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Özet 

Günümüzde markalaşma,  ticari kurumların yanı sıra kentlerin de rekabet avantajı elde etmeleri 
açısından büyük önem taşımaktadır. Her kentin ön plana çıkmak istediği çetin rekabet 
ortamında; yatırımcı ve turist çekmenin, ihracatı artırmanın,  nitelikli iş gücünü elde tutmanın, 
şehir sakinlerini memnun etmenin en iyi yolu markalaşmaktan geçmektedir. Markalaşma 
sürecinde kentlerin, diğer kentlerden farklılaşması ve tüm hedef kitleler açısından kentti cazip 
kılmak için güçlü yönlerini ön plana çıkaracak bir takım stratejik faaliyetler yürütmeleri 
gerekmektedir. 
Markalaşma, kentlere birçok avantaj sağlamasına rağmen bu sürecin uzun bir zamanı ve pek 
çok sistematik çabayı gerektirdiği de kabul edilmektedir. Bu sürecin farkında olan kent 
yöneticileri ve paydaşları kentin markalaşması için uzun vadeli planlamalar ve projeler 
üretmektedir. Fakat bu planlamalara ulaşmak için tek bir birimin sorumlu olması yeterli 
olmamaktadır.  Bu bağlamda markalaşma sürecinde yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, sivil 
toplum kuruluşlarına, özel sektör kurumlarına ve yerel medyaya ve kent sakinlerine sorumluluk 
düşmektedir. Kentlerin markalaşmasında birçok kurum gibi kalkınma ajansları da önemli role 
sahiptir. Kalkınma ajansları kentlerin gelişimi için proje faaliyetlerini destekleme, araştırma, 
planlama, koordinasyon ve tanıtım gibi çalışmalar yürütmektedir. 
Bu çalışmada, İzmir Kalkınma Ajansı’nın, İzmir’in markalaşmasına yönelik yaptığı faaliyetler 
incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme ve doküman incelmesi yoluyla 
elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Kent Markalaşması, Kalkınma Ajansı 
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Role of Development Agencies in Urban Branding Process:                                           

Izmir Development Agency Example 

 

Abstract 

Today, branding is of great importance for commercial enterprises and cities to gain a 
competitive advantage. In a tough, competitive environment where every city wants to be at the 
forefront, the best way to attract investors and tourists, to increase exports, to retain a qualified 
workforce, and to satisfy residents is through branding. In the process of branding, cities need 
to undertake numerous strategic activities that prioritize their strengths in order to differentiate 
themselves from other cities and attract the target masses. 
Although branding offers many advantages to cities, this process requires a long time and much 
systematic effort. City managers and stakeholders who are aware of this process develop long-
term plans and projects for their city's branding. However, a single department is not sufficient 
to achieve such goals. In this context, local governments, public institutions, non-governmental 
organizations, private sector institutions, local media, and residents all hold responsibility in 
the branding process. Development agencies also play an important role in the branding of cities 
by, for example, coordinating and supporting project activities, conducting research, planning, 
and promoting the development of the city. 
In this study, Izmir Development Agency's efforts to brand Izmir have been examined through 
a content analysis of qualitative research data obtained through face-to-face interviews and 
document reviews. 
 
Key Words: Brand, urban branding, development agency 

 

Giriş 

Küreselleşen dünyada ürün, hizmet ve işletmelerin yanı sıra kentler de markalaşma 

çalışmaları içinde yer almaktadır. Bu bağlamda kentler; kültürel ve turizm açısından cazibe 

merkezi haline gelmek, uluslararası yatırımcıları çekmek, kaliteli insan kaynağını kentte 

çekmek ve diğer kentlere kıyasla bir adım önde olmak adına çeşitli imaj çalışmaları 

yapmaktadır. Kentlerin bu çalışmaları yürütmelerinde başta yerel yönetimler, kamu kurumları, 

sivil toplum kuruluşları ve ticari kuruluşlar gibi birden fazla kurum rol oynamaktadır. Kent 

markalaşması sürecinde kalkınma ajanslarının da pozitif imaj ve güçlü marka algısının 

oluşumunda katkısı bulunmaktadır.  

Kalkınma ajansları, proje çalışmalarıyla kentin sahip olduğu değerleri öne çıkararak 

kenti yatırımcılar ve ziyaretçiler için cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu bağlamda 

ülkemizde 2006 yılından bu zamana kadar çalışma yapan kalkınma ajansları kentte yer alan 

sektörler, kent turizmi ve kent tanıtımı gibi çalışmalarla kent markalaşmasına büyük katkılar 

sunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de ilk kurulan ajanslar arasında yer alan İzmir Kalkınma 
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Ajansının, İzmir kentinin markalaşma çabaları için yaptığı faaliyetlerin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

Kent Markalaşması Kavramı 

Aaker marka kavramını, bir ad ve logo olmanın çok ötesinde, bir kuruluşun hedef 

kitlesine sadece işlevsel değil, aynı zamanda duygusal ve toplumsal anlamda markanın 

simgelediğini sunması olarak görmektedir (Aaker, 2015, s. 9).  Markalaşma kavramı 

günümüzde sadece ürün ve hizmet için kullanılmamaktadır. Bu bağlamda kentlerinde günümüz 

çetin rekabet ortamından etkilenmesiyle kentler de, bu ortamda ayrıcalıklı olmayı ve diğer 

kentlerdeki insanların ilgisini görmeyi istemektedir. Kentlerin gelişmesi, yüksek standartlara 

ulaşması, içinde yaşayan sakinlerini mutlu etmesi artık etkin bir markalaşmayı 

gerektirmektedir. 

Kent markalama kavramı, şehrin potansiyelini ortaya çıkararak rekabet avantajı 

sağlamak amacıyla durum analizi ile başlayan, kent vizyonunun saptanması, kent marka 

kimliğinin oluşturulması ve kimlik doğrultusunda rekabetçi bir kent markası konumuna 

ulaşmayı sağlayan süreç olarak tanımlanmaktadır (Başçı, 2012, s. 64). Kent markalamanın, 

uzun ve her adımı bir önceki ve sonraki adım ile doğrudan ilişkili bir süreç olduğu 

görülmektedir. Kent markalaşması bir şehrin itibarını inşa etmek ve yönetmek için isim ve 

kimliğini tasarlama, planlama ve bunlar arasında ilişki kurma sürecidir (Korelin ve Schneider, 

2009: 1). Kent markalaşması kentte bulunan her paydaşın kentle ilgili ortak hayallerinin 

gerçekleştirilmesi için yürütülen sistematik çalışmalarıdır. Bu hayallere ulaşılması için projeler, 

zaman, bütçe ve etkin yönetim anlayışı gerekmektedir.  

Kent markalaması ürün ve hizmet markalamadan daha karmaşık ve daha zor olmaktadır. 

Bunun nedenleri ise şu şekildedir (Pike, 2005, s. 258-259):  

• Kentler markalaşması diğer ürün ve hizmete göre daha fazla boyutlardan 

oluşmaktadır. Bu durum da konumlandırmada güçlükler çıkarabilmektedir. 

• Hedef kitleler birbirinden farklı özelliklere sahip oldukları için heterojen 

gruplara yönelecek bir kavramlaştırma yapmak, herkese cazip gelecek bir marka 

oluşturmak kolay olmamaktadır. 

• Marka ile ilgili karar verme süreci oldukça sıkıntılı bir konudur. Marka 

kararlarının yerel yöneticiler mi, iş dünyası mı?  Yoksa kentin tüm 

temsilcileriyle birlikte mi verileceği tartışmalı bir durumdur. 

• Kent markalamada toplumsal uzlaşı son derece önemli görülmektedir. 

Markalaşmanın paydaşlar olmadan yürütülmesi oldukça güç görünmektedir. 
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• Son olarak kent markalamada yaşanan güçlüklerden birisi de bütçe ve bunun 

doğru kullanımıdır. Birçok boyutu kapsayan kent markalaşması yeterli düzeyde 

bütçeyi zorunlu kılmaktadır.  

Kent markalaşması, ürün markalaşmasından farklı olsa da metot ve yöntemler açısından 

benzer özellikler taşımaktadır. Bu benzerlikler her ikisi de benzer birçok disiplinden 

yararlanmaktadır. Her ikisi de önemli ölçüde soyut ve sosyal sorumluluk taşımak zorunda, uzun 

vadeli olmak zorundadır. Bu benzerlikler kent markalaşmasının ürün ve işletme markasından 

esinlenerek geliştirilebileceğini göstermektedir. Kent markalaşmasının başarılı olabilmesi için 

gerekli olan unsurlar; stratejik yaklaşım, kent kimliği ve imajı oluşturma, paydaşların katılımını 

sağlama ve diğer uygulamalar büyük önem taşımaktadır (Apaydın, 2014, s. 25).  Diğer taraftan 

kent markalamada, kentin sosyal dokusu, kültür-sanat düzeyi, ekonomik gelişmişlik durumları 

markalaşma sürecine yön veren temel öğeler arasında yer almaktadır. 

 

Kent Markalaşması Önemi ve Süreci 

Kentlerin markalaşma sürecinde sivil toplum örgütleri, ticaret odaları, kamu kurumları, 

yerel yönetimler, meslek odaları ve üniversitelerin katılımıyla ile yapılacak toplantılarda, arama 

konferanslarında kısa vadeli ve uzun vadeli eylem planları oluşturulmalıdır. Eylem planlarının 

ortak katılımlarıyla oluşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde tek bir kurum tarafından kent 

markalaşmasını yürütmek mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan katılımcı toplantılar 

kurumların üzerine düşen eylemleri yerine getirmede gönüllü olmalarını sağlamaktadır.  

            Kentlerin markalaşma süreci beş temel aşamadan geçmektedir (Aaker, 1996, s. 340-349 

):  

1- Stratejik Marka Analizi Safhası: Bu aşamada kentin mevcut durumuna ilişkin 

araştırmalar yapılmaktadır. Kentin zayıf ve güçlü yönleri, fırsat ve tehditlere ilişkin 

bir analiz yapılmaktadır. Güçlü yönler üzerinde durularak kentin rakiplerinden farklı 

olmalarını sağlayacak planlamalar yapılmaktadır. Bu aşamada marka kimliğinin alt 

yapısı oluşturulmaktadır. 

2- Marka Kimliğini Oluşturma Safhası: Markanın farklılaşmasını sağlayan marka 

kimliği kente kazandırıldığı aşamadır. Bu aşamada kenti ortaya çıkaran değerler 

etkin bir mesaj stratejisiyle hedef kitleye ulaştırılmaktadır. Bu bağlamda kentin net 

ve akılda kalıcı şekilde slogan, logo gibi görsel kimlik çalışmaları yürütülmektedir. 

3- Marka Değeri Oluşturma Safhası:  Kentin tarihsel, kültürel, doğal güzellikleri, 

başarılı olduğu sektörler gibi tüm kendine özgü güçlü yönleri ile üstünlük 
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kazandırıldığı aşamadır. Marka değerinin oluşabilmesi için kentin, yatırımcılar, 

turistler ve diğer hedef kitlelere cazip hale getirildiği aşamadır. 

4- Konumlandırma Safhası: Bu aşamada kentin güçlü yönlerinin zihinlere kalıcı olarak 

yerleştirilmeye başlandığı aşamadır. Paris romantik, Las Vegas eğlenceli ve lüks,  

Singapur egzotiklik olarak konumlanmaktadır. 

5- Uygulama Safhası: Uyumlu ve koordineli olarak kent kimliğinin ve konumlandırma 

stratejilerinin harekete geçirildiği aşamadır. Bu aşamada tüm faaliyetler kent içinde 

yer alan kurumlarca paylaşılmalı ve ortak bir uzlaşı ile sürdürülmelidir. 

Marka kent, iyi markalaşma süreci geçiren kentin talep edilebilirliğini sağlarken, kötü 

marka için tam tersi durum söz konusu olmaktadır. Bir kentin başarılı olmasının yanı sıra, 

kentteki altyapı, kent bilinci, yerel halkın kenti sahiplenmesi gibi birçok faktör önemli ölçüde 

etkili olmaktadır. Özellikle yerel halk ile yerel yönetim arasındaki bağ, bir kentin 

markalaşmasında anahtar rol oynamaktadır (Yükselen ve Güler, 2009, s. 22). Kent markalaşma 

sürecinin önemli unsurların başında mutlaka kentlerin kendilerine özgü marka hikâyeleri 

oluşturmaları ve bu hikâyenin yayılmasının sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan 

çalışmaların uzun vadeli akılda kalması ve konuşulan bir kent olması mümkün olmamaktadır. 

 

Kalkınma Ajansları Kavramı 

Ulusal kalkınmanın ayrılmaz parçası olan kalkınma ajansları, ülkede yer alan bölgelerin, 

teşvik programları ile ülke içindeki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaktadır. Kalkınma 

ajansları, merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları çizilmiş bir bölgenin sosyo-

ekonomik koşullarını geliştirme amacıyla Dünya'da 1930’lu yıllardan itibaren kurulmuşlardır 

(Avaner, 2005, s. 243). Özellikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve geri kalmış bölgeler 

kalkınma ajanslarının kurulmasında önemli olmuştur. 

Kalkınma Ajansı oluşumunda birkaç farklı dalga bulunmaktadır. 1950 ve 1960'lı 

yıllarda Avrupa ülkeleri ve belediyeler, bazıları belediye ve bazıları bölgesel düzeyde olmak 

üzere çeşitli kalkınma ajansları kurulmuştur.		1960'lı ve 1970'li yıllarda Kuzey Amerika'da, eski 

sanayi bölgelerinin yeniden yapılandırılmasına yardım etmek ve bütün kentler için yeni 

ekonomik gelecekleri teşvik etmek için ilk dalgalar kurulmuştur.  1980'ler ve 1990'larda Yeni 

Kalkınma Ajansları ve şirketler Doğu Asya'nın birçok yerinde, kısmen artmakta olan 

endüstriyel ve teknolojik gelişmelerle ve kısmen de nüfus artışına uyum sağlamak için 

yerleşimlerin ve kentsel gelişmenin daha hızlı bir şekilde oluşturulması için kurulmuşlardır. 
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Tablo 1: Avrupa Ülkelerinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kurulma Dönemleri 
  (Kaynak: Kayasu vd., 2003, s. 7) 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Avrupa’daki ilk kalkınma ajansları, 1950’den önce 

kurulmaya başlamıştır. Fakat 1980’lere kadar Avrupa’nın her tarafına yayılmadığı görülmüştür. 

Sonrasında Avrupa Birliği’nin etkisiyle neredeyse Avrupa ülkelerinin tamamına yayılmıştır. 

Türkiye açısından bakıldığında ise, kalkınma ajanslarının Helsinki zirvesinde gündeme 

gelmiştir. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonunca kurulması istenen Kalkınma Ajansları 2006 

yılında kurulmuş ve o yıldan bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalkınma Bakanlığı 

bünyesinde yer alan ajanslar ayrıca kendi ait kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır. Türkiye’de 

faaliyette bulunan 26 Kalkınma Ajansı Bulunmaktadır:  

 
İstanbul KA. Trakya KA. Güney Marmara KA. İzmir KA. 

Güney Ege KA. Zafer KA. Bursa, Eskişehir, Bilecik 

KA. 

Doğu Marmara KA. 

Ankara KA. Mevlana KA. Batı Akdeniz KA. Çukurova KA. 

Doğu Akdeniz KA. Ahiler KA. Orta Anadolu KA. Batı Karadeniz KA 

Orta Karadeniz KA. Doğu Karadeniz KA. Kuzey Doğu Anadolu KA. Serhat KA. 

Fırat KA. Doğu Anadolu KA. İpek Yolu KA. Karacadağ KA. 

Dicle KA. Kuzey Anadolu KA.   

  

Tablo 2: Türkiye’de Faaliyette Bulunan Kalkınma Ajansı Listesi 
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Bölgesel kalkınma anlayışı, bölgede mevcut olan doğal, ekonomik, kültürel ve 

teknolojik kaynakların kullanılması yoluyla, yerel fırsatlardan en üst düzeyde yarar sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu amaçla, yerel yönetimler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK), yerel 

istihdam büroları, sosyal taraflar, eğitim ve öğretim kurumları, yerel politikacılar ve finans 

çevreleri gibi aktörler bir arada çalışmaktadır. Bu yaklaşım, yerel ve bölgesel gelişme 

stratejilerinin önemli bir aracı olan “küme” oluşumunun da çekirdeğini oluşturmaktadır (DPT, 

2004, s. 20).  

Ajansların temel hedefleri; turizm stratejisi oluşturmak, yatırım sağlamak, bölgenin 

kullanılmayan potansiyelini değerlendirmek, turizm çekim bölgeleri oluşturmak, bölgenin 

gerek ulusal gerekse uluslararası arenada tanıtımını yapmak, alternatif turizm faaliyetlerini 

çeşitlendirmek ve kentsel ölçekte markalaşmayı sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda her 

ajans kendince kentsel ölçekte markalaşma stratejisi hazırlamak, marka kentler oluşturmak, 

turistik ürün üretmek, bölgenin kültürel değerlerini keşfetmek, kent turizmini geliştirmek, varış 

noktalarında markalaşmak, bölge tanıtım gezileri düzenlemek gibi birçok hedef belirlemektedir 

(Özkul ve Demirer, 2012, s. 174). Bu hedeflere ulaşmak için kentte yer alan tüm kamu ve özel 

kurumları bir araya getirerek işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamaktadır.  

 

Kent Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü 

Araştırma Amacı 

Bu araştırmanın amacı, İzmir’in kent markalaşması sürecinde İzmir Kalkınma 

Ajansı’nın rolünü yüzyüze görüşme ve doküman incelemeleri ile elde edilen bulguları 

sistematik bir şekilde ortaya koymaktır. 

Araştırma Yöntemi ve Kısıtlılığı 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma konusu itibariyle bütünsel 

ele alınması gereken, algıların ve düşüncelerin derinlemesine betimlenmesini gerektiren bir 

konu olması sebebiyle nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada veriler, nitel 

araştırma tekniklerinden doküman incelemesi ve görüşme yoluyla elde edilmiştir. Doküman 

analizi sosyal bilimlerde yaygın olarak tercih edilmekte, önemli bilgi kaynağı olarak 

görülmektedir. Nitel araştırma tekniklerinden biri olan görüşme, amaca yönelik belli soruların 

belirlenen kişilere sorulduğu ve cevapların alındığı bir yöntemdir. Görüşmede sorulması 

planlanan sorular önceden hazırlanmış olmasına rağmen görüşmenin akışına bağlı olarak ta 

yeni sorular sorulmuştur. Bu sebeple görüşme yarı yapılandırılmış bir formatta 

gerçekleştirilmiştir. 
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Görüşme ve doküman yoluyla elde edilen bilgiler betimsel analize tabi tutulmuştur. 

Nitel araştırma yöntemleri arasında verilerin, sistemli bir şekilde çözümlenmesi konusunda 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu yöntemde görüşmecinin görüşüne ve dokümanın içeriğine sadık 

kalınarak, metin alıntısının yapılabildiği betimsel bir yaklaşımla veriler sunulmaktadır. 

Betimsel analiz, nitel çözümlemelerde yer alan kelimelere, ifadelere, kullanılan dile, 

diyalogların yapısına ve özelliklerine, kullanılan sembolik anlatımlara ve benzetmelere 

dayanarak tanımlayıcı bir analiz yapılması olarak da açıklanmaktadır (Kümbetoğlu, 2005, s. 

154). Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmektedir.  

Kent markalaşmasının birden fazla kurumla ilişkili olmasına rağmen sadece bir kurum 

üzerinden yürütülmesi kısıtlılıktır. Araştırma sadece yöneticiler üzerinden yürütülmesi de diğer 

bir kısıtlılık olarak görülmektedir. Türkiye’de birçok ilde kalkınma ajanslarının olmasına 

rağmen sadece İzmir’deki kalkınma ajansını incelemek ve diğer kalkınma ajansları ile 

görüşülememesi de kısıtlık oluşturmaktadır. 

Araştırma Sorusu 1. İzmir Kalkınma Ajansı’nın şehrin markalaşması için yürüttüğü 

sistematik ve stratejik yöntemler var mı? 

Araştırma Sorusu 2. İzmir Kalkınma Ajansı İzmir’e yönelik yatırımların artması ve 

turizmin gelişmesi için ne tür faaliyetler yürütmektedir? Yatırımlar konusunda hangi sektörlere 

yoğunlaşmaktadır? 

Araştırma Sorusu 3. İzmir Kalkınma Ajansı şehrin tanıtılması için neler yapmaktadır? 

Araştırma Sorusu 4. İzmir Kalkınma Ajansı’nın İzmir’i farklı kılacak kimlik çalışmaları 

ve diğer faaliyetleri nelerdir? 

Araştırma Sorusu 5. Yapılan faaliyetlerin ne tür katkısı olmaktadır? Bu faaliyetlerin 

verimli olup olmadığı nasıl ölçümlenmektedir? 

Örneklem seçiminde tesadüfi olmayan örnekleme metodunun bir türü olan kararsal 

örnekleme metodu seçilmiştir. Kararsal örneklem metodunda araştırmacı, uygun gördüğü ana 

kütleyi kendi iradesiyle seçebilmektedir. İzmir şehrinin markalaşması sürecine öncülük eden 

ve bu bağlamda stratejik çalışmalar başlatan İzmir Kalkınma Ajansı örneklem olarak 

seçilmiştir. Araştırma kapsamında İZKA Tanıtım ve Dış İlişkiler Birim Başkanı Nazlı Kayı ve 

İZKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı M. Sencer ÖZEN ile 25.04.2017 Salı günü saat 16.00’da 

görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma Bulguları ve Yorumlar 

            İzmir Kalkınma Ajansı Kısa Tarihçe 

25 Ocak 2006’da 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun” kabul edilmiş, 8 Şubat 2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2006/10550 

sayılı kararnamesi 6 Temmuz 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve İzmir ili 

merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde İzmir Kalkınma Ajansı kurulmuştur†. 

İzmir Kalkınma Ajansı karar organı olan yönetim kurulu; İzmir Valisi, İ. Büyükkent 

Belediyesi Başkanı, İ. Ticaret odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum 

kuruluşlarından seçilen 3 temsilciden oluşmaktadır.  Bu yönetim kurulu,  İzmir’in markalaşması 

sürecinin İZKA tarafından yürütülmesine karar vermiştir. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 

2011 yılında şehrin markalaşması ile ilgili ilk stratejik çalışma başlatıldı. Bu sürecin yürütücüsü 

olarak Art Ajans seçilmiştir. Böylelikle uzun araştırmalar sonucunda İzmir Kentsel Pazarlama 

Stratejisi Planı hazırlanmıştır. İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı çerçevesinde ilk adım 

olarak İzmir ve ilçelerinde, Türkiye’de 17 kentte ve dünyada 10 ülkede toplam 3687 kişiyle yüz 

yüze, telefonla anket, video röportaj, online anket yöntemleriyle görüşülmüştür. Şehrin nasıl 

konumlanacağı hususunda çalışmalar yapılmıştır. Stratejik planlama sonucunda İzmir’in diğer 

kentlere oranla yüksek potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Fakat tanıtım ve koordinasyon 

eksikliğinin olduğu, ortak ve düzenli bir iletişim dilinin olmadığı tespit edilmiştir. Diğer bir 

sorun olarak da İzmir’in; Roma, Atina, Selanik, Dubrovnik Floransa ve Barselona gibi 

bölgedeki kentler içerisinde yeterince farklılaşamaması önemli sorunlar arasında 

görülmektedir. 

Stratejik çalışma sonucunda 171 eylem planı oluşturuldu. Bu eylem planı paydaş olan 

kurumlara paylaştırıldı. Fakat bu eylem planının hepsi gerçekleşemedi. Bu plan çerçevesinde 

İZKA’ya bu bağlamda daha çok tanıtım ayağı görevi verildi. Bu bağlamda kenti tanıtan ve 

interaktif bir özellik taşıyan http://www.visitizmir.org/tr sitesi kuruldu. Bu site içerisinde deniz, 

tarih, alışveriş, spor, yatırım, sağlık turizmi, gastronomi, eğitim, ekoturizm, el sanatları ve inanç 

ile ilgili İzmir’e dışarıdan gelenleri bilgilendiren içerik başlıkları yer almaktadır. 

 

																																																													
†	İzmir	Kalkınma	Ajansı	resmi	web	sitesinden	alınmıştır.	
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Şekil 1: Strateji Özet Üçgeni 
(Kaynak: İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı, 2011, s. 67) 

 

İzmir’in markalaşması için sistematik yöntem ve stratejiler ile oluşturulan kentsel 

pazarlama stratejik plan doğrultusunda belirlenmiş ve hareket edilmiştir. Öncellikle turizm ve 

yatırım tanıtımları üzerine çalışmalara odaklanılmıştır. Bu doğrultuda fuar çalışmaları 

üzerinden tanıtımlar öncelikler verilmiştir. Bu doğrultuda görsel kimlik çalışması yapılarak 

boncuklu İzmir logosu hazırlanmıştır. Tanıtımlarda kullanılmak üzere broşürler ve Advertorial 

filmler oluşturuldu. 

 

Turizm ile ilgili Alt Temalar Görüşme Doküman Hepsi 

Alt Tema 1: Deniz, Kum, 

Güneş Turizmi 

X X ü  

Alt Tema 2: Tarih ve Kültür 

Turizmi 

X X ü  

Alt Tema 3: İnanç Turizmi  X  

Alt Tema 4: Kongre Turizmi  X  

Alt Tema 5: Sağlık Turizmi  X  

Alt Tema 6:Gastronomi  X  

 

Tablo 3. Turizme ilişkin Tematik Çözümleme 

 

Tablo 2’de yer alan alt temalara bakıldığında deniz-kum-güneş, tarih ve kültür turizmi 

vurgulanmaktadır. Diğer alt temalara bakıldığında görüşmede geçmemesine rağmen inanç, 

kongre, sağlık ve gastronomi dokümanlarda yer almaktadır. Araştırmalara bakıldığında da 
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özellikle turistler nezdinde İzmir deniz-kum-güneş şehri olduğu, tarihi ve kültürel yönden 

zengin olduğu düşünülmektedir. Turizmin gelişmesine yönelik çalışmalarda ise İZKA her yıl 

fuarlar belirlenmekte ve faaliyet planına yazılmaktadır. Bütün kuruluşlara davet 

göndermektedir. Stantlar alınarak turizm işletmelerinin ücretsiz olarak tanıtım yapmalarına 

imkân verilmektedir. Diğer taraftan Fam Trip‡  uygulaması ile ilgili bölgelerden insanlar davet 

edilmektedir. Bu kapsamda yazarlar, bloggerlar ve turizm acentaları davet edilerek ücretsiz 

olarak ağırlanmaktadır. Özellikle sanatçı ve yazarların çalışmalarında İzmir’e yer vermeleri, 

turizm acentalarının da dışarıda tanıtım yapmaları amaçlanmaktadır. Konsorsiyum olarak 

yapılan görüşmeler ve analizler neticesinde, İzmir’in daha çok gelir düzeyi yüksek gruba hitap 

eden premium ve butik turizmi ön plana çıkaran kent olması gerektiğine karar verilmiştir. 

Yatırımcıyı desteklemek ve yeni yatırımcılar çekme konusunda 2008 yılından itibaren 

başlayan süreçte ilk olarak yerel yatırımcılara destekler sağlanmıştır. Sonraki aşamada 

uluslararası yatırımcı çekmek adına yatırım-tanıtım çalışmaları başlatılmıştır. İlk yıllarda bu 

çalışmalar tüm sektörlere yönelik iken sonrasında İzmir için en uygun sektörlerin ve bu 

doğrultuda bu sektörlere en uygun yapıdaki ülkelere gidilmesi ve tanıtımların yapılması 

gerektiğine karar verilmiştir. Sektör analizleri ve bölgesel araştırmalar sonucunda yenilenebilir 

enerji ve bilgi iletişim teknolojileri sektörleri seçilmiştir. Bu bağlamda İzmir’in marka imajına 

yönelik olarak yeşil ve çevreci kent imajının öne çıkarılmasına karar verilmiştir.  

 

Yatırımla ilgili Alt Temalar Görüşme Doküman Hepsi 

Alt Tema1: Ağır Sanayi    

Alt Tema 2: Rüzgar Enerjisi X   X 

 

ü  

Güneş Enerjisi X X ü  

Turizm X             X  

Bilgi İletişim Teknolojileri    

Lojistik  X  

Tarım  X  

 

Tablo 4: Yatırım Alanlarına İlişkin Tematik Çözümleme 

 

																																																													
‡	Fam	Trip:	Tanıtım	gezisi,	İşveren,	turizm	yönetimi	veya	operatör	tarafından	gezi	personelini	bir	destinasyon	
veya	sefere	ve	sunulan	hizmetlere	aşina	kılmak	için	düzenlenen	gezi.	
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Turizm sektörü dışında İzmir’in yenilenebilir enerji sektörüne odaklanması gerektiği 

belirtilmektedir. Özellikle rüzgâr enerjisinde Çeşme Alaçatı bölgesinde sörf merkezleriyle ve 

rüzgâr tribünlerinin sıklıkla görülmeye başlanması rüzgârı İzmir’in simgelerinden biri haline 

getirmektedir. Yenilenebilir enerji konusunda Enercon ve TPI Composites şirketleri İzmir’de 

üretim yapmaktadır. Sanayi çalışmalarının dahi enerji sektörüyle ilişkili olması gerektiği 

düşünülmektedir. Özellikle ağır sanayinin İzmir için, hem turizm hem de tarım açısından tehdit 

olması nedeniyle uygun görülmemektedir.  Lojistik alanı ve devlet tarafından tanıtılması 

gerekçesiyle lojistik sektörüne yönelik tanıtıma çok fazla yer verilmemektedir. Tarım alanında 

ise özellikle işlenebilir tarımın İzmir için farklılaştırıcı bir alt sektör olacağı vurgulanmaktadır.  

 

MW        

1200 431,5       

1000  79, 8      
923, 6 

800       Mevcut Güç 
759,2   

600   12,5    İnşa Halindeki Güç 
574, 9  

400        
364,5 

 

295,03 

200        

 İzmir Balıkesir  Manisa Hatay Çanakkale   

 

Tablo 5: Rüzgar Enerji Santrali Kurulu Mevcut ve İnşa Halindeki Güç Durumu 
(Kaynak: TÜREB İstatistik Raporu, 2016, s. 14) 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere Türkiye’de mevcut ve inşa halindeki Rüzgar Enerji 

Santrallerine (RES) ilişkin en yüksek kapasiteye sahip iller sıralanmaktadır. Bu sıralamaya göre 

İzmir 759 megawatt mevcut gücü ile Balıkkesir’den sonra en yüksek güce sahip olduğu 

görülmektedir. Fakat inşa edilmesi planlanan projelere bakıldığında ve toplam olarak 

bakıldığında birinci sırada yer almaktadır. Bu verilere dayanarak İzmir’in sektör olarak rüzgâr 

enerjisine odaklanmasını doğru olduğu söylenebilmektedir. 
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İzmir Kalkınma Ajansı, yenilenebilir enerji alanında yatırımcı çekmek için fuarlarda 

stand açarak, panellere ve konferanslara konuşmacı olarak katılarak çeşitli tanıtım faaliyetleri 

yürütmektedir. Diğer taraftan roadshow§  denilen tanıtım turları düzenlenerek tek tek firmalar 

ziyaret edilmektedir. İzmir’in doğal güzelliklerinin yanı sıra sektörel bilgileri, yatırım ortamı 

ve iklim anlatılmaktadır. Bu bilgiler ayrıca www.investinizmir.com web sitesi adresinden ve 

investinizmir adıyla açılan hesapla Facebook ve Twitter hesaplarıyla yapılmaktadır. Diğer 

taraftan mevcut yatırımcıların gittikleri ülkelerde İzmir’i anlatmaları için Aftercare 

Memnuniyet Programları yapılmaktadır. Düzenli olarak bu firmalarla iletişime geçerek 

yaşadıkları sorunlar varsa onların sorunlarının çözülmesi konusunda çalışmalar 

yürütülmektedir. Sorunlar yaşayan yatırımcıların gelecekte yatırım yapmayı düşünen 

potansiyel yatırımcılar için de sorun teşkil ettiği düşülmektedir. 

Yapılan tanıtım faaliyetleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ile işbirliği çerçevesinde 

hava limanından şehre gelenlere memnuniyet anketleri yapılarak ölçümlenmektedir. Anket 

sonuçlarında İzmir’i fuar tanıtımlarında duyduklarını belirten katılımcıların oranının arttığı 

görülmektedir. Bu bağlamda fuar üzerinden yapılan tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlar 

verdiği söylenebilmektedir. Fuarlarda tanıtım ödüllerinin alınması, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nden alınan verilere, turist ve yatak sayıları ile ölçümlemeler yapılmaktadır. Fakat 

yapılan çalışmaların etkisinin ülkenin genel durumu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle ülkemizdeki terör eylemleri ve komşu ülkelerdeki iç savaşlar bu etkinliklerin etkisini 

azalttığı belirtilmektedir. 

 

Sonuç 

Küreselleşen dünyada kentlerin, yatırımcı, turist, nitelikli iş gücü gibi önemli unsurları 

çekmeleri için markalaşmaları gerekmektedir. Kent markası kavramı ve kentlerin markalaşma 

istekleri her geçen gün ivme kazanmaktadır. Bu sebeple kent yönetiminde yer alan kamu 

kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, ticaret odaları, kalkınma ajansları, meslek 

odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları kentin markalaşması için çeşitli çalışmalar 

yürütmektedir. Bu bağlamda kalkınma ajansları; yatırımcı çekme, kentin turistik olarak 

tanıtmak, sektörel çalışmalar yapmak gibi kentin gelişimi için yaptığı faaliyetler ile 

markalaşmaya önemli katkılar sağlamaktadır. 

																																																													
§  Roadshow: önceden belirlenmiş noktalara gidilerek hedef kitleye doğrudan ulaşma, ürün ya da hizmetlerinizi 
yüz yüze tanıtma ve yaşatma imkânı sağlayan turlar. 
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Bu çalışmada, İzmir Kalkınma Ajansı’nın İzmir’in markalaşması adına yaptığı 

çalışmalar yer almaktadır. Araştırmada İZKA’nın markalaşma sürecine öncülük ettiği, bu 

süreçte araştırmalar yaparak sistematik markalaşma stratejisi oluşturduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı oluşturulmuştur. Bu planda İzmir’in güçlü 

ve zayıf yönleri saptanarak 171 eylem planı oluşturularak bu eylemlerin yürütücülüğü kentte 

yer alan diğer kurumlara paylaştırılmıştır. İZKA ise bu süreçte tanıtım, yatırım çekme 

sorumluluğunu üstlenmiş ve diğer tüm faaliyetlerin koordinasyonu sağlamıştır. Tanıtım 

konusunda görsel kimlik çalışmaları yapılmış, bloggerlar, sanatçı gibi kişiler fam trip 

uygulamaları ile davet edilmiş ve fuarlarda stantların yanı sıra önemli fuar organizasyonlarına 

İzmir kentini anlatmak üzere konuşmacı olarak katılmışlardır. Bu çalışmalar İzmir kentinin 

marka tanınırlığına katkı sağladığı söylenebilmektedir. 

Diğer taraftan İZKA yaptığı çalışma ile sektörel olarak konumlandırma çalışmaları 

yaparak İzmir’in yenilenebilir enerji ve bilgi iletişim teknolojileri ile öne çıkan bir kent olması 

için çalışmalar yürütülmüştür. Bu bağlamda fuarlar, panel organizasyonları ve roadshow 

uygulamaları ile bu sektörlerin gelişmesi için tanıtım faaliyetlerini sürdürmüştür. Böylelikle bu 

sektörlerde yer alan şirketlerin İzmir’e yatırım yapmaları için çeşitli teşvik çalışmaları 

yapılmıştır. Bu çalışmalar kentin sektörel anlamda marka imajının oluşturulmasında önemli rol 

oynamaktadır.  

İzmir Kalkınma Ajansı’nın, İzmir’in markalaşma çalışmalarının ilk aşamasından 

günümüze kadar aktif bir şekilde yer aldığı, bu bağlamda araştırmalardan hareketle geniş 

kapsamlı stratejiler oluşturduğu ve bunları titizlikle yerine getirmeye çalıştığı 

söylenebilmektedir.Kalkınma ajansları, kentlerin markalaşmasına öncüllük etmesi, kentte yer 

alan diğer kurumları ortak bir marka kent hedefinde toplamaları ve sürecin koordinasyonunu 

sağlamaları, faaliyetlerin takip edilerek başarı ve başarısızlığının ölçümlenmesi rollerini 

üstlenmeleridir. Diğer taraftan kentlerdeki en güçlü kurumların başında gelen yerel yönetimler 

ve kamu kurumları markalaşma konusunda kalkınma ajanslarıyla birlikte hareket etmelidir. Bu 

paydaşlar, ortak stratejilere ve konseptlere uygun olarak kentin fiziksel ve mimari yapılarını 

düzenlemeleri, belirlenen sektörlere öncelik vermek ve yatırımların artırılması, hedefler 

doğrultusunda turizm faaliyetlerini yürütmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan markalaşma 

çalışmalarının kentte yaşayanlar tarafından kabul görüp görmediğine dair sürekli olarak 

sorgulamalar yaparak memnuiyet odaklı çalışmalar yapmaları gerekmektedir. 
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