötü durumda" cevabı veren deneklerin
oranı %32 iken, YGP'lerin yarısı "daha kötü durumda" yanıtını vermiştir. Dolayısıyla
geleneksel alışveriş odaklarında işletmeler AVM'lere nazaran son beş yılı sektör açısından
daha olumsuz bir biçimde değerlendirmiştir. Anket kapsamında işletmelere sektörün 5 yıl
sonraki durumuna ilişkin görüşleri de sorulmuştur. Benzer bir sonuç bu soru için de
geçerlidir. Zira AVM'ler sektörün önündeki 5 yıla daha iyimser yaklaşırken, YGP'ler
AVM'lere kıyasla daha karamsar bir tablo görmektedir. İşletmelere "sektörün bugünkü
sorunları" sorulduğunda AVM'lerden alınan yanıtlar arasında ilk sırada "AVM'lerin fazla
olması - yan yana açılması" yanıtı olmuştur. Tesisler ayrıca "ithalatta sorunlar olması",
"tanıtımın yetersiz olması" gibi atıl kapasitelere işaret eden sorunlar da tanımlamıştır.
Diğer taraftan YGP'lerse, "korsan kitapçıların/taklitçilerin çoğalması (haksız rekabet)", "ithal
Çin mallarının gelmesi (baş etmesi güç ucuzluk)", "müşterilerin azalması", "ürün/hizmet
kalitesinin düşük olması", "üreticilerin korunmaması", "giderlerin yüksek olması", "fiyatların
istikrarsız olması", "vergilerin/KDV'nin yüksek olması", "alım gücünün yetersiz olması",
"altın/döviz fiyatlarının dengesiz olması" gibi sorunlar tanımlamışlardır. Bu sorunlara ayrıca
"esnafın/elemanların eğitimsiz olması", "kalifiye eleman bulunamaması", "turistlere iyi
davranılmaması" vb istihdam kapasitesi ve niteliğine ilişkin sorunlar da eklenmektedir.
Özetle, İstanbul'da yeni AVM yatırımlarının kurgulanmasında ihtiyaç ve talep analizlerinin
çok iyi yapılması ve küçük girişimcinin zor durumda bırakılmayacağı çözümlerin tercih
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edilmesi bir ilke kararı olarak benimsenmek zorundadır. AVM’lerin yer seçimlerinin kentin
ihtiyaçları gözetilmeden gerçekleşmesi kentin iktisadi geleceği açısından da çok büyük bir
problem alanı haline gelebilecektir. Birbirine ve geleneksel çarşılara/merkezlere çok yakın
AVM’lerin yalnızca çarşıları tehdit etmediği, aynı zamanda kentsel ve turistik erişiminin
önünü tıkayan, trafik sıkışıklığına sebep olan bir boyutu da vardır.
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4.4.2.5 Sergi, Kongre, Festival ve Diğer Kültür Sanat Tesislerine Yönelik Öngörüler
İstanbul’a gelen turistler için kentteki deneyim çeşitliliğini arttırmak bu planın temel
hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan kentin kültürel altyapısının
güçlendirilmesi, turiste sunulan olanakların çeşitlendirilmesi, farklı çekim odaklarının
yaratılması ve gerekli bilgilendirme ile bunların turiste tanıtılması, sürprizlerle dolu ve kaliteli
bir kentsel çevrenin oluşturulması ve gece ekonomisi ile canlı bir kentsel/kültürel yaşamın
desteklenmesi önem taşımaktadır. Dolayısıyla; İstanbul’da yerel ve merkezi düzlemde kültür
ve sanat projelerini, çağdaş bir anlayışla kurulacak müzeleri, yenilikçi sanatçıları ve sanat
topluluklarını, festivalleri ve kültürel/sanatsal etkinlikleri desteklemek, kültür ve sanat
etkinlikleri için mekânsal olanaklar yaratmak ve tarihi yapıların kültür ve sanat işlevleri için
kullanımını teşvik etmek bu amaca hizmet edecek stratejiler olarak benimsenmiştir.
Ancak burada bir kez daha vurgulanması gereken önemli bir nokta şudur: kültüre ve sanata
yapılacak bu yatırımlar sadece turist çekmeye yönelik bir zihniyet ile yapılmamalı, salt kültür
ve sanatın tüketimine endekslenmemelidir. Esas olan kentliye olanaklar sunmak, kültür ve
sanata katılımın yanısıra üretimini de desteklemektir. Bu bağlamda, sanata, sanatçıya ve
yaratıcılığın gelişimine yatırım yapılması; kültürel ve sanatsal üretimin desteklenmesi, bu
üretimi çoğaltacak ve çeşitlendirecek kanalların açılması temel hedef olarak benimsenmelidir.
Kentin kültür yaşamına, kültür üretimine yapılacak yatırımlar esasen kentliye, kentlinin
yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlardır ve zaten önceliğin de kentli de olması gerekir.
Kent, önce kentlisi için var olmalıdır. Ancak, yaratılacak değer dolaylı olarak turizmi
tetikleyecektir. Ve hatta kültürel unsurların yerel kent yaşantısının bir parçası olması ve
sadece turist için imal edilmiş olmaması onları turistler için daha da cazip kılacaktır.
Turizmi alternatif türlerle çeşitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak geliştirmek, turistlerin
İstanbul’da kalış sürelerinin uzatılmasını ve/veya tekrar gelmelerini sağlamak bu planın bir
diğer temel hedefidir. İstanbul, zengin tarihi ve kültürel birikiminin yanısıra konumu, sahip
olduğu insan kaynağı ve mevcut deneyimi itibarıyla kongre ve fuar/sergi turizminin
geliştirilmesi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu turizm türleri de önceki
bölümlerde belirtildiği gibi kültür turizmi ile elele giden, kentin sunduğu kültür ve sanat
ortamından beslenen türlerdir.
Bu bölümde kentin kültür-sanat olanaklarının tanımladığı ortamı, kentin festivallerini ve
kongre ve fuar turizmini elde edilen bulgular ve geliştirilen stratejiler çerçevesinde
değerlendirilerek mekânsal öngörülerde bulunulmaktadır.
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Kongre Turizmi
İstanbul’un son yıllarda kongre turizminde dünyada önemli bir konumda yer aldığı çalışmanın
2. ve 3. Bölümlerinde diğer dünya ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak ve sayısal veriler ışığında
açıklanmıştır. İstanbul’un kongre turizminde geldiği aşamayı sürdürebilmesi için kentin kültür
ve sanat ortamını geliştirerek her zaman yaşayan canlı, şenlikli bir kent haline getirmek önem
taşımaktadır. Uluslararası büyük kongre organizasyonlarının seçiminde kolay hava ulaşımı;
en az 3.000 kişilik bir oditoryuma sahip donanımlı bir kongre merkezi; ev sahibi kentin
kültürel aktiviteler ve gezmek, eğlenmek için çeşitli olanaklar sunması; çeşitli fiyat
aralıklarında nitelikli konaklama olanaklarının bulunması ve kent içi ulaşımın kolaylığı gibi
kriterler öne çıkmaktadır. Bunun için kentin kültürel altyapısını geliştirmek, kent içi ulaşım
sorunlarını hafifletecek ve çeşitli odaklar arasında rahat ulaşım imkânları sağlayacak
çözümleri acilen yaşama geçirmek; konaklama tesisleri açısından fiyat çeşitliliği sağlayacak
ve İstanbul’da görece eksikliği tespit edilen 3 yıldızlı ve özel belgeli tesis (butik otel)
kapasitesini arttıracak önlemler gerekmektedir.
Bu çalışma kapsamında kongre turizmi açısından İstanbul’da altı alt bölgenin kongre turizmi
açısından potansiyel taşıdığı tespit edilmiştir. Bunlar; Atatürk Havalimanı çevresinde son 2025 yıldır gelişmiş olan kongre mekanlarıdır. Taksim ve Şişli bölgesi arasında konumlanmış
olan Kongre vadisi İstanbul’un en büyük kapasiteli tesislerine sahiptir. Taksim, Haliç ve
çevresi ile Levent Bölgesi ise iş toplantılarının yapıldığı dört ve beş yıldızlı oteller ile kongre
turizmine katılan bölgelerdir. Anadolu yakasında ise son beş yıldır gelişmekte olan, dört ve
beş yıldızlı otellerin yer seçmeye başladığı, Sabiha Gökçen Havaalanına yakınlığı nedeniyle
önem taşıyan Pendik Bölgesi de ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmanın çeşitli alt bölümlerinde kongre turizmi için stratejik öneriler geliştirilmiştir.
Bunlar;


Kongre ve fuar ile kültür; sağlık ile kültür; alışveriş ile kültür, kurvaziyer ve yat turizmi
ile kültür, gençlik ile kültür turizmleri ilişkilidir. Kültür turizmi, bu turizm türleri arasında
bağlayıcı, ilişki kurucu görev üstlenir.



Anadolu Yakası doğu uçlarının havaalanı bağlantılı fuar ve kongre turizmi için uygun
olduğu kabul edilmiştir.



Fuar ve kongre turistlerin beklentileri ile diğer turizm türleri için gelen turistlerin
beklentileri birbirinden farklıdır. Konaklama ve yeme-içme yatırımlarının bu profiller
bağlamında yapılması önemlidir.
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Özellikle kentin çeperlerinde, konut işlevine sahip alanların sağlıklaştırılması, yeniden
düzenlenmesinde yakın çevrelerinde kongre-fuar alanları gibi işlevlerin geliştirilmesi itici
bir güç özelliği taşıyabilir.

Bölüm 4.4.2.1. İstanbul’da Turizm Sektörünün Gelişmesinde Benimsenmesi Gereken
Mekânsal Stratejiler başlığı altında verilen Tablo 3’de ise her ilçe için geliştirilen turizm
türleri açıklanmakta ve özen gösterilmesi gereken konulara dikkat çekilmektedir. Kağıthane,
Şişli, Pendik ve Kartal kongre turizminin geliştirilmesi önerilen ilçelerdir. Bu kapsamda şu
mekânsal öneriler öne çıkmaktadır:


Kongre turizmini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin doğal,
kültürel ve kentsel peyzaj özelliklerinin dikkate alınması



Mevcut kongre merkezlerinin erişilebilirliğinin güçlendirilmesi



Mevcuttaki büyük ölçekli kongre merkezlerinin bulundukları bölgelerin taşıma kapasitesi
bağlamında gelişmelerinin sınırlandırılması



Bu ilçelerdeki talebin daha orta ve küçük ölçekli kongre mekanlarına yönlendirilmesi



Kongre turizminin desteklendiği ilçelerde kültür ve rekreasyon olanaklarının ve
konaklama işlevlerinin entegrasyonlarının sağlanması



Kongre turizminin ve konaklama tesislerinin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir
gelişmenin sağlanması, bu konuda doğal ve yapılı çevre ile uyumlu bir gelişimin
desteklenmesi

Fuarlar
İstanbul’da

günümüzde

fuar

amacıyla

gerçekleştirilmiş

ve

kullanılan

iki

mekân

bulunmaktadır: Beylikdüzü’nde yer alan TÜYAP ve Bakırköy’de konumlanan CNR-EXPO
büyük açık alan gereksiniminden ve ulaşım kolaylığından dolayı Atatürk Havalimanı’na
yakın konum avantajına sahiptirler. Küçük ölçekli fuarlar ve sergiler için uygun alanlara sahip
mekânlar kent içinde talebe göre çeşitli mekanlarda konumlanmaktadırlar. 1/100.000 ölçekli
İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda Pendik’te yapımına başlanan fuar alanı da dahil Silivri ve
Avcılar’da iki yeni fuar ve festival alanı önerilmiştir.
Bu

çalışmanın

4.4.2.1.

Bölümünde

İstanbul’da

Turizm

Sektörünün

Gelişmesinde

Benimsenmesi Gereken Mekânsal Stratejiler başlığı altında verilen Tablo 3’de her ilçe için
geliştirilen turizm türleri açıklanmakta ve özen gösterilmesi gereken konulara dikkat
çekilmektedir. Bu kapsamda fuarların gelişmesi konusunda şu öneriler öne çıkmaktadır:
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Fuar turizmini geliştirmek üzere yapılacak mekânsal düzenlemelerde bölgenin kentsel
peyzajının özelliklerinin dikkate alınması bozulmadan geliştirilmesi



Mevcuttaki büyük ölçekli kongre ve fuarların bölgelerin taşıma kapasitesi bağlamında
gelişmelerinin sınırlandırılması



Bu ilçelerdeki talebin daha orta ve küçük ölçekli fuar mekanlarına yönlendirilmesi



Fuarlara İstanbulluların daha kolaylıkla ulaşabilmeleri için raylı sistem ve denizyolu
ulaşımının güçlendirilmesi



Fuar turizminin yer seçimi ve kapasitelerinde denetimli bir gelişmenin sağlanması, bu
konuda doğal ve yapılı çevre ile uyumlu bir gelişimin desteklenmesi

Festivaller
İstanbul sahip olduğu kültürel miras ve coğrafi konumu ile birlikte bakir, keşfedilmeye açık,
heyecan verici, merak uyandırıcı olmasından kaynaklanan etkilerle, uluslar arası ve yerel
düzlemde ilgi çeken festival etkinliklerinin düzenlenmesi açısından önemli bir merkezdir.
İstanbul’u küresel düzlemde tanıtmak ve çekiciliğini arttırmak açısından uluslar arası kültür
ve sanat festivallerini bir fırsat olarak kullanmak önemli olmaktadır. Bu bağlamda İstanbul’un
kültür ve sanat festivallerine ilişkin vizyonu, ‘İstanbul’un uluslar arası imajını yükselten,
dünya festivalleri ile rekabet edebilen, özgün, farklı, kaliteli, şenlikli, markalaşmış,
gelenekselleşmiş, bütün bir yıla yayılan ve toplumun geniş kesimlerine ulaşabilen, başta
turizm olmak üzere çeşitli sektörleri tetikleyerek yerel ekonomiye katkıda bulunan ve böylece
kentsel refahı ve yaşam kalitesini arttıran ‘Festivaller Kenti İstanbul’ olarak benimsenmelidir.
İstanbul’un kültür ve sanat festivalleri açısından yerleşmiş ve gelişmekte olan bir kapasitesi
bulunmakta ve düzenlenen festival sayısında son yıllarda önemli bir artış gözlenmektedir. Bu
olumlu tabloya rağmen festivallerin organizasyonunda çeşitli kısıtlar bulunmaktadır. Bu
sorunların giderilmesi ve desteklerin arttırılması halinde festivaller daha büyük çaplı ve
uluslar arası camiada daha geniş yer tutan etkinliklere dönüşme potansiyeli taşımaktadırlar.
Hatta bu festivallerin ‘İstanbul Festivalleri’ olarak markalaştırılması İstanbul’un ‘kültür kenti’
imajının güçlendirmesi ve kentin kültür turizmi açısından yarışmacı kapasitesinin
geliştirmesinde önemli rol oynayacaktır. Ayrıca İstanbul’daki festivallerin, destekleyici
aktiviteler (kafeler, restaurantlar vb) ile yoğun ilişkisi ve tarihi mekânlarının cezbedici,
atmosferi gelecekteki festival mekânlarının yer seçiminde dikkate alınmalıdır.
Mevcut ulusal ve uluslar arası çekim gücü olan yüksek kaliteli festivallerin rekabet gücünün
artırılmasının yanısıra kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımı artıracak, toplumun geniş
kesimlerini kucaklayacak, nitelikli yeni etkinliklerin düzenlenmesi için uygun ortamlar
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yaratmak gelmektedir. İstanbul’da var olan özgün mekânların kaliteli etkinliklerin
gerçekleşeceği uygun mekânlar haline getirilmesi ve yeni festival mekânları yaratılması için
şu mekansal öneriler ön plana çıkmaktadır:
Büyük alan gerektiren büyük ölçekli etkinlikler için çeperlerde, küçük ölçekli organizasyonlar
için tarihi kent merkezindeki uygun alanların değerlendirilmesi
Bu kapsamda, tarihi kent merkezinde Salı Pazarı, Haydarpaşa, Haliç kıyıları gibi alanların
kamusal niteliği korunarak, küçük ölçekli açık hava festivalleri için yaratıcılığa açık, geçici
mekanlar olarak kullanılması
Kâğıthane ve Alibeyköy’ün depolama ve sanayi işlevinden dönüşebilecek alanlarının
potansiyel festival alanları olarak değerlendirilmesi
Uluslar arası nitelikteki köklü İstanbul Festivalleri için çok fonksiyonlu, donanımlı bir festival
ve kültür merkezinin kente simgesel bir değer de katacak kültür projesi olarak tasarlanması
düşünülebilir. Ancak bununla kasdedilen emlak-geliştirme amaçlı, yıldız mimarlar elinden
çıkmış, gösterişli, kenti pazarlamaya yönelik büyük ölçekli bir kentsel proje üretmek değildir.
Asıl olan gerçek ihtiyaçlara yönelik kentin kültür yaşamına katkıda bulanacak, kültürün
sergilenmesi, paylaşılmasının yanısıra üretimi için de alan açacak; bir küvoz niteliğinde
olacak kültür kurumlarının ve mekanlarının oluşturulmasıdır.
Daha büyük alan gereksinimi olan açık hava festivalleri için ise kent çeperlerinde alternatif
alanlar gerekmektedir. Bu işlev için İstanbul’un Batı yakasında Hazerfen Havaalanı, Doğu
yakasında Formula 1 Alanı ve Maltepe Bölge Parkı da uygun seçeneklerdir.
Festival izleyici tabanının genişletilmesi ve festivallerin sosyal ayrışmanın etkilerini hafifletici
bir araç olarak kullanılmasında tanıtım, katılım, erişilebilirlik, çeşitlilik, yaygınlık anahtar
kelimeler olarak ön plana çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile festivallerin ulusal ve uluslararası
ölçekte topluma daha iyi tanıtılması, ucuz katılım olanakları sağlanması, festivallerin kent
çeperlerinde de düzenlenmesi ve festival mekânlarının kentin her yerinden kolay erişebilir
olması bu etkinliklere daha fazla kişinin katılımını mümkün kılacaktır. Bunun yanı sıra
festival etkinliklerini, kentteki diğer kültürel aktiviteler ile bütünleştirerek, etkinliklere
katılmak için gelenlere kentin sahip olduğu diğer potansiyelleri de tanıtma imkanı doğacaktır.
Bu

çalışmanın

4.4.2.1.

Bölümünde

İstanbul’da

Turizm

Sektörünün

Gelişmesinde

Benimsenmesi Gereken Mekânsal Stratejiler başlığı altında verilen Tablo 3’de her ilçe için
geliştirilen turizm türleri açıklanmakta ve özen gösterilmesi gereken konulara dikkat
çekilmektedir. Bu kapsamda büyük festivaller için uygun ilçeler olarak; Büyükçekmece,
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Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla ilçeleri öne çıkmaktadır. Festivaller ile ilgili olarak yukarıda
ifade edilenlere ilave edilmesi gereken mekânsal öneriler ise ulaşılabilirlik ile ilgilidir. Bu
konuda

geliştirilen

strateji;

İstanbulluların

festival

aktivitelerine

daha

kolaylıkla

ulaşabilmeleri için bu alanlara özellikle raylı sistem ve denizyolu ulaşımının güçlendirilmesi
şeklinde ifade edilmektedir.
Kültür – Sanat Ortamı
Bu çalışmanın önceki bölümlerinde de geniş biçimde aktarıldığı üzere dünyada turistlerin
davranış ve beklentilerine ilişkin eğilimler hızla değişmektedir. Turistler artık “turist balonu”
ya da “turist köpüğü” olarak anılan turizme yönelik olarak geliştirilmiş ya da “turistikleşmiş”
alanlardan ziyade kentin kimliğini oluşturan atmosferi solumayı, kentin gündelik yaşamına
karışarak, o “kentin ruhunu” deneyimlemeyi tercih etmektedirler. Kentin kültürel yaşamı,
kentteki sanat ortamı, kuşkusuz, o “kentin ruhunu” oluşturan unsurlar arasında önemli bir yere
sahiptir.
Öte yandan, dünyada değişen eğilimler kültür ve sanatı pek çok kentte yaşam kalitesini
yükseltme, yaratıcılığı geliştirme, toplumsal bütünleşme ve ekonomik kalkınma stratejilerinin
merkezine koymuştur. Dünya turizminde de bu değişimlere paralel yeni eğilimler, yeni
anlayışlar ortaya çıkmış; kentler kültürel değerlerini ön plana çıkaran turizm politikaları
izlemeye başlamışlardır. Artık iyi korunmuş bir tarihi çevrenin ve anıtsal yapıların yanı sıra,
kentin sunduğu kültür ve sanat ortamı da kentlerin kimliğini, ruhubu oluşturan önemli bir
unsur olarak öne çıkmaktadır. Müzeler, tiyatrolar, sinemalar, konser salonları, gösteri
merkezleri, galeriler, sanat atölyeleri, kültür merkezleri, kütüphaneler vb. kurumlar bu
ortamın en önemli bileşenleridir. Bu bağlamda, İstanbul’un tarihi mirasının korumasının
yanısıra kültür kurumlarının ve altyapısının geliştirilmesine yönelik stratejiler, kentin zengin
bir kültür ve sanat ortamına sahip olması açısından önem taşımaktadır.
Müzeler
Bu kurumlar arasında müzeler özel bir yer tutmaktadır. Günümüzde müzeler sadece
toplumların kimliğini oluşturan geçmişe ait bilgi, belge ve eserleri saklamaya, korumaya ve
sergilemeye yönelik nesne-odaklı kurumlar olmaktan çıkmışlardır. Müzeler, artık toplum
hizmetinde ve toplumun gelişmesi için çalışan, halka açık, insanlığın maddi ve maddi
olmayan kültürel mirasını ve ortamını eğitim, inceleme ve zevk için elde eden, koruyan,
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araştıran, anlatan ve sergileyen kar amacı gütmeyen kurumlar” olarak tanımlanmaktadır1. Bu
yönleriyle müzeler sadece turizmin gelişmesine kaynaklık etmezler, daha da önemlisi
kentlinin hizmetinde olan önemli kültür ve eğitim kurumlarıdırlar.
Bu nedenle, müzeler kent kültürünün ve kültür turizminin önemli bir bileşini olarak
görülmekte, pek çok kentin kültürel stratejilerinin temel unsurları olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Müzeler gerek koleksiyonları, gerek düzenledikleri sergiler ve çeşitli
aktiviteler ile hem kent sakinleri, hem de kentin yerli, yabancı ziyaretçileri için önemli birer
çekim odağıdırlar.
Onca tarihi birikimine rağmen, İstanbul’un uluslar arası düzeyde ilgi çeken müze sayısı son
derece azdır; bunlar dahi yeterince ziyaret edilmemektedir. Oysa bugün birçok kent
müzeleriyle de anılmaktadır.2 Mevcut müzeleri daha çok ziyaretçi çeker hale getirecek
yenilikçi düzenleme ve girişimler yapmak, müze sayısını artırmak, türleri çeşitlendirmek,
çağdaş sanat müzeleri kurmak ve uluslar arası düzeyde sergilere ev sahipliği yapmak kentlerin
önemli kültürel gelişim ve tanıtım stratejileri arasında yer almaktadır.
İstanbul’da bu tür girişimler henüz kamu politikalarının yeterince gündeminde değildir. Oysa
Avrupa kentlerinde kamu bu girişimlere öncülük etmekte, kurulan kamu-özel sektör
ortaklıkları ile kültürel projelere destek vermektedir. İstanbul’un uluslararası düzlemde
tanınırlığını arttıracak ve ilgi çekecek çağdaş müzelerin, sergi vb organizasyonların kamu
tarafından desteklenmesi ve çeşitli yöntemlerle teşvik edilmesi; hem kentlinin sanat ve kültür
ile buluşması, hem de İstanbul’un giderek miras, kültür ve sanatı gezi amaçlarının ve
güzergahlarının belirleyicisi olarak gören ‘kültür gezginlerinin’ menziline daha çok
girebilmesi, ziyaretçi çekme potansiyelinin arttırılması ve gelen turistin kalış süresini
uzatması açısından önemlidir.
Bu kapsamda,


İstanbul’da mevcut müzelerin nesne-odaklı yaklaşımdan ziyaretçi-odaklı yaklaşıma
geçmesine yönelik düzenlemeler yapılması,



Müzelerin koleksiyonlarını geliştirebilmeleri için kaynak sağlanması ve gelir getirici
aktiviteler yapabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılması,



Çağdaş bir anlayışla kurulacak müzeleri desteklenmesi,

1

Uluslararası müzecilik çevrelerinde kabul edilen tanım, ICOM – International Council on Museums’un
(Uluslararası Müzeler Konseyi) 2007’de benimsediği tanımdır. Bkz: http://icom.museum/the-vision/museumdefinition/
2
Bunlar arasında en önemli örnekler olarak Londra’da Tate Modern ve British Museum ile Bilbao Guggenheim
Müzesi, Vienna-Museum Quarter, Frankfurt-Çağdaş Sanat Müzesi vb. Sayılabilir.
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İstanbul’un zengin tarihi ve kültürel mirasını yansıtacak tematik müzelerin ve kültür
gezi güzergâhlarının ayrıntısıyla tasarlanması ve her temanın bölgeye ait
özgünlüklerin korunarak geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Örnek olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı dönemlerine tanıklık etmiş, Boğaziçi ve
Haliç’in sosyo-mekansal yapılarının ve İmparatorluk başkentinin kültürel arka planının
çağdaş yöntemlerle anlatıldığı ve sergilendiği Boğaziçi Medeniyeti ve Haliç Medeniyeti
Müzeleri, Mimar Sinan’dan günümüz çağdaş Türk mimarlarına uzanan, İstanbul’un mimarlık
ve yerleşme kültürünün öyküsünü sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve siyasi arka planı
ile birlikte anlatan Kent ve Mimarlık Müzesi vb müzeler hem kültür turistinin, hem de
kentlilerin İstanbul’u gerçek değerleriyle kavramasında aracı olacaktır.
Beykoz’da kurulabilecek bir cam sanatı müzesi, bir imparatorluk sanatı olarak camın
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e evrimine tanıklık etmiş olan bu yerleşmenin sanayi kimliğinin
kültür ekseninde dönüştürülmesi açısından önemli bir ateşleyici olabilecektir. Haliç kıyıları,
Salıpazarı Limanı, gibi bölgeler tarihi kent merkezinde yer alması gereken müzeler için ideal
yerler olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda tarihsi mirasın bakım ve onarımını
yaygınlaştırmak; endüstri mirası yapıların kültür ve sanat amaçlı kullanımını desteklemek;
tematik kültür güzergâhlarını geliştirmek3, Boğaziçi ve Haliç uygarlığını tanıtmak,
İstanbul’un mit envanterini çıkarmak gibi projeleri önem taşımaktadır.
Kültür Altyapısı
Kentin kültür –sanat ortamının diğer bileşenleri tiyatrolar, operalar, konser salonları, gösteri
merkezleri, sanat galerileri, kültür merkezleri ve kütüphanelerdir. Tıpkı müzelere için olduğu
gibi bu altyapılarda öncelikle kentlilere hizmet eder. Ancak yerli, yabancı ziyaretçiler içinde
kenti ziyaret edenler için de bir çekim unsuru oluşturur, kenti ziyaret etme nedeni olabilirler.
Ayrıca, turistlerin gittikleri kentler de daha fazla kalma ya da tekrar gelme isteğini
uyandırırlar. Kentin canlı, şenlikli bir ortama sahip olmasında önemli bir rol oynarlar.
İstanbul’da bu altyapının mekansal dağılımının belirgin bir özellik göstermektedir: Bu
altyapının, dolayısıyla kültür-sanat aktivitelerinin ezici bir çoğunluğu “Kültür Üçgeni” olarak
adlandırdığımız, Tarihi Yarımada, Eyüp Merkez, Beyoğlu ve kısmen Şişli, Beşiktaş, Üsküdar
ve Kadıköy’den oluşan bir bölgede yığılma göstermektedir. Beyoğlu bu bölgenin kalbi
konumundadır. Tarihten gelen metropolün kültürel odağı olma rolünü halen sürdürmektedir.
Hem Anadolu, hem de Avrupa yakasında Kültür Üçgeninin dışındaki alanlar kültür-sanat
3

Örneğin Anastassius surlarının, Boğaziçi Uygarlığı’nın, Saray Bahçelerinin ve İstanbul’un antik suyollarının
izinlerini sürmek gibi.
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altyapısı açısından oldukça fakir bir durumdadır. Sadece kütüphaneler, kültür merkezleri ve
kısmen de sinemalar Kültür Üçgeni dışında, kentin çeperlerinde yer almaktadırlar. Kültür
Üçgenine yönelik olarak 4.3.4.6 Değerlendirme: Turizm Altyapılarına Yönelik Temel
Stratejiler bölümünde kültür ve sanat işlevlerine ilişkin şu stratejilere yer verilmiştir:


Tarihi yapıların kültür-sanat ile işlevlendirilmesi,



Kentlinin ve turistlerin kullanımına açık olan kamusal alanların desteklenmesi ve
güçlendirilmesi ve sanat ve kültür ile işlevlendirilmesi,



Mevcut özgün yapı stokunun ve sanayi mirasının korunarak kültürel fonksiyonlara,
kültürel ve yaratıcı endüstrilerinin kullanımına yönelik yeniden işlevlendirilmesi.



Çağdaş bir anlayışla kurulacak müzeleri desteklenmesi,



Yenilikçi sanatçıların ve sanat topluluklarının desteklenmesi,



Festivallerin ve kültürel/sanatsal etkinliklerinin desteklenmesi,



Kültür üçgeninde daha fazla buluşma mekânlarının yaratılması.

Kültür Üçgeni dışında yer alan kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulan bu
alanlarda ise kültür-sanat aktivitelerinin çeperlerde de yaygınlaşması, kültürün hem, üretimine
hem tüketimine aktif katılımın sağlanmasına yönelik olarak


kentilerin ve özellikle gençlerin ve çocukların üreterek zaman geçirebilecekleri
atölyeler, spor ve kültür-sanat alanları sergi mekanları ve kısa süreli ve dönüşümlü
kurs vb. alternatifler için mekanlar geliştirmesi



Desantralize olması öngörülen sanayi mekanlarının fiziksel koşullarına bağlı olarak
kültür-sanat ve kültür / yaratıcı endüstriler altyapısı için kullanılması,

ilkeleri benimsenmiştir.
Burada Kültür Üçgenine ilişkin bazı önemli noktalara değinmekte yarar bulunmaktadır.
Kentin merkezinini teşkil eden, kentin en önemli anıtlarını ve tarihi kent mekanlarını içeren
bu alan kuşkusuz birçok bakımdan eşsiz bir bölgedir ve çok kıymetlidir. Tam da bu nedenle,
turizm açısından da başlıca çekim noktasıdır. Bölgeye sadece turistler değil, bu sektörde
faaliyet gösteren küçüklü büyüklü firmalar ve giderek büyük yatırımcılar ilgi göstermektedir.
Bu durum bölgenin gelişmesi için bazı fırsatlar sunsa da, aynı zamanda giderek top yekûn
‘turistikleştirilmesi’ (tourismification) ve kentlinin yaşamına yabancılaşması gibi dikkate
alınması gereken önemli bir tehdit içermektedir. Örneğin, Beyoğlu sadece turiste değil, tüm
kentliye hizmet eden önemli bir kültür odağıdır. Ayrıca, kültürel ve yaratıcı sektörlerde
faaliyet gösteren küçük ölçekli firmaların ve bu sektörlerde çalışan kişilerin yaşamak,
çalışmak ve eğlenmek için seçtiği bir bölgedir. Bu bölgenin gerek kentli, gerekse de turist
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açısından çekiciliğinin aslî nedeni renkli ve canlı kültürel atmosferidir. Bu atmosferin
korunması hem kentsel yaşam, hem de turizm açısından bir zorunluluktur. Dolayısıyla
kültürel ve yaratıcı sektörlerin de kümelendiği bu tarihi bölgelerde ‘karma’ kullanımlar
hedeflenmeli ve turizmin emlak ve kira fiyatlarını arttırıcı ve bu bölgelere kimliğini veren asli
unsurları ‘yerinden edici’ etkilerini önleyecek tedbirler alınmalıdır.
Birçok Avrupa kentinde ve özellikle İngiltere’de çöküntü alanı haline gelmiş eski kent
merkezleri ‘Kültür Mahalleleri’ (Cultural Quarters) ilan edilerek kamu öncülüğünde yeniden
canlandırılmaya çalışılmakta; ‘kültürel ve yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren küçük ölçekli
firmaların ve bu sektörlerde çalışan kişilerin söz konusu alanlarda yer seçmesini teşvik edecek
önlemler alınmaktadır. İstanbul’da da kamu öncülüğünde izlenecek benzer politikalar, hem
Beyoğlu’ndaki gibi ‘kendiliğinden’ ortaya çıkan bu tür oluşumların korunması, hem de kentin
çeşitli bölgelerinde çöküntüye uğramış diğer tarihi alanların yeniden hayata kavuşturulması
açılarından önem taşımaktadır. Bu tür politikalar, hem kültür turizmi açısından; hem de
İstanbul’un giderek kent ekonomilerinde önemli yer tutan kültürel ve yaratıcı sektörler için bir
‘kuvöz’ olması bakımından önemlidir. Ancak gene burada dikkat edilmesi gereken nokta
tarihi alanları yeniden hayata kavuşturmaktan anlaşılanın bir soylulaştıma operasyonu haline
gelmemesi ve yerinden etme ile sonuçlanmamasıdır. Maharet bu tür alanları sakinleri ile
birlikte koruyabilmektedir. İster konut nüfusu olsun, ister mevcut küçük işletmeler ya da
zanaat-odaklı küçük üreticiler olsun söz konusu alanların sakinlerinin kapasitesini geliştirmek
ve yerlerinde kalabilmelerini sağlamak birinci öncelik olmalıdır.
Esasen artık istenilen İstanbul’a turistleri değil gezginleri çekmek olmalıdır. Bir başka
deyişle, hedeflenmesi gereken İstanbul’u gerçekten tanımak, anlamak isteyecek nitelikteki
insanlara erişmek olmalıdır. Hedeflenen salt kültür turizmini geliştirmek olmamalı, turizme
kültürel bir yaklaşımla bakılmalıdır. Kültürel turizmden anlaşılan sadece miras alanlarının ve
müzelerin, kiliselerin, camilerin gezilip görülmesinin ötesine geçmelidir. İstanbul yemek
kültürü ile kültürel peyzajı ile, kentlisi ile, gündelik yaşamı ile olduğu kadar çağdaş kültürel
üretimiyle de deneyimlenmeli, keşfedilmelidir; her turist bir kaşif haline gelmelidir.
Bunun için İstanbul bekli de önce ‘kendini yeniden keşfetmeli’dir. Kentin mutfağından el
sanatlarına,

meyhanelerinden

kahvehanelerine,

şarkılarından

şiirlerine,

giysilerinden

mimarisine, mor salkımından erguvanına ve bin bir çeşit bitki türüne kendine özgü olan, diğer
kentlerden farklı nesi varsa ortaya çıkarılmalıdır. Bir başka deyişle, kentin tüm yerel
kaynakları, somut mirası kadar, somut-olmayan mirası da keşfedilmeye değerdir. Ancak
burada ana amaç bu kültürel değerleri ticarileştirmek, turizmin hizmetine sunmak değildir. Bu
değerleri keşfetmek, korumak, yeni yorumlarla yaşatmak ve geliştirmek öncelikle kentin
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kimliğine ve belleğine sahip çıkmak demektir. Böyle bir farkındalık belki de bu yerel kültürel
kaynaklar ile turizm arasında daha organik, daha gerçek ve daha yaratıcı bağlar kurmanın,
dolayısıyla bu değerlerin aşırı ticarileşerek yozlaşmasının önüne geçebilmenin de en önemli
yoludur.
Yukarıda geliştirilen öneriler, dünyada sermayeyi, yatırımları ve zengin turistleri çekmek için
kıyasıya yarış halinde olan kentler arasında turizm gelişimleri bakımından son yıllarda öne
çıkan İstanbul için temel bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadır. İstanbul için geliştirilen bu
politikalarda, dünyada turizm eğilimlerinde özgün ve tekil olana yönelişin artması temel
yönlendirici olmuştur. Aynı şekilde Dünya’da giderek tarihi, kültürel mirasları ziyaret
etmenin, sanatsal ve kültürel aktiviteleri izlemenin en önemli seyahat nedenleri arasında
sayılması da politikalara yön veren önemli eğilimlerdir. Turizmden kısa vadede elde edilecek
gelirlere öncelik veren politikaların yerini daha uzun vadeli ve sürdürülebilir yaklaşımların
alması gerekmektedir. Bu yeni eğilimleri dikkate alan ve aynı zamanda kent ve kentliyle
bütünleşebilen politikalar, geleceklerinde turizm sektörünün ağırlık kazanacağı İstanbul gibi
kentler için öncelik taşımaktadır.
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4.4.2.6 Meydan, Konu Parkları, Açık Hava Müzelerine Yönelik Öngörüler
Bu bölümde ele alınması gereken konular “4.4.1. Turizm türlerinin ve stratejilerin birbirleri
ile ilişkilendirilmesi” ve “4.4.2.1. Kentsel tasarım alanları, yapay çekicilik alanları,
yenilenecek, korunacak, canlandırılacak alanlara yönelik öngörüler” başlıkları altında önce
İstanbul genelinde ardından ilçeler özelinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada tüm turizm
türleri, genel stratejiler ve mekânsal yapılanma ilkeleri bütünsellik içinde ele alınmaktadır.
Ayrıca bu bölümü takiben gelecek olan “4.4.3. Çevresel ilişkiler, bağlantılar ve güzergah
öngörüleri” başlığı altında da bu bölümün konuları hakkında bütünsel bir yaklaşımla öneriler
getirilmektedir. Bu nedenle bu bölümde konuyla ilgili temel ilkelere yer verilmekte, anılan
diğer bölümlere atıfla mekânsal tanımamalar getirilmektedir.
İstanbul Turizm Ana Planı’nın vizyonu Bölüm 4.3.1.de “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” şeklinde tanımlanmıştır. Bu vizyona eşlik eden temel
stratejilerinden biri kentteki kamusal alanların sadece turistlerin kullanımı için ele almamak
öncelikle kentliler için bu alanların korunmasını, niceliksel olarak geliştirilmesini ve
kalitesinin artırılmasını benimsemektir. Bu temel stratejinin mekânsal izdüşümünün
oluşturulduğu bölümlerden biri olan Bölüm 4.3.4.6. Turizm Altyapılarına Yönelik Temel
Stratejiler başlığı altında geliştirilenlerden bu bölümün temel konusu olan kamusal alanlara
aktarılabilenler şunlardır;


Kentteki arkeolojik alanların sürdürülebilir yönetimini sağlamak üzere alan yönetim
modelinin uygulanması,



Kentlinin ve turistlerin kullanımına açık olan kamusal alanların güçlendirilmesi ve sanat
ve kültür ile işlevlendirilmesi,



Önemli destinasyonların yaya ve bisiklet ile erişilebilir olmasının sağlanması,



“Çek-Dağıt” stratejisinin kentlinin kamusal alanları kullanmasında temel strateji olarak
benimsenmesi,



Gençlerin ve çocukların, üreterek zaman geçirebilecekleri atölyeler, spor ve kültür-sanat
mekanlarının geliştirmesi,



Kıyı alanlarının tümüyle kamuya açık alanlar olarak düzenlenmesi,



Üniversitelerin çevreleri için bir odak ve gelişme dinamosu işlevi yüklenmesi,



İlçelerin eski merkezlerinin odak alınarak kültür sanat eksenli kamusal mekanlar olarak
geliştirilmesidir.
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Yukarıda belirtilen stratejilerin devamında Bölüm 4.4.1.2.3. Turizm Topoğrafyası Verilerine
Göre Turizmin Mekânsal Gelişme Stratejileri başlığı altında “Her ilçede turizm yatırımları ve
aksları ile ilişkili olarak “iyileştirilecek kamusal alanların” (İKA) tespit edilmesi ve
projelendirilmesi” gerektiği kabul edilerek temel mekansal strateji olarak işaret edilmiştir.
Bölüm 4.4.2.1de yer alan Tablo 3: İstanbul’da Turizm Sektörünün Gelişmesinde
Benimsenmesi Gereken Mekânsal Stratejiler başlığı altında ilçelerde benimsenen kararlar ise
şunlardır:


Kıyı alanlarının kamusal niteliğinin korunarak ve çevre kalitesinin artırılarak tüm
kentlilerin hizmetine sunulması,



Endüstri mirasının kamu kullanımına açık olması ve kültür, eğitim, sanat, müze işlevleri
verilmesi,



Kuzey ormanlarının kırılgan doğal değerlerinin zarar görmemesi için kamusal alan
kullanımlarının düzenlenmesinde taşıma kapasitesinin sınırlandırıcılarının dikkate alındığı
düzenlemeler yapılması,



Mevcut yerleşik alanlarda kentsel kalitenin geliştirilmesinde kamusal alan kullanımlarının
artırılması,



İlçeler için geliştirilecek kentsel tasarım projelerinde kamusal alan oluşturulmasının
önemsenmesidir.

Bu stratejiler çerçevesinde İstanbul’un Marmara, Karadeniz ve Boğaziçi, Haliç kıyı alanlarını
önce kentliler için, ikinci olarak da turistler için çok özenle koruması ve herkesin kullanımına
açık olarak düzenlemesi büyük önem taşımaktadır.
Kamusal alanlar açısından bir diğer önemli mekanlar ise meydanlardır. Taksim, Bayezid ve
Eminönü meydanları başta olmak üzere eski kent merkezlerindeki meydanlar tarihi kentsel
peyzaj yaklaşımıyla çok özel yaklaşımlar gerektirmektedir. Tüm İstanbulluların kullandıkları
bu meydanların yanısıra ilçelerin eski merkezlerinin meydanları da ilçenin özgün kimliğini
önce yerlisi daha sonra da ziyaretçisi için keşfetmek üzere düzenlenmesi gereken alanlardır.
Bu düzenlemede ise başka mekanların, imgelerin, imajların taklit edilmemesi gerekmektedir.
İstanbul için sadece turist için değil yaşayanı için de özel değer taşıyan bir diğer kamusal alan
ise doğal, kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanlarıdır. Tarihi Yarımada gibi tüm sit alanı
türlerini bünyesinde barındıran özel alanlar kadar, Boğaziçi’nin kültürel peyzajı, Beyoğlu’nun
kentsel ve endüstri mirası, Adalar, Şile gibi doğal miras alanları ve anıtları da çok önemlidir.
Kültür üçgeninin içindeki bu değerler kadar kentin merkezi dışında hemen hemen her ilçede
farklı dönemlere tanıklık etmiş arkeolojik miras alanları, anıtsal eserler bulunmaktadır.
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Bunların her biri birer açık hava müzesi niteliğindedirler. Bölüm 4.4.2.1’de yer alan Tablo
3’de bu tür potansiyellere sahip olan ilçeler için geliştirilen mekansal stratejiler izlenmektedir.
Bu tür alanlar için temel öneri; alan yönetimi anlayışıyla ele alınmaları ve özgünlüklerinin ve
bütünlüklerinin kaybedilmemesi için yönetim planlarının hazırlanarak denetimli olarak
kullanıma açılmalarıdır.
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4.4.2.7 Ulaşım Türleri ve Güzergahları ile Otopark Alanlarına Yönelik Öngörüler
Bu bölümde İstanbul metropoliten alanının bütününe ilişkin ulaşım güzergahları ve türleri ile
otopark alanlarına yönelik öngörüler ele alınmaktadır. Bu konuların yanısıra İstanbul’da
turistin hızlı, kolay ve verimli gezebilmesine yönelik bir sistem önerisi de geliştirilmektedir.
4.4.2.7.1 Ulaşım Türleri ve Güzergahları İçin Öngörüler
Turizm Ana Planı kapsamında yapılan anket çalışmaları, İstanbul Turizm Ana Planı Arama
Konferansları, KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, İstanbul
Çevre

Düzeni

Planı

İstanbul’un

Turizm

Ana

Planı’nın

hedef

ve

stratejilerinin

geliştirilmesinde yol gösterici olarak değerlendirilmişlerdir. İstanbul’da ulaşım konusu kentin
yoğun nüfusu ve coğrafi nitelikleri itibariyle turizmin gelişim sürecinde en önemli etkenlerden
biridir. Söz konusu çalışmaların ortak noktası toplu ulaşımda konfor ve maliyetin optimum
düzeyde sağlanması ve yayalaştırma yaklaşımlarının geliştirilmesidir.
Bu kapsamda Turizm Ana Planı mevcut hava alanlarının kullanımını geliştirilmesini,
demiryolu ve denizyolu ulaşımının güçlendirilmesini, şehir içi ulaşımında ise çeşitlilik ve
entegrasyonun arttırılmasını desteklemektedir. Bu vizyon çerçevesinde karayolu seçeneğinin
farklı modlar arası ulaşım entegrasyonun sağlanabilmesi için bir katalizör olarak görülmesi
kent için ekolojik ve ekonomik açıdan daha verimli olacaktır.
Kültür üçgeni ulaşım ihtiyacının doğduğu temel nokta olarak görüldüğünde İstanbul
merkezden çeperlere doğru ışınsal erişim gereksinimi ortaya koymaktadır. İstanbul’un birincil
turizm kimliği olarak belirtilen “kültür turizmini” destekleyecek diğer turizm türleri ve
konaklama alanları ilişki kurabilmek için söz konusu ışınsal ulaşım gelişimi yetersiz
kalacaktır. Çünkü bu ulaşım sistemi kent nüfusunu da taşıyacağı için belirli akslardaki yükü
arttıracak, konforsuz erişim ise turizmin akıcılığını engelleyecektir. Kent hareketliliği ile
turizm hareketliliğinin ayrıştırılamaması İstanbul’da hangi düzeyde turizm altyapısı sağlanırsa
sağlansın turizm kapasitenin yüksek değerlere ulaşmasını engelleyecektir. Dolayısıyla
demiryolu için uygulanmakta olan ışınsal akslara paralel destekleyici akslar entegre
edildiğinde kent hareketliliği homojenleştirilebilecek, kültür üçgenine bağlanan birincil akslar
kent ve turizm hareketliliği bakımından daha konforlu ve verimli olabilecektir (Şekil 16).
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Şekil 16: Raylı Sistem Şematik Mevcut Durum ve Öneri Gelişme Modeli

İstanbul’daki turizm topoğrafyasının en yüksek olduğu kültür üçgeni bölgesindeki mevcut
ulaşım sistemi raylı sistem bakımından Şekil 16’da izlenen öneri kavramsal şemada
gösterildiği gibi;


Başakşehir – Küçükçekmece kıyı kesimi (havalimanı)



Bağcılar – Bakırköy kıyı kesimi



Gaziosmanpaşa – Cendere vadisi – MİA



Ümraniye – MİA



Sultanbeyli - Pendik – Kartal



Sancaktepe – Ataşehir – Kadiköy

bağlantılarıyla desteklenebilir.
Böylece Batı yakasında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu bölgesi ve Doğu
yakasında Maltepe, Kartal, Ataşehir, Ümraniye bölgesinde konaklama hizmetlerine altyapı
sunulmuş olacak, Bakırköy, Ataşehir ve Kadıköy bölgelerindeki turizm ve kültür altyapısı ile
doğrudan ve kesintisiz ulaşım ilişkisi sağlanabilecek, ayrıca kıyı bölgelerine etkin bir ulaşım
bağlantısı geliştirilmiş olacaktır.
Denizyolu ulaşımı bakımından mevcut durum dikkate alındığında öncelikle kapasitenin ve
güzergâh çeşitliliğinin mutlak artırılması öngörülmektedir. Daha sonraki aşamada ise yolcu
kapasitelerine göre güzergâh organizasyonları yapılabilecektir. Boğaziçi ve Marmara
kıyılarına paralel olan deniz yolu taşımacılığı ve kıyıdan içeri bölgelere erişimin verimli
kılınması turizm açısından büyük bir potansiyel ortaya koyacak ve bu seçenek aynı zamanda
kentlinin günlük ulaşımı için de daha hızlı ve konforlu erişim sunacaktır.

110

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

Yaya erişimi ise tüm kentte ele alınarak iyileştirilmesi gereken bir ulaşım modudur. Öncelikli
olarak turizme entegre edilmesi, kentin imajı ve yaşanabilirliği bakımından artı değer
sunacaktır. Şu halde mevcut turizm potansiyelleri ile ilişkili aksların yaya ve bisiklet
kullanımına maksimum düzeyde uyumlu hale getirilmesi ilçeler bazında değerlendirme
konusudur.
Diğer yandan İstanbul’un çeşitlilik arzeden turizm potansiyelleri, nüfus yoğunluğu ve coğrafi
yapısı ulaşım altyapısının ötesinde ek çözümleri de gerektirmektedir. Bu kapsamda
geliştirilmiş olan akıllı turizm deneyim sisteminin kentin ulaşım stratejileri ile bütün bir
şekilde ele alınması önerilmektedir. Çağımızın iletişim altyapısının ulaşım altyapısı ile ilişkisi
İstanbul’da turizm hareketliliğini verimli kılacaktır.
4.4.2.7.1.1 Akıllı Turizm Deneyim Sistemi: SMARTURİSTANBUL
İstanbul zengin turizm değerleri ile Dünya çapında giderek daha fazla dikkat çeken bir
metropoldür. Turizm sektörünün gelişimi bağlamında İstanbul’un kültürel deneyim kalitesini
arttırmak, ziyaretçileri etkin bir şekilde kent bütününe yayabilmek ve farklı turizm değerlerini
açığa çıkarmak büyük önem arz etmektedir. Ancak kentin sınırlı coğrafi eşikleri içinde yüksek
nüfus yoğunluğunun yarattığı kent hareketliliği ve turizm hareketliliği üst üste çakışmaktadır.
Bu durum İstanbul merkezinde sadece belirli turizm odaklarının deneyimlenmesini zorunlu
kılmakta, öte yanda son dönemlerde çeperlerde plan kararlarından bağımsız gerçekleşen
turizm yatırımları ise kent altyapısının yükünü arttırmaktadır.
Dolayısıyla İstanbul’da turizm akışı ile kent akışının uyumlu hale getirilmesi, turizm
yatırımlarının ve ziyaretçi hareketliliğinin en verimli şekilde sağlanması gerekmektedir.
Turizm Ana Planı analiz çalışmaları kapsamında yapılan çalıştaylarda da bu gereklilik
vurgulanmış ve İstanbul turizmini kontrol altında tutabilecek bir sistemin geliştirilmesi
öneriler arasında yerini almıştır. Bu noktadan hareketle İstanbul’da mevcutta olduğu üzere
sadece data kontrolü yapan bir sistem yerine, hem data kontrolü yapabilecek hem
ziyaretçilerle ve hizmet kurumları ile ilişki kurabilecek, sürekli kendini güncelleyebilecek bir
dijital arayüzün uygulamaya konması önemli görülmektedir. Bu arayüz kent ve turizm
hareketliliğinin aynı anda takip edilebilmesini sağlayarak;


Daha çok turizm değerinin daha kısa zamanda deneyimlenmesine,



Alternatif turizm potansiyellerinin işlerlik kazanmasına,

Ortam

yaratacaktır.

Etkileşimli

arayüz

sayesinde

çeşitli

yöntemlerle

ziyaretçinin

memnuniyetinin ölçülmesi, problemlerin daha hızlı tespit edilmesi, hizmet veren kurumların
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dolaylı olarak kalitesinin arttırılması sağlanabilir. Ayrıca sistemin sağlıklı işleyebilmesi için
yerel yönetim tarafından turizm verilerinin sürekli güncellenmesi, böylelikle turizm
gelişiminin izlenmesi bu önerinin temel hedeflerinden biridir.
Turizm Ana Planı kapsamında önerilmekte olan ve Şekil 16’da sisteminin nasıl işlediği
açıklanan “Akıllı turizm sistemi” olarak adlandırılan dijital arayüze kentin kamusal
mekânlarından, konaklama birimlerinden ve kişisel telefon / bilgisayarlardan ulaşılabilecektir.
Böylelikle ziyaretçi konaklama yeri ile ziyaret aksını en verimli şekilde kullanabilecek ya da
yeniden düzenleyebilecektir. Dijital arayüz ilgili tüm turizm değerlerinin konum ve bilgi
verilerini sistematik bir şekilde ziyaretçinin kullanımına ve değerlendirmesine sunabilecektir.
Kent altyapısı ve hareketliliğinin anlık bilgilerine göre ziyaretçilere alternatif seçenekler
sunabilecek, sistemin takip edilebilirliği güvenlik bakımından pozitif etki yaratabilecektir.
Akıllı turizm sistemi yazılımı sisteme giriş yapan her ziyaretçinin, bulunduğu noktaları anlık
olarak izlemesini sağlayacağı için ulaşım düzenlemeleri için de yol gösterici olabilecektir.
Diğer yandan konaklanan yerlerin doluluk oranları anlık takip edilebilecek, turizm
kapasitesinin, takip edilen rotaların bilgisi yapılacak uygulamaları verimli bir şekilde
yönlendirebilecektir.
Sistem turistlere kolaylık sağladığı ve basit bir aplikasyon yardımıyla kullanabilecekleri için
tercih edilecektir. Böylelikle sistem reklam değeri kazanacağı için kısa zamanda tüm turizm
sektöründe

hizmet

veren

girişimciler

sistemde

izlenebilir

olmak

için

yatırım

yapabileceklerdir. Hatta tanınmak ve memnuniyet sembolü olmak için kalitelerini arttırmaya
çalışabilecekleri öngörülmektedir. Bu ise sektörde bir iç denetimi de beraberinde getirecektir.
Önerilen akıllı sistem bir yazılımdır ve çok çeşitli düzenlerde tasarlanabilir. Görsel ve
uygulama tasarımı dışındaki özellikler ve sistemin çalışma konsepti Şekil 17’de belirtilmiş ve
her başlığın açıklaması aktarılmıştır.
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Şekil 17: İstanbul İçin Akıllı Turizm Deneyim Sistemi: SMARTURİSTANBUL

Enstitü
Sistem Girişi: Kentin her noktasından kişisel bilgisayar ya da kiosklarla sisteme giriş
yapılmalıdır. Giriş gerçek kimlik ile yapılmalıdır.
Tematik Haritalar: Sistem arayüzü ziyaret ve aktivite ana başlıklarına göre sistematik bir
şekilde kentte hangi zamanlar arası hangi turizm değerinin ziyaret edilebileceği ya da hangi
aktivitelerin gerçekleştirilebileceğini görsel olarak ortaya koyabilecektir. Alt başlıklara göre
kentin günlük, haftalık ziyaret ve etkinlik olanakları izlenebilecektir.
Gidilecek Noktaların Tespiti: Sistem arayüzü gidilecek noktaların seçilmesine imkan
tanıyacaktır.
Güzergah Tespiti: Sistem arayüzü gidilmek istenen noktalar girildikten sonra en uygun
güzergahı kullanıcıya önerecektir. İstenirse gidilecek yerler arasındaki sıralama baştan
sisteme girilebilir ya da sistem daha önceki ziyaretçilerin davranış eğilimlerine göre kendisi
teklif sunabilir.
Ulaşım Seçenekleri: Güzergah tespit edildikten sonra özel veya toplu taşıma alternatifleri
kullanıcıya gösterilecektir. Sistem kentin anlık yol durumuna göre kişiye her ulaşım modu
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için maliyet ve zaman bildirimi yapabilecektir. Belirlendikten sonra güzergah çıktısı
alınabilecek ya da kişisel telefonda GPS sistemi varsa kişinin ulaşımı yönlendirilecektir. Özel
ulaşım seçilmişse en yakın taksi durağı yönlendirilecek, toplu taşıma seçilmişse hangi noktada
en geç ne zaman bulunulması gerektiği, modlar arası transfer durumları bilgileri verilecektir.
Güzergah Üzerinde Alternatif Seçenekler: Sistem canlı bir şekilde takip edileceği için
sistem tespit edilen rota üzerinde bulunulan konuma ve ziyaretçilerin daha önceki
puanlandırmalarına göre o anki kullanıcıya alternatif turistik deneyim önerileri sunabilecektir.
Sistemin Takip Edilmesi: Sistem kentin her noktasında her an dijital platformda takip
edilebilecek, rota değişikliği yapılabilecek, güvenlik kurumları ile bağlantı kurabilecek,
turizm hizmetlerine verilen puan ve değerlendirmeler izlenebilecektir.
Ziyaretçinin değerlendirmeleri ve puanları rota tercihine etken olabilecek, işletmelerin
alternatif seçeneklerde öneri sınıfına yükselebilmesi için teşvik edici olabilecektir. Toplu
ulaşım modlarının eksiklikleri giderilebilecek, özel ulaşım sağlayıcılar hizmet kalitesi
geliştirmek isteyecektir.
Ayrıca bu teknolojik sistemin ikonik (örn. smarturistanbul) bir isim altında dünya çapında
izlenebilmesi ve ortaya koyduğu “güven ve güvenlik” özelliği, İstanbul’un marka değeri için
önem arz edecektir.
4.4.2.7.2 Otoparklar İçin Öngörüler
Karayolu sistemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı İstanbul metropolünün büyük bir kısmında
otopark sorunu çok büyüktür. Bu sorunun turizmin gelişim sürecinde otoparklara erişebilirlik
otopark kapasiteleri ve kent estetiği bakımdan çözümlenmesi gerekmektedir. Turizm planı
çerçevesinde İstanbul’da otopark sorununun çözüm önerileri transfer merkezleri içeriğinde ele
alınmalıdır. Diğer yandan İstanbul metropoliten alanı kentsel ulaşım ana planı çerçevesinde
önerilen otopark yönetim sistemi ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir.
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4.4.2.8 Spor ve Sağlık Tesislerine Yönelik Öngörüler
4.4.2.8.1 Spor Tesisleri
Türkiye Turizm Stratejileri 2013 Eylem Planı 2007-2013 raporunda Türkiye’nin kıyı
turizminin yanı sıra, alternatif turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip olduğu ancak
bu potansiyelin rasyonel bir biçimde kullanılamadığı belirtilmiştir. Bu potansiyellerin
rasyonel kullanımına yönelik olarak planda, Turizm Gelişme Bölgeleri, Turizm Koridorları,
Turizm Kentleri ve Eko turizm bölgelerinin geliştirilmesi yaklaşımı ortaya konulmuştur.
İstanbul, planda ‘İpek Yol Turizm Koridoru’nda yer almaktadır. Bu koridor boyunca yer alan
yerleşmelerde genel olarak "doğa turizmi-eko turizm" alternatif türlerinin geliştirilmesi ve
bölgede yer alan kış turizmiyle de entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir. Eko-turizm ve
doğa turizmi spor turizmini de geliştirebilecek bir turizm türüdür. İstanbul’un bu koridorda
yer alması, İstanbul’un kendi potansiyelleri dışında, bu koridorda yer alan diğer doğa ve spor
turizmine elverişli noktaların potansiyellerinden de yararlanması anlamına gelmektedir.
İpek Yol Turizm Koridoru, tarihi ipek yolu güzergâhının Anadolu’daki parçalarından biri olan
ve İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaşan bölümü üzerinde Ayaş-Sapanca koridoru, Adapazarı,
Bolu ve Ankara illeri, Sapanca, Geyve, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Beypazarı, Güdül ve Ayaş
ilçelerini kapsamaktadır. Bu koridora ek olarak kültür, kıyı ve doğa turizmi çerçevesinde
geliştirilmesi düşünülen ve İstanbul Şile’den başlayıp Sinop’a uzanan Batı Karadeniz Kıyı
Koridoru deniz ve kıyıya bağlı sporların gelişimi ve bunların turizm amaçlı olarak
kullanılması için potansiyel oluşturmaktadır.
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmaya başlanan 2014-2023 İstanbul Bölge Planı
hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştaylarda ise kentte spor turizminin gelişimi
için dolaylı olarak stratejik kararlar içermektedir.
Taslak planda İstanbul’un tanıtımı ve imajının geliştirilmesi için spor turizmine de yer
verilmektedir. Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı'nda İstanbul için öne çıkan sektörler: yaratıcı
endüstriler, turizm, finans ve bilişim olarak belirlenmiştir. Plan, ‘turizmin çeşitlendirilmesi’ni
öngörmekte ve spor turizmini ele alınması gereken turizm çeşitlerinden biri olarak
tanımlamaktadır.
Planda kaliteli ve sürdürülebilir çevre hedefi içerisinde kıyı ve denizler ön plana çıkarılmıştır.
Kıyı ve denize bağlı sporların ve spor turizminin gelişimi için bu hedef altındaki stratejiler
önem arz etmektedir. Bu stratejilerden, ‘Mavi bayraklı marina ve plajların sayısının artırılması
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doğrudan doğruya su sporlarının, yüzmenin ve yat sporunun gelişimini sağlayacak bir
etkendir. Özgün Kent Kimliği Tematik Çalıştayı’nda kıyı ve rekreasyon konusunda;


Kıyıların korunması ve kamunun kullanımına açılması,



Kıyı alanlarında rekreasyon alanlarının artırılması,



Kıyı alanlarının yaya odaklı kullanımının sağlanması,



İstanbul’un bir su kenti olması kimliğinin ön plana çıkartılması ve buna yönelik olarak
deniz boğaz kullanımının ulaşım ve rekreasyon anlamında daha fazla değerlendirmesi,



Spor aktivitelerini ön plana çıkaran gençlere yönelik alanlar planlanarak var olan deniz ve
su sporlarının da geliştirilmesi önerileri ortaya konmuştur.

Spor turizminin gelişimi özellikle büyük ölçekli spor etkinlikleri ile gerçekleşmektedir.
Düzenlenen ve ev sahipliliği yapılan uluslararası etkinliklerin artırılması taslak bölge planının
hedefleri arasında yer almaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmı olimpiyat oyunları gibi sportif
etkinlikleri kapsamaktadır. Ancak plan dâhilinde İstanbul genelinde gerçekleştirilmesi
düşünülen büyük ölçekli projelerin kentsel dokuya uygun gelişiminin sağlanması ve tanıtımda
etkin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda bu projelerin sosyal ve ekonomik
etkilerinin

değerlendirilmesi

ve

risk

analizlerinin

yapılması

gerekliliği

üzerinde

durulmaktadır. Çalıştaylar kapsamında bu makro projelerin nasıl uygulanması gerektiği
belirtilmiştir. Bu nedenle bu çalıştay kararları ve çalıştay sonucu ortaya çıkan bölge planı
kararları, spor turizmi altyapısı için rehber niteliği taşımaktadır.
‘Mekânsal Gelişme ve Mekânsal Planlama Çalıştayı’nda spor turizmi ile ilgili olarak;
“Olimpiyat aktivitelerini desteklemek amacıyla oluşturulan yatırımlar, yalnızca tek bir hedef
olarak olimpiyat için değil, İstanbul’a “spor turizmi” kimliğini katacak öngörüde
şekillendirilmelidir” kararı alınmıştır. Çalıştaylar içerisinde yer alan diğer bir önerisi ise, “Her
makro projenin İstanbul’da yer alması gerekmemekle birlikte bu projeler bir kavramsal kurgu
içerisinde farklı bölgelerde değerlendirilmelidir ” önerisidir.
İl Özel İdaresi’nin 2007-2011 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planında idare bütçesinin
%8’si ve 2010-2014 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planında bütçenin %7’si gençlik ve
spor yatırımlarına ayrılmıştır. Ayrıca İl genel meclisi dördüncü öncelikli alanını ‘gençlik ve
spor’ sektörü olarak belirlemiştir. İl Özel İdaresi, bu alana öncelik verilmesinin nedenini
“İstanbul nüfusunun göçlerle giderek artması, genç nüfusun yüksek olması ve şehirdeki spor
tesisleri sayısının yetersiz olması bu sektörün güçlendirilmesini gerektirmektedir. Gençlerin
yaygın ve kolay erişilebilir spor tesislerine sahip olmalarıyla bir taraftan kendilerini
gerçekleştirme imkânları artacak, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına ve uluslararası
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yarışmalarda başarılar elde ederek tanıtılmasına katkı sağlanmış olacaktır” şeklinde ifade
etmektedir.
İl Özel İdaresi'nin 2010-2014 stratejik planında, kentte sporun gelişimi, spor faaliyetlerine
katılımının artması için ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri’ başlığı altında aşağıda yer alan stratejik
amaç ve hedeflerden bazıları şunlardır:


Sporcuların ve halkın spor tesislerinden daha fazla yararlanmaları için yeterli teknolojilere
ve çalışma ortamına sahip tesis sayısını arttırmak ve mevcut tesislerin her bakımdan
modernizasyonunu sağlamak.



İstanbul’da ilçelerin ihtiyaç duyduğu spor salonu yeterliliğini %40’lar düzeyinden 2014
yılı sonuna kadar %50’lere çıkarmak (Mevcut Salon sayısı 30 adet, 2014 yılı sonuna kadar
hedeflenen salon sayısı 8 adet)



İlçelerin ihtiyaç duyduğu Yüzme Havuzu yeterliliğini %13’ler düzeyinden 2014 yılı
sonuna kadar %22’lere çıkarmak (Mevcut Havuz sayısı 8 adet, 2014 yılı sonuna kadar
hedeflenen havuz sayısı 6 adet).



İstanbul’da ilçelerin ihtiyaç duyduğu Futbol Sahası yeterliliğini %65’ler düzeyinden 2014
yılı sonuna kadar %69’lar düzeyine çıkarmak. (Mevcut Futbol sahası sayısı 34 adet, 2014
yılı sonuna kadar hedeflenen saha sayısı 2 adet).



İstanbul’daki spor tesislerinin engellilerin kullanımına uygunluk durumunu 2014 yılı
sonuna kadar %100 oranına çıkarmak için %20 oranında destek sağlamak.

Bu amaç ve hedeflere ek olarak ‘AB ve Dış İlişkiler’ başlığı altında AB müktesebatına
uyumun spor dâhil birçok alanda sağlanması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. 2014 sonuna
kadar ‘AB ve diğer coğrafyalardaki bölgesel ve yerel yönetimler arasında İstanbul’u saygın
bir yere taşımak suretiyle uluslararası her alanda politikalar belirlemeye öncülük ederek
İstanbul’un ekonomik, sosyal, sanat, kültürel, spor v.b alanlarda ilerlemesini sağlamak’
2014’ün sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan hedef sonuçlarındandır.
1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda ise farklı başlıklar altında spor alanları ve
spor turizmi konusunda öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler arasında özellikle spor turizmi
ekseninde olan ve mekânsal tanım içerenler şunlardır.
Kıyıların kullanımı başlığı altında kıyılarda ağırlıklı olarak parklar, spor alanları, günübirlik
rekreasyon alanları öngörülmektedir. Özellikle Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü
kıyıları kentsel ve bölgesel yeşil alanlar ve spor alanları olarak vurgulanmaktadır. Kilyos
Karadeniz Sahili ve bu bölgenin gerisinde yer alan Karadeniz kömür ocakları alanının
günübirlik rekreasyon, spor, dinlence ve eğlence ve turizm ihtiyaçlarına yönelik olarak
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değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu alanın kıyıya yakın ocak göletlerinde yelken sporu
alanları, açık havada yapılabilen spor faaliyetleri önerilmektedir. Planda doğa odaklı turizm
alanları olarak ise Marmara Denizi kıyılarında, Büyükçekmece, Gürpınar, Silivri, Selimpaşa,
Kumburgaz ve Mimarsinan’da, Karadeniz kıyılarında ise Kilyos, Şile, Ağva ve Riva’da su
sporları (yelken, sörf gibi) ve diğer doğa sporları kararları getirilmektedir.
Plan’da Haliç kıyısından başlayarak Cendere Vadisi üzerinden devam eden ve Cebeci Taş
Ocakları’nı içine alarak kuzeydeki orman alanlarına kadar uzanan ekolojik koridor ile TerkosAlibeyköy-Haliç ekolojik koridoru ve Haliç ile Alibeyköy Su Toplama Havzası’nı birleştiren
Cebeci Vadisi kentsel ve bölgesel yeşil işlevinin yanısıra spor alanları olarak belirlenmiştir.
Bu alanlar kentlinin spor gereksinimini karşılamalarının yanı sıra spor turizmi için de olanak
sunmaktadır.
Ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek, çeşitli spor dallarına ait kapalı ve açık alanların
ve spor eğitim merkezlerinin yer alması öngörülen alanlar Çevre Düzeni Planında özel olarak
belirtilmektedir. Küçükçekmece’deki Olimpiyat Parkı ile Tuzla-Akfırat’taki FormulaOtomobil ve Diğer Motorlu Araçlar Spor ve Yarışma Alanı ulusal ve uluslararası spor alanı
olarak önerilmektedir. Bu spor alanlarının dışında kentin mevcut spor altyapısının nitelik ve
nicelik olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yine planın temel önerileri arasındadır. Bu
konuda planda gelecek nesillerin sporu bir yaşam biçimi olarak değerlendirmesine imkan
sunan yatırımların yapılması ve yer seçim kararlarının bu ilke doğrultusunda verilmesi
önerilmektedir.
Spor turizminin kent yaşamı ve ekonomisi açısından yarattığı olumlu etkiler kabul
edilmektedir. Ancak spor aktivitelerinin gerçekleştirileceği mekânlar olarak Çevre Düzeni
Planında da önerilen orman, su havzası, kıyı alanlarının çok dikkatle kullanılması
gerekmektedir. Bu alanların kırılgan yapısı spor aktivitelerinin kullanıcı yoğunluğu, seyirci
durumu gibi faktörler eşliğinde değerlendirilmesi ve taşıma kapasitelerini aşmayacak
kullanımlara izin verilmesi gerekmektedir. Bu konuda son dönemlerde yapılan çalışmalarda
bu spor dallarının gerekli donanım ve tesislerinin doğal ortamda yaşayan canlılara, toprağa,
habitata zarar verdiğinden bahsedilmektedir. Ayrıca spor turizmi adına uluslararası mega
projelerle bir sefer kullanılmak üzere yapılan yapılar ekolojik sürdürülebilirliği tehdit
etmektedir. bu konuda yapılmış olan bir çalışmanın sonuçları aşağıda Tablo 5’de
izlenmektedir. İstanbul’un kuzey ormanları, kıyıları ve su havzalarının sportif faaliyetler için
kullanılmasında çok özen gösterilmelidir.
Bölüm 4.4.2.1.’de İstanbul’da Turizm Sektörünün Gelişmesinde Benimsenmesi Gereken
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Mekânsal Stratejiler başlığı altında verilen Tablo 3’de her ilçe için geliştirilen turizm türleri
açıklanmakta ve özen gösterilmesi gereken konulara dikkat çekilmektedir. Spor turizminin
uygun görüldüğü ilçeler ve dikkat edilmesi gereken mekânsal eşikler bu kapsamda ele
alınmıştır. Aşağıda Tablo 5’de yer alan faktörlerin de bu bağlamda değerlendirilmesi
önerilmektedir.
Tablo 5: Doğal Alan Kullanımının Çevre Üzerindeki Etkileri

Kaynak: Altan, 1983’den aktaran Kuntay, 2004.
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4.4.2.8.2 Sağlık Tesisleri
İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda sağlık turizmi tüm dünyada önem kazanmaya başlamış olan
eko turizm, kültür turizmi, kongre turizmi, kültür ve festival turizmi, spor turizmi gibi
alternatif turizm çeşitleri arasında kabul edilmektedir. Bu konuda Plan’da, mevcut sağlık
tesislerinin hizmet kalitelerinin daha da geliştirilerek mevcut talebin arttırılması; kentteki
turizm olanaklarının çeşitlendirilmesiyle de İstanbul’a sağlık sorunları sebebiyle gelen
hastaların tedavi sonrası kalış sürelerinin uzatılmasının sağlanması önerilmektedir. Plan’da
sağlık turizmi ile ilgili olarak doğu ve batı yakalarında sağlık parkı önerileri yer almaktadır.
Yaşam boyu ihtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetini sunabilen entegre sağlık merkezleri
olarak tanımlanan sağlık parkları; Plan’da, Celaliye-Kamiloba ve İkitelli’de önerilmektedir.
Turizm Master Planı kapsamında Bölüm 4.3.3.1. de sağlık turizmi hakkında geliştirilen
vizyon “yerli ve yabancı hasta ayrımı olmaksızın kaliteli hizmetin sunulduğu, kültür ve doğa
turizmi ile entegre olan bir sağlık turizmi” olarak ifade edilmiştir. Bu vizyon kapsamında
benimsenen mekânsal strateji ise “kent içinde yer seçmiş hastanelere olan yoğun talep, kent
içinde ekstra trafik, kalabalık yaratmaktadır. Büyük ölçekli sağlık komplekslerini doğal ve
kültürel çevreye zarar vermeyecek şekilde kent çeperlerine yönlendirmek uygun bir strateji
olarak gözükmektedir” şeklinde ifade edilmektedir. Bu strateji Çevre Düzeni Planının genel
kararlarıyla da bütünleşmektedir.
Bölüm 4.4.2.1.de İstanbul’da Turizm Sektörünün Gelişmesinde Benimsenmesi Gereken
Mekânsal Stratejiler başlığı altında verilen Tablo 3’de her ilçe için geliştirilen turizm türleri
açıklanmakta ve özen gösterilmesi gereken konulara dikkat çekilmektedir. Sağlık turizminin
uygun görüldüğü ilçeler ve dikkat edilmesi gereken mekânsal eşikler bu kapsamda ele
alınmıştır. Bu mekânsal önerilere göre Batı yakasında Başakşehir (İkitelli), Doğu yakasında
Sancaktepe sağlık turizminin geliştirileceği ilçeler olarak önerilmektedir. Ancak sağlık
turizminin geliştirilmesindeki projelerin Sancaktepe’nin orman alanı, su havzası gibi kırılgan
potansiyelini zedelememesine özen gösterilmesi gerektiğine; Başakşehir’de ise kentsel doku,
sosyo kültürel özellikler ile dengeli olarak geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Sağlık amacıyla kente gelenlerin ve yakınlarının genellikle hastane çevresindeki konaklama,
yeme içme ve diğer tesisleri tercih etmeleri dikkate alındığında bu tür hizmetin sağlık
tesislerinin

bulunduğu

ilçelerin

ekonomisini

canlandırması

açısından

olumlu

rolü

bulunmaktadır. Ancak her iki ilçenin de diğer işlevleri ile ilişkileri ve doğal kaynaklarının
taşıma kapasitesi bu konuda en önemli eşik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sancaktepe’deki
sağlık tesislerinin talep yaratacağı konaklama vb. işlevlerin de bu eşikler dikkate alınarak
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cevaplandırılması gerekmektedir. Bunun dışında sağlık amaçlı kente gelenlerin kentte uzun
süre vakit geçireceği ve kent ekonomisine katkı sağlayacağı dikkate alındığında tedavi
sırasında ve özellikle sonrasında hastalar ve/veya hasta yakınlarının kentin tarihi ve kültürel
yerlerini gezebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri için ulaşım ilişkilerinin güçlendirilmesi önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın ulaşım konusundaki temel önerisi karayolu ağırlıklı olmayan,
raylı sistemler ve deniz yolu taşımacılığıdır.
Mevcutta bu tür sağlık hizmeti vermekte olan özellikle özel hastanelerin karşılaştığı en önemli
sorun bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen anket çalışmalarında hastanelerin gelişme
alanlarının ve otoparklarının olmaması olarak tanımlanmıştır. Bu durum hem tesislerin
bulundukları bölgedeki trafik sorunlarının artmasına hem de konut başta olmak üzere diğer
işlev alanlarının olumsuz etkilenmelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle ilçelerde sağlık
tesisleri

izinlerinin

verilmesinde

bölgenin

taşıma

kapasitelerinin

dikkate

alınması

önerilmektedir.
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4.4.2.9 Güvenlik Olanakları ve Enformasyona Yönelik Öngörüler
Güvenlik konusu, bir ülkenin turistik çekiciliği karşısında, ters kutupta yer alan, son derece
önemli bir konudur. Güvenlik kaygılarının var olduğu bir coğrafyanın turizmden gelir elde
etmesi mümkün değildir.
İstanbul'da turizm faaliyetlerinin güvenli bir biçimde yürütülmesinde görev yapan kamu ve
özel kuruluşların ilgili organizasyon birimleriyle yapılan anket sonuçları önceki bölümlerde
sunulmuştur. Önemli saptamalar yeniden özetlenecek olursa; güvenlik açısından turistlerin en
çok mağdur oldukları bölgeler sorulduğunda alışveriş merkezleri, havaalanları, Fatih ve
Sultanahmet bölgesi yanıtları verilmiştir.
Turistlerin mağdur edildikleri olayların türlerine bakıldığında birinci sırayı fahiş fiyat /
yağmalama başlığı almaktadır. İkinci sırada hırsızlık, üçüncü sırada ise taciz / sarkıntılık /
tecavüz başlığı yer almıştır.
Görüşülen kurumların %81'i kamu kurumu olmasına karşın deneklerin %51'i "Turistlerin
mağduriyetlerini gidermek için kamu tarafından alınan önlemler yeterli mi?" sorusuna "hayır"
yanıtı vermektedirler.
Bu sonuçlara göre İstanbul'da özellikle her mevsim ve günün her saatinde kalabalıklığını
koruyan bölge ve alanların güvenliğinin sağlanmasına ilişkin daha ciddi önlemlerin alınması
gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Fatih ilçesi ve özellikle Sultanahmet bölgesi bunların başında gelmektedir. Ayrıca günün
büyük bir kısmında kalabalık olan çarşılar, alışveriş merkezleri, pazarlar, havaalanları, diğer
kentiçi toplu taşıma sistemleri ve odakları vb. alanlarda daha sıkı güvenlik önlemlerinin
alınması

gerekmektedir.

Bu

alanlarda

güvenlik

kameralarının

arttırılması,

işyeri

denetimlerinin, kimlik kontrolleri vb. uygulamaların toplumun ve turistlerin üzerinde olumsuz
etki yaratmamak koşuluyla hissettirilmeden arttırılması elbette olumlu sonuçlar getirecektir.
Ancak bu çözümler sorunun kalıcı çözümleri arasında yer almamaktadır.
Öncelikle turistin doğru ve yeterli enformasyona ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Turist en önemli
turizm odakları içerisinde kolayca enformasyon bürolarına ulaşabilmelidir. Bu büroların kritik
odaklarda yer seçmeleri önem taşımaktadır. Enformasyon bürolarının bulunmadığı kritik
odaklarda yeni bürolar açılmalıdır.
Öte yandan Tarihi Yarımada oldukça büyük bir kentsel bölge olduğundan her odakta bir
büronun kurulması mümkün değildir. Bu noktada turistle doğrudan ilişki halinde olan esnafın,
personelin ve halkın bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Yabancı dil bilen personel
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sayılarının arttırılmasına yönelik projeler geliştirilmelidir. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı
denetimler arttırılmalı ve gerekli yaptırımlarla caydırıcılık sağlanmalıdır. Söz konusu
denetimler ve önlemler özellikle turistlerin mağdur oldukları olayların yoğunlaştığı HaziranTemmuz-Ağustos aylarında arttırılmalıdır.
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4.4.3 ÇEVRESEL İLİŞKİLER, BAĞLANTILAR VE GÜZERGAH ÖNGÖRÜLERİ
4.4.3.1 Tüm Turizm Türlerinin ve Çekicilik Alanlarının Birbirleri ile Mekansal Olarak
İlişkilendirilmesi
İstanbul için 4.4.1.2. bölümünde önerilen bölgeleme modeli ve 4.4.2.1. bölümünde yer alan
ilçelerin turizm karakterleri tablolarından ayrıntısıyla takip edilebileceği gibi turizm gelişme
stratejilerinin mekânsal olarak ağırlık merkezini, kültür üçgeni olarak adlandırdığımız ve
kültür turizmi ile yaratıcı turizm faaliyetlerinin yoğun olarak bulunacağı ilçeler
oluşturmaktadır (Şekil 18). Merkezden çeperlere doğru öncelikle konaklama altyapısının
geliştirileceği bölgeler, ardından bu gelişme sürecine entegre olabilmesi için kentsel kalitenin
geliştirileceği çekici bölgelerin oluşturulması önerilen bölgeler gelmektedir. İstanbul turizm
topoğrafyasının işaret ettiği bu mekânsal modele göre söz konusu gelişim eğilimi kuzeyde
doğa turizmi güneyde ise kıyı turizmi ile bütünleşecektir. Bazı ilçelerde mevcut turizm
altyapısına göre kongre, sağlık, fuar vb. turizm türleri desteklenmektedir4.
Merkezden çeperlere doğru ilçelerin taşıdıkları karakterlere göre öngörülen turizm türleri
mevcut doğal eşikler ve ulaşım bağlantıları ele alındığında ilçelerin kendi içinde farklı
bölgelere ayrılmasını bazı bölgelerin ise doğal eşiklere dahil edilerek aktif turizm yatırım
alanları dışında gelişmeleri desteklenmektedir.
Buna göre; merkezde Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Eyüp, Üsküdar, Kadıköy ilçeleri kültür
ve yaratıcı turizm kimlikleri ile İstanbul’un öncelikli turizm gelişme bölgesini
oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, bu alan ile çevre ilçelerin bağlantıları için başta raylı
sistemler olmak üzere toplu taşıma kapasitesinin arttırılması elzem bir konudur. Aynı bölge
içinde bulunan Şişli ulaşım bakımından Kültür Üçgeni’nin ana bağlantı arayüzü olmakla
birlikte kongre ve fuar turizmini de üstelenecektir. İlçenin kuzey kesimleri doğal eşikler
dikkate alınarak turizm yatırım alanları bakımından kısıtlanmıştır. Kağıthane ilçesi Şişli ile bir
bütün olarak ele alınacak, Cendere vadisinde kongre ve fuar turizmi desteklenerek Eyüp ve
MİA arasında bir geçiş alanı olarak geliştirilecektir. Eyüp’ün güneyinde kültür turizmi
öncelikli olarak değerlendirilirken kuzey kesiminde öncelik doğa turizmine verilecektir.
Avrupa yakasında kültür üçgeni çevresinde Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve
Bakırköy ilçeleri konaklama kapasitesinin arttırılacağı ilçeler olarak tespit edilmiştir.
Gaziosmanpaşa’nın Eyüp’e yakın bölgesi, Bayrampaşa’nın E5 otoyoluna yakın bölgesi,

4

Bkz. 4.4.1.2. Turizm türlerinin birbirleri ve mekanla ilişkilendirilmesine yönelik zonlama öngörüsünün
oluşturulması Bölümünde yer alan Tablo 3.
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Bakırköy ve Zeytinburnu’nun kıyı bölgelerinde konaklama kapasitesi geliştirilirken ilçelerin
kuzey

kesimlerinde

kentsel

kalitenin

arttırılarak

çekim

alanlarının

oluşturulması

öngörülmektedir. Benzer şekilde Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi
ilçelerinde de kentsel kalitenin gelişimi öncelikli olarak ele alınırken, bu bölgeye
Küçükçekmece’nin batısı ve Başakşehir’in güneyi dahil olmaktadır. Başakşehir ve
Küçükçekmece’nin göl ve arkeolojik sit alanını barındıran kesimleri kültür ve doğa turizminin
geliştirilmesi ile İstanbul’un kıyılarına bağlanacaktır.
Avcıların güney kesimi Bakırköy ilçesindeki konaklama eğilimini kısmen sürdürerek
Marmara Denizi kıyısında bu bölgelerini sonlandırırken, kuzey kesimi ve yeni gelişen ancak
mekansal kopuklukların yoğun olduğu Esenyurt ilçesinde kentsel kalitenin ve toplu ulaşım
bağlantılarının geliştirilmesi öncelikle ele alınması gereken konular olarak önerilmektedir.
Beylikdüzü ilçesinde E5 ve çevresinde fuar turizmi kentsel kalite ile paralel bir şekilde
geliştirirken, güneyde kıyı bölgeleri Büyükçekmece ve Silivri’de desteklenen kıyı ve doğa
turizmi bölgesine eklemlenecektir.
Arnavutköy, Çatalca ve Silivri’de öngörülen doğa turizminin yanısıra mevcut köyler ve
çevresindeki tarım toprakları ile ilişkili olarak kırsal turizm desteklenecektir. Sarıyer’de
merkez ve çevresi kültür ve doğa turizmi için yatırım alanı olarak öne çıkarılırken, kuzey
kıyıları günübirlik turizme açık olacaktır.
Anadolu yakasında Beykoz ve Şile’de doğa turizmi desteklenmekte, ek olarak Şile’nin köyleri
ve tarım alanları çevresinde kırsal turizm önerilmektedir. Güneyde Maltepe, Kartal, Pendik ve
Tuzla İlçeleri için öngörülen Konaklama altyapısnın geliştirilmesi stratejisi bu ilçelerin E5 in
güney kesimindeki kıyı bölgeleri için desteklenerek Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinin
konaklama altyapısına eklemlenmektedir. Bu ilçelerin TEM ve E5 otoyolları arasındaki
bölgelerde kentsel kalitenin arttırılması öngörülürken, Pendik ilçesi ayrıca kongre ve fuar
turizminin gelişme alanı olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanısıra Pendik ve Tuzla ilçesinde
TEM’in kuzey bölgeleri doğal eşiklerle bütünleşerek turizm yatırımları bakımından kısıtlı
bölgeler olarak belirlenmiştir. Son olarak Sancaktepe ilçesinin güney kesimi sağlık turizmi
gelişme bölgesi olarak tanımlanmakta, kuzey kesimleri Ümraniye ve Sultanbeyli ilçeleri ile
bir bütün olarak kentsel kalitenin geliştirilmesi gereken bölgeleri tarif etmektedir.
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4.4.3.2 Alanlar Arasında Entegrasyon Sağlanarak Güzergahların Belirlenmesi ve
Şematik Haritaların Oluşturulması
İlçeler bazında açıklanan turizm türlerinin etkin bir şekilde deneyimlenebilmesi için verimli
bir ulaşım altyapısının yanısıra kentlinin hareketliliği ile turizmin hareketliliğinin ayrı
düşünülmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla belirlenecek turizm aksına kentin taşıdığı
potansiyellerin eklemlenebilmesi gerekmektedir. Söz konusu üst ölçekli aksın tespit
edilmesinde ilçelerin turizm gelişme kimlikleri dikkate alınmıştır.
Buna göre Avrupa yakasında doğuda Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü, güneyinde doğa
ve kıyı turizminin sürekliliğinin sağlanarak, TEM çevresindeki fuar turizmi gelişme bölgesi
ile bağlantısı kurulmuştur. Bu turizm aksı Küçükçekmece’de göl kıyısı kültür ve doğa turizm
bölgesi ile bağlantı kurarak Bakırköy kıyı bölgesinde konaklama gelişme bölgesi boyunca
Tarihi Yarımada surlarına kadar ilerlemektedir. Bu aksa kuzeyde Arnavutköy ve kuzeybatıda
Çatalca ilçelerinin doğa ve kırsal turizm bölgeleri Basın Express yolu ile bağlanmaktadır.
Böylece kıyı kesimleri kentsel kalitenin yükseltileceği Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ilçeleri
ile doğa turizmin geliştirileceği bölgelere bağlanabilmektedir. Bu bağlantının BaşakşehirBakırköy arasında raylı sistem ile desteklenmesi önerilmektedir. Kültür Üçgeninde ise turizm
aksı Tarihi Yarımada-Beyoğlu aksı ve Eyüp Cendere Vadisi aksı ile ikiye ayrılarak MİA
bölgesinde birleşmektedir. Oluşturulan ring sistemi ile kültür turizmi yaratıcı turizm, kongre
ve fuar turizmi bütünlük ortaya koymaktadır. Avrupa yakası turizm aksı Beşiktaş ilçesinde
kuzeyde Sarıyer ilçesi ile kıyı boyunca devam ederken, diğer taraftan Üsküdar ile
bağlanmaktadır. Anadolu yakasında Üsküdar merkez olmak üzere turizm aksı üç farklı yönde
devam etmektedir. Bunlar boğaz kıyısı boyunca Beykoz ilçesi, güneyde Kadıköy ve
Kadıköy’den kuzeydoğu yönünde Ataşehir-Sancaktepe-Şile aksı, doğuda Maltepe, Kartal,
Pendik, Tuzla kıyısı boyunca tarif edilmiştir. Kuzey aksı ile doğa turizmi bağlantısı,
kuzeydoğu aksı ile sağlık ve doğa turizmi, doğu kıyı bağlantısı ile konaklama bölgeleri ve
Sabiha Gökçen Havaalanı çevresinde fuar-kongre turizm bölgeleri entegre edilmektedir.
Önerilen turizm aksı temel olarak turizm türlerinin yüklendiği bölgeler arası bağlantı akslarını
tarif etmektedir. Önerilen turizm güzergahı sadece ulaşım altyapısının sağlanması yada
iyileştirilmesi anlamına gelmemektedir. Bu güzergahlar tarif edilen aks boyunca açık ve
kapalı kamusal mekanların, yaya ve bisiklet yollarının, yapı kalitesinin geliştirilmesi
bütününde ele alınmaktadır.
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Şekil 18: Tüm Turizm Türlerinin ve Çekicilik Alanlarının Birbirleri ile Mekansal Olarak İlişkilendirilmesi
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4.4.4 STRATEJİK OLARAK BELİRLENEN SEKTÖREL VE ORGANİZASYONEL
YAPIYA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER
İstanbul’da turizmin mevcut organizasyon yapısının çeşitli sorunlara neden olduğu; İstanbul
Turizm Ana Planı çerçevesinde hazırlanan sentez raporunda ele alınmıştır. Turizmin
yönetimine ilişkin sorunların varlığına; Turizm Ana Planı çerçevesinde yapılan odak grup ve
arama toplantılarında da değinilmiştir. Stratejilerin sunulduğu 4.3.5 ve 4.3.6 numaralı
bölümlerde de; sorunların çözümüne ilişkin çeşitli başlıklar ele alınmış, önerilerde
bulunulmuştur (Şekil 19, Şekil 20 ve Şekil 21

Şekil 21). 4.4.4 numaralı bu bölümde ise, önerilen turizm yönetim modeli ile ele alınan
stratejik turizm alt sektörleri arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunun üzerinde durulmaktadır.
Bu bölüme kadar ilgili bölümlerde de işaret edildiği gibi, İstanbul’da turizmin tanıtımı,
pazarlaması ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunların kökeninin daha çok yapısal/ sistematik
olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle; mevcut yapının temeli düzgün kurulmadığı için
128

İSTANBUL TURİZM MASTER PLANINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA İŞİ

üzerine inşa edilen yapı ya da yapılan parçacıl düzeltmeler sorunun çözümünde cevap
olamamaktadır.
Günümüz şartlarında İstanbul’un, mevcut turizm kaynaklarını değerlendirmek, turizmi
çeşitlendirmek, kalış süresini uzatmak ve turistlerin tekrar gelişlerini sağlamak amacıyla;
turizmde küresel pazarlara açılmak, bu pazarlarda rekabet gücü elde etmek, olası fırsatları
değerlendirmek, kriz dönemlerinde tehlikeleri bertaraf etmek gibi işlevleri etkili ve verimli bir
şekilde yerine getirmeye yönelik bir turizm örgütlenmesine duyduğu ihtiyaç her zamankinden
daha çok hissedilmektedir.
Türkiye’deki, Bakanlık ve taşra teşkilatlarından oluşan mevcut turizm örgütlenmesi, ilgili
Kanun’un turizm örgütüne yüklediği pek çok iş ve işlevi, etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirebilme yetenek ve olanaklarından uzak görünmektedir. Yerel yönetimler de, yerelin
gereksinimlerini çözmeye en yakın kurumlar olarak farklı bir şekilde sisteme katılmaktadır.
Ancak bu yapı, kimi zaman yetki karmaşasına, kiminde de (turizm bakımından) sahipsiz
kalan sorunlara işaret etmektedir. Ayrıca kamunun hantal yapısı, turizmin dinamizmi ile “baş
edememekte” ve zamanla gelişen sorunların çözümünde yavaş, geride kalınmaktadır. Kaldı
ki; İstanbul Türkiye içinde çok özel bir kenttir, sıradan bir kent değildir. Bu kent; 13 milyonu
aşan ve kentsel yaşam kalitesi bakımından kendi kentlilerine yeterli hizmet sunumu
bakımından problemler yaşayan bir kenttir. Üstelik, Türkiye ölçeğinden bakılacak olursa;
Antalya’dan sonra en çok turist ağırlayan kent olarak İstanbul’un turizm sektöründeki iddiası
da, Türkiye’deki diğer kentler için de geçerli olan bir taşra örgütlenmesinin dışında bir model
geliştirilmesi gereğine işaret etmektedir.
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Şekil 19: Turizm İçin Öneri Yönetim Modeli (Turizm Enstitüsü-Turizm Konseyi İlişkisi)

Şekil 20: Turizm İçin Öneri Yönetim Modeli (Turizm Enstitüsü)
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Şekil 21: Turizm İçin Öneri Yönetim Modeli (Turizm Konseyi)
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Mevcut sistemin, profesyonellik ve işlevsellikten uzak, küreselleşmenin gerektirdiği
normlarda tanıtım ve pazarlama yapamayan, temeli teşvik kullanımı uygulamalarına dayanan,
bürokratik ve hantal bir örgütlenme yapısı olduğu bilinmektedir. Üstelik kurumlar arası
işbirliği, güç birliği ilişkileri zayıftır ve sıklıkla iletişim problemleri yaşandığı bilinmektedir.
İstanbul’da turizm sektörünün vizyon ve hedefler doğrultusunda gelişebilmesi için ihtiyaç
duyulan ortam, standartlar, insan gücü, bilgi ve vizyonu sağlayacak bir sistemin kurulması ve
yeniden bir örgütlemeye gidilerek turizm tanıtımı ve pazarlaması faaliyetlerinin buna göre
yapılmasıdır.
Önerilen yönetim modeli, kentin ve ülkenin itibarının bir yansıması olarak; gücünü bilimsel
düşünceden alabilsin diye 3. Bölümde önerilen Turizm Enstitüsü ile paralel olarak
kurgulanmıştır. Doğruyu, gerçekleri ve küresel eğilimleri bilimsel bakış açısıyla
değerlendirecek; kısa vadeli fayda değil, kamusal adalet, liyakat ve kentin çıkarlarını
gözetecek ve bunları da sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde değerlendirecek bir yapılanma
önerilmiştir (bkz. 4.3.5.3 ve bkz. 4.3.6.3).
Bu bölümde ise; İstanbul için belirlenen turizm stratejileri ile bağdaşık bir biçimde geliştirilen
modele ilişkin öngörüler sunulmuştur. Turizm için öngörülen yönetim modeli; turizm için
saptanmış olan turizm stratejilerinden ve bu stratejilere ulaşmak üzere kurgulanmış olan
amaç-hedef dizgesinden bağımsız düşünülmez. Bu sistem; tümüyle turizm stratejileri dikkate
alınarak geliştirilmiştir. Günün birinde değişen koşullar gereği stratejilerin de değiştirilmesi
söz konusu olması durumuna uyum sağlayabilsin diye, dinamik bir sistem geliştirilmiştir.
Önerilen yeni turizm örgütlenmesi, dünyadaki turizm yapılanması ve tanıtımı ve pazarlama
örgütlenmesi alanında meydana gelen yeni gelişmelerden ve Türkiye’de turizmin karşı
karşıya olduğu sektörel gerçeklerden hareketle, Türkiye turizminin geliştirilmesi ve etkin bir
şekilde tanıtımı ve pazarlanmasını sağlamaya yönelik bir model önermektedir. Yeni yönetim
modeli; dünyadaki başarılı olan uygulamalardan da esinlenerek, Türkiye’deki mevcut yapı ve
onun gerektirdiği koşulları sentezlenme sonucu oluşturulmuştur.
Önerilen modelin temelini “bilgiye dayalı bir yönetim modeli” oluşturmuştur. Turizm
Konseyine girdi sağlayacak ana kurum; onunla doğrudan bağı olan “Turizm Enstitüsü”
olmalıdır. Bu doğrudan ilişki; Turizm Konseyinin kararlarının akılcı bir temeli baz alması
gereği dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca; bunun yurtdışı örnekleri de bulunmaktadır.
Bu model; İstanbul’daki turizm sektörünü hem kendi çerçevesinde değerlendirmeyi, kayıt
altına almayı ve hem de sektörün değişen yapısını öngörmeyi planlamalıdır. Bu öngörüler; bir
yandan da küresel pazarda ve turizmi etkileyen diğer sektörlerdeki gelişmeleri dikkatle
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izlemeli ve İstanbul’da turizmi yönetecek olan kuruma girdi sağlamalıdır. Böylece sistem tüm
Türkiye’deki turizmin taşra örgütlenmesi örneklerinden farklı olarak; İstanbul konusunda
uzmanlaşmış, yerel ölçekte ve yerel kaynakları bilerek yerelin gereksinimlerini dikkate alarak
çalışma esasına dayanmaktadır. Diğer yandan da, bir metropol olan ve çok çeşitli turizm
türleri için imkan sunan kentin dinamik bir biçimde verilerini güncellemek; işlemek ve bilgi
haline

getirerek

turizmin

amaçlar

doğrultusunda

geliştirilmesine

olanak

tanıması

hedeflenmiştir. İstanbul’a özgü olarak ele alınan bu yönetim modeli; ‘Destinasyon ve
alternatif turizm temelli Tanıtım ve Pazarlama Örgütlenmesi Modeli”ni öne çıkarmıştır.
Böylece İstanbul’da turizm için saptanmış stratejik alt sektörlerin, yani turizm türlerinin
sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi söz konusu olacaktır.
Turizm platformu; Valilik, Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yerel
Yönetimler, ilgili STK’ların katılımıyla kurgulanmalıdır. Üniversiteler; Turizm Enstitüsü
kanalıyla turizm platformunun içinde yer almalıdırlar. Platform; katılımcılık, şeffaflık gibi
yönetişim ve çağdaş yönetim anlayışı ile ifadelendirilecek katılımcı bir zemin sunmak
durumundadır. Halkın katılımını, hesap verebilirliği önemsemek; içinde bulunduğumuz
zamanın gereğidir. Geniş katılım sağlanabilmesi ilkesiyle paydaşları ile ilişki kuran bir
platform olmalıdır. Platformun en önemli ve heterojen gruplarından birisi Turizmi temsil eden
STK’lardır. Sektörün içinden gelen STK’ları turizm sektörüne yatırım yapan gruplar; turizm
acentaları, turist rehberleri ve turizmi çeşitli yönlerden destekleyen dijital platformdan
temsilcilerin varlığına işaret etmek gereklidir. Her biri; turizm sektörünü farklı nitelik ve
niceliği ile tanımlayan, kendilerine göre farklı bakımlardan sektörün içinde olan; zaman
zaman birbirleri ile zaman zaman yurtdışından meslektaşlarıyla rekabet etmek durumunda
kalan kişi/kurumlardır. Bu kişi ve kurumlar; zaman zaman yerel yönetimlerle ya da merkezi
yönetimlerle, zaman zaman da üniversitelerle çatışabilir, farklı görüşler ile fikir çatışmaları
yaşayabilirler. Bu noktada; Konsey hem farklı çıkar gruplarının çıkarlarını dengelemek, hem
de mümkün olduğunca geniş katılımın ve dengenin sağlanmasında karar ve yönetim
mekanizmasını oluşturmalıdır. Tanımlanmış olan hedefe yönelik geliştirilen stratejiler için bir
üst yönetim birimi, koruma-kullanma dengesini, sürdürülebilir faydayı ve demokratik bir
şekilde katılmayan ya da azınlıkta kalan sektörel grupların da haklarını hak ettiği şekilde
korumak ve yaşama geçirmekle görevlidir. Bu bakımdan hem zor hem de çok önemli bir
görev tanımı bulunmaktadır. Bu zorlu görevin altından kalkabilmek için ihtiyaç duyulan güç,
kamu yararından alınan güç olmalıdır. Aksi halde kısa vadeli, kişisel kurumsal çıkarların
modere edeceği yani yönetimde belirleyici rol oynayacağı model, güçlü olanın gücü oranında
sözünün geçmesi anlamına gelir ki, bu kısa-orta-uzun vadede kentin, kentlinin yaşam hakkını,
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kentin turizminin geleceğini elinden almak anlamına dahi gelecek kadar önemli bir dizi
sorunu taşıyabilir.
Turizm Enstitüsü ise; turizm yönetimi için gerekli görülen analitik verinin toplanması işinin
organize edildiği kurum olmalıdır. Hem fiziksel altyapının hem turist profilinin incelenmesi,
dinamik stratejiler geliştirmesi ve bunları revize etmesi gereken yapılanmanın sağlanacağı
alandır. Çok disiplinli bir yapıda ve turizm türleri çerçevesinde bilimsel öğretiyi ve bakış
açısını değerlendirmelidir. Sosyoloji, turizm, tarih, mimarlık ve şehir planlama alanlarında
akademisyenlerin varlığı ile şekillenmelidir. Enstitü içinde bir kısım yapılanma, süreklilik arz
etmesi gerektiğinden, süreklilik esasıyla ele alınmalıdır. Bir kısım çalışma alanları ise; proje
odaklı ele alınması ve süreklilik yerine tanımlanan iş/proje çerçevesinde değerlendirilmesi
hedeflenmelidir. İstanbul’da yer alan üniversiteler, gerekli görüldüğünde yakın çevre
üniversiteleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK işbirliğiyle Enstitü için
çalışmalarda bulunmalıdır.
Yeni yönetim modelinin kurumsal yapılanmasının ayaklarından birisini; “destinasyon
yönetimi” oluşturmaktadır. Bu prensibe bağlı olarak mahalle, köy, ilçe ve turistik değerlere
(doğal, kültürel, fiziksel…) sahip çeşitli yerler, turizm çekim yeri olarak ele alınıp yerel
destinasyon yönetim örgütü şeklinde nitelendirilmektedir. Farklı turizm destinasyonları,
yoğunlaşmakta oldukları turizm türüne göre girdi vermek üzere konumlandırılmalıdır.
Böylece; en küçük yönetim birimi ve yerele en yakın kaynağın platforma katılım
mekanizması sağlanmış olur. Bu noktada temsiliyet önem kazanmaktadır. Örneğin; Şile’de
doğa turizminin temsilcisi kim/kimler olacaktır? Ya da kültür üçgeninde kültür turizminin
temsilcileri nasıl katılım sağlayacaktır? Bu noktada; hem yerel hem de mikro-örgütlenme
birimi olarak türlerine göre turizm sektörü mensuplarının katılımı; konseyin turizm meslek
odalarına kayıtlı tüm sektör mensuplarına yapacağı davet ile yerinde incelemeyle yani yerinde
yapılacak değerlendirme toplantılarıyla katılımları sağlanmalıdır. Bu noktada; destinasyon
seçimi; turizm türü ile direkt ilişki içindedir. İstanbul’un barışık olduğu ve vizyonu içinde
tuttuğu turizm türleri; Turizm Ana Planı çerçevesinde ele alınmıştır. Bu turizm türlerinin
dışında kalan turizm türleri İstanbul’un bünyesinin dışında tutulmuştur. Mevcut turizm türleri
arasında da olan ve İstanbul’un turizm vizyonu çerçevesinde değerlendirilen turizm türlerini
bir kez daha hatırlatmak gerekirse; kültür başta olmak üzere, doğa, sağlık, fuar ve kongre, yat,
gençlik, spor, alışveriş ve belirli bir çerçevede kalmak kaydıyla kurvaziyer turizmi olarak
değerlendirilmiştir. Her bir turizm türünün yerel temsilcileri; bu sisteme entegre edilmelidir.
Yerel nitelikli bu turizm türlerinin oluşturduğu birimler, İstanbul’a özgü destinasyon temelli
turizm tanıtımı ve örgütlenmesi modelinin en küçük yapı taşları olarak tanımlanabilir.
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Modelde, bu küçük turizm örgütleri, İstanbul’un alt bölgelerindeki turizm kaynaklarının
tespiti, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, tanıtımı, pazarlanması vb. operasyonel konularda,
prensip olarak, öncelikli inisiyatife sahiptirler ve onların birikimlerinden katkı almak
gereklidir. İstanbul’daki yerel düzey destinasyon birimleri, diğer basamaklar arasında kilit bir
rol üstlenmektedir. Ancak sektörün içinde olan kişi ve kurumlardır. Bu alt basamaklar, bir üst
basamakta ona koordinasyon, kaynak ve destek sağlayacak stratejik birimlerin operasyonel
ayakları gibi; yerel uzantılarını oluşturmaktadır. Turizm platformu; bu destinasyonlardan
gelen verileri; icra birimi olacak olan üst kurula iletmeli ve böylece turizmin içinden gelen
verilerin bilgiye dönüşmesine zemin hazırlanmalıdır.
Önerilen örgütlenme modelinde, konseye girdi sağlayacak yapılanmalardan birisi de; tematik
olarak ele alınan turizm alt sektörünün yani turizm türünün incelemesini yapan kurumlardır.
Bu veriler; derlenip bir araya getirildiği zaman birbirleriyle olan ilişkisi çözümlenebilir ve
daha sinerjik ilişki kurabilmek için nasıl bir birliktelik olabileceği üzerinde çalışılabilir. Bu
çalışma sonucunda İstanbul’daki mekansal organizasyonu daha sağlıklı biçimde yapılabilir.
Tüm bu veri girdisi ve sektör analizlerine eş zamanlı olarak yapılması gereken bir önemli iş
daha vardır ki; bu da yerel ve merkezi yönetimin İstanbul için almış olduğu kararlar ve
saptamış olduğu vizyon, hedef ve stratejilerdir.
Böylece; vizyon ve stratejiler çerçevesinde gelen veri girdisi değerlendirilir ve ulaşılmak
istenen hedef dikkate alınarak incelenir. Tüm bunlar yapılırken; mevcut kurumsal
yapılanmadaki birimlerin de paydaşlar olarak temsilcileriyle katılımlarının sağlanması
(Kalkınma ajansı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valilik, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,
Orman ve Su Müdürlüğü gibi…) katılımcı ve paydaşların görüş ve önerilerini
değerlendirmeye yardımcı olacaktır.
Birbiriyle benzerlik gösteren veya birbiri ile fonksiyonel bağlılık gösteren temel destinasyon
birimlerinin yada yerel destinasyon örgütlerinin, kendi aralarında tematik bölgeler
oluşturmasının tanıtım, pazarlama ve örgütsel öğrenme açısından avantajlar sağlayacağı ve
destinasyonlara rekabet gücü kazandıracağı öngörülmektedir. Ayrıca; İstanbul’un çok önemli
bir merkez olduğunu ancak içinde bulunduğu bölge ile birlikte ele alınmasının hem yakın
çevresine hem de İstanbul’a daha olumlu katkı sağlayacağını belirtmek gerekir. Kümelenme;
hem kendi içindeki sektörlerin yoğunluğu hem de katma değerinin artışı ve çarpan etkisi gibi
etkenlerle çoğalır. Bu bakımdan; İstanbul’a gelen turistlerin bir başka kenti ziyaretini bir
kayıp gibi değil, bir başka kentteki turistlerin de İstanbul’a geleceğinin kazancı biçiminde
yaklaşmak gerekir. Örneğin; Trakya bölgesi ile birlikte kültür turizmi katkısı; ya da Kocaeli,
Sakarya, Bolu ile birlikte doğa turizmi katkısı; bu yerlerin rekabet gücünü zayıflatmaz, aksine
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yakın çevresiyle birlikte güçlenmesini sağlayacak imkan sunar. Örneğin; Balkanlar, Bizans vb
tarihsel kaynaklı turizm hareketleri konusunda ortak hareket etmeleri ve bilgilerini dijital
kütüphaneler kurarak birbirleri ile paylaşmaları, sinerji oluşumuna ve bu destinasyonların
yalnız başlarına iken edindikleri ekonomik, sosyal vb. gibi kazanımlardan daha fazlasını elde
etmelerine olanak tanıyabilir.
Tematik bölgeye mensup destinasyon biriminin yönetici ya da temsilcileri bir araya gelerek
fikir alışverişlerinde bulunabilir ya da tavsiye niteliğinde kararlar alabilir. Fikir alışverişi
toplantılarının raporları ve alınan tavsiye kararları doğrudan turizm konseyine iletilerek
turizm konseyinin tüm il genelindeki gelişmelerden ve eğilimlerden haberdar edilmesi
sağlanabilir.
Önerilen modele göre ‘Turizm Konseyi’, Türkiye’den bağımsız ve kendi kendine politika
geliştirecek kadar ulusal bütünden ayrılması düşünülemez. Üniter bütünlüğü gerektirdiği
şekilde ulusal düzeyle de ilişki içinde olması gerekir. İstanbul için yönetim modeli önermek,
bu çalışma çerçevesinde eksiklikler ve öneriler kurgulanarak gerçekleştirilebilmiştir. Ancak
Türkiye geneli için turizm yönetim modeli geliştirmek, apayrı bir uzmanlık konusudur. Bu
konuda öneri sunmak bu projenin sınırlarının ve kapsamının da dışındadır. Ancak İstanbul
için önerilen modelin Muğla, Antalya, İzmir, Kapadokya gibi önemli merkezler için de
kullanılabilmesi söz konusu olabilir. Önemli turizm kentleri için farklı turizm örgütlenmesi
uygun olacaktır. Ancak bu sistemi tamamlamak üzere ulusal ölçekle ilişkinin kurgulanması
şarttır. Böylece, İstanbul turizminin tanıtımı ve pazarlaması, turizmin uzun vadeli gelişimi ve
örgütlenmesine ilişkin stratejik kararları alan; kentin turizmini yönlendirecek, koordine
edecek fikirlerin tartışıldığı ve şekillendirildiği bir zemin olan İstanbul turizm konseyi; ulusal
turizm faaliyetlerine ilişkin gerekli görülen, kanun değişikliği önerilerini yapan; son olarak
ulusal turizm politikalarının işleyişi ve denetlemesi görevine yön veren bir yapılanma olarak
tanımlanmıştır. Bu yönetim modeli, sadece turizm sektöründe değil, kamu yönetiminin her
alanında yaygınlaşmakta olan yerinden yönetim anlayışı ile de paralellik göstermektedir.
Böylesine bir model; yetkinin tek bir otorite tarafından kullanılmasının önüne geçmek,
yerelde olan bitene kayıtsız kalmamak bakımından önem taşımaktadır. Kaldı ki, turizm yapısı
itibariyle geri dönüşü ya da telafisi zor olan bir sektördür. Bu sektörde yapılan yanlışlar çok
kolay sektöre yansımakta, kısa vadede olumsuz etkilerin sonuçları görülmektedir. Turizm
sektörünün kırılganlığı; iyi yönetilmesi konusundaki gerekliliği daha da zorlamaktadır. 4.3.5
bölümünde İstanbul’un pazarlama ve tanıtımına ilişkin stratejilerin konu alındığı bölümde;
pazarlama e strateji geliştirmek üzere yetkili yeni bir kurumsal yapılanmadan söz edilmiştir. O
bölümde tanımlanmış olan görev ve yetkiler, finansal kaynak, hukuksal yapılanma modelleri
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yurt dışı örnekler incelenerek ve yurt içindeki gereksinimlerin tespiti yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken; İstanbul Turizm Ana Planı kapsamında
odak grup ve arama toplantılarından gelen görüşler de dikkate alınmıştır. Pazarlama ve
tanıtım konusu, turizm yönetimi içinde çok önem taşıyan bir birimi ifade etmektedir. O
bölümde sözü edilen yapılanmanın gerçekleşebilmesi; bu bölümde stratejileri aktarılmış olan
organizasyonel örgüt yapısı ile paralellik içinde geliştirilmiştir. Bahsedilen bu iki kurumsal
yapı; birbirinin dışında değil, birbiriyle iç içe geçmiş, bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır.
Kamuda reformcu bir yaklaşımla geliştiren bu modeller; birbirinin parçalarıdır. Ancak Turizm
Platformu, tanıtım ve pazarlama konusunda geliştirilmiş olan kurumun da üstünde olan bir
mekanizma olarak biçimlendirilmiştir. Tanıtım ve pazarlama için öngörülen sistem; turizm
platformunun içindeki tematik çalışma alanlarıyla doğrudan bilgi alışverişi içinde bulunacak
şekilde kurgulanmıştır.
Hem yeni yönetim modelinde hem de tüm yönetim işlevinin baş etmesi gereken en önemli
konu çıkar çatışmaları konusudur. Alınacak kararlar farklı aktörlerin farklı beklentileri,
etkileri, baskıları ya da yönlendirmeleri ile şekillenebilir. Siyasi irade sahibi olan kişi ya da
kurumlar; planlara doğrudan ya da dolaylı biçimde müdahil olabilir, olabildiği örnekler
bilinmektedir. Bu kritik konu; İstanbul gibi Türkiye ekonomisinin lokomotifi, turizmin
gözbebeği olan, inşaat sektörünün başat rol oynağı kentlerde daha kudretli biçimde kendini
göstermektedir. Böylesine önemli bir kent; aynı zamanda büyük bir depreme hazırlanan, 13
milyondan fazla nüfusu olan, ülkenin başkenti değilse de başkentinden etkisi daha yüksek bir
kenttir. İstanbul’un hem baş etmek zorunda olduğu sorun çoktur hem de müdahale edeni
çoktur. Hal böylesine karmaşık ve çok parametreli bir denklem iken; turizm konseyinin işi hiç
de kolay değildir. Turizm konusundaki yetki karmaşası, böylesi bir kurumun olmasını,
kurumun da bir başının yani İstanbul’da turizm yönetim işinin bir “patronunun” olmasını
zorunlu kılmaktadır. İstanbul Turizm Ana Planı ile, önerilen kurumsal yapının çerçevesi
çizilmiştir. Son söz olarak; bu çerçevenin liyakat ölçülerine bağlı, katılımı, şeffaflığı ve hesap
verebilirliği öncelikli olarak ele alan ve kentin taşıma kapasitesini, sürdürülebilirliğini temel
girdi olarak kabul eden bir biçimde değerlendirmesi gerektiğinin altını çizmek, bu projenin bir
sorumluluğudur.
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4.4.5
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4.4.6 İMAJ VE TANITIM ÖNGÖRÜLERİ
Stratejik pazarlama yaklaşımları temelde iki ana eksen üzerinden şekillendirilir. Bunlardan
birisi fiyat eksenli stratejilerdir. Bu eksende maliyet temel alınır, fiyatlandırmaya odaklanılır.
Bu eksen; doğrudan ekonomik faydaya odaklanmıştır ve sonucu hemen görmeye meyilli bir
bakıştır. Bu strateji; ekonomik faydayı her şeyin üzerinde tutar. Ancak zaman içinde bu bakış
açısının çevreye, insan psikolojisine, iş ahlakına olumsuz

yansımaları olmuştur.

Olumsuzluklar; bir cümle ile özetlenecek olursa; insanları fordist üretim örgütlenmesinin
dışına çıkmayı, kişiselleşmeyi öne çıkarmıştır.
Diğer rekabet stratejisi ise; farklılaşma açılımlı bir bakış açısıyla geliştirilir. Bu tür stratejiler;
post-fordist üretim örgütlenmesiyle örtüşmektedir. Kitlelerden ayıran nitelikler üzerinde
durmakta, kıyaslamalı üstünlükler üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Ekonomik fayda,
tamamen görmezden gelinmemektedir. Ekonomik fayda sağlamayan sektörün uzun vadeli
yaşaması söz konusu olmayacaktır. Sadece buna giden yol (strateji) farklılaşmıştır.
Bu teorik yaklaşımlar; İstanbul için imaj ve tanıtım stratejilerinde belirleyici olması beklenen
üsluba yönelik bir öngörü tanımlamak üzere aktarılmıştır. Dünya yüzeyinde sadece "para
kazanmak", "doğrudan ve hemen" para kazanmak anlayışı; yerini kişiye özel hizmet sunan,
kitlesellikten uzaklaşan ve kentin kimliğini, özgünlüğünü ifade ederek önceliklerini ortaya
koyan bir yaklaşıma bırakmıştır. Bu yaklaşım; hak ettiği şekilde yapıldığında; muhakkak
maddi getirisi de olacaktır.
4.4.6.1 Yönteme İlişkin Kavramsal Açıklama
İşletme, kurum ya da strateji geliştirme noktasındaki her türlü yapılanma için strateji analizi
ve büyüme gelişme seçeneklerinin incelenmesi konusunda ilk ciddi çalışma, 1965 yılında
Ansoff tarafından yapılmıştır. Ansoff, geliştirdiği modelinde büyüme yollarını bilimsel olarak
incelemiş ve uygulanabilir stratejilerin temelinin aynı prensibe dayandığını keşfetmiştir.
Stratejik pazarlama matrisleri, modern işletme yönetimi teorileri arasında yer almaktadır.
Pazarı olan, arzı olan her türlü ürüne yönelik değerlendirmeyi yapmak amacıyla matrisler
oluşturulmakta; bir başka ifadeyle pazar ve ürüne yönelik tipolojiler net bir şekilde ortaya
konmakta ve her bir ürün bu stratejiler çerçevesinde ele alınmaktadır. Modern işletme bilimi
içinde pazarlama dalında üç ana akım ile strateji belirlemek öne çıkmaktadır. Bunlar; Ansoff
matrisi, BCG (Boston Consulting Group) Matrisi ve McKinsey matrisidir.
Ansoff matrisi, bir ürünü geliştirme stratejilerini belirlemek için, ya da var olan bir ürünün
farklı stratejilerle pazarda yer bulmasını değerlendirmek amacıyla kullanılan matrislerden
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birisidir (Şekil 22). Bu matrisin kullanım nedenlerinden birisi, ürünler ile pazar arasında bir
değerlendirme yapmaktır. Burada öncelik, mevcut ürünlerin yeni müşterilere ulaştırılabilmesi
ihtimalini sorgulamaktır. Bundan sonra, yeni ürünlerin mevcut müşterilere pazarlanması da
incelenmelidir. En riskli seçenek yeni ürünlerin yepyeni pazarlara sunulmasıdır. Sadece
mevcut ürün ve pazarlarla sınırlı kalan bir kurum, rekabet arttıkça bu konumunu
sürdüremeyebilir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi ürün portföyünün canlı tutulmasını sağlar.
Ancak, küçük ölçekli kurumlarda ürün geliştirme projeleri çok uzun vadeli bir etkinliğe
dönüşebilir. Bu risk alınmadan, mevcut ürünlerin yeni pazarlara ulaştırılmasına öncelik
verilmelidir. Yeni müşteriler için yeni ürünlerin geliştirilmesi içerdiği yüksek risk nedeniyle,
küçük kurumlar için atılması gereken en son adımdır. Yeni ürün geliştirme sürecine küçük
bütçeli projelerle başlamakta yarar vardır. Bu denemelerde başarıya ulaşmadan, büyük ölçekte
yatırım yapılmamalıdır.

ANSOFF MATRİSİ
MEVCUT ÜRÜN

YENİ ÜRÜN

MEVCUT
PAZAR

PAZARA
YERLEŞME

ÜRÜN
GELİŞTİRME

YENİ
PAZAR

PAZAR
GELİŞTİRME

ÜRÜN
ÇEŞİTLENDİRM
E

ÜRÜN YAPISI

P
A
Z
A
R
Y
A
PI
SI

Şekil 22: Ansoff Matrisi
Matris şemasında da görüleceği üzere; matrisin düşey eksenini Pazar yapısı, yatay eksenini
ürün yapısı oluşturmaktadır. Pazar yapısı; pazarın yeni mi mevcut bir Pazar mı olduğu ile
ilgili bir ayrımı konu alır. Ürün yapısı ise; mevcut ürün mü, yeni ürün mü olduğu ile ilgili
ayrıma odaklanmıştır. Matrisin her bir kutusu teker teker ele alınacaktır:
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Pazara Yerleşme Stratejisi:
Strateji geliştiren kurum; bu bölümde mevcut ürün ve hizmetleriyle belirli mevcut Pazar
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İşletme/kurum aynı ürün ve hizmetlerle mevcut Pazardaki payını
artırmayı hedeflemektedir. Bunun için satışlarını reklamlar ya da satışı artırıcı diğer
promosyon çalışmalarıyla yapabilir. Pazar imkânları belli olduğuna göre işletme, rakiplerin
payını alarak, onlarla yoğun bir rekabete girerek kendisi rakiplerine hamle yaparak, rakiplerini
şaşırtarak rekabet avantajlarından yararlanacak yolları araştıracaktır.
Pazar Geliştirme Stratejisi:
Bu stratejik alternatifte kurum/işletme, mevcut pazarının imkânlarının dışına çıkarak yeni
pazarlara gitmektedir. Mevcut ürün ve hizmetlerle yeni pazarlara girmek, yeni müşterilerle
tanışmak, onların ihtiyaç, eğilim ve alışkanlıklarını bilmek demektir. Bu nedenle,
işletme/kurum yeni pazarlar için farklı pazarlama stratejileri geliştirmek, bu pazarlarda
reklam, dağıtım kanalları vb. hususlarda değişiklik yapmak zorunda kalabilecektir. Yeni
pazarlara açılmanın bir yolu; uluslararası pazarda mevcut ürünleri için önce pazarlama örgütü
kurmak, ürün tutunduktan sonra hizmet sunumunu geliştirmektir. Özellikle bazı pazarlarda;
geleneksel ürünleriyle yeni pazarlara girmek, ardından gelişme stratejisini uygulamak hedef
alınmalıdır.
Ürün Geliştirme Stratejisi:
Bu stratejide mevcut pazarlara aynı sektör içinde kalarak farklı, çeşitlendirilmiş ürünler
sunması ve hedef kitlesini marka imajı bakımından kendine bağlamasıdır. Bu stratejik
alternatifin uygulanmasında ürünler bakımından sinerjik avantajlar sağlayan müşterek
bağlılıklar önem taşımaktadır.
Ürün Çeşitlendirme Stratejisi:
İşletmelerin yepyeni ürünler ya da hizmetlerde yeni pazarlara girmesi de söz konusudur. Bu
oldukça riskli olmaktadır. Ancak burada ürün ve pazarlar bakımından yeni faaliyetlerle eski
faaliyetler arasında ortak bağ aranması, ilgisiz alanlara girmenin riskini azaltabilir.
Bu noktada; sorulması gereken bazı stratejik sorular bulunmaktadır. Bu sorular şunlardır:
•

Mevcut ürünler için yeni müşteriler ve pazarlar nerelerdir?

•

Mevcut müşterilere hangi yeni ürünler pazarlanabilir?

•

Kurumun geliştirdiği en son ürün ne zaman pazara sunuldu?

•

Ürünlerinizin fiyat, kalite ve yenilik açısından rakip ürünlere göre konumu nedir?
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Buraya kadar aktarılan bölüm, modern işletme yönetiminde uygulanan pazarlama
stratejilerinin değerlendirme yöntemleri arasında kabul gören bir matris düzeneğini konu
almıştır. Bir sonraki bölümde ise; bu yöntemin İstanbul’da turizm sektörü için geliştirilen
stratejiler çerçevesinde nasıl ele alınacağı aktarılacak ve özellikle imaj ve tanıtım
çerçevesinde geliştirilen stratejilerin durumuna ilişkin öngörülerde bulunulacaktır.
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4.4.6.2

İmaj ve Tanıtım Stratejileri Bağlamında Öngörülerin Değerlendirilmesi

Bu matrise göre değerlendirme yapmaya ve imaj-tanıtıma yönelik öngörülerde bulunmaya
başlamadan önce; kavramsal olarak; matriste sunulmuş olan teorik ifadelerin; İstanbul için
yapılmakta olan Turizm Ana Planı bağlamındaki yerlerini ifade etmek gerekir. Ansoff’un;
Pazar olarak ifade ettiği kavram; İstanbul’un hedef kitle olarak tanımlamış olduğu tüm
coğrafyayı içine almaktadır. Pazarlanmaya konu olan ürün ise; İstanbul’un turizmidir.
Matrisin eksenlerinin kesiştiği her bir kutusunun değerlendirmesi ise şu şekildedir:
İstanbul Turizminde Pazara Yerleşme
İstanbul için mevcut turizm ürünü; kültür turizmidir. Mevcut Pazar ise; turizm anketleri ile bir
kez daha tespit edilmiş olan çoğunluğu AB ülkeleri olmak üzere yakın coğrafyadan beslenen
bir pazardır. Stratejiler bölümünde ifade edilmiş olan kalış süresini uzatma ve bir gelen
turistin yeniden gelmesini sağlamaya yönelik stratejiler; bu bölümde değerlendirilmelidir.
Yakın coğrafyadan gelmekte olan ve ana geliş nedenini kültür turizminin oluşturduğu
çerçeve; İstanbul’un en iddialı olduğu Pazar alanıdır. Bu alan, rakiplerine göre en güçlü
olduğu alandır. O nedenle; bu alanla ilgili imaj ve tanıtım çalışmaları; agresif pazarlama
olarak ifade edilen; zorlayıcı ve yoğun bir pazarlama modeli olabilir. Pazar bilinmekte olan
bir pazardır. Bu ülkelerin insanlarının turizmdeki davranışları, Türkiye ve İstanbul’a olan
bakış açıları yapılacak hamlelerle, rakipleri şaşırtarak İstanbul’un payının artması sağlanabilir.
Burada; hatırlatılması gereken bir konu vardır ki; o da İstanbul için hedef kitle tanımlaması
yapılırken; belli bir coğrafya, ülke, milliyet, din mensubu ya da dil faktörü değil; turistlerin
gelir ve eğitim düzeyinin profil olarak artışı hedef alınmıştır. Bu nedenle; mevcut Pazar içinde
olsa bile böyle bir turist profiline yönelmek; İstanbul için avantaj sağlayıcı olacaktır. Böyle
olursa; yani gelir ve eğitim düzeyleri artarsa; daha uzun süre İstanbul’da vakit geçirme; tekrar
gelme, kültüre olan ilgi nedeniyle çeşitlenmiş kültürel alanlarda daha çok vakit geçirme
gerçekleşebilir. Bu Pazar; İstanbul’un en iddialı olduğu alan olduğu için; kaliteli hizmet
sunumunun gerektirdiği fiyat artışı; bu sektör için rahatlıkla öngörülebilir. Yani kültür
turizminde eli güçlü bir İstanbul, buna layık hizmet sunma becerisini göstermeli ve kalitesi
yüksek ürünleri için (ürünler derken; konaklama tesisleri, müze-ören yeri ziyaretleri, yemeiçme vb. yani kültür turistlerinin satın aldığı her türlü hizmet ifade edilmiştir) yüksek fiyatlar
talep edilebilir. Tersi ise, İstanbul’un en güçlü olduğu alanda elinin en zayıf olması durumuna
dönüşebilir ve turizm pazarının yara almasına neden olur. Yani; kalitesiz hizmet için yüksek
fiyat talebi, en iyi olduğu pazarda kan kaybetmesine yol açarsa; diğer alanlarda daha da
zayıflaması söz konusu olabilir. Kalite İstanbul’daki turizmin gelişmesi için tavizsiz bir
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koşuldur, pazarlara bağlı olarak geliştirilmesi düşünülmemelidir ancak yine de burada
öncelikli bir durum olduğu için ifade edilmiştir.
İstanbul Turizminde Pazar Geliştirme
Pazar geliştirme, mevcut ürünlerle yeni pazarlara açılmak anlamına gelmektedir. Bu noktada;
yine temel ürün; İstanbul için kültür turizmidir. Bu turizm türü; diğerlerinin çok önünde giden
bir tür olarak önem taşımaktadır. Yeni pazarlar olarak ifade edilen pazarlar ise; henüz turist
profili bakımından İstanbul’u tercih etmeyen coğrafyadaki turistleri ifade etmektedir. Bir de
mevcut ülkeler içinde yukarıda da ifade edilen yeni bir eğitim-gelir segmenti olarak
tanımlanabilecek pazarlardır.
Bu durumda, yeni pazarlar olarak; özellikle Asya’nın büyüyen ekonomisi ve zenginleşen
turistleriyle cazip Pazar alanları olarak Çin başta olmak üzere, Hindistan gibi önemli ve
kalabalık ülkeler ifade edilebilir. Ayrıca uçakla 4-5 saate kadar İstanbul’a erişebilen tüm
ülkeler; denizyoluyla bir gecelik mesafeden gelen tüm ülkeler İstanbul için geliştirilecek
Pazar alanları içinde olan ülkelerdir.
Bu bölgede izlenecek imaj ve tanıtım stratejilerinde; mevcut kuvvetli ürün olan kültür turizmi
üzerinden gidilmeli, ancak ürün çeşitlendirmeye yönelik de ipuçları hazırlanmalıdır. Burada
yeni pazarlar söz konusu olduğundan; bahsi geçen ülkelerdeki pazarlar için yeni müşterilerin
(turistlerin) ihtiyaç, eğilim ve alışkanlıklarını bilerek hareket etmek gerekir. Bu nedenle, yeni
pazarlarda turist profilinin doğru analiz edilmesi gerekir. Kültür turizminin tutundurma
çalışmalarının ardından, diğer turizm türlerine yönelik de girişimlerde bulunmak gerekir.
İstanbul Turizminde Ürün Geliştirme Stratejisi
Bu strateji, mevcut pazarda yeni ürün geliştirmesini konu almaktadır. İstanbul’un bu alanda
çok avantajlı konumu vardır. Çünkü bir ürün olarak turizm; geliştirilmeye çok müsait bir
yapıdadır ve türlü alternatifler sunmaktadır. Bu sunulan alternatif alanlar; sağlık turizmi, fuarkongre turizmi, alışveriş turizmi, doğa turizmi, yat turizmi, gençlik turizmi, spor turizmi
olarak daha önceki bölümlerde de değerlendirilmiş idi. İstanbul, bu alternatif türleri; asıl olan
kültür turizmini desteklemek üzere geliştirmelidir. Ancak bu sıralanan turizm türlerinin her
birisi, kendi içinde önem taşımaktadır. O halde, yapılacak olan, turizm türlerinin her birisi için
farklı stratejiler izlemektir. Örneğin; beklenen ortalama ömür süresi giderek uzayan, ortalama
yaşı yükselen Avrupa demografisi; İstanbul için sağlık sektöründe olanaklara işaret etmelidir.
Üstelik Avrupa ülkelerinde sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin çok yüksek olduğunu da
dikkatlerde tutmak gerekmektedir. Öte yandan; Arap yarımadasından ve kuzey Afrika’dan
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gelen turistlerin ise; alışverişe olan ilgilisi, ilgili bölümlerin sentez raporunda ifade edilmişti.
Kalabalık aileleri, yüksek kalma süreleri, üst düzeyde gelirleriyle bu coğrafyanın turistleri
alışveriş turizmine ilgi göstermektedir.
Bu çerçevede bir konuyu ele almak gerekmektedir: Turizm türleri arasındaki geçişkenliğin,
hareketliliğin artmasına yönelik bir strateji ile tanıtım yapılmalıdır. Böylece bu turistlerin
farklı tür turizmlerle de ilgilenmeleri sağlanmalıdır. Böylece; ürün çeşitlendirme mümkün
olabilir.
İstanbul Turizminde Ürün Çeşitlendirme Stratejisi
Bu alan; tanıtım ve imaj stratejileri için en riskli alanı oluşturmaktadır. Burada hem daha önce
girilmemiş bir Pazar hem de daha önce yaygın olmayan bir ürün uygulaması söz konusudur.
Tanıtım ve imaj stratejileri bakımından öncelikle; bu bölümün en fazla risk içerdiğini,
dolayısıyla yatırımlar içinde belki de en son sırada ele alınmasının uygun olacağını ifade
etmek gerekir. Bu alan imaj ve tanıtım stratejisi bakımından en dikkatli olunması gereken
alandır. İstanbul için öngörülmüş olan alternatif turizm türleri, İstanbul’un az bilinir olduğu ya
da az tercih edildiği yeni pazarlarda değerlendirilmelidir. Bu noktada altının çizilmesi gereken
önemli bir konuyu vurgulamakta fayda vardır. Yeni Pazar mutlaka yeni bir ülke anlamına
gelmemektedir. Yeni Pazar; mevcut turist profilinin dışındaki tüm turist kitlelerini
kapsamaktadır.
Turizm sektörü, kuşku yok ki, altyapısı, üst yapısı, insan kaynağı, sosyal sermayesi ile bir
bütündür. Ancak bu bütünlük; ancak pazarda ifade edildiğinde, müşterisine yani hedef
kitlesine ulaşabilir. Bunun da yolu imaj ve tanıtımdan geçmektedir. Bu ilişki, daha önce
tanımlanmış olan İstanbul için turizm amaçlarından ilk ikisine göre şöyle değerlendirilebilir:
Amaç 1: İstanbul’da turizmin, kültür ekseni üzerinden geliştirerek soyut ve somut
mirasın deneyimlenmesinin sağlanması ve kentin kültür ekonomisinin güçlendirilmesi.
İstanbul bu amaç için; yukarıdaki matriste “mevcut pazar” ve “mevcut ürün” kesişiminde
bulunan "pazara yerleşme" bölümüne göre stratejilerini kurmak zorundadır. Bu stratejiler;
henüz büyümesini tamamlamamış yani doygunluğa ulaşmamış olan pazarlarda ağırlık
kazanmak amacıyla başvurulan bir yöntemdir. Birinci amaç için olan stratejilerini pazara
yerleşme çerçevesinde yapması durumunda, büyümesi hız kesmiş olan rakiplerini de devre
dışı bırakması söz konusu olabilir.
Yine bu amaç için; yeni pazarlara yönelmek (Uzak Doğu, Orta Asya, Güney Amerika
coğrafyasından, ekonomik segmenti yüksek, eğitim düzeyi geniş, bireysel gezme
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alışkanlıkları, internet kullanım becerisi olan vb.) pazarı geliştirme stratejisi olarak
konumlandırılabilir. İstanbul bugüne kadar süregelen turist profilini farklı coğrafya, ekonomik
düzey için geliştirmesi durumunda pazarı geliştirme stratejileri çerçevesinde hareket etmek
durumundadır. Pazar geliştirmek; pazara yerleşmeden daha çok risk içerir. Böyle bir riski
göze almayı kabul etmeden önce; olası yeni pazar arayışları için imaj geliştirmeyi ve farklı
tanıtım öngörüleri geliştirmeyi içermelidir.
Yeni pazarlara, ürün çeşitlendirerek girmek (yani üst gelir grubuna sağlık turizmini
pazarlamak veya Uzak Doğu pazarına spor turizmini, ekonomik düzeyi yüksek turistleri
kültür turizmine çekmek…) risk unsurunu artırıcı etki yapar. Asıl olan; İstanbul'un en güçlü
olduğu kültür turizmi üzerinden stratejilerini geliştirmesi ve yeni pazarlara güçlü giriş
yapmasıdır. Ardından; vakti geldikçe ve İstanbul kendinde o potansiyele inandıkça; yeni
pazarlarda ürün çeşitlendirmesi yapılabilir. Bu tür konularda; agresif pazarlama stratejisi ile
çok geniş pazarlara yönelmek; içi doldurulamayan yani yetersiz hazırlanmış bir ürünle,
beklenenin çok aksi yönde etki yapabilir.
Amaç 2: Turizmi alternatif türlerle çeşitlendirerek ve hizmet kalitesini artırarak
turistlerin İstanbul’da kalış sürelerinin uzatılması ve/veya tekrar gelmelerinin
sağlanması.
Bu amaç ile ifade edilen; İstanbul turizm pazarına yeni ürünlerin entegrasyonudur. Bu
entegrasyon yani bütünleşme; yeni turizm alternatifleri sunulması ile gerçekleştirilmek üzere
kurgulanmıştır. Yeni ürün geliştirilmesi; mevcut pazar ile yeni pazarlar arasında farklı imaj ve
tanıtım stratejileri geliştirilmesini öngörmeyi gerektirmektedir. Bu öngörülere göre; ürün
çeşitlendirmek; İstanbul'da turizm türlerinin çeşitlendirilmesi yani, hem yeni pazarlara, yeni
kesitlere girmeyi ifade etmektedir hem de bu pazarlara yeni ya da yenileniş ürünlerle girmeyi
hedeflemektedir.
Bu nedenle de en riskli tanıtım stratejisi bu çerçevede geliştirilecek olan stratejiler olmalıdır.
İstanbul hangi yeni pazarlara hangi yeni (ya da yenilenmiş, geliştirilmiş) ürünlerini
sunmaktadır? Ürünleri arasında (yani turizm alternatifleri arasında) yeni gelişen ve pazarında
rekabet gücü yüksek olan turizm türleri belirlenmişti. Bu çerçevede; türler odaklı tanıtım ve
imaj stratejileri geliştirilmelidir.
Ürün geliştirme ise; yeni/yenilenmiş ürün profilini, mevcut pazara nasıl bir imaj ve tanıtım
öngörüsü ile sunacağının dizgesini tanımlamaktır. Nitekim, bu amaç ile; İstanbul'da kalış
süresinin uzatılması ve tekrar gelinmesinin sağlanması hedefleniyorsa; mevcut altyapı ve
olanaklar geliştirilmek durumundadır. Mevcut haliyle ancak bugünkü kadar bir gelişmenin
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varlığı ortadadır. Daha da geliştirilmesi için yapılacak şey; arz imkanlarını elverişli duruma
getirdikten sonra, imaj ile ilgili stratejileri ürün çeşitliliği üzerinden kurgulamak doğru
olacaktır.

145

