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ÖNSÖZ
Günümüz rekabet şartları farklılaşma kavramını hayatımıza dâhil
etmiştir. Farklılaşmanın en bariz sembolü de markalaşmaktır. Bu
noktadan hareketle Her yönü ile her sektör yoğun bir rekabet
içerisindedir. Rekabet yalnızca markalar, kişiler, siyasi partiler arasında
değil şehirlerarasında da rekabet yaşanmaktadır. Başarılı akılcı bir
stratejik plan olmadan şehirlerin doğru yönetilmesi mümkün değildir.
Dünün marka kentleri değişen rekabet şartları nedeni ile ekonomik
üstünlüklerini bir başka şehir karşısında yitirebiliyorlar. Bugünün
gözde şehirleri bile stratejik planlar geliştirilmez ve ona uygun
davranmazlar ise gelecekte aynı kaderi yaşayacaklardır. Değişen
dönüşen dünyada şehirlerin de rolleri değişmektedir. Bunun en önemli
sebebi teknolojinin getirdiği küreselleşme ve son yıllarda sanayi
sektöründeki hızlı gelişim ve değişimdir. Bu da beraberinde rekabeti
getirmiştir. Doğru yürütülen profesyonel şehir yönetimi ziyaretçileri
kendine çeken en önemli unsurlardandır. Şehirlerin yönetiminde söz
sahibi olan aktörlerin, hedef gruplara yönelik geliştireceği stratejiler bu
noktada hayati öneme sahiptir Bu sebeple vizyonu olan, farklı
konumlandırılan destinasyonlar bugün ve gelecekte ziyaretçi sayısında
artış sağlayacaktır. Bu rekabet yalnızca destinasyonlar için değil
şehirler hatta ülkeler için de geçerlidir. Şehir markalaşması yolunda
kıyasıya rekabette öne geçen destinasyonlar, şehirler veya ülkelerin
yönetim şekline bakıldığında işin arka planında stratejik bir yönetim
olduğu görülmektedir. Stratejik yönetim ziyaretçilerin ihtiyaçlarına
göre şekillendirilebilen, Pazar analizi yapabilen, kimlik ve imaj
oluşturabilen, konumlandırabilen yönetim tarzıdır. Şehir pazarlaması
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yapılabilmesi için en önemli koşul, şehirlerin kendine özgü
karakteristik özelliklerini belirleyip bu özellikleri şehirlerarası
rekabette kullanabilmeleridir. Şehrin kendine ait avantajlarını sunacağı
hedef kitleye ulaşabilmesi önemlidir. Rekabet halinde olduğu diğer
şehirlerin avantajlarının ve dezavantajlarının iyi analiz edilmesi rekabet
koşulları için şehirlere ipucu vermektedir. Hedef kitlenin zihninde yer
edinebilmek için güçlü temelleri olan ve geleceği öngörebilen
planlamalar yapılmalıdır. Her şehir mutlaka birbirinden farklıdır amaç
yapılacak stratejik çalışma ile şehrin, ülkenin farklılığının ön plana
çıkarılabilmesidir. Aynı zamanda sahip olduğu değerlerin Halkla
İlişkiler faaliyetleri ile vurgulanmasıdır. Bu sadece şehrin tanıtım
birimlerinin görevi değildir; aynı zamanda üniversitenin, sivil toplum
kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, bütün kurum ve kuruluşlara ek
olarak orada yaşayan yerli halkın şehrin tanıtılmasında önemli rolü
vardır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KENT KAVRAMI
Kent kelime karşılığı olarak, Batı dillerine Latince yurttaşlık
(civitas) ve hemşerilik gibi bir takım kavramdan meydana gelmektedir.
Buna bağlı olarak İngilizce city, Fransızca cit’e, İtalyanca citta,
İspanyolca ciudad terimleri kullanılmaktadır. Bu türetilen kavramlar
kenti

kamusal

yurttaşlık haklarına

dayandıran klasik Yunan

Felsefesi’nden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda kent yurttaşlık
haklarının kullanılabildiği mekânı ifade etmektedir ve aynı zamanda
sosyal bir içeriğe de sahiptir (Bal, 2015: 29).

1.1. KENTİN TANIMI
Kentleşme, belli bir düzen içerisinde yaşamaya başlayan
insanların

oluşturduğu

mekânsal

bir

kurgudur.

Ancak,

kent

denildiğinde bu kavram, insandan insana farklı anlamlar taşımaktadır.
Kent bir yönetici için, bir pazarlamacı için ya da dışarıdan gelmiş
yabancı bir insan için farklı anlamlar taşır. Kent yapısal bir bütünlüğün
dışında his anlamında insanlarda bambaşka izler bırakır. Murray
Bookchin’e göre kent, en gelişmiş haliyle insanların bir araya gelerek
oluşturduğu etik bir birliktir; etik olmasının yanı sıra toplumsal
karekterdeki bir eko-topluluktur. Aksi taktirde kent, sadece içinde
yaşayanlara mal ve hizmet sağlamak için tasarlanmış yoğun bir yapılar
bütünü değildir (Bookchin,1999: 10). Henri Laborit de, “Kent, bir
insan ürünüdür” der (Laborit, 1990: 21) Bu nedenle kendini kentle
özdeşleştirmek, kenti yalnızca işyeri, konut ve ulaşım imkânları sunan
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bir yer olmanın ötesinde algılayıp, kentin politik düzlemdeki temsiline
de sağlıklı bir yaklaşım geliştirmektir. Zira kentler, insanların
oluşturduğu yerleşim birimleri olarak toplumsal bir karakter taşımakta,
toplumsal kültür ve politikaya doğrudan etki edecek önemli bir güce
sahip bulunmaktadır. Bu nedenle kent ne sadece bir insan topluluğu, ne
sadece hastane ve okul gibi kurumları olan bir yerleşme birimi, ne de
sadece cadde ve binalardan ibaret bir coğrafi parçadır.
Kentlerin varoluş nedenlerinden biri kişilerin toplu halde yaşama
ihtiyaçlarıdır. Kişilerin içerisinde yaşamını sürdürdüğü, büyümesine,
gelişmesine, değişmesine, dönüşmesine destek verdiği yerlerdir.
Kentler, günümüz toplumlarında kırsal alanlardan daha fazla göç alan
önemli avantajları bulunan mekânlardır. Kentler, üretim ve tüketim
alanlarıdır. Bunlarla birlikte kentler ekonomik, kültürel, teknolojik,
sosyal olanakları ile de avantajlı konumdadırlar. Kentleri bir yaşam
alanı olmakla birlikte bir turizm faaliyetinin merkezi olarak da görmek
mümkündür. Kentler sadece turist alan değil aynı zamanda diğer
destinasyonlara da turist gönderen mekânlardır (Page ve Hall, 2003: 1).
Kentler insanlara kendini keşfettiği, kendisi ile baş başa kaldığı,
geleceğine yön verdiği, hür karar aldığı heterojen yerlerdir.
İnsanların çeşitli sebeplerle ortak yaşam alanı içerisine girdiği bir
“buluşma alanı” olarak da nitelendirilebilen yerleşke şeklinde
tanımlanmaktadır (Erdönmez ve Akı, 2005: 69). İnsan iletişimlerini
şekillendiren farklı etnik köken, dil, yaş ve ekonomik duruma sahip
insanların bir arada yaşadığı ve sosyal sınıflamaların minimum düzeyde
olduğu yerdir.
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Kent toplum türü ve yerleşim şeklinin oluşması oldukça geçmiş
zamanlara dayanmaktadır. Eski çağlardan günümüze kadar yaşayan
toplumların birikimi, kültürü, teknolojisiyle yoğrulmuş bir üründür.
Çağımıza hâkim olan ve hızla büyüyerek insanlar tarafından daha çok
tercih edilen yerleşim birimlerdir (Erkan, 2013: 6).
Aristo Kent kavramını; insanların daha iyi yaşamak için amacıyla
toplandıkları yerler olarak tanımlanırken, Adam Smith; sosyoekonomik gelişmeye koşut olarak meydana gelen kent algılamasında
kentin en çok zanaat fonksiyonları üzerinde durmuştur. İbn-i Haldun
ise; İnsanların toplu halde yaşama amaçlarını ekonomik ve güvenlik
ihtiyacı bağlamında ele alan kentlerin, endüstri merkezleri olma
özelliklerini araştırmış ve kentlileşmeyi “göçebe ve kır insanları için
son aşama” olarak kabul etmektedir (Topal, 2004: 277).
Kentler yaşamın merkezi konumundadır. Dünyanın bir diğer
ucundaki kişileri cezbeden, onları ziyaret konusunda harekete geçiren,
kişileri ve faaliyetleri bir nizam içine koyan ekonomi, kültür, sosyal,
eğitim ve birlikte yaşamanın merkezi ve kontrolcüsü rolündeki
mekânlardır (Wirth, 2002: 78).
Kent bireylerin toplandığı karşılaşma alanı olmakla birlikte
bireyleri içinde barındıran kozmik bir yer olarak tanımlanmaktadır.
Kentin fiziksel yapısı gereği ve kültür, ekonomi, sosyal yapı açısından
da

benzerlik

göstermeyen

bireylerin

yaşamlarını

sürdürdüğü

farklılıklarla oluşmuş bir toprak parçasıdır (Harvey, 2003: 25).
Kentler insanların yaşadığı, günlük gereksinimlerini rahatça
karşılayabildiği, teknolojiden, ulaşım olanaklarından faydalandığı,
daha fazla sosyalleşebildiği, aktiviteler konusunda seçebilme şansının
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olduğu, etkilendiği veya etkileyebildiği yerlerdir. Kentler etrafındaki
kırsal mekânların ekonomik, sosyal, toplumsal ihtiyaçları konusunda da
kırsalda yaşamını sürdüren kişilere yardımcı olur ve onların
gereksinimlerini giderir (Ullman ve Harris, 2002: 55). Kentler kendine
has kültürü olan, daha önemlisi tarihi boyunca siyasal ve toplumsal
kültüre etki etmiş ve o birikimlerle bugüne gelmiş birimlerdir.
Farklılıkları bünyesinde barındıran kent, aynı zamanda özgür bireyin
doğuşunu da simgelemektedir; farklı örf ve adetlere, eğitim
seviyelerine ve siyasal tercihlere sahip insanları bir araya getirerek,
özünde

eşitlik

idealini

ve

özgürlüğün

ana

felsefesini

barındırmaktadır.
İnsan topluluklarının konaklama ikamet etme, yeme- içme,
seyahat, iş, eğlence ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumun az bir
kesiminin tarımla uğraştığı, kırsal yerleşimlere bakılarak nüfusça daha
kalabalık, insan ilişkilerinin daha zayıf olduğu yerleşim alanlarıdır
(http://www.tdk.gov.tr/).
Sosyolojik, siyasi ve toplumsal grupların daha yoğun olduğu ve
insan toplulukları kendi içinde ve içtimai oluşumların kurum ve
kuruluşlarla irtibat ve iletişim halinde olmaları ve sistematik düzen
içerisinde işleyen yerleşkedir (Yahyagil, 1998: 106). Kent, toplumların
birlikteliğinden oluşan tarımsal faaliyetlerin daha az olduğu endüstri,
turizm, hizmet ticaret sektörlerinin geliştiği kamu kurum ve
kuruluşların olduğu, yönetim unsurlarının belli bir düzen içerisinde
işleyişinden meydana gelen belli nüfusa sahip yerlerdir (Kaypak, 2010:
81).
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Toplum-tarih-kültür bileşkelerinden meydana gelen yönetimin
olduğu ve bir toplumun iskân edip bir arada yaşadığı alana kent
denilmektedir (Kılıçbay, 2000: 41).
Fiziki olarak sınırlandırılmış yönetim birimlerinin kontrolü
altında olan mekânlara kent denilmektedir (Keleş 2002: 74). Keleş’in
de ifade ettiği gibi bir yere kent denilebilmesi için mevcut nüfusun
ağırlıklı olarak endüstri, turizm, hizmet alanlarında çalışması
gerekmektedir. Sosyologlar nüfusun belli bir sayıya ulaşması,
istihdamın oluşması, farklılıkların, kültürün, birikimlerin, tarihsel
geçmişin, birlikte yaşama arzusu içinde olunması gibi niteliklerin kenti
oluşturan paydaşlar olduğunu ifade etmektedir.
Kentler üzerinde yaşayanları, fiziki alanları, nitelikleri, nicelikleri
yönünden bir biri ile farklılaşır ve birbirinden ayrılır. Kentler
konumlandırma ve kullanış amaçlarına göre değişmektedir. Eğitim,
yatırım, tatil, eğlence, dini, yaşam, konularından kentlerin farklılaşması
kentlere farklı anlamlar kazandırmaktadır. Bazı kentler sahip oldukları
avantajlar

üzerine

birtakım

guruplar

(sanayi-işsizler/deniz-

turistler/eğitim-öğrenciler vb.) için daha da önemli olabilmektedirler
(Shaw ve Williams, 2002: 244).
Erkan kent tanımlamalarına bağlı olarak, bir mekânın kent
olabilmesi için gereken nitelikler şu şekilde belirtmektedir:
• Belirli oranda fizyolojik nüfus kalabalığının varlığı,
• Endüstri, turizm, ticaret, hizmet sektörlerinin tarıma oranla
çok daha yoğun oluşu,
• Fiziki alt-üst yapı olanaklarının gelişmişliği,
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• Çekirdek ailelerin büyük ailelere oranla sayısının artması,
• Teşkilatlanmış istihdamların ve uzmanlık statüsünün değerli
ve önemli olduğu nüfus çoğunluğuna ulaşılması,
• Geleneksel yargıların, örf ve adetlerin yerine milli veya
uluslararası değer yargılarının tercih edilmesi,
• Bireylerin kendi çabalarıyla bir meslek sahibi olup statü
kazanmalarıdır (Erkan, 2002: 18).
Genel tanımlamayla kent; alt ve üst sınıfların birlikteliğinden
meydana gelen yapıların, binaların tabii çevreye oranla üstün olduğu ve
toplumun toplumsal hukuka dayalı kurallara göre yaşamlarını idame
ettirdikleri yerleşkelerdir (Zengin, 2007: 221). Kentleşme ise
modernleşme ve küreselleşme ekseninde birey-yurttaş, toplum ve
kültürde

olan

değişimler

kent

analizleriyle

daha

görünür

olabilmektedir.
1.2. KENT MARKASI
Tüketicilerin ilgisini çekerek onları olumlu şekilde etkilemek
“Marka Olmak” la ilgili bir durumdur. Ürün ve hizmetler marka
olduklarında rakiplerine oranla daha güçlü ve başarılı olmaktadır.
Marka olmuş ürün ve hizmetler İsmiyle, logosuyla, kaliteliliği ile
diğerlerinden farklılığını ispatlamıştır. “Marka Olmak” adına yapılacak
tüm çabalar için uzun ve güç bir sürece ihtiyaç vardır. ”Marka Kent
Olmak” için de aynı oluşumlar gerekmektedir ve marka olmakla aynı
anlama gelmektedir. İki olguda da süreç aynı olmakla birlikte, doğru
reklam, kaliteli ürün ve hizmetler, güven, çekicilik gibi unsurlar da
oldukça önemlidir (Alaş, 2009: 1).
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Kentleri bir marka olarak inşa etmek ve biçimlendirmek bazı
faktörleri içerisinde barındıran bir kombinasyondur. Kentin sahip
olduğu farklılıklar, nitelikler, eşsizlikler, avantajlardır. Kent markası
adına kentin idare ve pazarlama yöntemleri ile sosyal, kültürel,
ekonomik ve fiziksel gelişmeleri doğru analiz edip takip etmek
gerekmektedir (Seisdedos ve Vaggione, 2005: 44).
Güven insanlar arası ilişkilerde en temel ve gerekli unsurlardan
olmakla birlikte kentlerin markalaşması için de oldukça gereklidir.
Hedef kitleye ulaşılmasındaki en doğru kanal güvendir. Oluşturulacak
strateji

ve

yöntemler

kentler

için

kullanılmalıdır.

Kentlerin

markalaşması ve tercih edilebilirliği, yatırımcı, ziyaretçi ve yerel halkın
kente duymuş olduğu güvendendir.
Bir

kent,

marka

yapılmak

isteniyorsa

hedef

kitlelerin

algılarındaki değer, çekicilik, teklik, uygunluk imajı ile örtüşmelidir.
Ancak bu kavramlar bölgelerle, şehirlerle bütünleştiklerinde marka
değeri olurlar (Yaman, 2008: 55).
Kentlerin marka kent olması, kentin kendine has ürünleri marka
yaparak sürece başlaması yalnızca markalaşmayı kolaylaştırmaz aynı
zamanda vermek istediği düşüncenin algılanmasını da kolaylaştırır. İş
olanakları, ekonomik yaşam, uygun meskenler, ulaşım, eğitim
olanakları, eğlence mekanları, sosyal hayat, coğrafi koşullar, yatırımlar,
kentin marka olma yolunda elini güçlendiren en büyük olanaklardandır.
Destinasyon pazarlamacıları kentin bu tür olanakları üzerinde durmalı,
özellikle marka olma yolunda bu avantajlardan yararlanmalı ve bu
özellikleri ön plana çıkarmalıdırlar (Winfield, 2005: 95).
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Tek ise; kentler, marka olma başarısını elde edebilmek için öz
niteliklerini ve değişik yönlerini, üstünlüklerini, özgünlüklerini
sergileyip hedef kitlenin zihninde yer alabildiklerinde ve kalıcı
olabildiklerinde kentlerin marka olabileceğini ifade etmektedir (Tek,
2009: 171).
Kentlerin marka olması için kentteki varlıkların, niteliklerin
marka sürecini desteklemesi gerekmektedir. Kentlerin markalaşmasında gerekli adımlar titizlikle atılmalıdır. Kentin bir marka değeri
olması için kenti diğerlerinden ayıracak farklılıklara ihtiyacı vardır. Bir
kentin peyzajı, eğitim olanakları, kültür seviyesi, değerleri, tecrübesi ve
yerli halkın tutumları, kentin marka olmasında bazı ayrıştırıcı
farklılıklardandır (Özdemir ve Karaca 2009: 116).
Başarılı stratejiler, kentlerin marka olması için avantaj
sağlamaktadır. Marka olmak isteyen kentler, hedef kitlelere kendine has
niteliklerini sunmalıdır. Öz nitelikleri, kentin fiziksel görünümü,
tarihsel ve kültürel yapısı, kentte yaşayanların geleneksel davranış
özellikleri, eğitim, yatırım olanakları, güvenlik seviyesi hedef kitlenin
zihin dünyasına ulaşıp onları etkilemelidir. Kentin marka olmasında bir
stratejidir. Ayrıca kentin farklılıklarının, kentin kanaat önderleri ve
yerel halkın tutum ve davranışlarıyla mevcut değerleri konusunda fikir
birliğinde olması kentin marka olma başarısını elde etmede kilit rol
oynamaktadır (Zhang ve Zhao, 2009: 245).
İşletmelerin marka olması için doğru ve etkili yönetimi gerekli bir
durumdur. Kent markaları için de geçerlidir. Kent markaları doğru,
planlı ve etkili yönetilmediğinde olumsuz durumların ve algıların
yaşanması kaçınılmazdır (Kerr ve Johnson, 2005: 373–387). Sosyal
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medya diğer iletişim kanallarının olanakları sebebi ile kente dair
olumsuz durumlar ya da bilgiler hızlı bir şekilde bireylere ve farklı
alanlara ulaşabilmektedir. Güçlü bütçelerle ve uzun sürede oluşan kent
marka imajında ufak olumsuz durumların yaşanması domino etkisi
yaratarak kent markasına büyük zarar verebilmektedir. Olumlu marka
yaratmak kadar onu yönetmek ve sürdürmek önemli ve zor bir süreci
gerektirmektedir (Özdemir ve Karaca 2009:120).
Kentin bazı niteliklerinin öne sürmek, ithalat ve ihracatı etkin
kılmak, eğitim olanakları sağlamak, yatırımı kolaylaştırmak, fuar
organizasyonları yapmak, turizm pazarlamasına önem vermek, kongre
turizmi yapmak, resmi ve bürokratik süreçleri kısaltmak, kenti
cezbedici bir destinasyona dönüştürmek, reklam ve tanıtım faaliyetleri
yapmak, kentin turizm konusunda olgunlaşmasını sağlamanın temel
amacı bir marka kenti yaratmaktır. Kent markası olma çabasının tek
amacı vardır; o da yok olmadan varlığını güçlü ve dinamik şekilde
sürdürmektir (Doğanlı, 2006: 71).
Olumlu kent markaları bir süre sonra olumsuz olabilmekte ve
kente ekonomik, itibar, sosyal, kültürel yönden zarar verebilmektedir.
Kentin doğası, kültürü, ekonomik gücü, yapay güzellikleri, ürünleri gibi
kentin çekiciliklerini ve farklılıklarını pazarlamak oldukça uzun ve
yorucu bir süreci gerektirmektedir. Kentin ürün ve hizmetlerini,
farklılığını doğal ve yapay güzelliklerini ifade eden tüm bu unsurların
kombinasyonundan meydana gelen marka kavramının amacı kent ile
ilgili hedef kitlede farkındalık oluşturmaktadır (Özdemir ve Karaca,
2009: 118-119).
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Markalaşma aşaması için ürünün ne olduğu fark etmez. Ürünün
bir kent olması, televizyon, telefon veya kıyafet olması sürece etki
etmemektedir. Süreçte en önemli faktör markalaşma yolunda stratejik
planlara, kurallara uyulup doğru ve etkili adımların atılıp atılmamasıdır
(Doğanlı, 2006: 3).
Kent markalarının etkili olabilmesinde kente ait yapılarda
farklılık ve estetiklik önemlidir. Kentlerin kişiliğini ve kimliğini
gösteren ve kalıcılığı olan semboller yaratılması kentin pazarlamasında
önemlidir. Ziyaretçilerin kenti simgeleyen ürünlere değer verdikleri,
onları fotoğrafladıkları ve alışveriş yaptıkları gözlemlenmekle birlikte
bu kent varlıkları marka olma amacında da kullanılmalıdır (Avcıkurt,
2010: 54).
Kentin marka olması birçok unsurun kombinasyonundan
meydana gelmektedir. Unsurlar belli dönemlerde kentlere avantaj veya
dezavantaj

sağlayabilmektedir.

Ancak

kentin

yerel

halkı

ve

yöneticilerinin ortak tutum ve davranışlarıyla olumsuz durumlar
bertaraf edilebilmektedir. Koordineli çalışmayan ve üzerine düşen
görevi yerine getirmeyen yöneticiler ve yerel halk, kentin marka olma
yolundaki sürecine zarar vermektedir. Bir kentin marka olabilmesi için
ekonomik fırsatları, yeme içme, barınma, ulaşım olanaklarının
uygunluğu, herhangi bir güvenlik sorununun olmaması, sanayi ve ticari
faaliyetlere olanak vermesi, kültürel, ekonomik ve sosyal alanda
gelişmiş olması gerekmektedir. Tanıtım ve reklam faaliyetlerinin ulusal
ve uluslararası platformlarda güçlü ve etkili yapılması, yerli ve yabancı
turistlerin zihninde olumlu iz bırakması, yerel halkın misafirperverliği,
turistlere çıkar beklemeden yardımcı olmaları, turistlerin ziyaretlerini
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tekrarlamalarını olanaklı kılmaktadır. Ayrıca kentin kimliğini ve
varlıklarını yansıtan renk, sembol, tasarım ile farklılık yaratılmalıdır.
Kentin marka iddiasını sürdürebilmesi için yeniliklere ve farklılıklara
da açık olması gerekmektedir.

1.3. KENT MARKASINI OLUŞTURAN UNSURLAR
Turistlerin kent ile ilgili izlenimleri, algıları, duyguları, bağı,
düşüncelerinin bileşkesi kent markasını oluştururken aynı zamanda
kenti diğer kentlerden farklı ve özel kılmaktadır (Yaman, 2008: 67).
Yerel yönetim unsurları, kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler,
özel kuruluşlar ve kentte daimi ikamet eden halkın kent markalama
sürecinde işbirliği içinde olması gerekmektedir (Giritlioğlu ve
Avcıkurt, 2010: 85). Kentin markasını oluşturma sürecinde bu durum
kentin pazarlanması bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Basit ve
kısa vadeli bir eylem olmamasının yanında bu süreç, tekrarlanan bazı
faaliyetlerin yerine getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Süreçte şehrin
turistik ve orijinal ürünlerinin ortaya konulması, bir vizyon ve strateji
belirlenmesi, yerel yöneticilerle (valiler, belediye başkanları) bir kent
markası oluşturma aşamasına maksimum derecede önem verilmesi ve
gereken katkıyı sağlaması gerekmektedir.
Kotler bir bölgeyi kent markası çerçevesinde değerlendirme
öncesinde bazı hususların saptanması gerekli olduğu görüşündedir.
Bunlar;
• Bölge ile ilgili ekonomik oluşumlar
• Nüfus özellikleri
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• Coğrafik yapı
• Bölgede ikamet eden nüfus
• Kadın -erkek oranı
• Çocuk-genç-yaşlı oranı
• Ekonomik geliri
• Bina-yapı piyasa nitelikleri
• Sanayileşme oranı
• İstihdam oranları
• Tabii değerler
• Ulaşım olanakları
• Güvenlik durumu
• Bilim ve eğitim kurumları
• Sosyal ve kültürel olanaklar
Bilgilerin ışığında kent markası çalışmalarının yapılması ve kente
dair oluşturulacak stratejilerde kullanılması oldukça yararlı olacaktır
(Kotler vd., 1993: 81).
Küreselleşen dünyada artan teknolojik olanakların sınırları
kaldırdığı, birbirine somut olarak yaklaştırdığı insanlar kadar binaların
yapısı, çevre peyzajı, temalı parklar, çok katlı otoparklar, lüks alışveriş
merkezleri ile kentleri de birbirine yaklaştırmakta ve benzetmektedir.
Kentlerin kendilerine has yapısal özelliklerini ortadan kaldırmaya ve
birbirine benzeyen kentlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır
(Pender ve Sharpley, 2005: 163).
Fakat dünyada bu tip kentlerden farklılaşmak ve özgün olabilmek
için bazı kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan bazıları:
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• Büyük şirketlerin merkezi olması,
• Ulusal veya uluslararası firmaların şubeleşme sayısının yüksek
olması,
• Dünyaya yayın yapan kuruluşların merkezlerinin var olması,
• Kültürel etkinliklerle birlikte müze, sergi, kongre, tiyatro,
konser aktivitelerinin varlığı,
• Yıl içinde kente gelen turist miktarının artması,
• Ulaşım imkânları (hava-deniz, demir-kara) ve bu ulaşım
ağının kesintisiz diğer turistik destinasyonlara ulaşma
avantajıdır (Page ve Hall, 2003: 3-4).
Kentin marka değeri olması turizm pazarlaması yapanların elini
güçlendirdiği onlara kentin pazarlamasını yaparken avantaj sağladığı
bir durumdur. Yerli halk da yatırım, eğlence, eğitim yönüyle gelişmiş
bir kette daha rahat yaşayabilmektedir. Bir kentin sorunlarının
çözümlenmesine önem verilmesi, öncelikli değerlendirilmesinde kent
markası avantajı önemli bir etkendir. Marka kentler rakiplerinden öne
geçerek hedef kitlede sadakat, tercih edilirlik, bilinirlik gibi karşılıklar
bulmaktadır. Kentin dönem dönem yaşayacağı soyut veya somut bütün
olumsuz durumlarda bile tercih edilebilirliğini minimum derecede
etkileyebilmektedir (Şahin, 2010: 42).
1.3.1 Kent Algısı
Kentlerin doğuşu ile insan arasında önemli bir ilişki vardır.
İnsan toplumsal bir varlıktır ve bu da bir arada yaşama ihtiyacını
ortaya koymaktadır. İnsanların bir arada yaşama zorunluluğu da
yerleşim olgusunun temelidir. Bu toplumsal karakterin neticesi
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kentlerdir. Algılama, beş duyu uzuvlarımıza gelen sinyalleri, etkileri
alıp, onları sistemli hale getirip anlamlandırma sürecidir. Algılama eğer
sadece fizyolojik bir durum şeklinde değerlendirilseydi tecrübeleri,
nitelikleri ve geçmiş yaşantıları farklı olan bireyler aynı varlıkları aynı
şekilde anlamlandırırlardı (Odabaşı ve Barış, 2005: 128).
Dışarıdan ya da içeriden yapılan uyarıların duyum kanallarıyla
yorumlanıp anlamlandırılmasına algılama denilmektedir. Bunların
yanında

algılama

aşamasında

fizyolojik ve

zihinsel

süreçler

bulunmaktadır.
• Fizyolojik Süreç: Şekil, renk, koku gibi özellikleri içine alan
birincil, standart ve evrensel hislerdir.
• Zihinsel Süreç: Bu süreç özneldir. Kişiden kişiye değişiklik
gösterebilmektedir. Bir kentin büyüklüğü, nüfus yapısı,
ekonomik gelişmişliği gibi özelliklerin algılanmasıdır. Somut
özelliklerin algılandıktan sonra zihinsel süreçte öznel fikirlerle
yorumlanma aşamasıdır.
Kentlerin mevcut imkânları, hizmetinin niteliği ziyaretçilerin
algılarına şekil vermektedir. Algısal durum ziyaretçinin destinasyona
ilişkin davranışlarını, hislerini etkilemektedir (Robinson vd., 2000:
161-162). Bir kentin kişilerdeki algısı o kentin avantajları, destinasyon
varlıkları,

diğer

kentlerden

farklılığının

kıyaslanması

sonucu

ziyaretçilerin zihinlerinde oluşan algıların tümüdür (Huybers ve
Bennett, 2003: 57).
Kişilerin kentlerle ilgili somut özellikler edinip kendi tecrübe ve
yaşanmışlıklarıyla yorumlaması birbirinden farklı düşünceleri ortaya
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çıkacaktır. Algılama nesnellikten zihin süzgecinden geçtikten sonra
öznel

davranışlara

dönüşüp

kentle

ilgili

öznel

tutumlar

sergileyeceklerdir. Şanlıurfa şehri iki kişi için de fizyolojik açıdan
tarihi ve büyük bir kent olarak değerlendirilirken; bilişsel aşama
sürecinde ise kişilerde farklılıklar oluşmaktadır. Birinci kişi için
Şanlıurfa kenti egzotik ve mistik değerler ile algılanırken, ikinci kişi
için ise karmaşık ve ruhsuz bir kent olarak algılanabilmektedir
(Başkaya vd., 2003: 80).
Mega kentler ziyaretçilerin zihin dünyalarında küçük kentlere
göre daha farklı çağrışımlara neden olduğu için daha fazla ziyaretçileri
cezp etmekte ve ziyaretçilerin ilgi çekmektedirler (Law, 2002: 1).
Kentler

de

turizm

destinasyonlarında

çok

önemli

bir

yere

sahiptir.(Pender ve Sharpley, 2005: 162).
Ziyaretçiler, ziyaret edecekleri kentleri her zaman daha önce
ziyaret ettiği kentlerle bir kıyaslama içerisine girmektedirler.
Davranışın sonucunda ortaya aşağıdaki biçimde bir veri çıkmaktadır:
• Beklentiler olumsuz, fakat algılar olumlu olursa ziyaretçilerin
memnun olma seviyeleri maksimum olmaktadır.
• Beklentiler olumlu, algılar da olumlu olursa memnun olma
seviyesi orta derecede olmaktadır.
• Beklenti ve algı aynı paralelde olumsuz ise memnun olma
diğerlerinden düşük seviyede olmaktadır.
• Beklentiler olumlu, algılar olumsuz ise memnun olma durumu
en düşük seviyede olmaktadır (Mill ve Morrison, 2002: 320).
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1.3.2. Kent Marka İmajı
Marka imajı, tüketicinin akılcı ya da duygusal temelde yaptığı
yorumlamalarla şekillenen, geniş anlamda kişisel ve algıya dayalı bir
kavramdır (Taşoğlu, 2009: 170). Bir markanın imajı, bahsi geçen
markanın zayıf ve güçlü noktaları, olumlu ve olumsuz yönleri gibi
genellikle kontrol edilebilir algılardan meydana gelmektedir. Pazarda
farkındalık yaratabilmiş kendine has özelliklerini gösterebilmiş bir
marka, doğru planlanmış stratejik iletişim uygulamaları ile hedef
kitlesine ulaşabilir nitelik, fayda ve özgünlüğünü yansıtan soyut marka
değerlerini tam anlamı ile aktarabilirse, alıcısı ile olumlu ve güvene
dayalı bir iletişim geliştirebilir (Elden, 2009: 116). Marka imajını
oluşturmada belli başlı faktörler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
ürünün kendisi ile ilgilidir. Diğer kısmı; tüketicilerin değerleri,
ihtiyaçları, yaşam biçimi gibi unsurlar ise tüketici ile ilgilidir. Marka
imajını etkileyen başlıca unsurlar; marka bilinirliği, markanın kalitesine
yönelik duyulan güven, markaya yönelik tutum ve genel özellikler,
duygular, izlenimler, inanç ve tutumlar, ürün algılanması, deneyimler
marka kişiliği özellikleri ve duygular arasındaki bağlantılardır (Çakırer,
2013: 24). Marka imajı, o markanın güçlü ve zayıf noktalarının, artı ve
eksi yönleri gibi, daha çok kontrol edilebilen algıların bir araya
gelmesidir (Perry, ve Wisnom, 2003: 15). Her insan gibi her kent de
kendisine mahsus bir imaja sahiptir. Hatta fiziki olarak daha küçük
yerleşim alanlarının bile (köy, kasaba, mezra) onlarla ilişkisi olanlar
zihninde bir imajı mevcuttur. İyi veya kötü herhangi bir şekilde imajı
olmayan kentin varlığı ancak keşfedilmemiş olmasındandır.
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İnsanların algılarındaki kent imajı seyrettikleri film, video, haber,
internet kaynakları, sosyal medya, gazeteler, tanıştıkları insanlar veya
eş-dost izlenimleri ya da kendisinin tecrübe ve birikimi ile meydana
gelmektedir. Yaşanmışlıkların tamamı kişilerin zihninde kente ilişkin
pozitif veya negatif imaj oluşturmaktadır. Kentin imajı ile iletişime açık
ve toplumsal olmalıdır. Kent imajı esnek, çekici, özgün, hisli ve
dinamik bir kombinasyondan oluşmalıdır (Martinez, vd., 2007: 338).
İmaj bir kurumun, bir şehrin, bir kimliğin, bir kişinin veya
gurubun kendisiyle ilgili zihinlerinde oluşturmak üzere yaptığı
faaliyetler sonucunda zihinlerde oluşturduğu etkidir (Çelik ve
Akgemci, 1998: 222). Bir başka ifadeyle kentler, bireyler ve kuruluşlar
ilişki içinde olduğu kişi ve guruplarda olumlu veya olumsuz imajlara
neden olmaktadırlar imaj kavramını bir kişinin veya kurumun ilişki
içinde oldukları kişi veya guruplar nezdinde ne ile hatırlandığı, nasıl
yorumlandığı, birbiriyle nasıl bir ilişkide olduğu şeklinde açıklamak
mümkündür (Robins, 1999: 21).
Yalçınkaya ise kent imajını insanların kente ilişkin zihinlerinde
oluşturdukları düşünce, hisler tutumlar, yargılar ve değerlerinin tamamı
olarak tanımlamaktadır (Yalçınkaya, 2006: 7).
Lenger’e (2000), göre bir kentin imajının beş niteliği barındırıyor
olması gerekmektedir. Bunlar (Aktaran: Altunbaş: 2007: 161):
• Uygulanabilir
• İkna edici
• Yalın
• Alımlı
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• Farklı
Kentlerin imajları yapılan yapılarla, kentin fiziksel görünümü,
peyzaj düzeni, tarihi mekanları, varlıları, doğal zenginlikleri ile
oluşabilmektedir (Erickson ve Roberts, 1997: 35).
Kent imajı oluşturulurken etkinlik öncesi yapılan incelemeler
neticesinde:
• Kenti rakiplerinden ayrıştıracak farklılıkların ve özelliklerin
saptanması,
• Kent imaj yaratma sürecini planlayacak, yönetecek kurulların
oluşturulması ve yerel halkın bu konuda bilgilendirilmesi,
• Paydaşların tamamının ortak amacı taşıması ve bunu iletmesi,
• Hedef gurupların doğru şekilde saptanması ve ayrım
yapmadan herkese eşit mesafede yaklaşılması,
• Doğru mesajlar hedef guruplara etkili iletişim yöntemleri ve
yolları kullanılarak ulaştırılmalıdır (Avraham, 2004: 471-479).
Kentlerin imajları yönetilebilmektedir. Kentlerin bazı özelliklere
sahip olması imajı yönetilebilir kılmaktadır. Özelliklerin içinde
turistlerin, öğrencilerin, yatırımcıların, yerel halkın, kurumların
beklentilerine cevap veren fiziksel koşulları gelişmiş yapısı olanlar
yönetilebilmektedir. Özellikler içindeki en mühim bir başka öğe ise;
kentte yaşayanlarla kent yönetimini üstlenenlerin dinamik, yenilikçi,
farklı fikirlere olan yaklaşımlarıdır (Şahin, 2010: 43). İmajın
yönetilmesi yerel halkın beklentisini karşılaması açısından önemlidir.
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Beklentisi karşılanan halk, yaşadığı yeri benimseyip kentle iftihar
edecek ve “kent imaj” oluşum sürecine katkıda bulunabilecektir
(Martinez vd., 2007: 338).
Kentlerin imaj yönetimi yapılırken ilk aşamada kentlerin kime
veya hangi guruba seslendiğinin, hangi özellikteki kişi ve gurupların
kent ile daha çok ilgilendiğinin belirlenmesi gerekmektedir. İkinci
aşamada ise; belirlenen bu gurupların kente ilişkin zihin dünyalarındaki
imajın ortaya çıkarılması gerekmektedir. Mevcut olumlu veya olumsuz
imajların nasıl, ne zaman oluştuğu, hangi yollarla edinildiği
araştırılmalıdır. Elde edilen veriler ışığında hedef kitlenin zihinlerinde
algıladıkları olumsuz imajları değiştirecek yeni, yaratıcı fikirler
kullanılarak etkin ve verimli bir iletişim yöntemi ile çözüm
bulunmalıdır. İmaj yönetimi profesyonel kişi veya kişilerin doğru
strateji ve iletişim yöntemleriyle, doğru mesaj kanalları ile yaptıkları bir
yönetim uygulamasıdır. Profesyonel olmayanların imaj yönetimi
konusundaki yetersizliği kentlere avantaj sağlamak yerine dezavantaja
neden olabilmektedirler.
Profesyonel kişiler imaj yönetim aşamasında kenti has
özelliklerine göre sınıflandırmalıdır. Kente dair olumsuz bir imaj
mevcut ise hedef gurubun zihin dünyasındaki olumsuzlukların yok
edilmesi veya tersine çevrilmesine çaba gösterilmelidir. Kentin mevcut
imajı hedef grupların zihninde karmaşık ve çelişkili ise bu imajın nasıl
ve neden oluştuğunun araştırılması, bu karmaşık ve çelişki ortamına
çözüm bulunması, sade ve tutarlı mesajların hedef guruplarına doğru
iletişim kanallarıyla iletilmesi gerekmektedir. Kişilerin ve gurupların
davranış ve tutumları istenilen yönde değiştirilebilmektedir. İmajın
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yönetilmesi zaman zaman yapılan bir uygulama değil süreklilik
gerektiren uygulamalar bütünüdür. Olumlu imaja olan kentlerin imajı
olumlu yönde pekişirken, olumsuz imaja sahip olanlar ise olumlu
değişim göstermektedir. Olumlu bir kent imajına sahip olunması kentin
marka olması yolunda ilk adımların atılmış olması anlamına
gelmektedir. Uygun, doğru, etkili ve yönetilebilir bir kent imajı
aracılığıyla kentler, marka değeri kazanabilmektedir.
Kentlerin imajı için yapılan uygulamalarda tek bir kitle iletişim
aracı kullanmak yetersizdir. Çeşitli hedef gruplarına ulaşıp, farklı
pazarlarda söz sahibi olunmak isteniyorsa etkili görülen bütün iletişim
araçlarından

faydalanmak

sponsorluk,

sosyal

gerekmektedir.

sorumluluk

Bunların

faaliyetleri,

satış

yanı

sıra

pazarlama

etkinliklerinin tamamı kent imajı için yapılacak uygulamalardandır.
1.3.3. Kent Marka Kimliği
Marka Kimliği tüketicilerin/hedef kitlenin markayı nasıl
algıladıkları veya nasıl tanımladıklarını tanımlayan marka imajına
karşılık marka kimliği; kurum ve kuruluşların markaları nasıl ifade
ettiklerini ortaya çıkarmaktadır. Marka kimliği ve marka imajı arasında
bir ilişki bulunmaktadır. Kimlik stratejik bir planlama aracı olarak
imajın oluşumuna katkı sağlamaktadır. David Aaker marka kimliğini;
“Marka stratejistlerinin yaratmak ve sürdürmek istedikleri marka
çağrışımları seti” şeklinde tanımlamaktadır (Yılmaz, 2011: 16). Kent
kimliği, kent paydaşlarının kenti arzu edilen biçimde algılanması,
karşılık bulması amacı ile kente yükledikleri anlamdır. Kent kimliği
kentin konumlandırılması ve kent imajı oluşturma sürecindeki anahtar
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faktördür. Kent kimliği bir kentin gösterilmek istenen yönü olarak
tanımlanabilir. Kent kimliği oluşturulurken kente ait sembolün,
sloganın ve bir logonun olması oldukça önemlidir. Bu araçlar vasıtası
ile kent imajı dönütlere göre şekillendirilecek, olumsuzluklar var ise
giderilmeye çalışılmalıdır. Ortaya çıkarılmak istenen imaj üzerinde
yapılacak etkili, düzenli ve sürekli planlı tanıtım çalışmaları ile kent
kimliği var edilmeye çalışılmalıdır (Zeren, 2012: 107). Bir ülkeyi, bir
toplumu, bir kenti, bir kurumu, bir kişiyi, bir markayı sembolleştirmek
(simgeleştirmek) onu bilinen imza haline getirmektir. Bir kenti
simgeleştirmek o kentin tarihi ile toplum içindeki özel konumuyla,
farklılıklarıyla, etkinlikleri ile kısacası tüm kapsamı ile çağrıştırmak,
duyurmak, tanıtmak, pazarlamak, benimsetmek anlamındadır. Çünkü o
simge konulduğu andan itibaren artık o kentle özdeşleşmiştir. Marka
kent olmak için kentin farklılıklarının bulunması ve ona bir öykü ile
kimlik kazandırılması önemlidir (Emin, 2012: 40-43). Kent kimliği,
şehir markasını yöneten paydaşların kentin nasıl algılanması gerektiği
tanımlamalarının ifadesidir. Diğer bir ifade ile “kentsel kimlik” bir
şehrin, çevrenin, doğal ve yapay elemanları ve sosyokültürel özellikleri
ile tanımlanabilir. Şehir kimliği, şehir imajının oluşturulması ve şehrin
konumlandırılması sürecinde anahtar bir unsurdur. Şehir kimliği, şehrin
gösterilmek istenen somut yüzü olarak ifade edilebilir. Şehrin
istenildiği gibi algılanmasını sağlamaya yönelik oluşturulmaktadır
(İslamoğlu, 2002: 56).
Hacıhasanoglu ve Hacıhasanoglu (1995), şehir kimliğini
oluşturan özellikleri şu şekilde sıralamışlardır:
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1. Coğrafi Özellikler (Venedik, kanalları; İstanbul, boğazı ile
kimlik kazanmıştır).
2. İklimsel Özellikler (Akdeniz bölgesi ılıman iklimi; doğu
bölgesi soğuk iklimi ile kimlik kazanmıştır).
3. Anıt Yapılar (İstanbul, camileri; Paris, Eiffel Kulesi;
Moskova, Kremlin Sarayı ile kimlik kazanmıştır)
4. Şehir Meydanları ve Sokakları (Venedik, San Marco
Meydanı ile kimlik kazanmıştır)
5. Folklorik ve Sosyokültürel Özellikler (Viyana, valsleri; Rio,
karnavalı ile tanınır ile kimlik kazanmıştır)
Marka kimliği ait olduğu ürünü, firmayı ya da kenti simgeler ve
oluşturulan hedeflerin somut göstergesidir. Kurumların, firmanın ya da
kentin tüketicilere sağlayacağı olanakların ve sunduğu hizmetin ne
derece başarı gösterdiğinin kanıtıdır. Ürünün, işletmenin ya da hizmetin
biçimini, adını, sembollerini, tasarımını tanıtım kanalıyla iletilerini
tüketicilere ulaştırması marka kimliğidir.
Bir kent kimliğinin oluşumu için öncelikle kentin karakteristik
yapısını çözümlemeye ve onu anlatılabilir kılmaya ihtiyaç vardır. Kent
kimliği, kentin mevcut yapılarının anlamlandırılmasıdır. Kent kimliği,
kent markasının oluşumunu sağlamaktadır. Kentin sahip olduğu
benzersiz kimlik elemanları,

kentin pazarda diğer kentlerden

farklılaşmasına ve kendisini ifade etmesine yardımcı olmaktadır
(Florian, 2002: 20-31).
Markanın tüm özelliklerini kapsayan, markaya dair modüllerden
ziyade bütünlüğüne değer vermek marka kimliğini oluşturmaktadır.
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Markanın varlığını korumasında ve sürdürmesinde, rakiplerinden
sıyrılıp zirveye ulaşmasında ana unsur olarak ifade edilmektedir
(Uztuğ, 2008: 43).
Keller’e göre marka kimliğinin barındırması gereken ana
nitelikler vardır. Bunlar;
• Akılda kalıcı olması,
• Betimlenebilmesi,
• Güven vericiliği,
• Yaratıcı ifade içermesidir.
Ürünler çıkış yerlerinde ve farklı bölgelerde tüketilebilir, günün
koşullarına

uygun

ve

değişikliğe

açık

yasal

çerçevelerde

oluşturulmalıdır (Keller 1998: 131-134).
Kentlerin kimlikleri imaj oluşumunun en büyük etkenlerindendir.
Kimliksiz

bir

kentin

imaj

değerinden

söz

etmek

mümkün

olmamaktadır. Kent kimliği kentin ifadesidir. Kentin tanımlanabilmesi
için kimliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kent kimliği birçok aşama üzerine
inşa edilmiştir. Kent kimliği bir kentin markalaşması yolunda varlık
nedenleri ve değerleri üzerine kurulmuştur (Perry ve Wisnom, 2003:
120).
Kenti marka kavramıyla değerlendirdiğimizde kente ilişkin kenti
rakiplerinden farklı kılan ve ayıran kente özgü niteliklerin tamamı
kentin marka kimliğini oluşturmaktadır. Kent kimliği insanların
zihninde kenti ne şekilde algıladıklarından ibarettir. Farklı ülkelerdeki
prestijli kentlerin her birinin ayrı ayrı kimlikleri vardır. Sanat, eğlence,
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turizm, fuar, tarih, otantik kent gibi… Kimlik bir kentin hüviyetidir
(Eroğlu, 2008: 66).
Kimlik insanın ruh halini, görünüşünü ve insanlar arası ilişkileri
yansıması olurken kentlerin de kültürünü, rengini, alt ve üst yapı
olanaklarını, peyzajını, değerlerini, tarihini, mevcut kuruluşların
sayısını ve özelliklerini, yerli halkın nüfusunu, çekici mekânları,
yapıları, fiziki özelliklerin tamamının da yansımasıdır denilebilmektedir. Kent marka kimliği içten ve dıştan gelen olumlu ya da olumsuz
durumlara etki

edebilmektedir. Afetler, hastalıklar, ekonomik

bunalımlar, siyasi karışıklıklar, güvenlik sorunu kentin marka kimliğine
olumsuz şekilde etki ederken turistlerdeki kente ilişkin imajı da
zedelemektedir (Şahin, 2010: 51).
Kentin mevcut kimliği coğrafyasında yer alan özelliklerin kentte
ikamet eden nüfusla iletişim halinde olması ve birbirlerini
etkilemesidir. Kentlerin kimlik oluşturmasında büyüklükleri ve
küçüklükleri önemli değildir. Kentler oluşturduğu, mevcut kimlikleri
ile hatırlanır ve varlıklarını sürdürürler (Kaypak, 2010: 376).
Kent marka yönetim birimlerinin kentle ilgili oluşturmak
istedikleri imaj o kentin kimliğini göstermektedir. Farklı bir ifadeyle
kent birimlerinin istenilen şekilde algı oluşturması amacıyla taşıdığı
manalar ve değerler olarak söylenebilir. Kent imajı yaratılmasında ve
kentin belli bir pozisyona sahip olmasında kent kimliği oldukça önemli
bir unsurdur. Kent kimliği kentin insanlara tanıtılmak ve gösterilmek
istenen somut yüzüdür. Amaç hedeflenen şekilde insanların zihninde
yer edinmektir (İslamoğlu, 2002: 56).
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1.3.4. Kent Marka Konumlandırma
Marka Konumlandırma tüketicilerin bir markaya, ürün hattına ya
da işletmeye ilişkin fikirlerine/algılarına istenilen yönde etki edebilmek
amacı

ile

pazarlama

karması

elemanlarının

geliştirilmesini

içermektedir. İşlevsel olarak tüketicilerin zihninde arzu edilen algıyı
oluşturmaktır. Konumlandırma, markayı pazara sunarken, tüketicilerin
algılarında belirli bir marka imajının oluşmasına ve yer etmesine imkân
sağlamaktır. Firmaların çoğu reklamlarında kendilerini “en iyi
performans”, “en prestijli”, “en iyi kalite”, “en güvenilir”, “kullanımı
en kolay” şeklinde markalar olarak konumlandırabilmektedir (Erdil vd.,
2010: 46-47). Kentin konumlandırılması, kente gelebilecek potansiyel
ziyaretçilerin kente dair özel bir yerinin tespit edilmesi ve bunun
üzerine planlı pazarlama iletişim çalışmaları ile ilgili pozisyona/yere
kentin yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Güçlü ve başarılı bir kent
markası oluşturabilmenin ilk ve en önemli şartı markanın diğer
rakiplerinden farklılaştırılmasıdır (Zeren, 2012: 190). Konumlandırma
kavramı stratejik marka yönetim sürecinde oldukça önemli bir yere
sahiptir.

Kentlerin

konumlandırılması

özellikle

rakip

kentlere/markalara karşı büyük bir avantajı işaret eder. Aynı zamanda
şehir markası yaratma sürecinde de önemli bir işleve sahiptir. Şehrin
konumlandırılması da hizmet ve ürün markalarının konumlandırmasına
benzer bir yaklaşımı öngörür. Dünya üzerindeki birçok ülke ve şehir
planlı/isteyerek veya plansız/istemeden şekilde hedef kitlelerinin
zihinlerinde belli konumlarda algılar yaratmaktadır Paris denince aşk
ve romantizm, Las Vegas denince kumar, Mısır denince gizem, İtalya
denince moda ve Vietnam denince savaş akla gelmesi bu durumu
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tanımlayan en bariz örneklerdir. Vietnam’da savaşın otuz yıl önce
bitmiş olmasına ve çok güzel bir mutfağı olmasına rağmen kişilerin
zihinlerdeki algılama “güvensiz bir yer” unsuruna takılmış durumdadır
(Borça, 2003: 65).
1.3.5 Kent Bağlılığı:
Bir kente olan talebi ve talebin sürdürülebilirliğini sağlayacak en
önemli göstergedir. Bir kentin olumlu bir imaj oluşturması, marka
bağlılığının gerçekleştirilmesi, o kenti kalkındıracak ve paydaşlarının
refah içerisinde yaşamasını sağlayacak en önemli faaliyetlerden biridir
(Güler ve Gürer, 2015: 70). Kentlilik bilincinin önemli gösterge ve
belirleyicilerinden olan kente aidiyet duyma duygusu veya kentsel
aidiyet bireyin kendini yaşadığı içinde bulunduğu mekâna ait
hissetmesi, kentli olarak görmesi, onun bir parçası olduğunun farkına
varması ve bu aidiyet hissini kent içi pratiklerle sergileyebilmesidir
(Genar, 2006: 142). Bireyin kendisini bir yere ya da bir şeye ait olma
duygusu ve bu duygunun davranışa dönüşmesi de bireyin sosyalleşme
süreciyle bağdaşmaktadır. Mekânın nitelikleri çerçevesinde birey, bu
süreci algılama ve belirlemede etkili olur (Geyik, 2010: 38). Bireyin
yaşadığı mekâna duyarlı olması ve mekânı bir parçası olarak algılaması,
kendini yaşadığı kentin bir parçası olarak görüp kentli olarak görmesi
bireyin düşüncedeki duruşunu yaşamına, pratiğe geçirmesi ve kent içi
tutum ve davranışlara sergilemesi sonucunu doğuracaktır. Bu bağlamda
kişinin kendini kente ait olarak görmesi, kente ait olma duygusunda
olması bu duyguyu pratiğe geçirmesi ile kentlilik bilincine ulaşacaktır.
Kenti sahiplenme, bireyin kent sorunlarına duyarlı olması, kentin
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büyüyüp gelişmesinde katkıda bulunması, bireyin kenti koruması ve
kentin daha yaşanılabilir bir hal alması için uğraş vermesidir. Kente
sahiplenme ile kente ait olma duygusu arasında sıkı bir ilişki vardır.
Kente aidiyet duygusunun sağlıklı bir biçimde gelişmesiyle birlikte
kente sahiplenme duygusu oluşması mümkün olacaktır. Kente aidiyet
için en önemli şey bireyin kenti evi olarak görmesidir (Genar, 2006:
130). Kenti sahiplenen bireyler kenti koruyucu mekanizmalardan biri
olmanın yanı sıra aynı zamanda yaşadıkları kent hakkında da bilgisel
donanıma sahip olur. Kentteki konumunu iyi kavrayan birey, içinde
yaşadığı çevrenin dizayn edilmesinde söz sahibi olmanın yararlılığına
inanırsa ve bunun için bir çabalarsa, bilinçli kentli oluşum sürecini
başlatmış olur (Beyazlı ve Aydemir, 2008: 51). Kentlilik bilincinin
kazanılması, bireyin yaşadığı kent her neresi olursa olsun, oradaki
kentsel yapı ve kentsel haklara duyarlı olmasını sağlar. Bunun için
sanılanın tersine, kentlilik bilincinin varlığı için yaşanılan kentin
“yerleşik” sakini olmak zorunluluğu yoktur. Bir kentte yerleşik olmak,
kentsel bağlılık ve aidiyet gibi duygular nedeniyle, kentlilik bilinci
konusunda bir potansiyel teşkil eder ama mutlaka onun gelişmiş
olacağını da göstermez. Buradan hareketle, kentin yerlisi olmayıp,
göçle gelen, ancak yukarıdaki nitelikleri taşıyan kent sakinleri de
kentlilik bilincine sahip olabilmektedirler (Mutlu, 2011: 15).
1.3.6 Marka Farkındalığı:
Markayı hatırlamak/tanımlamak üzere tüketiciye sunulan ürün
kategorisi arasında, sunulan markanın seçilebilme kabiliyetidir.
Tüketicinin algısında o markanın varlık gücüdür (Aktuğlu, 2011: 37).
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Marka farkındalığı kavramı ile bir ürün türü ile ilgili olarak tüketiciler
tarafından değişik markaların hangi ölçüde öğrenildiği, zihinlerde hangi
konumda olduğu ve ne ölçüde hatırlandığı anlaşılmaktadır. Tüketicinin
zihnindeki marka varlığının gücü ile ilgili olan marka bilinirliğinin
ölçülmesi dört yolla yapılabilmektedir (İslamoğlu ve Fırat, 2011: 20).
1- Markayı Tanıma (Daha önce bu marka ile ilişiniz oldu mu?)
2- Markayı Hatırlama (Bu ürün grubundan hangi marka
aklınıza geliyor?)
3- Markanın zihinde ilk sırada olması (İlk akla gelen marka)
4- Zihinde baskın marka olma (İlk hatırlanan, tek marka olma)
1.3.6.1 Marka Sadakati:
Marka sadakati; “Satın alma tercihlerinde değişikliğe yol
açabilecek pazarlama faaliyetleri ve durumsal etkiler olmasına rağmen,
tüketicinin tercih ettiği ürün veya markayı gelecekte de satın almak
garantisiyle o ürün ya da marka ile olan ilişkisini tutarlı bir şekilde
devam ettirmesidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Belirli bir markaya
sadık tüketiciler, o markayı elde etmek için benzer ürünlere göre daha
fazla para ödemeyi göze almaktadırlar (Aslım, 2007: 17- 18).
1.3.7 Marka Denkliği/Marka Değeri:
Marka denkliği tüketici algısı ile ilgili bir kavramı temsil ederken,
marka değeri ise markanın şirket nezdindeki finansal durumunu
gösteren bir kavramdır. Marka denkliği bir markanın tüketiciye verdiği
sözü

yerine

getireceği

algısıdır.

Marka

denkliği

tüketici

değerlendirmesi sonucu oluşan soyut bir özelliğe sahiptir. Marka
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değeri, marka denkliğinin somutlaşmış bir biçimi ve finansal olarak
ifade edilen kısmıdır. Şirketin sahip olduğu fabrika, bina, teçhizat,
makine ve bilançodaki aktif değerler dikkate alındığında markanın bir
başka şirkete satılacağı fiyatı ifade etmektedir (Erdil ve Uzun, 2010:
167-168). Başarılı bir markalaşma süreci, marka unsurlarının bir bütün
olarak

ele

alınması

ve

üzerinde

çalışılması

ile

gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada günümüzde birbirine benzeyen
sayısız, sınırsız ürün ve hizmet ile karşı karşıya kalan tüketiciler için bir
ürünün veya hizmetin markası önemli bir tercih unsuru olmaktadır.
Marka logosu,

amblemi ve sloganı ile ürün ve hizmeti sadece

rakiplerinden ayırmamakta anı zamanda tüketici ile de duygusal bir bağ
kurmaktadır. Her kentin kendine özgü tarihsel, kültürel, doğal
güzellikleri bulunmaktadır. Önemli olan bunların tespit edilip uygun bir
şekilde tüketicilere sunulabilmesidir. Eğer o kenti diğer rakiplerinden
ayırabilecek bir özelliği varsa bu ortaya konularak marka değeri
oluşturulmaya çalışılır. Bu özellik ile fiziksel veya duygusal bir
farkındalık oluşturmak suretiyle kente bir üstünlük kazandırılmaya
çalışılır (Işık ve Erdem, 2015: 31).
1.3.8 Kent Marka Kişiliği
Marka Kişiliği bir marka ile çağrışımlandırılmış insani özellikler
olarak tanımlanan marka kişiliği, temelde markaların da insanlar gibi
kişilik özelliklerine sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Böylece
marka; toplumsal ekonomik sınıf, yaş ve cinsiyet gibi açılardan
değerlendirildiği gibi; duyarlı, sıcak, tutucu, entelektüel gibi kişilik
özellikleri ile de ilişkilendirilmektedir (Çakırer, 2013: 21).
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Kentlerin marka kent olarak değerlendirilebilmesi için iki
unsuru içinde barındırması gerekmektedir. Marka kişiliği, bir diğeri ise
marka kimliğidir. Marka da canlılara ait kimlik özelliklerinin bazılarını
içinde barındırmaktadır. Bireyler öznel olarak kişilik özelliklerine göre
sınıflandırılabildiği gibi kentleri de sınıflandırabilir ve kategorilere
ayırabiliriz. Bir kentin sahip olduğu marka kişiliği tüketicilere,
ziyaretçilere gösterdiği hizmet, sunduğu ürünler konusunda takındığı
tutumlar, güvenlik düzeyi, ekonomik gelişmişliği, yatırım olanakları,
ulaşım avantajları konusunda sınıflandırılabilir. Avantajların yanı sıra
zenginliğini ve farklılığını soyut ve somut varlıkları ile kanıtlamış olan
kent veya kentler diğerlerinden farklılaşarak marka kişiliği konusunda
bir adım önde olmaktadır (Eroğlu, 2008: 67).
Kent markalarının insanlar gibi kişilikleri vardır. Tüketicilerin
yakın hissettikleri kentlere ziyaretleri gerçekleştirmesi, kendilerini o
kentlerde daha iyi, huzurlu hissetmeleri tamamen kentlerin tüketiciye
veya ziyaretçilere sunmuş olduğu kent marka kişiliği ile alakalıdır
(Kotler ve Keller, 2009: 198).
Kentlerin diğer kentlerden farklılığını ortaya koymasında kent
markasının sahip olduğu kent kişiliği önemli rol üstlenmektedir.
Kentleri kişiler gibi canlı değerlendirdiğimizde her kentin mevcut bir
mizacı, hissi, karakteri, imajı vardır (Uztuğ, 2008: 41).
Kentlerin soyut ve somut bütün özgünlükleri başka kentlerle
karşılaştırıldığında fiziksel durumu, tarihi mirası, kültürel çeşitliliği,
sosyalliği, yatırım olanakları, turist ziyaret sayısı, ulaşım avantajları,
siyasi durumu, coğrafi, doğa yapısı turistlerin kent kişiliği algısı
üzerinde etkilidir. Kentin marka kişiliği kentteki yöneticiler ve kent
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sakinlerinin kentin değerleri üzerinde ortak bir karara varması ile
gerçekleşebilmektedir (Zhang ve Zhao, 2009: 245-254).
İyi temellenmiş, stratejisi belirlenmiş bir kent marka kişiliği
ziyaretçilerin kente güven duyması, bağlanması, sadakat duyması
sayesinde kenti diğer kentlerden kolayca ayırt edip, ziyaretçiler
tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır. Kent marka kişiliğine sahip
olan kentler ziyaretçilerde olumlu ve hissi yargıların oluşmasına da
katkıda bulunmaktadır (Uşaklı ve Baloğlu, 2011: 115).
1.3.8.1 Logo
Logolar bir eşyayı, bir hizmeti veya bir işletmeyi temsilen
oluşturulmuş, karmaşık olmayan resim, yazı veya işaret ile belirlenmiş
simgelerdir. Farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman logolar bir
işletmenin ilk harfleri ile kimi zaman kurucusunun baş harfleri ile
meydana gelmektedir. Firmaların logoları kullanmasındaki amaç,
firmaların kolayca ayırt edilebilmesidir. Tüketiciler, logolar vasıtasıyla
hangi ürünün hangi firmaya ait olduğunu öğrenebilmektedirler.
Logolar, hedef gurubuna pazarda firmaları tercih edebilme avantajı ve
kolaylığı sağlamaktadır. Logolar, güven duymanın sembolleridir.
Logolar hedef guruplarda karşılık bulduğu müddetçe anlamlı ve
değerlidirler (Moser, 2004: 105).
Kente imaj konusunda tesir eden logo, marka kimliği
öğelerindendir. Logolar birbirinden farklı olarak kullandıkları şekiller
ve sembollerle farklılık gösterebilmektedir. Logolar kentlerin somut
sembolleridir. Kente ait bir değer logo olarak kullanılabilir ya da
kentlerin ismi de logo olabilmektedir.
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Logo ürün pazarlanırken markanın resimler, şekiller olarak temsil
edilmesidir (William vd., 1998: 259).
Logo tercihi yapmak sıradan basit bir uygulama değildir. Logo
tercihi uzun ve zor bir sürecin ürünüdür. Logolar kentlerin bir kartviziti
olarak kullanılacak ve

kentler kişiler nezdinde

logoları

ile

bilineceklerdir. Seçilen logolar kenti betimleyen, samimi, kreatif,
dinamik,

mesajlar vermelidir. Kişiler logo ile karşılaştıklarında

zihinlerinde bu sıfatlardan en az biri canlanmalıdır. Acele, titizlikle
üzerinde durulmadan tercih edilen logolar, kentlerin yaşam değerlerine
ters düşebilir. Sempati yerine antipatiye sebep olabilir. Kent logosunun
ömrünü kısaltabilmektedir. Günümüzde artık logoların tercihi masa
başında toplanan birkaç kent yöneticisinin hisleri ve tercihi ile
sıkıştırılmış bir zaman diliminde seçilmemektedir. Logo seçimi günler
hatta aylar süren bir tasarım yarışması sonucunda sayıları birkaç taneye
düşürülmektedir. Logolar ikinci aşamada halkoyuna sunulmaktadır.
Halk tarafından benimsenen, ilgi gören logolar tercih edilmektedir.
Belirlenen logolar samimi ve sempatik değerleri içinde barındırır ve
halkın logoya sahip çıkması, benimsemesi nedeniyle logolar kalıcı
olabilmektedir.
Logo, bir işletmenin görsel veya kelimeler yoluyla ifade edilme
yöntemidir. Logo Uzun bir zamanda planlanarak içerisine işletmelerin
vermek istedikleri mesajların konulduğu profesyonel bir şekilde
oluşturulmuş grafiksel çizimlerdir. Logo oluşturmanın maksadı hedef
gurup nezdinde bir bilinirlilik oluşturmaktır. Hedef guruplara seçme
kolaylığı sağlayıp seçilen olmak içindir. Firmalar logo dizaynı yapmak
için işin uzmanlarına yüklü miktarda para ödemeyi göze almaktadırlar.
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Logolar sadece ürünler için değil; destinasyonlar için de
yaratılmaktadır. Logoların pazarda bütün uygulamalar için kullanılması
zihin altına yerleşmesinde daha da etkili olmaktadır. Destinasyonlar
için oluşturulacak logolar pazarlamaya yönelik, etkin, çarpıcı, belleğe
işleyen, sade, sempatik, duygulu olmalıdır (Blain vd., 2005: 328-338).
Kent logoları veya kentsel logolar, kent ve kent yöneticileri için
bir kartvizit niteliğindedir. Sahip olunan bu kartvizitler kişilerin kentleri
tanıması ve kentlerin farklılık yaratması amacıyla kullanılmaktadır.
Logolar, kalite ile birlikte hedef kitlelere güvencenin de kanıtı olan bir
sözdür (Çamdereli vd., 2006: 238).
Logolar kentlerin öz değerlerinin bir anlatımı niteliğindedir.
Logolar kent markasının resimlenmiş kısmıdır. Logolar kentlerin içinde
barındırdığı varlık değerlerini kombine ettiği algısal bir fotoğrafı
yansıtmalıdır (Baltuch, 2005: 1-2).
Logolar oluşturulurken kentin kimliğini aktararak. Kentin soyut
değerlerini somut kavramlara dönüştürüp zihinsel dünyada kent ile
ilgili sürdürülebilir bir izlenim oluşturmalıdır. Logolar kentin çekici bir
bölge olmasına da katkıda bulunabilecektir (Baysal, 2004: 24).
Kent logoları veya kentsel logolar, kent ve kent yöneticileri için
bir kartvizit niteliğindedir.
kentleri

tanıması

ve

Sahip olunan bu kartvizitler kişilerin

kentlerin

farklılık

yaratması

amacıyla

kullanılmaktadır. Logolar, kalite ile birlikte hedef kitlelere güvencenin
de kanıtı olan bir sözdür (Çamdereli vd., 2006: 238).
Logoların kentlere sağladığı tüm bu avantajlar sayesinde kent
yöneticileri logo konusuna değer vermektedir. Hatta kentle ilgili
yaptıkları hizmetleri ve kentin kimliğini logolar ile desteklemektedirler.
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Kamuoyu tarafından benimsenmiş, ilgi gören, kamuoyuna sıcak ve
sempatik gelen bir kent logosu kentlerin rekabetlerinde rakiplerinden
kolayca ayırt edilmesini sağlamaktadır. Bilinirliliği sayesinde hedef
guruplara kent seçiminde de avantaj sağlayabilmektedir (Çamdereli,
2006: 10-166).
Sonuç olarak soyut kent değerlerini kent logoların da somut
olarak görmek mümkündür. Logolar kentlerin tarihi, kültürel, sosyal,
ekonomik, doğal varlıklarının kombinesinden meydana gelmektedir.
Kentlerin mevcut logoları kentin marka kimliğini oluşturmasında diğer
kent görselleri ve görsel kimlik unsurlarından farklı olarak daha etkin
bir rol oynamaktadır.
Şekil: 1.Bazı ülkelerin logoları

Kaynak: www.marka123.com
Günümüzde teknolojinin, üretimin, ticaretin ve rekabetin artması
kurumların ve markaların tanınma, ayırt edilme zorunluluğunu ortaya
çıkarmış ve kimlik kavramı da önem kazanmıştır. Kimlik; kişilerin ve
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kurumların hedef kitlelerini olumlu ya da olumsuz olarak etkilelerken,
kendilerini de ifade etmelerine, tanıtmalarına yarayan bir araçtır.
Değişen toplumsal koşullar kurum kimliği kavramının da içeriğinin
değişmesini de beraberinde getirmiştir. Bu kavramın kapsamı
genişlemiştir.

Kurumun

kimliğinin

görünen

yüzü

olarak

tanımlanabilecek görsel kimlik kurumun kimliğine ait ilk izlenimi
vermesi açısından oldukça önemlidir. Görsel kimliğin en dikkat çekici
ve bilinen öğesi logodur. Logolar kuruluşun ne yaptığını ve kim
olduğunu tanımlayan göstergelerdir. Bu açıdan logolarda yapılacak
herhangi bir değişim kurum kimliğini doğrudan etkileyecek ve kuruma
ait algının da değişmesine neden olacaktır. Kurumsal kimliği
oluşturmak için yapılan tüm çalışmalar kurumsal imajı şekillendirir.
Dolayısıyla kurumsal kimliği oluşturan öğelerden herhangi birinde
yapılan değişikliğin kurumsal imajı etkilemesi oldukça doğaldır. Bu
bağlamda logo kurumsal kimliğin en dikkat çekici öğesi olarak
değerlendirilmelidir. Logonun tanıtma ve farklılaştırma işlevlerinin
yanında iyi bir logo olarak tanımlanabilmesi için sahip olması gereken
bir takım özellikleri bulunmaktadır: (Westphalen, 2004: 306) algılama,
farklılaştırma, anlaşılma, hatırlatma ve gönderme olarak sıralanabilir.
Kuruluşların kimliklerini yansıtmasında önemli yer tutan logo karma
bir gösterendir; dil ile desen arasında gidip gelen bir reklam gösterenidir
(Adam ve Bonhomme, 1997: 62). Logolar, kişilerin gördüklerinde
tanımlayabildikleri fakat sözcüklerle ifade edemedikleri ve daha çok
görsel algılamaya dayalı tasarımdır (Mucuk, 2007: 10). Buna bağlı
olarak birçok Kuruluş kendilerini seçtikleri çeşitli simgelerle ifade eder,
öyle ki bu simgeler görüldüğü yerde kuruluşu tanımlar, çağrıştırır. Bazı
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kuruluşlar ise kendi isimleriyle tanınırlar. Hem isimleriyle hem de
simgesel karakterlerle kendilerini hedef kitlelere tanıtma yolunu seçen
kuruluşlar da bulunmaktadır.
Marka sembolü, markanın gözle görünen kısmıdır. Bu kısım, bir
marka ya da firmayı göstermek üzere kullanılan, marka ismini
içermeyen bir tasarım, bir şekil olabileceği gibi, marka isminin tamamı
ya da bir bölümünden oluşan yazı elemanlarının farklı bir tasarımı da
olabilmektedir. Bu açıdan marka sembolü, bellekte markayı çağrıştıran
veya markayla ilişkilendirilebilen her türlü özgün geometrik şekil,
karakter, tema, nesne, harf ya da kelime veya bunların birleşimini içeren
bir tasarım olarak tanımlanabilir (Tek, 2005). Türkiye’deki ilk tescilli
şehir logosu Gaziantep iline aittir. Aşağıda Şekil 2‟de Gaziantep ilinin,
Şekil 3‟de İzmir ve Şekil 4‟de ise Hong Kong şehrinin şehir markası
logosu yer almaktadır. Her logo, kendine özel, özgü yöresel ve bölgesel
kültürü içinde barındırarak farklılık oluşturmaktadır. Logonun ilk işlevi
firma ile ürüne ya da ürün kimliğine gönderme yapmasıdır. Logo ne
kadar güçlü ise o kadar az yazı karakterine gereksinim duyar.
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Şekil: 2. Tescilli Gaziantep şehir logosu

Kaynak: https://www.google.com.tr
Şekil: 3. İzmir şehir logosu

Kaynak: http://www.gazetevatan.com
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Şekil: 4. Hong Kong şehir logosu

Kaynak: https://www.google.com.tr
Şekil: 5.Ülke Logoları

Kaynak: http://www.fatihbektas.com.tr
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Şekil: 6. Ülke Başkentleri Logoları

Kaynak: http://www.fatihbektas.com.tr
1.3.8.2 Sembol
Bir destinasyon noktası ile ilgili olarak kişilerin zihninde o
destinasyonu çağrıştıran anıt, ürün, eşya, bina kısacası somut bir nesne
veya simge, sembol olarak tanımlanabilir.
Semboller, destinasyon noktasının kolay akılda kalması,
tanınırlığını artırmayı ve böylece markaya güç vermeyi, markayı tercih
etmeyi sağlayan araçlar olarak da kabul edilebilir. Bu anlamda Eyfel
Kulesi Paris’in, Pisa Kulesi İtalya’nın, kumarhaneler Las Vegas’ın,
Piramitler Mısır’ın sembolü durumundadırlar (Doğanlı, 2006: 92). Bir
destinasyon için sembol seçilip oluşturulurken, o destinasyon her
hatırlandığında bu sembolün de akla geleceği düşünülerek çalışmalar
yapılmalıdır. Sembol hem destinasyon ile ilgili bir çağrışım yapacak,
aynı zamanda da bir çekim etkisi yaratacaktır. Örneğin Şanlıurfa ilinin
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sembolü Balıklıgöl, Şanlıurfa logosunda yer almakta ve medeniyetin,
tarihin başkenti algısı yaratmaktadır. Bu logoya ve sembole
bakıldığında tarih ve Şanlıurfa ilişkisi anında fark edilmekte, dolaylı
yoldan da olsa Göbeklitepe ve Hz İbrahim, arkasından peygamberler,
tarih bağlantısı kurularak tarih, din ile Şanlıurfa ilişkilendirilmektedir.
Sadece bir tarih şehri değil, aynı zamanda inanç olarak da Şanlıurfa bu
sembolle öne çıkmaktadır.
1.3.8.3. Takma Ad (Nick Name)
Takma ad, bazı markalaşmış kentler için insan guruplarını
etkileyen logo ve sloganlardan başka kente dair sevecen canlı hislere
neden olan, kenti hatırlatan, güzel izlenimler uyandıran etkili
ifadelerdir. Takma adlar logo ve sloganlarda olduğu gibi kentin
değerleri, varlıkları, coğrafi yapıyı, inancı, doğal ve tarihi birikimi,
toplumun yapısını, kültürel birikimi, kentte yaşayanların özelikleri,
farklılıklarını

yansıtmak

amacıyla

kullanılabilmektedir.

Hedef

gurupların bazı kentleri tercih etmesindeki bir başka faktörün takma ad
olduğu da söylenebilmektedir.
1.3.8.4. Slogan
Marka ile bütünleşmesi amaçlanan bir düşüncenin aktarılmasında
etkili ve güçlü sözlerin kullanılmasına slogan denilmektedir. Ürün,
hizmet ya da kentleri konumlaştırma çalışmalarını şekillendirmektedir.
Markanın ve imgelerinin anlamlarını ve itibarını güçlendirmektedir.
Özel farklı, yaratıcı, enteresan söz sanatlarını içinde barındıran
sloganlar hedef kitlesi üzerindeki etkisini arttırmaktadır (Tek, 2005:
327).
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Sloganlar tüketicileri etkilemek, piyasada tanınmak, farklılaşmak
için markaların sözlü olarak aktardığı kısa, öz kelime topluluklarıdır.
Piyasada ürünler pazarlanırken sloganlar ürünün pazarlama konusunda
özünü oluşturmaktadır. Sloganlar reklam konusu olan eşyanın
reklamlarda başta veya sonda söylenen kelime özetleridir (Keller, 1998:
151).
Sloganlar oluşturulurken ifadelerin uzunluk ve kısalığına, ait
oldukları konu ile ilgili olmalarına, nitelikli ve anlamlı ifadeler
barındırmasına dikkat edilmelidir. Güçlü bir sloganla kent, hedef
guruplarına kolay ve etkili şekilde ulaşılabilmektedir.
Sloganlar

durumlardan,

koşullardan,

kültürlerden,

coğrafyalardan, toplumsal yapılardan etkilendikleri ve değişiklik
gösterdikleri için sloganların büyük bir özenle irdelenmesi ürünün veya
hizmetin pazardaki geleceği ve devamlılığı için önem arz etmektedir
(Mohsin, 2005: 723-732).
Kentlerin markalaşmasında ortaya konulacak sloganlar kentin
temel niteliklerini barındıran, gerçekçi sözler veren samimi bir iletişim
kanalıdır.

Sloganın

nitelikli

olabilmesi

için

gerekli

unsurlar

belirtilmiştir. Bunlar:
• Yaratıcı, orijinal ve kısa olmalıdır.
• Akılda kalıcı olmalıdır.
• Kentin farklı oluşunu ifade etmelidir.
• İlgi çekici olmalıdır.
• Kente sağlayacağı faydaları ve avantajları ortaya koymalıdır.
• Söz sanatlarını içinde barındırmalıdır.
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• Yasal ve toplumsal kurallara uygun olmalıdır.
• Etkileyici, büyüleyici, heyecan verici ve farklı olmalıdır.
• Sürekli değişiklik göstermemelidir.
• Farklı dillere tercüme edildiğinde yanlış ifadelere karşılık
gelmemelidir (Ateşoğlu, 2003: 260-263).
Bir kent, hedef gurupları nezdinde bilinmeyi ve tanınmayı
amaçlıyor ise slogan unsuruna değer vermelidir. Sloganlar kent imajını
oluşturan unsurlardan biri olduğu için yanlış, etkisiz, tutarsız, iyi bir
temele oturtulmamış, güven vermeyen, anlam değeri olmayan sloganlar
kent

imajına

avantaj

sağlamak

yerine

dezavantaja

neden

olabilmektedir. Sloganlar kentin öz değerlerinin kamuoyu tarafından
bilinmesi için kullanılacak, etki uyandıracak cümlelerden meydana
gelmelidir.
Slogan markayla özdeşleştirilmesi istenen bir fikrin hedef kitleye
iletiminde kullanılan özlü sözlerdir. Slogan, konumlandırma stratejisini
biçimlendirir ve marka adı ve sembolüne anlam ve değer katar.
Sloganlar spesifik, konu ile ilgili, ilginç, eşsiz, kinayeli v.b. özelliklerle
hatırlanabilir oldukları taktirde tüketicilerin algısında etkili olurlar.
(Tek, 2005). Aşağıda bulunan Tablo 1’de dünyadaki bazı ülke ve
bölgeler için oluşturulan slogan örnekleri yer almaktadır.
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Tablo 1. Dünyadan Ülke ve Bölgeler İçin Slogan Örnekleri
Şehir, Bölge, Ülke

Sloganı

New York

I Love New York

Stockholm

Inspired in Stockholm

Singapore

Live it Up Singapore

Scotland

Silicon Glen

Helsinki

Region- Europe‟s Magnetic North

Berlin

Capital of the New Europe

St. Petersburg

Gateway to the West/East

Munich

Insurance City Number One in Europe

Chicago

Business Capital of America

Glasgow

An Arts Capital of Europe

Amsterdam

Capital of Inspiration

Spain

Everything Under The Sun

Copenhagen

Wonderfull Copenhagen

Honk Kong

City of Life / Asia‟s World City
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Budapest

A City With a Thousand Faces

Hannover

The City of International Fairs

Berlin

“Avrupa’nın Öncüsü” (Berlin, mimari konusunda
Avrupa’da öncü şehirdir)

Barselona

“Hayatın aydınlık yüzü”

Las Vegas

“Burada olup biten, yaşanan burada kalır”

Glasgow

“Glasgow’s Miles Better”

Yeni Zelanda

“Being at one”

Malezya

“Malaysia, Truly Asia”

Singapur

“Farklı kültürlerin, eğlencenin ve sanatın şehri”

Yeni Zelenda

“%100 Yeni Zelenda”

Kaynak: Seppo Rainisto, 2003, Success Factors Of Place Marketing:
A Study of Place Marketing Practices In Northern Europe And The
United States, Doctoral Dissertation, S;46
Şehirlerimiz için uygulayacağımız ana markalaşma stratejisi,
turisti duygusal açıdan çekecek, onun duygularını harekete geçirecek,
şehrin tarihine inmesini, dokunmasını sağlayacak bir şey yapmayı
gerekli hale getirmektedir. Bu da şehir ile ilgili hikâye üretmekten
geçer.
Şehirlerin bağrından kopup gelmiş, insanlar arasında dilden dile,
nesilden nesile aktarılan hikâyeleri gün yüzüne çıkarıp, bu hikâyeleri
destinasyonlar üzerinden kurgulayıp sunmak gerek. (Mucizeler, derin
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aşk hikâyeleri, dramlar, kahramanlıklar, yaşanmış öğüt veren öyküler,
tarihte yer edinmiş kişiler, kahramanlar ve onların hikâyeleri). Turistler
bu hikâyeleri yüreğinde hissetmeli, zihninde canlandırmalı ve gezisi
boyunca hikâyenin içinde yer aldığını hissetmelidir. Gezdiği eserin
yanındaki deftere anılarından bir şeyler yazabilmeli, akan suyun şifalı
olduğuna inanmalı veya suda yüzünü beş kere yıkayınca bereketin ona
geleceğine inanmalı, etrafında hikâyelerin kahramanlarının tasvirlerini,
resimlerini görmeli, onların yanında fotoğraf çekmeli, çektiği
fotoğrafları sosyal medyada paylaşmalıdır. Bu hikâyeleri hatırlatan,
betimleyen hediyelik eşyalar olmalı ve daha pek çok yaratıcı aktivite
yapılabilir.
Turistik yerler düşünüldüğünde, turist ziyareti sırasında, kendinin
de yaptığına, dokunduğuna veya kokladığına daha çok ilgi
duymaktadır. Bunu başarabilmek destinasyonların üzerine bunları
kurgulayabilmekten geçer. Turistler evlerine döndüklerinde taşları,
kayaları veya binaları değil oralarda yaşanmış hikâyeleri anlatmaktadır.
Onda duygu bırakan, güldüren, ağlatan ve düşündüren hikâyeleridir.
Misafirperverliği

ve

insan ilişkilerini anlatıyor, yedikleri

ve

içtiklerinden ziyade hissettiği anları anlatıyor.
Bu nedenle markalaşmanın bir diğer yolu da duyguya
dokunmaktır. Marka olmak için tabi ki ona bir kimlik kazandırma
stratejisi yürütülmeli. Çünkü markalar da tıpkı insanlar gibidir.
Markanın bir görünüşü vardır, bir kişiliğe sahiptir ve yarattığı duygular
vardır. Şehirlerin de onları temsil edecek bir kimliğe ihtiyaçları vardır.
Kimlikleştirmede en öne çıkan unsur logo ve slogan olmalı. Logo ve
sloganın altını dolduracak bir konumlandırma, marka vaadi, uzun
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soluklu halkla ilişkiler faaliyetleri, şehir düzenlemeleri, sosyal medyayı
da içine alacak reklam çalışmaları ve televizyon dizi ve filmlerinde yer
alacak çalışmalar yapmak gerekir. Dünyada markalaşma yolunda
stratejiler geliştiren pek çok şehrin ve ülkenin kimlikleştirme adına bir
logosu ve bir sloganı mevcuttur. Logo, slogan ve sembol
markalaşmanın sadece bulmacadaki birer parçasıdır. Logo, slogan ve
sembol ’un ve olması, tek başına o şehri marka yapmaz fakat olmaması
o şehrin marka olmasında görsel algı anlamında eksiklik yaratabilir.
Şehir markası sürecinde sunulacak slogan, şehrin anahtar
değerlerini içeren ve temel vaadi ortaya koyan en özlü iletişim aracıdır.
Tablo 2’de Amerika'daki şehirler ve onları tanımlayan kelimelerde
şöyledir;
Tablo: 2. Amerika’daki Şehirler ve Onları Tanımlayan Kelimeler
Şehir Adı

Slogan Anlamı

Arkansas

The Natural State Doğal Eyalet

California

Find Yourself Here Burada kendini
bulursun

Colorado

Fresh Air Temiz Hava

Kansas

As Big As You Think Büyük Düşün

New Mexico

Land
Ülkesi

of

Anchantment

Cazibe
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North Dakota

Legendary Efsanevi

Oregon

We Love Dreamers Hayalperestleri
Seviyoruz

Texas

It's Like a Whole Other Country
Hoşlanacağın Diğer Ülke

Utah

Live Elevated Uzun Yaşamak

West Virginia

Wild and Wonderful Vahşi ve
Harika

Kaynak: www.planlama.org

1.3.8.5 Reklam Müziği
İnsanoğlu varoluşunun başlangıcından itibaren, duygularını ifade
edebilmek için çeşitli yöntemler bulmuştur. Müzik, bu yöntemlerin
içinde belki de duygulara en fazla hitap edebilendir. Evrensel bir dil
olan müzik ile destinasyonun vermek istediği mesaj çok net bir şekilde
ortaya konabilir. Bir reklam müziği ile tüketiciye eğlence, gizem,
hüzün, dinlence, gece hayatı, macera, mistisizm vb. birçok duygu
aşılanabilir. Müziğin bu çok boyutlu ve etkili duygusal tarafı,
destinasyon noktasının çekiciliğini doğuran ve tüketicide merak
uyandırmayı sağlayan bir faktör olarak değerlendirilebilir. Kimi ülkeler
veya bölgeler, kendilerine has müziklerle anında hafızamızda çeşitli
çağrışımlara yol açarlar. Örneğin aşk şehri olarak bilinen Paris’in
hatırlanması için fonda Fransız müziği duyulması tek başına bile yeterli
olabilmektedir. Eyfel

Kulesi

sembolüyle

desteklendiğinde ise

kaçınılmaz bir çağrışım yaratır. Destinasyon noktasının ismini
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belirterek veya belirtmeden çeşitli şekillerde çağrışımda bulunarak
yapılan müziklerle çekicilik artırılabilir. Bu müziklerin kısa ve hoş bir
melodiye sahip olması, özellikle kişilerin duygularını okşayacak
şekilde etkileyici noktalar barındırması, insanların diline dolaşan
sözcük, tekerleme veya mesajlarının olması, hafızada yer ederek daha
başarılı işler çıkarılabilmesini sağlayacaktır. Reklam müziği, tanıtımı
yapılan, pazarlanan şehirle özdeşleşmektedir. Radyo ve televizyon
reklamı için düzenlenen sözlü melodiler olarak tanımlanan cıngıl,
dinleyenlerin ve izleyenlerin ilgisini çekmektedir. Etkili bir cıngıl,
reklamın çabucak algılanmasını ve akılda kalmasını sağlamaktadır.
Müzik markaya karşı olumlu bir tutum yaratmaktadır. Örneğin; Türk
Hava Yolları’nın Eurovizyon 2003 birincisi Sertab Erener’in
seslendirdiği “We are Turkish Airlines, We are Globally Yours” reklam
cıngılı, çok etkili, çabucak hatırlanabilir ve akılda kolaylıkla
kalabilmektedir. Ayrıca Sertab Erener’in Eurovizyon’da seslendirdiği
“Every Way That I Can” şarkısı Türkiye’nin tanıtım videolarında da
fon müziği olarak kullanılmaktadır. Reklam müziği ülkenin uluslararası
alanda tanıtımında oldukça etkili olan bir unsurdur. Bu nedenle reklam
müziği şehir ile bütünleşmektedir. örnektir. İtalya’nın Cenova kentine
bağlı, “ Sanat Limanı” sloganıyla da uluslararası kültür ve sanat
etkinliklerinin gerçekleştirildiği liman şehri Portofino, Vittoria
Paltrinieri tarafından seslendirilen “I found my love in Portofino”
şarkısı bütün dünyada çok etki yaratmış ve adını aldığı Portofino’nun
turizm şehri olmasına katkıda bulunmuştur.
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1.4. ŞEHİR MARKA YÖNETİMİ
Şehir marka yönetimi farklı boyutları olan bir kavramdır. Şehir
yöneticilerinin

ve

şehirde

yaşayan

insanların

algılamalarının

yönetilmesi olarak ifade edilebilir. Şehir marka yönetimi şehir
pazarlaması faaliyetlerini, şehrin değerlerini, onunla bütünleşmiş
sembollerini, şehir imaj ve kimliğinin oluşturulmasını ve bu unsurların
gerekli kişilere iletişim kurulması yoluyla aktarılmasını içermektedir.
Pazarlama literatürü incelendiğinde şehrin markalaşmasına katkıda
bulunan marka yönetimiyle alakalı bazı kavramlar öne çıkmaktadır
(Apaydın, 2014: 29).
1.4.1. Marka Kültürü
Şehri yönetenlerin şehri markalaştırma faaliyetleri içinde icra
ettiği en önemli eylemlerin başında marka kültürü gelmektedir. Bu
nedenle marka kültürü geniş olarak ele alınacaktır. Marka kültürü
oluşturmak için yapılacak girişimlerin üç başlık altında incelenmesi
mümkündür. Bunlardan birincisi yerel yönetim gibi direkt şehir
yönetimiyle ilgili alanlarda çalışanlara yönelik faaliyetler; ikincisi
şehrin esnaf kesimini oluşturan ulaşım aracı sürücüleri, restoran gibi
yerlerde faaliyet gösteren kişiler ve şehri ziyaret için gelen turistlerle
doğrudan bağlantı kuran kişilere yönelik eylemler ve son olarak yerel
halka yönelik insan kaynakları faaliyetleridir. Şehrin yönetim
birimlerinde çalışan kişilere yönelik insan kaynakları faaliyetleri diğer
insanlara göre daha rahat yapılmaktadır. Ancak çalışanlarla ilgili
alınacak kararları düzenleyen çok sayıda yasa olduğundan, şehir
yöneticileri çalışanlarla ilgili karar alırken bu yasalara takılarak sınırlı
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hareket alanına sahip olduğu söylenebilir. Ancak çalışanların işe alımı,
eğitimi ve oryantasyonun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Marka
kişiliğinin önemli bir bölümü çalışanların hal ve hareketleri
oluşturduğundan markalaşma noktasında çalışanlar önemli bir yere
sahiptir (Mcdonald, vd., 2001: 336).
Yeni buluşları artıran önemli bir unsur çalışan kişilerin motive
edilerek

güçlendirilmesidir.

Burada

güçlendirmekteki

anlam

çalışanların işleriyle alakalı kararlar almayı ve kontrol mekanizmasının
bir bölümünü onlara vermektir. Bu şekilde kendilerini güçlü hisseden
çalışanlar işe adapte olarak sorunları daha rahat çözebilmektedir. Bu
sayede ziyaretçilerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermekte, şehrin
marka değerine sadık olmakta ve yeni fikirler bularak insanlarla iyi
ilişkiler kurmaktadır (Mcdonald, vd., 2001: 336).
Yöneticiler

çalışanların,

şehir

vatandaşı

davranışlarını

geliştirmelerini sağlamalıdır. Ayrıca çalışanlara şehir sorunlarını
önemsemelerini sağlayarak, ödül ve ceza sisteminin etkilerinden
bağımsız olarak, çalışanların şehir marka değerine katkı sunacak
eylemler meydana getirmesini sağlamaktadırlar. Şehrin esnafları ise
şehre gelen turistlerin ve ziyaretçilerin doğrudan temas kurduğu bir
diğer gruptur. Şehir yöneticilerinin esnaflarla iyi bir diyalog kurarak,
gerek onların sorunlarını çözmek adına gerekse onların şehrin tarihi ve
kültürel yapısına uygun davranış modeli geliştirmelerini sağlama
konusunda çalışma yürütmeleri gerekmektedir. Bunun yanında
esnaflara

yönelik

eğitim

faaliyetleri

gerçekleştirilmeli

ve

bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Şehir halkı da marka kültürü konusunda
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bilinçlendirilmelidir. Şehirde yaşayan halkta gelen turistlerle iletişim
kurduğundan şehirle ilgili kararların halk tarafından anlaşılması şehrin
planlanmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle halkın bilinçlendirilmesi
ve eğitilmesi gerekmekte bununla ilgili çalışmalar sürdürülmelidir
(Apaydın, 2014: 31).
1.4.2. Marka Liderliği
Şehir markalaşmasının önemli unsurlarından biri de marka
liderliğidir. Marka liderliği, paydaşlar içerisinde bir etkileşim kurularak
ve koordinasyon sağlayarak marka değeri oluşmasını sağlamaktadır.
Marka liderliği iki farklı şekilde olabilmektedir. İlki, şehrin üst
yönetiminin liderliği büyük düzeyde üzerine almasıdır. Bir diğer ifade
ile makro liderlik, şehir yöneticilerinin markalaşma konusunda
arzularının olması ve şehirde bunun için gerekli yapılanmaya
gitmeleridir (Vallester ve Chernatony, 2006: 761).
1.4.3. Paydaşlarla İlişkiler
Şehir yöneticilerinin şehrin markalaşması için şehirle ilgili farklı
kesimlerle ilişki kurarak, her kesimle iletişim halinde olması
gerekmektedir. Halk ve ziyaretçilerle bu kesim sınırlanmamalı tüm
paydaşlarla ilişkilerin kurulması gerekmektedir. Bu ilişkiler şehirle
ilgili alınacak kararlar neticesinde gerçekleşecek gelişmeler için daha
sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Şehir markasının oluşmasında
şehir yöneticilerinin istekleri ve çabalarının yanında şehirde faaliyet
gösteren üniversiteler, esnaflar, sivil toplum kuruluşları ve halk gibi
unsurların çabaları da marka değerini etkilemektedir (Morgan ve
Pritchard, 2004: 11-41).
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1.4.4. Şehir Marka İletişimi
Şehirlerin markalaşma sürecinde, gerekli değerlerin insanlara ve
geniş kitlelere aktarılmasında iletişimin çok büyük rolü olmaktadır.
Güçlü bir iletişimle şehrin markalaşması sürecine olan inanç artarak
başarılı olma şansını da artırmaktadır. Genel olarak iletişim aracı
dendiğinde ilk akla gelen reklamdır. Bunun yanı sıra özellikle halkla
ilişkiler kurarak iletişime geçilmesi de şehir yönetimlerinin kullandığı
bir başka iletişim aracıdır (Hankinson, 2009: 97).
1.4.5. Politik Destek
Ülkelerde önemli ve makul kararlar alınması, maddi kaynakların
sağlanması ve bunların dağıtılması, ülke geneliyle alakalı plan ve
programların yapılması merkezi hükümetler ve politikacılar tarafından
yapılmaktadır. Bu nedenle bu unsurların şehirlerin markalaşma
potansiyellerine önemli derecede etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle
yerel yönetimlerin, politikacılar ve hükümetlerle olumlu ilişkiler
kurması gerekmektedir (Berg, ve Braun, 1999:987). Ancak genel olarak
bakıldığında yerel ve merkezi yönetim arasında görüş ve ideoloji farkı
olabilmektedir. Bu koordinasyonu sağlamak Türkiye’de zor olduğu
kadar diğer ülkelerde de bu tür durumlarla karşılaşılması muhtemeldir.
1.5. MARKA KENT OLMANIN ÖNEMİ
Kent markası; bir kentin, sahip olduğu tarihsel, doğal, kültürel,
toplumsal özellikleriyle bir bütün haline gelerek ve diğer kentlerden
ayırt etmek amacıyla kendine özgü bir işaretle destekleyerek yaşama
geçirdiği bir tanınma-imaj ve gelişim projesidir. Kent markası söz
konusu kenti ve onun savunduğu imkânları diğer kentlerden ayıran hem
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rasyonel hem de duygusal nitelikteki özgün inançlar birleşimidir
(Kaypak, 2013: 335-354). Kent markalaşması ise, “Ürün veya
hizmetlere ait markalaşma stratejilerinin kent üzerindeki, tatbikiyle,
kente ve kentliye dair her türlü argümana değer katmak için insanların
zihninde olumlu bir algı oluşumunun yolunu açmayı amaçlayan,
mevcut ya da potansiyel misafirleri/müşterileri için çekim merkezi
haline gelmek iddiasında olan kentler tarafından yapılan faaliyetlerin
göstergesi” olarak tanımlanabilir (Zeren, 2012: 97).
Markalaşmak birçok paydaşın katılımı, işbirliği ve çabası ile
geniş bir zamanda oluşan profesyonel bir değerdir. Kentler markalaşma
çalışmalarında

doğal

ve

yapay

güzelliklerini,

farklılıklarını,

çeşitliliklerini ön plana çıkarıp hedef guruplara kitle iletişim vasıtaları
ile aktarabilmektedir. Hedef kitlelerin zihinlerinde yaratılan algılar
gerçekle birebir örtüşmelidir.
Kentlerin varlıklarını devam ettirme isteği marka olma
gereğindendir. Fakat marka kent olmak için birtakım unsurlara ihtiyaç
vardır. Ekonomik altyapıların oluşturulması, eğitim olanaklarının
arttırılması,

bölgeler

arası

ulaşımın

yaygınlaştırılması,

tatil

imkânlarının oluşturulması, yatırım imkânlarıdır. Ancak bu unsurlar bir
arada kombine edilirse bir marka kent olunabilir. Kentler markalaştıkça
yerel ve uluslararası platformda ses getirir, farklılaşır ve ziyaretçilere
seçme kolaylığı sunar. Yeni ziyaretçilerin, yatırımcıların, öğrencilerin,
turistlerin, film yapımcılarının kente gelmesi mümkün olabilmektedir.
Kente gelen ziyaretçiler kenti sosyal, ekonomi, kültür bakımından
etkileyerek kentteki insanların da bu konularda gelişimine katkıda
bulunabileceklerdir (Alaş, 2009: 2).
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Turizm

sektörü

ürün

ve

hizmet

öğelerini

bir

arada

barındırdığından turizm bölgelerinin farklı yönleri, avantaj ve
dezavantajları vardır. Fakat kent markası olan bölgeler diğer
markalaşamamış kentlerin ürün ve hizmetinden farklı olarak hedef
kitlelerin algılarında ürün ve hizmet konusunda tutarlılık ve bilinirlilik
oluşturabilmektedir.
Marka kentler oluşturulurken kentin mevcut somut sembollerinin
(parklar, binalar, sahiller) yanı sıra soyut sembolleri (kültür, değer) de
önemlidir. Kent pazarlaması yapılırken kent ile ilgili kullanılacak
semboller için kentin somut değerlerini çok iyi analiz etmek
gerekmektedir (Avcıkurt, 2010: 54).
Bir kenti bir ürün ve hizmet gibi düşünürsek her kentin tercih
edilebilmek, ziyaretçi potansiyelini arttırabilmek, turizm pazarından
daha fazla pay elde edebilmek amacıyla diğer kentlerden veya
bölgelerden farklı olma zorunluluğu vardır. Farklılaşıp marka olan
kentler ziyaretçiler tarafından daha fazla bilinmekte ve tercih
edilmektedir (Avcıkurt, 2010: 51-52). Kısaca ifade edecek olursak
kentlerin markalaşma ve imaj çalışmalarına ağırlık verilmesinin
sebepleri şu şekilde belirtilmiştir.
• Ulusal ve uluslararası yatırımcıları teşvik etmek
• İşletmelerin kentlere çekilmesi ve yatırım yapmalarının
sağlanması
• Kalifiyeli elemanları istihdam edilmesi
• Kente ziyaretçilerin çekilmesi
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• Kente has ürün ve hizmetleri piyasaya sunulmasıdır (Jonsson
ve Power, 2006: 6).
Bir kentin marka değeri kazanmasının kente kazandıracağı bazı
faydaları vardır. Faydalar şu şekilde sıralanabilmektedir:
• Ziyaretçilerin kent ile ilgili bilinirliklerinin oluşmasına ve
kentlerin benzer rakiplerinden ayırt edilmesine yardımcı olur.
• Turizm

bir

hizmet

sektörü

niteliğinde

olduğu

için

ziyaretçilerin seçimini yaparken karşılaşacağı olumsuzlukları
ve riskleri minimuma indirir.
• Kentin ürün ve hizmet kalitesi bir sembol değer kazanır.
• Markalaşmış kentler pazarda rekabet içinde oldukları diğer
turistik destinasyonlardan farklı konumlandırılır ve turizm
piyasasından fazla pay elde eder.
• Marka olmuş kentlere ait simgeler, ürünlerin ve hizmetlerin de
marka olma sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.
• Kentteki kurum ve kuruluşlar ile yerel halkın iletişim içinde
aynı amaç ile çalışmasına yardımcı olur.
• Marka kent olmak, ziyaretçi sayısında artış sağlarken marka
kent olmak ziyaretçilere memnuniyet güvencesi verir. Kente
gelen ziyaretçiler ürün ve hizmet konusunda kentten memnun
ayrılır.
• Marka bir sürekliliği barındırır. Kentin ürünleri değişse de
çeşitlense de marka, yaşamını devam ettirir (Yılmaz ve Çizel,
2000: 457).
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• Marka kentler sadık ziyaretçiler yaratır. Sadık ziyaretçiler
ziyaretlerini tekrarladıkları gibi kente yeni ziyaretçilerin de
gelmesi konusunda doğrudan veya dolaylı bir çaba içerisinde
olurlar (Oppermann, 2000: 81).
Sonuç olarak birden fazla öğeyi kombine edebilen kentler
markalaşabilmektedir. Belirtilen öğelerden bazıları kent markasına
belli zamanlarda yarar sağlarken bazı zamanlarda da zarara neden
olabilmektedir. Ama kent yetkilileri ve kent halkının olumlu bir iletişim
ile belirlenen amaçlar uğruna el ele verip çalışması kent problemlerinin
oluşmasını önleyebilmektedir. Ütopik fikirlerle veya tesadüflerle
“Marka Kent” olmak olunmamaktadır. Bir kentin marka olması uzun
ve zor bir sürecin sonucudur. Aşamada kentin bütün kurum ve
kuruluşları, yerel halk ile koordineli çalışmak ve fikir alışverişinde
bulunmak zorundadır. Her bireyin üzerine düşen görevi zamanında,
eksiksiz şekilde yapması gerekmektedir. Marka olmuş kentler güvenlik
sorununu minimuma indirmiş, yatırım olanaklarını en üst seviyeye
çıkarmış, destinasyonunu çeşitlendirmiş, ulaşım ağını etkinleştirmiştir.
Tüm bunların yanı sıra marka kentler daha fazla turist ile birlikte
ekonomik gelirini arttırmış ve kültürel, sosyal bakımdan bir etkileşime
girmiştir. Aynı zamanda sanat, spor, siyaset, ekonomi, eğitim
konusunda yaşanan etkileşimlerden ötürü gelişme kaydetmiştir. Marka
kentlere ziyaret gerçekleştirenler bir sonraki ziyaretlerinde başkalarını
da etkileyip ziyaret etmelerine neden olabilmektedirler.
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1.5.1. Kent Markasını Oluşturan Unsurları:
Kentler yönetsel, sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel ve işlevsel
boyutları olan karmaşık yapılardır. Kent markalaşmasının unsurlarının
bu bakış açısıyla bütüncül bir biçimde ele alınması doğru olacaktır. Söz
konusu unsurlar kesin hatlarla birbirlerinden ayrılmamakla birlikte
birinin nedeni diğerinin sonucu olabilmektedir.
Bu unsurlar (Zeren, 2012);
1. Fiziksel unsurlar: Kentin sahip olduğu fiziksel özellikler
(coğrafi özellikler vb.) markalaşmanın bir unsuru olarak ön plana
çıkartılabilir.
2. Tarihsel unsurlar: Kentler tarihleri ve üzerine yerleştikleri
medeniyetlerden markalaşma sürecinde yararlanmaktadırlar.
3. Sosyo-Kültürel unsurlar: Kültür ülkelere göre farklılık
gösterebildiği gibi, bölgelere, yörelere, şehirlere göre de farklılık
gösterebilmektedir. Bir kentin mimari yapısından yemeklerine, halkın
kullandığı eşyalardan, inançlarına, kullandıkları dile ve günlük yaşam
pratiklerine kadar birçok unsur kültürü oluşturmaktadır ve insanların
ilgisini çeken kültürel değerler kentleri cazibe merkezi haline
getirmektedir.
4. İşlevsel unsurlar: İşlevsellik şehirlerin marka değerini artıran
önemli bir unsurdur. Bir kent sahip olduğu işlevsel özellikleri ile
birlikte; sanat, kültür, spor, eğitim, eğlence, ürün, hizmetler, sergi, fuar,
sanayi, ulaşım gibi birçok alanda cazibe merkezi olmaktadır.
5. Yönetsel unsurlar: Bir kentin yönetim kademesinin vereceği
kararlar kent sakinlerini yakından ilgilendirdiği gibi iş ve ticaret
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çevreleri için de büyük önem taşımaktadır. Bu durumda yönetime
büyük iş düşmektedir. Kent yöneticileri yerel (kamu kesimi, özel
sektör, sivil toplum örgütleri, kent sakinleri), bölgesel, ulusal ve
uluslararası unsurları da içeren birçok aktörü sürece dâhil etmek
durumundadır ve onlar tarafından kabul gören bir faaliyet süreci,
başarıyı artırmaktadır. Kentlerin marka haline getirilmesi söz konusu
olduğunda kentin tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik özellikleri önemli
birer marka oluşturma altyapısı olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihi
geçmişi olan kentler bu özelliklerini şehrin tanıtımında veya şehir
markası oluşturulmasında sık bir şekilde kullanmaktadırlar. İstanbul
buna güzel bir örnektir. Önemli kişilerin etkisi ile markalaşmış şehirler
de bulunmaktadır. Konya denince akla Mevlana’nın gelmesi gibi.
Bunların haricinde bölgede yetişen veya üretilen ürünlerin kullanılması
da bir başka yöntemdir. “Maraş Dondurması”, “Antep Baklavaları” gibi
(Sezgin ve Ünüvar, 2011: 103). Markalaşmada başarılı olmak isteyen
kent yönetimi öncelikle tüm paydaşların kent markası oluşturma
işlemlerine katılımını sağlamalıdır. Katılım sonucunda paydaşların
beklenti ve gereksinimleri ortaya çıkacaktır. Bu şekilde kentin
paydaşları olan çeşitli sosyo-ekonomik grupların, kenti nasıl
algıladıklarını ortaya koyup kentin belirgin özelliklerinin ve
farklılıklarının tanınması, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi
sağlanacaktır (Teker ve Gülçubuk, 2005: 100). Marka kent olmak için
kenti dışa açmak, yatırımcıları, alıcıları, turistleri süreklilik taşıyan bir
şekilde kente çekebilmek gerekmektedir. Marka olmak, kentin merak
uyandıran bir hale getirilmesi, keyifle yaşanacak bir kent ortamı
yaratılması, kente gelenlere misafirperver davranılması, yatırım, hizmet
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ve ticaretin kolaylaştırılması ile doğru orantılıdır. Kenti merak
uyandıran bir yer haline getirmek demek, belirli bir özelliğinin ön plana
çıkarılması ve adının ulusal ve uluslararası platformda duyurulması
demektir (Kaypak, 2013: 349).
1.5.2. Kent Markalaşması Süreci
Bir kentin markasının güçlü bir marka haline getirilebilmesi için
öncelikle o kentte marka olmayı destekleyecek değerlerin ve
niteliklerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca bir kentin iyi bir markaya
sahip olması için ayırıcı bir özelliğinin bulunması gerekmektedir. Kent
markası kentin görünüşü, kent insanlarının deneyimi, inançları ve
davranışlarını da kapsamaktadır (Özdemir ve Karaca, 2009: 116).
Kentin markalaşma çalışması kentin sahip olduğu özelliklerin
yönetildiği, kentle ilgili planlama yapılması ile başlanan ve strateji
kurulması ile devam eden bir süreçtir. Bu sürecin ilk aşaması kent
marka kurulunun kurulması, ikinci aşaması rakip ve marka analizinin
yapılması ve hedef kitlenin tespit edilmesi, üçüncü aşama kentin
markalaşarak ulaşacağı hedefin belirlenmesi, dördüncü aşama strateji
oluşturulması ve yönetilmesi, beşinci aşama ise sonuçların ölçülmesidir
(Şahin, 2010: 37).
İlk aşamada; kent, merkezi ve yerel yönetimlerin yönetsel
etkinlik alanında bulunmasından ve her bir yönetim kademesinin
çalışma

alanlarının

farklı

olmasından

dolayı

markalaşma

çalışmalarındaki koordinasyonu etkin bir şekilde yürütmek amacıyla,
kent

marka

kurulunun

kurulmasını

sağlayarak

markalaşma

çalışmalarına başlanmak durumundadır (Ceoforcities.org’dan aktaran
Şahin, 2010: 37).
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İkinci aşamada; Kentin üstün yönleri, zayıf yönleri, ortaya
çıkabilecek fırsatlar ve tehditlerin neler olabileceğine ilişkin bir
projeksiyon yapılmalıdır. Ortaya çıkabilecek değişimlere uyum
sağlamak için yapılması gereken çalışmalar ortaya konmalıdır. Kentin
ve rakiplerinin analizi yapılarak rakiplerin nasıl bir kimlik ve imaj
sundukları değerlendirilir. Kentin güçlü yönleri ve ayırt edici
özelliklerinden yola çıkılarak bunların nasıl vurgulanacağı ortaya
konur. Böylece kent imajının ve kimliğinin belirlenmesi için altyapı
oluşturulmaya çalışılır (Işık ve Erdem, 2015: 30).
Üçüncü aşamada; Kentin markalaşarak ulaşacağı hedef
belirlenmelidir.
Dördüncü aşamada; Hedeflere ulaşmak için marka stratejisi
oluşturulmakta ve bu aşamada kullanılacak pazarlama elemanları,
iletişim yöntem ve araçları tespit edilmelidir.
Beşinci aşama olan sonuçların ölçülmesi aşamasında ise; proje
başlangıcında yapılan analizlerin yıllık ölçümleri yapılarak yürütülen
çalışmaların hangi aşamada olduğu, hedeflerle ne kadar örtüştüğü tespit
edilmektedir.

Ölçümleme

iletişim

ve

pazarlama

etkinlikleri

sonuçlarında, hedef kitlede yaratılan algı değişiminde, ekonomik ve
sosyal kalkınma verilerinde yapılmalıdır (Şahin, 2010: 39-40).
Kavaratzis ve Ashwort’a göre markalaşma bir iletişim sürecidir.
İletişim de her zaman çift yönlü olmaktadır. Tüketici tarafından
bakıldığı zaman markanın merkezinde bulunan marka imajı, kalite
algısı

ve

markayla

ilişkilendirilen

duyguları

içermektedir.

Markalaşmada marka kimliği, marka konumlandırma ve marka imajı
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birbiri ile ilişkili olan üç önemli unsurdur (Kavaratzis ve Ashworth,
2004: 508).
1.5.3. Kentlerin Markalaşma Süreci ve Kent İletişimi
Bir kent iyi bir imaj ve iletişim programıyla özelliklerini ve
faydalarını iletmeye ihtiyaç duymaktadır (Etli İçli ve Vural, 2011: 151).
İlgüner ve Asplund’un (2011: 276) da belirttiği gibi doğru hedef
kitlelere doğru iletişim kanalları ile kentin imajının iletilmesi
markalaşma sürecinde önemli bir unsur olmaktadır. Kotler, kent ile
ilgili mesajların iletileceği dört ana hedef kitleden bahsetmektedir.
Bunlar; Ziyaretçiler (iş ve iş dışı), yerleşik yaşayanlar, iş ve endüstri
kurumları, ihraç pazarlarıdır (Etli İçli ve Vural, 2011: 150).
Markalaşma bir şeyin bilinme ve tanınma aşaması olduğundan
markalaşma sürecinde hedef, bilinirliği sağlamaktır. Bilinme süreci
tamamlandıktan ve ürünün bilinirliliği arttıktan sonra, ürün yavaş yavaş
marka haline gelmektedir. Bu ilerleme sürecinde, iletişim-tanıtımtanınma-bilinme-farkındalık oluşturma ve kabullenme aşamaları
yaşanmaktadır. Markalaşma süreciyle birlikte, öncelikli olarak şehrin
alt yapısı ve sosyal görünümünün düzenlenmesi, ortak hedeflerin
belirlenmesi, gelişim gündeminin ve ortak vizyona ulaştıracak eylem aksiyon- planlarının oluşturulması, şehre ait mevcut potansiyelin ortaya
konulması, paylaşımın ve iletişimin artması, ortak şehir vizyonunun ve
değerlerinin oluşturulması, görüşlerin bütünleştirilerek geniş kapsamlı
uzlaşmayla birlikte kararların ortak biçimde alınmasının sağlanması
gerekmektedir (İri vd., 2011: 84). Hedeflere ulaşmak için marka
stratejisi oluşturulmakta ve bu aşamada kullanılacak pazarlama
elemanları, iletişim yöntem ve araçları tespit edilmelidir. (Şahin, 2010:

D r . H A S A N Ç İ F T Ç İ | 66

39-40). Kavaratzis ve Ashwort’a göre markalaşma bir iletişim sürecidir.
İletişim de her zaman çift yönlü olmaktadır. Tüketici tarafından
bakıldığı zaman markanın merkezinde bulunan marka imajı, kalite
algısı

ve

markayla

ilişkilendirilen

duyguları

içermektedir.

Markalaşmada marka kimliği, marka konumlandırma ve marka imajı
birbiri ile ilişkili olan üç önemli unsurdur (Kavaratzis ve Ashworth,
2004: 508). Doğru hedef kitle belirlenip, doğru iletişim kanalları ile ona
ulaşılması gerekmektedir. Geleneksel araçların yanı sıra yeni medya
araçlarından da faydalanmak gerekmektedir. Kavaratzis kent imajı
iletişimin birincil, ikincil ve üçüncül yollarla iletildiğini belirtmektedir.
Birincil İletişimde; peyzaj alt kategorisinde kentin mimari
dizaynı, yeşil ve boş alanları bulunmaktadır. Altyapı kategorisinde
kentin ziyaretçiler açısından ulaşılabilirliği, havaalanlarının büyüklüğü,
kültür merkezlerine ve aktivitelere ulaşımın kolaylığı, aynı zamanda
yaşayanlar açısından da yolların genişliği gibi unsurlar bulunmaktadır.
Organizasyon ve yönetim yapısı kent yönetiminin ne derece etkin ve
gelişmiş olduğunu göstermektedir. Davranış ise kent yöneticilerin ne
derece vizyon sahibi oldukları, paydaşlarla etkili bir finans yönetimi
uygulayıp uygulamadığı ve farklı tür ve sayıda etkinlikleri (kültürel,
sportif,

eğlence)

ne

derecede

düzenledikleri

konularına

odaklanmaktadır.
İkincil İletişim; reklam, halkla ilişkiler, grafik tasarım, logo
kullanımı gibi pazarlama iletişim çalışmalarına odaklanmaktadır.
Üçüncül iletişim ise medya ve rakip iletişimi tarafından desteklenen
ağızdan ağıza iletişimle ilgilidir. Tüm markalaşma süreci ve diğer iki
imaj etkileşimi türlerinin pozitif üçüncül iletişime yol açmak ve onu
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desteklemek amacıyla - özellikle bir şehrin markalaşmasının en önemli
hedef kitleleri ve pazarlamacıları olan yaşayanları örneğinde olduğu
gibi - bir hedefi bulunmaktadır. (Kavaratzis, 2004: 65-67). Kent
iletişiminde ikincil iletişim faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır.
Zira kent markalaşmasının temeli etkili bir kent iletişimine
dayanmaktadır. Kent iletişiminde kullanılan başlıca araç ve teknikler;
çeşitli hedef kitlelere yönelik yürütülen halkla ilişkiler, reklam
çalışmalarıdır. Bu araç ve teknikler vasıtası ile verilmek istenen mesaj,
hedef

kitlelere

gönderilmekte,

kent

markasının

zihinlerde

konumlandırılması ve kent imajının olumlu bir şekilde algılarda yer
alması sağlanmaktadır. Halkla ilişkiler çalışmaları daha ziyade hedef
kitleler nezdinde güven ve itibarın oluşturulması ve pekiştirilmesi,
olumlu bir imajın inşası ve devamlılığı amaçlarını gütmektedir. Halkla
ilişkiler, “Bir kurumun tüm hedef kitleleri ile kurum arasında etkili
iletişimi gerçekleştirmek adına köprü görevi gören, çevreyi tanımak ve
çevreye kendini tanıtmak için, beklenti ve gereksinimleri, planlı,
programlı bir şekilde oluşturan, kurum imajını tüm hedef kitlelere
aktaran, kurum itibarını korumak ve güçlendirmek adına çeşitli
çalışmaları kapsayan bir yönetim işlevi” dir (Göksel, 2010: 51;
Aktuğlu, 2011: 170). Halkla ilişkilerin temel görevi çeşitli hedef
toplulukları ile iletişim kurmak ve ilişkileri geliştirmektir (Erdil ve
Uzun, 2010: 135). “Ürün, hizmet ve görüşlerin bedeli kimin tarafından
ödendiği bilinecek şekilde çeşitli kitle iletişim araçları vasıtası ile geniş
halk kitlelerine aktarılması” olarak tanımlanan reklam ise tüketici ile
markayı buluşturan, tüketicinin markanın bilincine varmasını sağlayan
önemli bir unsurdur (Elden, 2009: 17). Uzun soluklu olan markalaşma
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sürecinin başarılı ve verimli geçmesi için çalışmalara halkla ilişkiler
faaliyetleri ile başlanmalıdır. Öncelikli olarak halkla ilişkiler
faaliyetleri ile kente karşı bir güven oluşturulmalı, ardından diğer
reklam

ve

tanıtım

yöntemleriyle

halkla

ilişkiler

çalışmaları

desteklenmelidir. Böylece olumlu imaj, algı ve itibar daha kalıcı
olacaktır (Işık ve Erdem, 2015: 30). Basınla ilişkileri, duyurum ve
lobicilik faaliyetlerini içeren halkla ilişkiler çalışmaları mekân
tanıtımındaki en önemli araçlardan biridir. Kentte yürütülen halkla
ilişkiler çalışmaları kentin medyada olumlu bir imaja sahip olması
yönünde çaba göstermektedir (Avraham, 2000: 368). Kent iletişiminde
kullanılan başlıca reklam mecraları; basılı reklam araçları (gazeteler,
dergiler, broşürler, el ilanları, kataloglar vb.), görsel ve işitsel araçlar
(sinema, radyo, televizyon), açık hava reklamcılığı, internet ve yeni
medya, diğer araçlar kapsamında değerlendirebileceğimiz fuarlar
olmaktadır.
Üçüncül İletişim; Kent iletişiminde faaliyetlerinin başlıca hedef
kitlesi kentte yaşayanlardır. Kavaratzis (2004)’e göre etkili birincil ve
ikincil kent iletişimi çalışmaları aslında güçlü bir üçüncül iletişimin alt
yapısını oluşturmaktadır. Üçüncül iletişimin başarılı olması, kent
sakinlerinin ağızdan ağıza iletişim yoluyla kent hakkındaki olumlu
düşüncelerini

başkalarıyla

paylaşma

yoluna

gitmesine

imkân

vermektedir. Bu da aynı zamanda belirli bir plan dâhilinde ve belirli
stratejilerle yürütülmeye çalışılan birincil ve ikincil iletişimin
güçlenmesini sağlamaktadır. Kent pazarlaması/markalaşması sürecinde
aktif rol üstlenmesi gereken belediyelerin kentte yaşayan halk ile etkili
iletişimde bulunması çok önemlidir. Bu süreçte iletişim bir taraftan
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daha doğru kararlar verebilmek, diğer taraftan ise ortak çalışmaların
başarısı için gerekli olan karşılıklı saygı, hoşgörü ve güvene dayalı
ortamın yaratılması için gereklidir (Weber, 1993, akt. Saran, 2005: 37).
1.6. MARKA KENT OLUŞTURMA SÜRECİNDE
FAYDALANILABİLECEK
STRATEJİK
YÖNETİM
ARAÇLARI
Şehirlerin ve ülkelerin markalaştırılma faaliyetleri o şehrin ve
ülkenin uzun vadeli kalkınma planını ve gelişme-büyüme stratejisini
içerir. Bu noktada markalaşma stratejisinin şehrin kalkınma planlarıyla
paralel olarak gelişen sadece bir pazarlama operasyonu ya da marka
imajı belirleme süreci değil aynı zamanda şehrin kimliğini, değerlerini,
vizyonunu ve misyonunu belirleme imkânı sunan uzun soluklu bir
planlama

olduğu

markalaştırma

söylenebilir.

çalışmalarında

Ayrıca

kültürel

21.yy‟da
ve

turistik

bir

şehrin

değerlerinin

tanıtılmasının yanı sıra dinamik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
küresel ve yerel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve kültür endüstrinin
ve kültür yönetiminin sürdürülebilir dinamik bir yapıda oluşturulması
ile birlikte gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. Bütün bunların yanı
sıra, marka şehir, söz konusu şehrin sakinlerine şehir ile ilgili psikolojik
ve duygusal çağrışımlar yaratmak demektir (Kavaratzis, 2004: 96).
İlgüner (2006), bir şehrin marka olabilmesi için yararlanabileceği
4 temel unsuru şu şekilde açıklamaktadır:
1.Kültürel miras: Geçmiş nesillerden miras yoluyla edinilen,
fıziki-elle tutulabilen insan eliyle yapılmış her şey ve fiziki olmayanelle tutulamayan tüm özellikler; gelenek-görenek,
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2. Doğal yapı-çevre: Sahip olunan doğal çekicilik ve çevreye
gösterilen özen,
3. Özgün çıktı: O yere özgü yetiştirilen ürünler ile doğal
kaynaklardan elde edilen ürünler,
4. Yerleşik beceri: Geçmişe dayalı beceri, en iyi yapılan iş.
Örneğin, 2000‟de faaliyete geçen ve yapısı itibariyle oldukça
eleştirilen London Eye, M.Thatcher ve Birmingham Sarayı‟ndan sonra
40 milyon ziyaretçiyle birlikte gelen kâr ile Londra‟nın sembolleri
arasına girmiştir.
Yönetim Araçları
Marka

şehir

oluşturma

sürecinde

yukarıda

daha

önce

değindiğimiz SWOT analizi dışında şu araçlardan da yararlanılabilir
(İçyer, 2010: 101-104):
1. Q- Sort Analizi: Strateji seçim aşamasında, tüm alternatifler
arasından en fazla ve en az önem taşıyan konuların belirlenerek
sıralama yapılmasını sağlayan bir tekniktir. Marka şehir oluşturma
sürecinde de, şehir ile ilgili konuların öncelik sıralamasının
oluşturulmasında faydalana bilinir (İçyer, 2010: 101).
2. Senaryo Analizi: Gelecekte neler olabileceğine dair
tahminlerde bulunmak üzere kullanılan bir tekniktir (Cömertpay, 2006:
28). Marka şehir oluşturma sürecinde de, şehrin gelecekte var olmak
istediği yerin belirlenmesinde de kullanılabilir (İçyer, 2010:101).
3. Vizyon/ Misyon Bildirisi: Vizyon kuruluşun uzun vadede ne
yapmak

istediğinin

güçlü

bir

anlatımıdır.

Vizyon

bildirisi

organizasyonun amaç ve ilkelerinin yazılı ifadesidir. Misyon bildirisi
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ise, vizyona ulaşmak için gerekli ilkeleri ve ortak değerleri içeren yazılı
bir belgedir (Cömertpay, 2006: 29). Marka şehir oluşturma sürecinde
de, karar vericiler şehre dair güçlü bir vizyon oluşturmalı ve vizyonu
gerçekleştirecek misyon geliştirilmelidir. Vizyon ne kadar iddialı ve
özgün ise, iyi yönetildiği takdirde ulusal ve uluslararası platformda son
derece etkili olacaktır.
4. Arama Konferansı: Katılımcıların küçük gruplar halinde bir
araya getirilerek ortak bir karara varma çalışmalarının bütünüdür.
Küçük grupların ortaya koyduğu sonuçlar tekrar değerlendirilerek bir
konferans sözleşmesi üzerinde anlaşmaya çalışılır (Cömertpay, 2006:
31). Marka şehir oluşturma sürecinde de, şehre dair sorunların
belirlenmesi, önerilerin alınması, vizyon ve misyon belirlenmesi,
stratejik planların yapılması gibi pek çok konuda arama konferansı
yöntemine başvurulabilir.
5. Delphi Tekniği: Geleceğe yönelik tahminler yapmada
kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte konunun uzmanı olan kişilere,
çeşitli sorunlara bakış açıları ve çözüm önerileri hakkında yazılı bir
form

gönderilir.

Tüm

uzman

ve

grup

üyelerinin

formları

değerlendirildikten sonra sınıflandırılır ve tekrar kendilerine gönderilir.
Bu işlem, uzlaşma sağlanıncaya kadar devam eder (Cömertpay, 2006:
32). Marka şehir oluşturma sürecinde de, tüm uzmanların bir araya
gelme imkânı olmadığı durumlarda görüş ve önerilerin alınması ve
çözüm geliştirilmesi açısından yarar sağlayabilecek bir yöntemdir.
6.

Çoklu

Oylama

(Multivoting):

Şehir

yönetimindeki

paydaşların çok sayıdaki konu, görüş ve öneri sayısını azaltmak için
yaptıkları birden fazla sayıdaki oylamalardır. Bu şekilde en sona kalan
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öneriler arasından seçim yapılarak karar alınması sağlanır (İçyer, 2010:
103).
7. Açık Grup: Belirli zamanlarda gayri resmi olarak bir araya
gelen çalışanların, sorunlar ve çözüm yolları üzerine tartışması esasına
dayanan bir tekniktir (İçyer, 2010: 103).
8. Kalite Çemberleri: Kalitenin geliştirilmesi, planlanması,
uygulanması ve denetiminden sorumlu kişilerin bir araya gelerek “ortak
akıl” yaratma çalışmalarıdır (Cömertpay, 2006: 33). Marka şehir
oluşturma sürecinde de şehir yönetimi paydaşları, üniversite ve kamu
kurumlarından destekle kalite çemberleri oluşturabilirler (İçyer, 2010:
103).
9. Fayda- Maliyet Analizi: Yatırım projelerinin fayda ve
maliyetlerinin tespit edilerek doğru kararlar alınmasını sağlayan bir
tekniktir( Cömertpay, 2006: 33). Marka şehir oluşturma sürecinde de,
şehrin eksiklikleri göz önüne alınarak yapılacak yatırımlar planlanırken
kullanılması gereken önemli bir analiz tekniğidir. Ölü yatırımlar şehrin
değerinden

eksiltebileceği

gibi,

doğru

yatırımlarla

ek

değer

yaratılabilir. Yine yatırımlar planlanırken, bölge halkının ve şehre
gelecek

kişilerin

hassasiyetlerinin

de

göz

önüne

alınması

gerekmektedir. Özellikle doğal varlıkların ve tarihi dokunun
korunmasına hassasiyet gösterilmelidir.
10. Risk Analizi: Ekonomik- mali risk, siyasi risk, ülke riski gibi
risklerin analiz edilmesi ve yatırım riskinin tespiti için kullanılan bir
yöntemdir (Cömertpay, 2006: 33). Marka şehir oluşturma sürecinde de
önemle üzerinde durulması ve doğru değerlendirilmesi gereken
konuların başında gelmektedir. Özellikle şehir markalaşmasında karar
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etkileyicilerin çok sayıda olması, doğru risk analizi yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.
1.7. MARKA KENTLERDE REKABET
Küresel sistemin yarattığı rekabet ortamının etkin üyeleri
olabilmek için kentler rekabet ve yerel gelişim hedefli çeşitli politikalar
geliştirmektedirler. Bu politikaların belirlenmesinde küresel sistemin
etkin aktörleri (uluslararası firmalar, organizasyonlar, kurumlar vb.)
önemli rol oynamaktadırlar. Bu aktörleri kazanabilen ve bu kazancı
üretkenliğine aktarabilen kentlerin kentler arası kademede üst sıralara
çıktığı gözlenmektedir. Bu noktada kentler, mevcut ve potansiyel
kentlilerin, firmaların, yatırımcıların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına
cevap

üretecek

yeni

hizmetler

geliştirmeye

çalışmaktadırlar.

Küreselleşme süreci ve mekan pazarlama uygulamaları her kentte farklı
biçimde yaşanmaktadır. Bazı kentler küresel sistemde yer aldığı üst
kademelerdeki konumunu güçlendirmeye çalışırken diğer kentler bir
üst kademeye çıkma yarışı içerisindedirler. Türkiyede de bir çok kent
bu kademelenme içerisinde bulunduğu konumdan daha üst konuma
çıkmaya ve küresel sisteme eklemlenmeye çalışmaktadır. Bu süreçte
öncelikle kentin konumunun, rekabet içinde olduğu atmosferin ve
kendisini öne çıkaracak stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu
amaçla, bu bölümde öncelikle küresel kentler kademelenmesi
olgusunun ve küresel rekabet ortamının tanımlaması yapılacak
sonrasında da kent kendisine aynı konumda yer alan ve rekabet
ortamında aktif girişimlerde bulunan başarılı kent örnekleri seçimi
tanımlanacaktır.
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İKİNCİ BÖLÜM
İMAJ OLUŞTURMA
İşletmeler,

bireyler,

firmalar,

organizasyonlar,

şehirler

günümüzde imaj oluşturma ve yönetme unsurlarını ihmal etmektedir.
İmaj oluşturma ve imajı yönetme işi uzun vadede olumlu sonuçlar
doğuracak eylemlerdendir. Şehirler sadece sahip oldukları imajlarla
değil aynı zamanda gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri
eylemlerle hedef alıcıların zihninde yer edinebilirler. Çünkü günümüz
dünyasında “algı yönetimi” oldukça hız kazanmıştır. Algılar kişilerin
hedef ürünle ilgili harekete geçme/geçmeme kararı üzerinde oldukça
önemlidir. Çünkü Algı; şehirlerin, kurumların nasıl bilindiklerine,
tanındıklarına veya algılandıklarına ilişkin değerlendirmeler bütünüdür.
Sahip olunan imaj, bir kurumun, organizasyonun faaliyet gösterdiği
alanda

aynı

faaliyette

bulunan

rakiplerine

karşı

üstünlük

sağlayabileceği gibi, iç ve dış çevresiyle uyum içinde faaliyetlerini
yerine getirmesine etki edebilmektedir.
İmaj; İmaj, bir kişi ve/veya kurum hakkında başka bir kişinin
veya kişilerin ilk elde kafasında oluşturduğu izlenimdir. Bu izlenim,
görme, duyma veya hissetme anında başlar, zamanla yerleşik hale gelir.
Kurum imajı aynı alanda faaliyette bulunan diğer kurumlardan
ayrılmasını sağlayan ve farklılıklarını ortaya çıkaran unsurlar olarak
tanımlanabilmektedir. Bu nedenle, kurumun kendisini ifade edebileceği
imajın belirlenmesi ve öncelikli olarak da kurumun temel hedeflerinin
saptanması gerekmektedir.
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2.1. BÜTÜN YÖNLERİ İLE İMAJ KAVRAMI
İnsanoğlunun dünyada var oluş serüveni ile birlikte imaj kavramı
da var olmuştur. Bireyler içgüdüsel bir şekilde diğer insanları
etkilemektedir. Günümüze yaklaştıkça gelişen teknoloji ve araç
gereçlerde farklılaşmanın oluşmasıyla etkileşim boyutunda da
farklılıklar yaşanmaktadır. İmaj kavramı ilk zamanlarda nitelendirildiği
gibi günümüzde nitelendirilmese de kendi dönemi içinde önemli
olmuştur. Bugünkü gibi o dönemlerde de imaj kavramı insanların
davranış ve karar alma süreçlerinde birebir etkin olmaktaydı.
Türkçede kişiden kişiye değişim gösteren “imaj” kavramının
bugünkü kullanımı Fransızca bir kelime olan ”image” den alınmıştır.
İmge, imajın anlamdaş kelimesi olarak kullanılmaktadır (Tikveş, 2003:
35).
Turizm Bakanlığı ise imaj kavramı tanımlamasında bireyin,
işletmenin, kuruluşun dış yansıması, bilimsel ve düşünsel kavrama
şekli, bireylerin öznel fikirleri olarak belirtmektedir (Tarakçıoğlu ve
Aydın, 2003: 4).
İmaj; hedef guruptakilerin herhangi bir mevzu, toplum, eşya,
kent, işletme hakkındaki duyguları, düşünceleri, kanaatleri, inanışları
ve algılamalarının tümü olarak tanımlanabilmektedir (Şahbaz ve
Kılıçlar, 2009: 34).
Tolungüç imaj kavramını kişilerin farklı iletişim kanalları ile
öğrendiği, algıladığı, bilgilere verdiği tepki, geliştirdiği davranış şekli
olarak tanımlamaktadır. Bilgi edindiği iletişim araçları içerisinde görsel
unsurlar, filmler, videolar, arkadaş ilişkileri, ait olunan toplumun
kültürel

değerleri

ile

birlikte

edinilmiş

peşin

hükümlerden
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oluşmaktadır. İmajlar insanların zihinlerine giren, onları etkileyen fakat
sürekliliği olmayan algısal davranışlardır. Yeni tecrübeler veya
dostluklar edindikçe değişim, dönüşüm yaşayan bir imgeler bütünüdür
(Tolungüç, 2000: 23).
İmajlar kişilerin ruhsal ve akılsal analizleri ile meydana
gelmektedir. Bireyler birikimleri sonucunda, inançları nezdinde,
tecrübelerinin birleşimi ile kendilerince bir imaj değerlendirmesinde
bulunmaktadırlar.

Destinasyonların

değerlendirmelerle

meydana

imajları

gelmektedir.

Bu

da

bu

tür

değerlendirmeler

sonucunda ziyaretçiler olumlu veya olumsuz değerlendirdikleri
destinasyonları ziyaret etme veya etmeme kararı almaktadırlar (Beerli
ve Martin, 2004: 623-636).
Kişilerin ruhsal, psikolojik, eğitim, birikim durumları ve beklenti
düzeyleri bir destinasyonun imajını değerlendirme konusunda büyük
etkiye sahiptir (Kastenholz, 2003: 121-122). Sonuç olarak imaj her
insan için aynı şekilde aynı şeyi anlatmaz, aynı anlamları çağrıştırmaz.
Kişiden kişiye değişiklik göstermektedir (White, 2005: 191-196).
İmaj kavramı herhangi bir ürün, hizmet veya destinasyona ilişkin
kişilerin zihninde oluşmuş inanışların, fikirlerin ve deneyimlerin
toplamıdır. Bir kişinin imaj değerlendirmesi tecrübeleri,

eğitimi,

cinsiyeti, inancı, somut ve soyut değerlerinin toplamı ile meydana
gelmektedir. İmaj kişilerin destinasyonları sınıflandırmasında ve tercih
etmesinde de etkilidir (Ashworth ve Voogd, 1990: 14).
Bütün diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründeki varılmak
istenen en son nokta turizm piyasasında varlığını kalıcı şekle
dönüştürebilmektir. Turizm sektörü hem ürün hem hizmet konularında
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faaliyet gösteren bir sektör olması sebebi ile değişen pazar, çeşitlenen
ürün ve hizmetin getirmiş olduğu zorluklara rağmen yapmış olduğu
hizmetin tüketicilerde uyandırmış olduğu izlenim imajı oluşturur. Bir
işletmenin ürettiği ürünlerin ve hizmetin kalitesinin yanı sıra algılanış
şekli ve uyandırdığı yankı da önemlidir. Süreçte imaj kavramı önem
kazanmaktadır. İşletmelerin amaçlarından olan üretim kendisi ile
birlikte

hedef

kitlelerde

kabul

edilebilmenin,

beklentileri

karşılayabilmenin ve sürdürebilir bir varlığın temelinin imaj
kavramından öte geldiğini görmektedir.
Tüketici yönleri gelişmiş toplumlarda imaj faaliyetlerinin
gayesinin gerçekleri çarpıtmak, karartmak olduğu şeklinde bir algı
yaratılmaktadır. Ama imajın var oluş nedeni gerçeklerin ütünü örtüp
yok etmek, inkâr etmek olmadığı bazı uygulama teknikleri ile
gerçeklikleri tekrardan tarif etmektir buradan sonuçla imaj kavramının
gerçek haricinde herhangi diğer bir öğe olmadığıdır (Yıldız, 2002: 17).
Bireylerin düşüncelerindeki algılar, inanışlar, önyargılar ve
edinilen bilgilerin tamamı imaj olarak tanımlanabilmektedir (Küçük
vd., 2011: 3). Robins ise imajın bir bireyin, bir işletmenin ve onun
ürettiği ürün ve hizmetler hakkındaki yargılarından meydana geldiğini
söylemektedir (Robins, 1999: 2). Bunlara ek olarak Gemlik ve Sığrı da
kişilerin, işletmelerin, gurupların kendisi ile ilgili hedef guruplarda
oluşturmak amacında olduğu veya oluşturduğu algılar olarak
tanımlamaktadırlar (Gemlik ve Sığrı, 2007: 222).
İmajın konusu bir ürün veya hizmet olabilmektedir. Amaç
objeler, olaylar, tavırlar, tanımlamalar, simgeler gibi kanalarla hedef
kitlelerin zihinlerinde algı yaratmaktır. Kişiler videolar, filmler, sosyal
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medya, eş dost, peşin hükümler vasıtasıyla elde ettiği malumatları
sorgular ve değerlendirir bunun sonucunda bunlara dair imaj
oluşmaktadır (Köktürk vd., 2008: 13).
İmaj zihinlerde oluşmaktadır. Fakat oluşan imaj zamanla değişim
gösterebilmektedir. Çünkü kişilerin ilk izlenimleri ile deyimlerinden
sonraki süreç aynı algıları içermemektedir (Gürüz, 2004: 791).
Kişiler

belli

dönemlerde

imaj

kavramının

arkasına

gizlenmektedir. Kişiler ve kurumlar olmayan niteliklerini var gibi
göstermeye, olumsuz durumları olumlu gibi göstermeye çalışsalar da
imaj bir aldatma yöntemi değildir. Hangi iş ile uğraşılırsa uğraşılsın,
üretilen şey ne olursa olsun kurumların ve bireylerin profesyonelliği
veya acemiliği imaj yoluyla hedef kitlelere ulaşmaktadır. İmaj hedef
kitlelerle kaynak arasında onları birbirine bağlayan bir vasıtadır.
Kurumun, kişilerin veya ürünlerin tanıtımını imaj yapmaktadır. İmaj
sahip olunan bütün değerleri, nitelikleri dış hedef guruplara, kişilere
sunmaktadır (Türkkahraman, 2004: 5).
Tolungüç imaj kavramını açıklarken imaj yoluyla oluşturulan
izlenimlerin bir ömür zihinlerde aynı şekilde değişmeden durmadığını
ifade etmektedir. İzlenimlerin zamanla şekil, anlam değiştirmesi, yeni
deneyimlerin edinilmesi imajın farklılaşmasını ve değişmesini
sağlamaktadır. Bu da imajın değişkenlik özelliklerinden ileri
gelmektedir (Tolungüç, 2000: 13).
Kişilerin duyu organlarıyla bir olguyu algılayıp belleğinde
herhangi bir duruma dair oluşturdukları emareler ve tasarılar imaj
olarak ifade edilmektedir. İmaj kişilerin eski yaşantılarındaki
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emarelerin

uyanması

ve

yeni

yaşantıların

oluşmasına

katkı

sağlamaktadır (Öter ve Özdoğan, 2005: 129).
Kozanoğlu genel olarak imajı kişinin, gurubun, ürünün,
işletmenin, kurumla ilgili algıların bütünü olarak tanımlamaktadır.
Hedef guruplarda kişiler ve işletmelerle ilgili fikirlerin, izlenimlerin
ortaya çıkarılması diye tanımlanmakta olan imaj oluşturmak, kitle
iletişim ilkelerine göre uyumlu resim, fotoğraf oluşturmak, tutum ve
fikir gibi açıklanabilmektedir (Kozanoğlu, 1994: 97).
2.2. KENT İMAJI
İnsanların kente ilişkin algılama ve izlenimlerinden oluşmaktadır.
İnsanların ve ürünlerin imajlarını etkileyen birtakım faktörler olduğu
gibi kentlerin imajlarının da ilişkili olduğu çeşitli faktörler
bulunmaktadır. Bunlar arasında; gezilecek turistik alanlar, genel alt
yapı, ulaşım ağı, tarihsel, kültürel, doğal güzellikler vb. unsurlar
bulunmaktadır. Kent markalaşmasına yönelik imajın belirlenmesi için
yapılan çalışmalar büyük önem taşımakta ve bu araştırmalarda kent
sakinlerinin görüşleri önemsenmektedir (Zeren, 2012). Hedef kitlelere
yönelik kent imajının belirlenmesi noktasında yürütülen çalışmalarda
kullanılan başlıca metot ve teknikler, tutum ve davranış araştırmaları,
anketler, derinlemesine mülakat, odak grup çalışmalarıdır (Avraham,
2004: 478). Gertner ve Kotler’e (2004: 52) göre bir kentin imajı geçerli,
sade, çekici, ayırıcı ve güvenilir olmalıdır. Kentler için büyük önem
taşıyan stratejik imaj yönetimi başlıca şu unsurlardan oluşmaktadır
(İlgüner ve Asplund, 2011: 265-276):
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1. Kentin imajının belirlenmesi: Bir kentin imajı insanların o
kent ile ilgili kanı, fikir ve izlenimlerinin bütününden ibaret olmaktadır.
Aynı yerle ilgili farklı kişilerde farklı imaj bulunabilir. Kent imajı
zamanla değişikliğe uğrayabilir, dolayısıyla farklı gruplar üzerindeki
etkisinin izlenmesi gerekmektedir.
2.

Kent

imajının

ölçülmesi:

Bir

kentin

imajını

değerlendirebilmek için öncelikle ilgi alanlarına göre hedef kitleleri
belirlemek gerekmektedir. Kente ait imaj her hedef kitle içerisinde
farklı şekilde var olabilmektedir.
3. Kent imajını oluştururken takip edilecek yol ve
kullanılacak araçlar: Planlamacılar tarafından kent imajının ne
olduğu anlaşıldıktan sonra her hedef kitle için etkin bir imajın nasıl
oluşturulacağının ortaya konması gerekmektedir. Etkin bir imaj geçerli
olmalı, inandırıcı olmalı, kolay anlaşılır olmalı ve ayırt edici olmalıdır.
Bir imajı etkin bir şekilde uygulamaya sokabilmek için üç araçtan
faydalanılmaktadır.
Kentler birbirleriyle rekabet ederek kendilerini üstün konuma
getirmek için farklı faaliyetlere girmektedir. Kentlerin diğer şehirlere
göre tercih edilmesinin farklı ölçütleri vardır. Bu ölçütlerden biri de
kent imajıdır. İmaj, herhangi bir objeye, duruma, kişiye, kente, ülkeye
karşı zihinlerde oluşan fotoğraf, harita veya görsellerdir (Bakan,
2008:293). Kent imajı ise; bir kişinin herhangi bir kentle ilgili olarak
düşüncesi, izlenimleri ve kanaatlerinden oluşan hislerinin tümüdür.
Kentin kişide bıraktığı psikolojik özelliklerin tamamı olarak da
tanımlanabilir (Gecikli, 2012: 5).
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Olumlu bir kent imaj oluşturmak için milli marka stratejisi
oluşturularak, bunu uygulamaya koymak için bir plan yapılmalı ve bu
girişimde yer alan markayı meydana getirecek ve harekete geçirecek
projelere, etkinliklere yatırımlar yapılmalıdır (Tanlasa, 2005: 46).
Oral 1994 yılındaki ders notlarında imaj kavramını şu şekilde
açıklamaktadır; İmaj turistik destinasyon yönüyle değerlendirildiğinde
bir mekanın ya da bir kentin hedef kitleleri destinasyon bölgesine çeken
bütün varlıklarının (kültür, sanat, ekonomi, tarih) hedefinde olan birey
veya gurupların zihninde belli bir süre var olması, yer edinmesi, soyut
veya somut bir eşyayı algılatacak biçim, söz, kimlik, görüntü, sembol,
harfler,

işaretlerin

bütününün

zihinde

anımsanması

olarak

tanımlamaktadır. Bir başka deyişle imaj kente turistleri getiren ve
onların destinasyonda tüketim yapmalarına yardımcı olan bir öğedir.
İmaj hedefteki ziyaretçilerin ilgisini ve dikkatini destinasyona çekmek
için mevcut olanaklarla ziyaretçileri bilgilendirilmesidir (Aktaran:
Şahbaz, 2008: 2).
İmaj; diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de hedef
gurupları harekete geçiren, onlara tüketim konusunda etki eden,
pazarlamayı kolaylaştıran bir unsur niteliğindedir. Çünkü ziyaretçiler
destinasyonu seçerken edindikleri bilgiler, intibalar, peşin hükümler,
öngörüler, özlemler, fikirler ve inanışlar devreye girmektedir
(Opperman, 1996: 175).
Turizm bölgelerinin imajı, bir turistik bölgeyi algı dünyamızda
şekillendiren, ona yön veren bölge ile ilgili bilinen veya bilinmeyen
unsurları olumlu veya olumsuz gibi değerlendirmemize yardımcı olan,
onları kombine eden bir sistemdir. Destinasyonların imajları simgesel
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olarak zihin dünyamızda iyi ya da kötü izlenimlere neden
olabilmektedir. Simgesel değerlendirmede bir turizm bölgesinin
kendisi veya rakipleri ile karşılaştırılmasında ortaya çıkan sonuçlar
zihnimizde

bir

algı

oluşturmaktadır.

Oluşan

bu

algı

değerlendirilebilinirken bu değerlendirme mevcut imajın nasıl olduğu
veya ne şekilde başka bir içeriğe dönüştürülebileceği konusunda rehber
olabilmektedir (Vicente, 2004: 3).
Her turistik destinasyonun zaman içerisinde bir imajı oluşmuştur.
Turizm bölgesinin imajını oluşturan etmenler; yerel halkın özelliği,
sosyal hayat, kültürel değerler, demokratik yapı, güvenlik, yatırım,
eğitim, toplumsal cinsiyet anlayışı, siyasi yapı, teknoloji, turizm, refah
düzeyi, tarihi birikim, doğaya verilen önem ve inançlardır
Sonuç olarak, imaj varlığın soyut ya da somut bütün özelliklerini
kapsar. İmajı meydana getiren öğeler, tek tek nitelikler değil, bütün bu
niteliklerin obje üstünde yaptığı etkidir. İmaj günümüzde sanattan
eğitime, sağlıktan siyasete, turizmden ekonomiye, yatırımdan ithalat
ihracata sayısız alanda yaygın olarak kabul edilen bir kavramdır. Artık,
insanlar, işletmeler, hizmet ve ürün markaları aralarındaki rekabet
anlayışını, sahip oldukları kalite ve niteliklerinin yanı sıra yansıttıkları
imaj aracılığıyla göstermektedirler.
2.2.1. Kent İmajını Oluşturan Unsurlar
Bir kentin bulunduğu coğrafi konumu, kültürü, sanatı, mimarisi,
fiziki şartları eğlence olanakları, tarihsel yapıları, gelişmişlik düzeyi,
kente özgü ürünler o kentin imajını oluşturmaktadır. Kitle iletişim
araçlarının, eğlence ve tur organizasyonlarının kent imajında etkisi
oldukça fazladır. Bireylerin o kente dair algılarının, düşüncelerinin,
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intibalarının

bileşkesidir.

Kente

dair

niteliklerinin,

bilgilerin,

farklılıkların, çeşitliliklerin yansıması kent imajını oluşturmaktadır
(Kotler ve Gertner, 2002: 249-262).
Kente dair bireylerin zihinlerinde yarattıkları ve inandıkları
algılar oluşturdukları fikirler kent imajını oluşturmaktadır. Örneğin;
Şanlıurfa kenti bazı kişilerin zihinlerinde tarihi yapılar, mimari ve sanat,
kültürel çeşitlilik çağrışımları uyandırırken diğer taraftan bazı kişilerin
zihinlerinde de pahalılık yüksek hava sıcaklığı, güvensiz ortam gibi
çağrışımlar uyandırabilmektedir. Bir birey bir kenti inanç turizm
merkezi olarak algılarken aynı kenti başka bir birey güvensiz bir kent
olarak algılayabilmektedir. Bir kentin imajı bireylerin deneyimlerine,
duygusal, bağlılığına, ihtiyaçlarına, fikirlerine, isteklerine göre
şekillenebilmektedir.

Örneğin

Doğu

Karadeniz’deki

Çernobil

faciasının etkisi uzun süre bireylerin Doğu Karadeniz’den gelen
ürünlere şüpheyle bakmalarına, onları tüketmemelerine ve Doğu
Karadeniz’e turistik ziyaretler yapmama kararı vermelerine yol
açmıştır. Doğu Karadeniz’in zarar gören mevcut imajında düzeltme
çalışmaları yapılmış ve bireylerin zihinlerinde olumlu algılar
oluşturulmaya çalışılmıştır (Apaydın, 2014: 65-68).
Bilgiler

doğrultusunda

bireyin

davranımda

bulunup

bulunmamasını oluşturan bir takım süreçler vardır. Proses ilk olarak
herhangi bir olguya ilişkin malumatların elde edilmesi ile doğmaktadır.
Hemen ardından kişilerin belleklerinde şekillenen imaj ve imajın
sonucunda biçimlendirilen davranışla bu süreç ilerlemektedir. En
sonunda davranışın dışa aktarılmasıyla süreç tamamlanmaktadır
(Yaraşlı, 2007: 4).
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Kent imajını oluşturan ekonomik, güvenlik, eğitim, fuar, festival,
tarih, sanat, kültür, yerel halk ve kent varlıkları gibi unsurlar kişi ve ya
kişilerin algısında şehir imajını etkileyen unsurlardandır. Unsurlar
hedef kitle algısında olumlu bir yere sahip olduğu durumda ilgi çekip
ziyaret potansiyeli olan kişi ve grupları harekete geçirmektedir.
2.2.2. Kentin İmajını Etkileyen Unsurlar
Kent imajını belli başlı unsurlar etkilemektedir. Kentin sahip
olduğu varlıklar hedef kitle gurupları tarafından detaylı analiz
edilmekle birlikte algılanan imaja göre ziyaret gerçekleştirilip veya
gerçekleştirilmemektedir. Kentin sahip olduğu zenginlikler hedef
kitlede mutlaka olumlu veya olumsuz yankılara neden olmaktadır.
Diğer kentlere göre farklılık yaratan ve bu zenginliklere sahip olan,
marka kentler daha avantajlı durumdadırlar. Ziyaretçiler ilgi çekici
mekânları tercih etmekle birlikte güvenli bölgeleri, sosyal aktivitesi
yoğun, eğlencesi bol kentleri tercih etmektedirler. Ziyaretçiler genel
altyapısı ve üstyapısı bakımından avantajlı sanat ve kültür anlamında
farklı olan kentlerin yapay kaynaklarını ve tabii kaynaklarını merak
edip ziyaret gerçekleştirmektedirler. Kentin sahip olduğu unsurlar kent
imajını etkilediği gibi ziyaretçilerin de imaj algısını etkilemektedir.
Kentin imajını etkileyen bazı unsurlar ve bu unsurları oluşturan
birtakım özellikler vardır. Aşağıdaki tablo bir kentin imajını etkileyen
unsurları göstermektedir.
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Tablo 3. Beerli ve Martin’e Göre Şehrin İmajını Etkileyen Unsurlar
Tabii kaynaklar

İklim
Sahiller
Manzara zenginliği
Bitki ve ağaçların çeşitliliği ve
zenginliği

Genel altyapı

Yolların,

limanların

havaalanlarının

kalitesi

ve
ve

gelişmişliği
Toplu ve özel taşımacılık
Sağlık

hizmetlerinin

gelişmişliği
İletişim

hizmetlerinin

gelişmişliği
Ticari altyapının gelişmişliği
Binaların fiziki durumu
Turizm altyapısı

Otel ve Restoranlar
Barlar, diskotekler ve kulüpler
Destinasyona ulaşım kolaylığı
Turizm merkezleri
Enformasyon hizmetleri
Geziler

Eğlence yerleri

Tema parkları
Eğlence ve spor aktiviteleri

Tarih, kültür ve sanat

Müzeler, anıtlar ve tarihi binalar
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Festival ve konserler
El sanatları
Din
Folklor
Yemek kültürü
Siyasi ve ekonomi

Siyasi düzen
Siyasi yaklaşımlar
İktisadi gelişmişlik
Emniyet
Ekonomik değer

Tabii ortam

Doğal güzellik
Kentlerin ve ilçelerin çekiciliği
Temiz çevre
İnsan kalabalığı
Çevre ve ses kirliliği
Taşıt yoğunluğu

Sosyal çevre

Yerlilerin konukseverliği
Yoksulluk, ayrımcılık
Yaşam kalitesi
Dil engeli
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Kentin Ambiyansı

Lüks yerler
Moda yerler
Ünlü yerler
Aileler için yerler
Egzotik yerler
Mistik yerler
Dinlendirici yerler
Strese neden olan yerler
Mutlu eden ve eğlendiren yerler
Sıkıcı yerler
Hoş yerler
Çekici ve ilginç yerler

Kaynak: (Beerli ve Martin, 2004: 623-636).
Kente ilişkin tanıtım afişleri, reklamlar, filmler, kitaplar,
festivaller, fuarlar, çalıştaylar ve haberler kent imajında oldukça
önemlidir. Ticari faaliyetler ve sergiler kent imajının ekonomik yönden
gelişimine destek sağlamaktadır. Eğlence aktiviteleri ve festivaller kent
imajını kuvvetlendirmekte ulusal ve uluslararası turistleri, medya
kuruluşlarını kente çekmektedir. Kentin yerel kanalı ve resmi web sitesi
kente ilişkin güncel haberlere ve kültürel, tarihi, eğlence mekânlarını
tanıtan sitelere yer vermelidir.
Kente ilişkin tüm bilgiler insanların hizmetine sunulmalıdır
(Gecikli, 2012: 22). Ziyaretçiler kent ile ilgili ulaşmak istedikleri
bilgilere daha kolay ve çabuk ulaşabilmektedir. Tüm bunlarla birlikte
destinasyon üzerinde yaşayan yerli halkın ziyaretçilere sevecen
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yaklaşımı, yapıcı tutumu ve sıcak davranışları, konukseverlikleri ve
ziyaretçileri aldatmamaları ziyaretçilerin zihninde kente dair olumlu bir
imaj oluşturması muhtemeldir (Crick, 2003: 161-166).
2.2.3. Kentlerin Stratejik İmaj Yönetimi
Stratejik imaj yönetimi şehrin imajının araştırılması, hedef
kitlenin belirlenmesi, mevcut olan imajı güçlendirmek ya da yeni bir
imaj yaratmak için şehrin konumlandırılması ve şehrin artılarının hedef
kitleye ulaştırılmasını sağlayan istikrarlı bir süreçtir. Bir şehrin imajı
halkın, iş adamlarının ve şehre gelen turistlerin şehre bakış açılarını ve
şehrin pazarlama faaliyetlerine cevap verme biçimlerini etkilediği için
şehir imajı planlı ve programlı olarak yönetilmelidir. Şehrin stratejik
imaj yönetimi aşağıda sıralanmış beş maddeyi kapsamaktadır
(Apaydın, 2014: 65):
1) Şehrin imajını oluşturan unsurların değerlendirilmesi,
2) Şehir imajının ölçülmesi,
3) Şehir imajının tasarlanması,
4) Şehir imajının çevreye sunulması,
5) Olumsuz imajın düzeltilmesi,
Yukarıdaki sıralanmış maddeler iyi takip edildiğinde, şehrin güçlü ve
zayıf yönleri değerlendirilmiş olacak ve bunun yanında stratejik imaj
yönetimi, şehir için başarı getirecektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK ŞEHİR PAZARLAMA PLANLAMA SÜRECİ
Tüm pazarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet
şehirlerarasında da yaşanmaktadır. Şehirler bir diğer şehre fark
atabilmek, tercih edilen olabilmek, pazarda var olabilmek için rekabet
etmektedir. Bu nedenle rakiplere göre açık ara önde gelme için bazı
stratejik planlara ihtiyaç vardır. Şehir pazarlamacıları şehrin pazardaki
varlığını devam ettirebilmesi, markalaşabilmesi için doğru kararlar
almak zorundadır. Alınacak stratejik kararlar şehrin pazarlanma
planları konusuna katkı sağlayacak ve şehrin markalaşmasına destek
olacaktır. Bu bölümde şehir pazarlaması planlama süreci içerisinde
öncelikle stratejik şehir pazarlama planlaması detaylandırılacak, daha
sonra planlama sürecinin unsurları ve temel aktörlerine değinilecektir.
3.1 STRATEJİK ŞEHİR PAZARLAMA PLANLAMASI
Stratejik planlamayı vurgulayan kavramlar; 1970’lerde Amerikan
sanayisini birbiri ardına vuran dalgalar (enerji krizi, iki haneli
enflasyon, ekonomik durgunluk, Japonlar’ın rekabetsel zaferleri,
anahtar sanayi kollarındaki düzenlemelerin kaldırılması) neticesinde
ortaya çıkmıştır. Stratejik planlamanın başlıca hedefi; beklenilmeyen
hadiseler, şirketin belirli işlerini veya ürün dizilerini altüst ettiği zaman
bile bir şirkete, işlerini seçmek ve organize etmekte yardımcı olmaktır
(Kotler, 2000: 64). Şehir pazarlaması kapsamında; büyük nüfus
hareketlerinden kaynaklanan hızlı kentleşme ve bunun getirdiği kentsel
sorunlar, demokratikleşmenin yayılarak halkın daha katılımcı olma
isteği, küresel olarak her alanda yaşanan değişmeler sonucu halkın
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yönetimlerden beklentilerinin artması, şehir refahının arttırılması ve
halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kalkınma ihtiyacı gibi
sorunlar şehrin stratejik planlamaya başvurmasını kaçınılmaz hale
getirmektedir. Çünkü stratejik planlama şehirlerin ellerinde bulunan
kaynakları kamu yararı açısından çok işlevli olarak kullanabilmeleri
adına önemli bir araçtır. Bu sebeple; şehrin yöneticileri hazırladıkları
stratejik planlarla sınırları içindeki sanayi, konut, turizm, ulaşım, sağlık,
eğitim, kentsel hizmetler gibi mevcut ve gelecekteki gereksinimleri
tespit ederek, bu alanlarda hizmetleri düzenleyip, geliştirilip, var olan
kaynaklara göre öncelik değerlendirmesi yaparak yaşanılabilir bir şehir
ve iyi çalışan bir belediye oluşturmaya gayret gösterirler (Tam, 2009:
50). Başka bir ifadeyle, stratejik pazarlama planı şehirde etkili ve karar
verme pozisyonu olan kişilerle ve şehirle ilgili kararlardan etkilenen
halk temsilcileriyle yapılan orta ve uzun vadede şehrin pazarlanmasıyla
ilgili karar ve planları içermektedir. Stratejik pazarlama planı, şehir
pazarlamasıyla ilgili ileriye yönelik eylemlerin ve kararların
alınmasında belirleyici rol oynamaktadır. Bu açıdan stratejik planlama
yapılırken mümkün olduğunca ilgili tarafların katılımının sağlanması
ve karar vermede ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmiş olması
gerekmektedir. Bu planlar doğal olarak çevresel unsurların etkisine açık
olduğundan esnek olması ve çevresel şartlara bağlı olarak ihtiyaç
duyulduğunda değiştirilmesi gerekmektedir (Apaydın, 2014: 50).
Kent Pazarlama Politikalarının Başarı Kriterleri ve Organizasyon
Kapasitesinin Önemi:
Kent pazarlama girişimleri özetle üretici, ürün ve tüketicinin
oluşturduğu, üçlü bir yapı üzerinden tanımlanmaktadır. Burada üretici
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konumundaki grup yerel aktörler ve aralarındaki organizasyon yapısı
olarak ifade edilmektedir. Ürün ise; kent yaşamına ilişkin geliştirilen
proje ve aktivitelerin tümü olarak adlandırılabilir. Bunlar arsında
kentsel hizmetler, mekâna, sosyal yaşama ve ekonomik yaşantıya
ilişkin geliştirilen bütün projeleri ve yerelde mevcut potansiyellerin
tümünü saymak mümkündür. Tüketici grubu ise; yereldeki mevcut
topluluklar ve kentin etkileşimde bulunduğu ve bulunmak istediği
küresel aktörleri kapsamaktadır. Bu hedef kitle tanımından da
anlaşılacağı gibi kapsam, oldukça geniş tutulmaktadır. Bütün bu
aktörleri yaşam kalitesi yüksek, ekonomik gelişmeyi sağlayabilen ve
rekabet aşamasında öne geçebilen bir mekanda buluşturmak ve
ortaklaşa belirlenmiş vizyon kapsamında yönlendirebilmek için
pazarlama stratejilerinden beslenen kentsel politikalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Şekil 7. Kentin pazarlanması sürecindeki ilişki kümeleri.
Evrensel Küme: Kentler Arası Rekabetin Yoğunlaştığı Küresel Pazar
Kentsel Ürün

Üretici
Yerel
aktörler

Kültür, finans, emlak odaklı
projeler, bilgi ve teknoloji
yatırımı, altyapı yatırımı,
küresel etkinlikler, öncü
projeler, mimari prestij
projeleri, kentsel tasarım
ürünleri, yaşam kalitesi

Kent Pazarlama Süreci

TüketicimM
evcut ve
potansiyel

müşteriler
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Uzak ve yakın geleceğe ilişkin geliştirilen bu sürecin tasarımında
önem kazanan konu ise üretici ile tüketici arasındaki ilişkinin kurgusu
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkinin yönetim biçimi mekân
pazarlama stratejileri konusundaki yazında stratejik pazarlama
yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama düşüncesinin planlama
pratiğine girmesi ile birlikte artık hedef sadece kentsel ürünün ne
olduğu değil aynı zamanda mekâna katkı yapması beklenen tüketici ve
onun talepleridir. Bu ilişkide ve süreçte başarılı olabilmek için sürecin
doğru tasarlanması ve gerekli olan organizasyon kapasitesinin
yaratılması gerekmektedir.
Ölçüt

Tanım
Organizasyon kapasitesinin yaratılabilmesi için kamu

İdari

ve kurumlarının çerçevesinin ve bu çerçevede yer alan

Yasal

kurumsal

aktörlerin

Yapılanma

gerekmektedir.
Büyükşehir

rollerinin

tanımlanması

Metropoliten alanlarda

belediyeleri

arasında

ilçe

uyum

ve
ve

yardımlaşma olması gerekmektedir.
Toplumun ve özel hedef grupların (yatırımcılar)
desteği olmadan kentsel gelişimin sürdürülemeyeceği
Sosyal

ve ve pazarlama politikalarının başarılı olamayacağı

Politik

belirtilmektedir. Yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler

Destek

düşeyde birbirlerini desteklemedikçe başarılı bir
organizasyon
belirtilmektedir.

kapasitesi

yaratılamayacağı
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Başarılı mekân yönetiminin sağlanabilmesi ve kentsel
politika oluşturulabilmesi için liderlik ve girişimcilik
Liderlik

ruhuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bir araya gelen
paydaşların

tüm

katkılarının

yönlendirilmesi

anlamında kullanılmaktadır.
Planlama

Mekân pazarlama uygulamalarının planlanması ve

Grubu

yürütülmesinden sorumlu, tanımlanmış, aktif çalışma
birimi olarak tanımlanmaktadır.
Kentin pazarlanması aşamasında vizyon, kentin uzun
vadede

küresel

pazarda

pozisyonun

Vizyon ve

öngörülebilmesi

Stratejik

dayandırılmaktadır. Bu aşamada misyon da mekanın

Analiz

ulaşabileceği en yüksek seviyenin tanımlanması
olarak

ve

alacağı

belirtilmektedir.

anlamlandırılmasına

Stratejik

analiz

ise

organizasyon tarafından tanımlanan ana görevlerin
yerine getirilmesi aşamasında kullanılan stratejik
bilgilerin

detaylı

değerlendirilmesi

olarak

tanımlanmaktadır.
Mekânın imajı, insanların o mekân hakkındaki
Mekânın

fikirleri, inançları ve izlenimlerinin toplamı olarak

İmajı ve

tanımlanmaktadır. İmaj ayrıca, mekân ile bağlantılı

Kimliği

çok sayıdaki kuruluşun ve bilginin sadeleştirilmiş
ifadesi olarak da tanımlanmaktadır. Kimlik ise
yönetimin yaratmak ya da korumak istediği mekâna
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ilişkin özgün marka değerlerin toplamı olarak ifade
edilmektedir.
Stratejik

Karar üretme aşamasında yerel idareler tek başına

Ağlar ve

yeterli olamamaktadır. Bu sebeple kamu kurumları

Kamu-Özel

arasında, kamu ve özel kurumlar arasında, özel

Ortaklığı

kurumlar arasında ve yarı kamusal oluşumlar arasında
hem çok yönlü hem de karşılıklı dayanışmaların
yaratılması gerekmektedir. Bu stratejik ağın başarısı
için güç dengesinin yaratılması ve ortaklık kültürünün
oluşturulması gerekmektedir.

Küresel

Küresel pazar alanı: kentlerin yarış içinde oldukları

Pazar

dünya çapındaki alan yerel gelişim kentsel değişimin

Alanı ve

yönlendirilmesi

Yerel

tanımlanmaktadır

ve

şekillendirilmesi

olarak

Gelişim
Kent ekonomisinin fırsatları ve tehlikeleri birlikte
Ekonomik

hareket etme bilincini geliştirmektedir. Özellikle

Koşullar

ekonomik problemler ve engeller tarafların bir araya
gelmesini sağlamaktadır.

Sürecin

Tesadüfî olarak ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz

Tasarımı

şartların mekân pazarlama uygulamalarının başarısını
etkileyebildiği belirtilmektedir.

Rainisto, 2003; Kotler, 1993; Berg ve Braun, (1999), Ashworth ve
Woogd (1997)’den derlenmiştir.
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3.1.1. Şehrin Analiz Edilmesi
Yaşam alanları olan şehirler, iletişim ağıyla küçülen dünyada
etkileşimi artan ve değişen, beklentileri artan yaşayanlarını tatmin
etmek için pazarlama amaçlı faaliyet planlaması yapma zorunluluğu
içinde kendini bulmuştur. Sebebi bilgiye ulaşan tüketicilerin fiziksel
olarak yer değiştirmelerinin kolaylaşmasıdır. Bugün bunu farkeden
şehirler ve şehir yöneticileri pazarlama iletişimine yatırım yaparak
ziyaretçiler ve yatırımcılar yoluyla şehir gelirlerini arttırmaktadır. Süreç
böyle olurken şehirleri etkileyen değişkenler artmakta ve yöneticiler
pek çok değişkeni göz önüne alarak kısa, orta ve uzun vadeli pazarlama
faaliyetleri planlamaktadır. Daha sonra bu planlar çerçevesinde
harekete geçilmektedir (Şahin vd, 2010: 11). Aslında şehir analizi;
şehrin içinde bulunduğu mevcut durumu belirleme sürecidir. Etkili bir
şehir analizinin beş temel konuyu içermesi gerekmektedir (İçyer, 2010:
93-94):
1- Şehrin varlık ve yeteneklerinin belirlenmesi,
2- Bunların taklit edilemeyen temel yeteneklerden olup
olmadıklarının tespit edilmesi,
3- Varlık ve yeteneklerin sektördeki rakiplerin sahip oldukları
varlık ve yetenekler ile karşılaştırılarak üstün ve zayıf yönlerinin
belirlenmesi,
4- Şehir aktivitelerinin kıyaslanması,
5- Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi.
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Apaydın’a (2014: 54) göre ise stratejik pazarlama planlaması
öncelikli olarak şehir halkının ve hedef kitlenin ihtiyaçlarının
belirlenmesi ile başlamaktadır. Bu ihtiyaçların belirlenmesi için
kapsamlı bir pazar araştırması yapılması, gerekli olan bilgilerin elde
edilmesi

açısından

önem

arz

etmektedir.

Şehrin

potansiyel

müşterilerinin zevkleri, harcama alışkanlıkları, eğlence biçimleri gibi
özelliklerinin bilinmesi ve bunlara göre ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi planlamanın temel hedeflerinden olmalıdır. Hedef
kitlenin belirli demografik özelliklere göre (gelir, coğrafya, kültürel
yakınlık vb.) gruplandırılması yani bölümlendirilmesi ve bu bölümlere
yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi stratejik pazarlama
planlarının başarılı olması için gereklidir.
Genel olarak mekân pazarlama teknikleri incelendiğinde
geleneksel planlama yaklaşımlarında kullanılan tekniklerin günün
koşulları ekseninde yeniden yorumlanmasını ve kaynak verilerin
çeşitlenmesini sağladığı görülmektedir. Küreselleşme sürecinde
mevcut kaynaklarla yetinmenin ve onların gelişim eğilimlerine cevap
üretmeye çalışmanın yeterli olmadığı görülmektedir. Bu aşamada,
kentsel ürünün önce hazırlanıp sonra müşterisinin yaratılması yaklaşımı
geçerliliğini kaybetmiştir ve oldukça hareketli olan küresel aktörleri
mekâna çekmeyi hedefleyen bir yaklaşıma ihtiyaç oluşmuştur. Çünkü
sürdürülemeyen, kullanıcıları tarafından sahiplenilmeyen ve çevresine
katkısı olmayan yatırımlar kamu kaynaklarının boşa harcanması ve
istenilen hedeflere ulaşılamaması anlamına gelmektedir. Yatırımların
sahiplenilmesi için talep analizlerinin mümkün olan en geniş
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kapsamıyla gerçekleştirilip sonrasında yatırım programlarına karar
verilmesi gerekmektedir.
3.1.2. Ana Rakiplerin Belirlenmesi
Birbirlerine yakın veya uzak coğrafyalardaki şehirler günümüzde
ekonomik yatırımlar, ticari hareketlilikler, turistik, sportif ve kültürel
organizasyonlar, bilimsel ve ileri teknoloji alanları olarak nitelikli
işgücünün tercihi olma gibi nedenlerle ciddi bir rekabet içindedir.
Küreselleşmenin etkisiyle uzak coğrafyalar yakınlaşmış, markalaşma
gerekliliği şehirlerin sınırlı çevrelerini aşarak şehirlerin içinde
bulunduğu bölgeleri ve ülkeleri etki alanına almış bulunmaktadır.
Dünyanın değişik yörelerinde bulunan ve bugüne kadar herhangi bir
ilişki içine girmemiş ortak bir platformda buluşmamış şehirler
birbirlerine rakip olmaya başlamışlardır. Bu rekabet doğal olarak çok
yönlü ve çok boyutludur. Çok uluslu şirketler veya uluslararası
kuruluşlar,

yönetim

merkezlerini

veya

bölge

temsilciliklerini

taşıyacakları şehirleri seçerken belli ölçütleri göz önüne almakta,
yatırımcılar kararlarında gidecekleri şehrin teknolojik olanakları,
ulaşımının uygun olması ve çalışanlarının o şehirlerdeki yaşam
koşulları gibi unsurlara dikkat etmektedirler. Gelişme ve gündemde
kalma çabasındaki şehirler çekici olmak amacıyla gerekli önlemleri
alma gayreti göstermektedirler (Şahin vd, 2010: 15). Artık dünya
yüzeyinde sermaye, ticaret, nüfus, tüketim malları, kültür ürünleri vb.
hareketliliğinin ve akışkanlılığının giderek hızlanması ve çeşitlenmesi
sebebiyle tüm şehirler dünya pazarındaki turist, tüketici, yatırımcı
paylarını arttırmak ve bölgesel, ulusal ve uluslararası medyanın
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dikkatini çekmek için rekabet halindedir (Peker, 2006: 15). Bir şehir,
karşı karşıya geleceği her alanda, ana rakiplerini tanımalıdır. Örneğin,
Malta, “Dünya Kalitesinde Finansal Ortam” mesajı ile hem Singapur
hem de Miami ile ileri finansal hizmetler alanında rekabete
girişmektedir (İlgüner ve Asplund, 2011: 197). Ancak şehrin ulusal ve
uluslararası

rakiplerinin

gerçekçi

bir

yaklaşımla

belirlenmesi

gerekmektedir. Örneğin İstanbul şehri için rakipler Paris ve Londra gibi
gelişmiş sanat ve finans merkezleri olabilecekken, doğal güzellikleri ya
da konumu itibari ile ayırt edici olan şehirler için daha küçük şehirler
rakip olarak görülmelidir. Mesela Hatay ili için Londra rakip
olmayabilir ama Suriye ülkesinin Lazkiye şehri rakip olarak görülebilir
(Apaydın, 2014: 55).
3.1.3. Şehrin Güçlü Ve Zayıf Yanlarının Belirlenmesi
Bir şehrin dünya pazarlarındaki başarısı, sahip olduğu göreli
rekabet gücünden etkilenir. Orijinal ve güçlü çekiciliklerle daha sağlam
bir tabana oturtulan pazarlama faaliyetlerinin başarıya ulaşması daha
kolaydır. Çünkü bu orijinal bileşenler, şehrin sunduğu temel değeri
destekleyen ve şehre uluslararası rekabet gücü kazandıran kaynaklardır
(Vural, 2010: 61). Tanıtım ve bilinilirliği sağlamak için şehirler,
rakiplerinden

farklı

olan

özelliklerini

tüketicinin

bilmesini

sağlamalıdır. Şehir pazarlaması tüketiciye o şehre gitmek için neden
sunmalıdır (Göynüşen, 2011: 54). Örneğin nüfusu yalnızca 150 bin olan
ve 200 den fazla şarap imalathanesinin bulunduğu Napa Vadisi
Disneyland’dan sonra Amerika’nın batı kıyısında en çok turist çeken
ikinci noktası olarak öne çıkmaktadır. Gerçekten de turistlerin bu
bölgeyi ziyaretlerinin tek nedeni şarap ve ona eşlik eden yemektir
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(Orcan, http://foodinlife.com.tr, 2008). Dolayısıyla şehrin güçlü ve
zayıf yönlerini analiz etme, doğabilecek fırsatları ve tehditleri
öngörmek açısından gerekmektedir. Şehir pazarlamacıları, şehrin güçlü
ve zayıf yönlerini dışarıdan bir kişinin bakış açısıyla tarafsız
değerlendirmelidirler. Bu şekilde şehrin en güçlü yönü, daha düşük
güçlü yönü, nötr unsurları ya da zayıflıkları değerlendirilmelidir. Bunu
yapmak için ayrıca pazar araştırması yapılarak şehri ziyaret eden ya da
şehirde ticaret yapan kişilerin görüşleri de alınmalıdır. Burada dikkat
edilmesi gereken unsur ise şehrin her bir özelliğinin farklı hedef gruplar
için farklı değer taşıdığıdır. Bu açıdan bazı kişiler için zayıf görünen
özellikler başkalarınca benzer şekilde algılanmayabilir. Örneğin emekli
bir kişi için kalabalık olumsuzluk oluştururken bir ürün satan kişi için
bir avantaj oluşturabilmektedir. Şehrin güçlü yönleri olarak görülen
özellikleri de benzer şekilde hedef gruplara göre farklı algılanabilmekte
ve rekabet avantajı oluşturmayabilmektedir (Apaydın, 2014: 57). Güçlü
şehirler sonuç olarak dünyada olan olaylara hâkim olan şehirlerdir.
Bunun yolu da küresel sermayeyi kontrol etmekten geçmektedir. Buna
göre küresel sermayeyi şehre çekmek için büyük banka merkezleri,
uluslararası finans kuruluşları ve güçlü hukuk büroları gibi kurumları
çekmek gerekmektedir (Tam, 2009: 88).
3.1.4. Fırsatları Ve Tehditleri Belirleme
Modern işletme yönetiminde planlama, işletmenin önündeki
fırsatları saptayabilmesi, kaynak ve kabiliyetlerinin sınırını ve
işletmenin nereye gitmesi gerektiğini belirleyebilmesi bakımından
önemli bir süreçtir. Bu nedenle, stratejik planlama, işletmeye yukarıdan
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bakmayı sağlamakta ve diğer planlama süreçlerinin sınırlarını
çizmektedir. Burada işletme yönetimi, her bölümün amaç ve
kaynaklarıyla tek tek uğraşmak yerine, önce bütünü tanımlayıp, daha
sonra bütüne ulaşmayı sağlayacak parçaları oluşturmaktadır. Bu
şekilde, “ağaçların arasında ormanı görememe” miyopluğu engellenmiş
olur. Özetle, “stratejik planlama”, bir örgütün amaçları ve kapasitesi ile
değişen pazar fırsatları arasında stratejik bir uyum sağlamak ve
sürdürmek için girişilen bir yönetim sürecidir (Tek ve Özgül, 2007: 90).
Tehditler, fırsatların aksine işletmenin varlığını sürdürmesine engel
olabilecek veya rekabet üstünlüğünü kaybetmesine neden olabilecek
uzak veya yakın çevredeki değişimler sonucu ortaya çıkan ve işletme
için arzu edilmeyen oluşumlardır (Altay, 2009: 67). Şehir fırsatı,
şehirlere rekabet avantajı sağlama şansı yüksek olan eylem alanları
olarak tanımlanmaktadır. Ancak fırsatlar, cazibe ve başarı şansı
kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. En değerli fırsatlar,
cazibesi ve başarı şansı yüksek olan fırsatlardır. Şehir yöneticilerinin en
çok bu fırsatlara odaklanmaları gerekir. En kötü fırsatlar, düşük
cazibeye ve başarı şansına sahip olmayanlardır. Bu fırsatlar şehir
yöneticileri tarafından göz ardı edilmelidir. Makul fırsatlar ya yüksek
cazibe ya da yüksek başarı şansına sahip olan fırsatlardır. Tehditlerin
değerlendirilmelerinde de önem ve gerçekleşme olasılığı kriterleri
kullanılmalıdır. Birincil tehditler gerçekleşme olasılığı yüksek ve
önemi büyük olduğundan mutlaka tedbir alınması gereken tehditlerdir
(Ceylan, 2010: 137-138). Belçika-Antwerp şehri, Avrupa’nın ikinci
büyük limanı olma şansına sahiptir. Eş güdümlü bir strateji sonrası,
Antwerp, bu fırsatı rekabet avantajına dönüştürebilecektir. Sadece
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Antwerp Limanı, belki de iş dünyasını, ziyaretçileri ve yeni
yerleşimcileri en çok teşvik eden etken olmayacaktır. Bu nedenle,
şehrin limanı ile bütünleşecek, ilave nitelikleri etkinlikleri belirlemesi
gerekecektir. Seçilen kombinasyon, liman-geçit-tarih-ticaret-açık
fikirlilik gibi unsurları bütünleştirmiştir. Bu kombinasyon, tanıtıcı bir
dokümanda belirtildiği gibi, farklı formları bütünleştirerek, modern
liman imkânlarını, muhtemel alıcılar için şu şekilde öne çıkarmaktadır:
“Liman Yolu, tercihinize bağlı olarak, 65 ya da 40 km tutmakta ve sizi,
1000 yıllık liman tarihine götürmektedir; ortaçağdan kalma iskeleden,
19.yüzyıl limanına, oradan da meyve, kâğıt, orman ürünleri ve demirçeliğin işlem gördüğü, Avrupa’nın en modern limanına”. Antwerp,
belirli hedef gruplar için, kendisini önemli bir fırsat olarak sunmanın
yöntemini bulmuştur (İlgüner ve Asplund, 2011: 203-204).
3.1.5. Vizyon ve Hedef Oluşturma
Değişim toplumlara özgüdür. Değişim oranı ve derecesi
1980’lerden itibaren hız kazanmış ve 10 yıllık süre sonunda mevcut
önemini açık bir şekilde arttırmıştır. Burada iki önemli soru ortaya
çıkmaktadır. Birincisi, şehirle vizyonu arasındaki boşluğun boyutu ve
önümüzdeki yıllarda bu değişen sosyal, politik ve ekonomik şartlarda
vizyona ulaşmayı sınırlandıranlar ile ilgilidir. İkinci soru ise, gelecekte
şehirler için vizyonun doğası ile ilgilidir (Aray, 2009: 61). Vizyon, şehir
halkının şehri gelecek yıllarda nerede ve nasıl görmek istediklerini
gösteren uzun vadeli bir hedef olarak görülmektedir. Aslında vizyon,
şehrin nasıl büyüyeceğini ve değişik konularda gelecekteki konumunun
ne olacağını göstermektedir. “Diyarbakır’ı Orta Doğu’nun Paris’i
yapmak” bir şehir vizyonu için örnek gösterilebilir. Şehir vizyonunun
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aşağıdaki konularda yön gösterici olması gerekmektedir (Apaydın,
2014: 58-59):
1- Şehrin ön plana çıkartılacak benzersiz özellikleri,
2- Şehrin hedef kitlesinin kim olacağı,
3- Kısa ve uzun vadeli hedeflerin ne olduğu,
4-

Vizyonun gerçekleşmesi için hangi konuların öncelikli
olduğu.

Şehir pazarlaması çabaları şehrin geleceğine yönelik bir vizyonun
olmasını

gerektirmektedir.

Çünkü

içinde

yaşanılan

şehrin

geliştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi ve bu politikaların
yürütülebilmesi için geleceğe odaklanmaktan başka yol yoktur. Bir
şehrin pazarlama amacına hizmet eden vizyonun varlığı, şehrin tüm
paydaşlarına nereye ve nasıl gideceklerini anlatan tek unsurdur. Bu
sebeple şehrin bir imaja kavuşturulması, hem içinde hem de dışarıda
yaşayanlar için şehirle ilgili olumlu ve verimli olabilecek her türlü
davranışa yönlendirmede yararlı olacaktır. Vizyon oluşturulmasında
şehirlerin yüklenmek istedikleri misyon, değerler sistemi ve kültürel
birikim temel alınarak dünya sistemine eklemlenmede izlenecek
stratejiler belirlenebilecektir. Küresel düzlemde vizyon oluşturulması,
eklemlenme sürecinin temel koşullarından biri olup, bu vizyona bağlı
olarak stratejilerin oluşturulması gereklidir (Peker, 2006: 24).
3.1.6. Strateji Oluşturma
Şehir stratejisi; “ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı çerçevesi
içinde bilimsel yöntemlere göre yapılan araştırmalara dayanarak plan,
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program ve projelerin hazırlanması ve bu amaçla girişilecek çabaların
gerçekleştirilmesini kapsayan bir sanat ve çalışma alanı” olarak
tanımlanabilir. Şehrin sağlıklı ve planlı gelişmesi, yerel hizmetlerin
düzenli ve kaliteli olarak sağlanması, bugünün gereksinim ve
beklentilerinin, geleceğin gereksinim ve beklentilerinden ödün
vermeksizin karşılanması amacıyla kalkınma planlarının mekânsal
planlarla bütünleştirilmesine yönelik ve geleceğe dönük uzun süreli bir
yaklaşıma

dayalı

yönetim

anlayışının

geliştirilmesi

gerekir

(Demirarslan, 1998: 17). Şehir pazarlaması yapılırken yatırımcılar,
şehirde ikamet edenler, şehre gelen turistler, başka şehirlerden okumak
ya da çalışmak için gelenler vb. kişiler dikkate alınmalıdır. Bu kişilerin
ihtiyaç, istek ve beklentileri araştırılmalı ve ona göre pazarlama
stratejileri belirlenmelidir (Göynüşen, 2011: 52-53). Son zamanlarda
şehirlerin ekonomik birimler olarak görülmeye başlanmasından sonra,
şehir yönetimleri kalkınma ve gelişme için kendi kentsel stratejilerini
oluşturmaya

başlamışlardır.

Kalkınma

programlarında

“Şehirlerarasında uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla bu şehirlere ait
mevcut potansiyel belirlenecek ve buna göre şehirlerin sanayi, turizm,
eğitim gibi belirli işlevlerine ağırlık verilecektir” değerlendirmesi
yapılmıştır. Buna göre merkezi yönetiminde kentsel kalkınma için
strateji oluşturulmasına olumlu baktığı söylenebilir. Kalkınma için
şehir stratejisi oluşturmada kalkınma unsurunu gerçekleştirmek için
yatırım yapılması ve bunun içinde yatırımcı çekilmesi esastır. Bu
yüzden küresel çapta yatırımcıların şehre çekilmesi için esasında bir
pazarlama stratejisi oluşturulması daha gerçekçidir. Çünkü şehir
stratejisi denilen kavram esasen şehrin yatırımcıya olumlu gözüken ve
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ona

avantaj

sağlayacak

yönlerinin

pazarlanması

olarak

değerlendirilebilir (Tam, 2009: 85).
3.1.7. Eylem Planı Geliştirme
Anlamlı olabilmesi için, stratejinin ayrıntılı bir eylem planına
ihtiyacı vardır. Özellikle, birçok stratejik düşüncenin ortada dolaştığı ve
saptanan stratejinin bir yerlerde kaybolması mümkün karmaşık
şehirlerde, bu daha da önemlidir. Onlarca olumlu sonuç, büyük ve
karmaşık

şehirlerden

daha

çok

sorumluluğun

üstlenildiği,

basitleştirilmiş ve hızlandırılmış karar sürecine sahip küçük şehirlerden
elde edilmektedir. Bir eylem planı, her eylemi listelemeli ve karşısına
şu dört unsuru eklemelidir; sorumlu kişi, uygulama şekli, kaça mal
olacağı ve tamamlanma tarihi. Bu şekilde detaylandırmanın birçok
yararı olacaktır. Birincisi, planda yer alan herkes, kimin hangi işi
tamamlaması gerektiğini bilecektir. İkincisi, şehri pazarlayanlar,
eylemlerin tatmin edici şekilde tamamlandığından emin olacaktır.
Üçüncüsü, eğer maliyetler bütçeyi aşıyorsa, bazı eylemlerin devre dışı
bırakılması mümkün olacaktır (İlgüner ve Asplund, 2011: 214-215).
Eylem planı için öncelikle bir üst ortak iradenin oluşması
gerekmektedir. Bu iradeyi ilk aşamada oluşturacak olan doğaldır ki
şehir yönetimidir. Bu kararın belediye ve il genel meclisinde mümkün
olduğunca uzlaşı içinde alınması esastır. Şehrin bu iki yerel yönetim
birimi şehir pazarlamasına stratejik planlamalarında yer vermelidirler.
Demokratik uzlaşı, stratejinin ve pazarlama faaliyetlerinin hazırlanması
için vazgeçilmez bir yapı taşıdır. Şehir pazarlaması stratejilerinin
hazırlanması sürecinde tüm taraflar farklı görüş ve politikaları ele alıp
tartışarak ortak bir yolda karar kılıp şehirlerinin ileride alacağı
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görünümü, kendi sakinlerine ve şehirlerine sonradan gelecek olanlara
neler sunacağını belirleyeceklerdir (İçyer, 2010: 97).

3.1.8. Uygulama Ve Denetleme
Pazarlama planının başarısında, önceki aşamalar olan şehir
durum analizi, vizyon, misyon ve strateji oluşturma ve eylem planı
önemli paya sahiptir. Ancak etkili bir biçimde uygulamaya taşınamayan
planlar çok iyi hazırlanmış olsalar da fazla bir anlam taşımayacaklardır.
Bu yüzden stratejik planın etkili bir şekilde uygulanması en az diğer
aşamalar kadar önemlidir (Ceylan, 2010: 148). Stratejik şehir
pazarlama

planlarının

sonuçlarını

performansla

gerçekleşen

yapılmaktadır.

Bu

değerlendirmek

performansın

değerlendirme

sonucunda

hedeflenen

karşılaştırılmasıyla
hangi

konularda

hedeflenen başarının yakalandığı ve hangi konularda istenilen
sonuçların

alınamadığı

belirlenerek

stratejik

şehir

pazarlama

planlarında ve uygulamalarda gerekli düzenlemelere gidilmektedir.
Vizyon, stratejiler ve planlar uygulanmadıkları müddetçe şehre bir
katkı sağlamamaktadır. Bu açıdan planlamacılar belirli aralıklarla
toplanarak

hedeflerin

ne

oranda

gerçekleştiğini

denetlemek

zorundadırlar. Her şehir; nüfus sayısı, ekonomik sonuçlar, istihdam,
gelir, vergi gibi konularda raporlar düzenleyerek yayınlamaktadır. Bu
raporlardaki veriler vizyon, hedef ve strateji dikkate alınarak
düzenlenmelidir ve sonuçlar kamuoyuna duyurularak insanların
gelişmeler hakkında bilgilenmeleri sağlanmalıdır (Apaydın, 2014: 60).
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