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ÖZET 

 

  

Her şeyin hızlı gelişip tüketildiği günümüzde insanoğlunun var olanla yetinmeyip daha iyi ve 

farklı olanı arama gereksinimi tüketimde ve hizmet sektöründe markayı aratmıştır. Bundan hiç 

şüphesiz kent yönetimleri de nasibini alıp kentlerde markalaşma yoluna gitmiştir. Bu markalaşmanın 

temelinde kent imajını yani kent kullanıcılarının, tüketicilerinin, yaşayanlarının o kente dair marka 

algısını ve çağrışımların bütününü ön plâna çıkarmışlardır. 

Bazı kentler turizmiyle, gastronomi olan yemek kültürüyle, doğal güzellikleriyle, modern 

yaşam koşullarıyla, üniversiteleriyle bazıları da sahip olduğu jeopolitik konumuyla markalaşmaya 

gitmiştir. Esenler için ise cazip gelecek marka kent fırsatı, ticaret ulaşım yolları, sınırları içinde 

bulunan ticaret merkezlerine (Tekstilkent, Giyimkent) ve üniversitesiyle ön plana çıkabilecek alt 

yapıya sahip olmasıdır. 

Bu araştırmamda Esenlerin sahip olduğu imkânlarla marka kent olma durumu hedef olarak 

belirlenmiştir. Çalışmamda teorik olarak marka ve kent markalaşması kavramı üzerinde durulmuştur. 

SWOT analizinin incelenmesi ve bu SWOT analiziyle Esenler kentinin markalaşma adına 

üstünlükleri, fırsatları gibi olumlu yönlerinin yanı sıra, zayıflıkları ve tehditleri belirlenmiştir. 

 

. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Kent Markalaşması, Esenler, SWOT Analizi. 
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ABSTRACT 

 

  Everything is so fast developed and consumed by human beings today are better satisfied 

and search requirements that differ in consumption has called on the services brand . It is 

undoubtedly destined to take the city in the city administration has gone the way of branding . This 

branding based on their interests , ie the city 's urban image of the consumers living in the city that 

the whole of the brand perception and connotation to the fore. 

 Some cities with tourism, gastronomy with some of the food culture , some with natural 

beauty , some with modern living conditions , some of which have gone on branding the geopolitical 

situation in some of the university . Esenler the city attractive opportunity for future brand , trade 

access roads, shopping centers within the boundaries ( Tekstilkent and Giyimkent ) and have the 

infrastructure to be at the forefront of the university . 

 At Es me who have this study , the objective situation that city brand . In my work as a 

theoretical concept and the brand focuses on the concept of city branding . Examination of the SWOT 

analysis and SWOT analysis of the Es who rule on behalf of city branding , weaknesses, opportunities 

and threats are identified. 

 

 

Keywords: Brand , City Branding , Esenler city , SWOT Analysis. 
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             BİRİNCİ BÖLÜM:GİRİŞ 

1.GİRİŞ 

 Kentleri diğer kentlerden ayırt etmemizi sağlayan kendine özgü güzelliği, kalitesi, 

etkileyiciliği ve yaşanılabilirliği vardır. Önemli olan, yönetilenlerin ve yöneticilerin ortak paydada 

birleşip vizyon belirleyerek kentin o özelliğini dışa vurması için gereken çalışmaları yapmalarıdır. 

Kentlerin bünyesel farklılıkları sadece kültürel, tarihsel, coğrafi özeliklerinden veya medeniyet 

düzeylerinden kaynaklanmamaktadır. Aynı medeniyet ailesi içinde ve aynı gelişmişlik düzeyindeki 

kentlerde de azımsanmayacak oranda biçimsel, sosyal ve kültürel farklılıklar söz konusu 

olabilmektedir (Taşçı, 2012: 26). Bu farklılıklar yerel yönetimlerin etkisiyle kentin pazarlanması ve 

markalaştırılmasıyla da ortaya çıkar. 

Markalaşmak büyük ölçüde ön plana çıkmayı, bayraklaşmayı ve fark edilmeyi temsil 

etmektedir. İlk bakışta ekonomik ve materyalist çağrışım uyandıran markalaşma aslında refah ve 

sosyal, siyasi saygınlık üretme yöntemidir. Yeryüzünde 2 milyon 700 binden daha fazla şehrin 

bulunduğu ve günümüzün küresel ekonomik ve siyasi koşullarının hiper-rekabet gerektirdiği göz 

önüne alındığında bir şehir için markalaşmanın büyük çaba ve stratejik planlama gerektirdiği açıktır. 

Markalaşma konusunda dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri logo ve slogan tuzağına 

düşmemek, markalaşmayı logo ve slogan üretmek ve reklam yapmak kadar basit bir iş olarak görme 

yanılgısına düşmemektir. Yapılacak ilk iş şehrin tanınması için strateji üretmek olmalıdır. Bunun için 

de öncelikle şehrin cazibesini kaybetmesine neden olan, ya da onu itici hale getiren unsurları ortadan 

kaldırmak; şehre ait insan kaynağının onu gönülden sahiplenmesini sağlayan önlemleri almaktır 

(www.tasam.org). 

 Kentler gerek kendi paydaşlarının gerekse ülke ekonomisi için önem yaratmak amacıyla daha 

fazla insan ve ürün akımının olması için yeni yöntemler ve metotlar geliştirmektedirler. Kentler, iş 

dünyasında geniş yer bulan pazarlama kavramından ve pazarlama biliminin geliştirdiği 

uygulamalardan faydalanarak farklılığını ve cazibelerini artırmaya çalışmaktadırlar. Bu gelişmeler 

kentlerin daha da bilinçlendiğini göstermektedir (Apaydın, 2011:v-vı). Bu bağlamda kent 

markalaşmasının gerekliliğini vurgulamamız mümkündür. 

Daha çok öğrenci, turist, yatırımcı, işletme ve iyi eğitimli insan çekmek için şehirler arasında 

yaşanan yoğun rekabet, şehirleri güçlü bir kimlik imajı oluşturmaya itmiştir. Şehirler güçlü kimlik 

geliştirerek tutundurma girişimlerini etkinleştirirler. Şehirlerin güçlü ve sevilen bir kimliğe sahip 

olması, şehir sakinlerinin şehirle özdeşleşme duygusu geliştirip şehri benimseyerek şehrin elçisi gibi 

şehrin tanıtımına katkıda bulunmalarını sağlamaktadır (Apaydın, 2011:156) .  
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1.1.Problem 

 Markalaşma yolunda ilerleyen Esenler gelişip daralan İstanbul’un yeni ticaret yolları konumu 

açısından ciddi bir öneme sahiptir. Bu önemi de kentin ekonomik yapısını değiştirebilir. 

Daha önce hep olumsuzluklarla ve polisiye olaylarla gündeme gelen Esenler, en güzel sosyal 

projeler üreten ilçe olarak anılmaya başlanıp algı değişikline uğramıştır. 

             Bu çalışma ile Esenler’in sosyo-ekonomik yapısı ve mevcut yerel yönetimin markalaşma 

yolunda ilerlemesinin Esenler ilçesine etkileri incelenerek değerlendirilecektir.  

1.2.Amaç 

Bu çalışmada örnek kent olarak belirlenen ve daha önce olumsuzluklarla algılanan Esenler, 

günümüz rekabet ortamında diğer kentlerden farklı kılan temel değerleri, üstünlükleri ve fırsatları 

belirlenerek yerel yöneticilerin ve halkın işbirliğiyle kentin pazarlanması ve markalaşmasına bilimsel 

analiz sonuçlarıyla ışık tutulması sağlanacaktır. 

1.3.Önemi 

 Esenler, İstanbul gibi marka bir şehrin sınırları içinde yer alan kent olması. 

 Esenler, İstanbul’a karayoluyla gelen yerli turistleri karşılayan, uğurlayan İstanbul 

adına ilk ve son izlenimlerin edinildiği jeopolitik konum açısından önem arz eden kent 

olması. 

 Esenler, Türkiye’nin ve Dünyanın diğer ucundan, ilim irfan öğrenmek için gelen 

öğrencilere, bilim yuvası olan; Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa kampüsünü 

sınırları içinde barındırması. 

 Esenler yerel yönetiminin sadece İstanbul ilinde değil tüm Türkiye’de ilk olma özelliği 

taşıdığı projeleriyle Esenler’in algısını olumlu yönde değiştirmesi Esenler’in 

Markalaşmasını zorunlu kılmıştır.  
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1.4. Yöntem 

Araştırmada verilerin toplanması, nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman 

incelemesiyle toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili 

bir şekilde kullanılması gereken önemli bulgulardır. Bu tür araştırmalarda, araştırmacı ihtiyacı 

olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan toplayabilir. Bu anlamda doküman 

incelemesi, araştırmacıya, zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayacaktır. Herhangi bir kurum 

üzerinde çalışmak isteyen araştırmacı şu tür dokümanlar veri kaynağı olarak kullanılabilir: yıllık 

kurum raporları, halkla ilişkiler dokümanları, basın açıklamaları, muhasebe kayıtları, misyon 

tanımı, stratejik planlar, pazarlama strateji dokümanları, kurum içi ve dışı yazışmalar, resmi 

belgeler, kurum içi yazılı kural ve yönergeler, insan kaynakları stratejileri, iş tanımları, bölümler 

arası yazışmalar, yazılı basın, magazin, dergi ve kitaplar doküman analizine konu edilebilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008:188). 

Doküman İncelemesinin güçlü yönleri (Yıldırım ve Şimşek, 2008:190): 

 Kolay ulaşılamayacak özneler 

 Tepkisel olmaması 

 Uzun süreli (zamana yayılmış analiz) 

 Örneklem büyüklüğü 

 Bireysellik  

 Özgünlük 

 Göreli düşük maliyet 

 Göreli düşük nitelik 

 

Bu araştırmada, doküman incelemesine ihtiyaç duyulan tüm veriler için; Esenler Belediyesinin 

yılık faaliyet raporları incelenmiş, Esenler Belediye’sinin resmi internet sitesinden 

faydalanılmış ve gerekli görüldüğünde yetkili kişilerden bilgi talep edilmiştir. Bu çalışmada 

araştırmada kullanılacak bulgular ortaya çıkarıldıktan sonra sonuçlar SWOT analizi 

yönteminden faydalanılarak değerlendirilip yorumlanacaktır. Araştırmada bu yöntemin seçiliş 

sebebi; kentin sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları belirlenip ileride elde edilebilecek fırsatların 

veya oluşabilecek tehditlerin ortaya çıkmasına bilimsel olarak ışık tutmaktır. 

 

            1.5.Kapsam  

Araştırma kapsamında literatür taraması yapılarak Türkiye’de markalaşmada ön plana çıkmış 

kentlerin zaman içerisindeki markalaşmaları incelenerek, Esenler kentinin markalaşmasının yönetilen 

ve yönetenlerin işbirliğine dayandığı görülür. 
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1.6.Sınırlılıklar 

Bu çalışmada yalnızca Esenler yerel yönetiminin yaptığı ve yapacağı projeler anlatılıp Esenler 

üzerindeki olumsuz ön yargı kaldırılarak, kentin değer, kültür, kalite ve pazarlama unsurları ve 

markalaşma süreci bu kapsamda incelenecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Marka Kavramı 

Üretici ile tüketici arasında onaylanmış, yazılı olmayan bir sözleşme olan marka, mal ve 

hizmetlere tanınırlık kazandıran birçok şeyin bileşiminden oluşmaktadır. Marka kavramı Türkçeye 

İtalyanca ‘’marca’’ kelimesinden girmiş olup, birçok kişi ya da kurumlar markayla ilgili kendilerine 

uygun kavramlar geliştirmişlerdir (Ercan vd. , 2011:4; Bişkin, 2013:6). 

 Aynı ya da farklı, çeşitli niteliklerde ve sektörlerdeki ürün/hizmetlerin birbirinden kolayca 

ayrılmalarını sağlayan, yapılan ürün/ hizmet dizaynları ve çalışmaları ile benzerlerinden 

farklılaştırılan, ürün ile birlikte, onu piyasaya sunan kişileri ve kurumları da tanımlayan, basım ve 

yayın yoluyla geniş kitlelere duyuran, tanıtan, onları başkalarının taklit etmesi ya da haksız 

davranışları karşısında ait olduğu ülkenin ya da uluslararası hukuk kurallarının çerçevesinde koruyan, 

isim, sözcük, sözcük grubu, harf, rakam, renk, şekil, ve dizayn bileşimine marka denir ( Aktuğlu, 

2004:15) 

Amerikan Pazarlamama Birliği marka kavramını, bir isletmenin veya bir isletme grubunun 

ürettikleri, pazarladıkları mal ve hizmetlerini tanımlamaya, tanıtmaya ve rakiplerinden ayırt etmeye 

yarayan, isim, kelime, simge, işaret, tasarım, resim ve bunların birleşmesinden ortaya çıkan bir kavram 

olarak tanımlar. Türk Dış Ticaret Mevzuatı'na göre, yine benzer bir tanımla, marka, bir isletmenin mal 

ve hizmetlerini başka bir isletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması şartıyla, kişi isimleri 

dahil özellikle kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajı gibi çizimle görülebilen 

veya benzer şekilde ifade edilen, baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işareti ifade eder. Bu iki ifadede 

ortak olarak ortaya çıkan iki önemli unsur; “rakip ürünlerden ayırt etme” ve “tanımlama” dır (Peker, 

2006:16). 

 Marka, markanın sembolik ve psikolojik yönünü ifade etmektedir. Markanın psikolojik yönü, 

ürünün tüketici gözündeki imajı, değeri ve kişiliği ile ilişkilidir, kısaca tüketicinin ürünü nasıl 

gördüğü, ürün hakkına neler düşündüğü ve hissettiği ile ilgilidir. Aslında günümüzde marka olmaktan 

kastedilen markanın bu yönüdür, yani tüketicinin ürün sahibi firmanın istediği şekilde hissetmesini 

sağlamak, tüketiciye ürünün değerli olduğu hissettirebilmek ve tüketici açısından marka sadakati 

oluşturabilmektir. Markanın psikolojik yönünü yaratmak ve yönetmek hem daha değerli hem de daha 

fazla zaman alan bir süreçtir (www.etkinpatent.com). 

İnsanların zihninde pozitif bir düşünce ve farklılık yaratmak, etkin olmak ve bunu zaman içinde 

sürekli olarak yapmak gerekir. Mevcut sunuma değer katarak ve farklılaştırarak,  bir hizmete yönelik 

talep arttırılabilir. Başarılı markalar güçlü duygulan çağrıştırırlar ve yüksek seviyede bağlılığı elde 

ederler. 2004 Yılında Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’na katılan CEO’lardan %59'u 

şirketlerinin pazar değerinin %40'dan fazlasını markaların oluşturduğunu belirtmişlerdir. Marka odaklı 

şirketler için bu oran daha da yüksek olacaktır (Erdil ve Uzun, 2010:3). 
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 Bir başka örnekte ise, Hacı Şakir markasıyla ilgilidir. Osmanlıda ilk sabunlar çift damgalıydı. 

Bu damgalarda müessesenin başında bulunan şahsın ismi yazılırdı. Hacı Ali ile Başlayan bu gelenek, 

sonrasında Hacı Şakir adıyla anlamını buldu. O dönemde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı çok 

olduğundan halk Hacı Şakir’i üstündeki anahtarlı şekil ile diğerlerinden ayırt eder ve ürüne ‘anahtarlı 

sabun’ derlerdi ve bu şekilde Hacı Şakir markasıyla zihinlerinde bağlantı kurup, kendilerine çağrışım 

yaparlardı. (Erdil ve Uzun, 2010:85). 

              

 

    Şekil 1: Markanın sembol ile çağrışım yapması 

   Kaynak: http://www.kobiden.com/haci-sakir,-yogurtlu-sabun-yapti-5204h.htm 

 

 En basit tanımla tanımlamak gerekirse marka aynı ürün veya hizmet grubu içinde bulunan 

ürün veya hizmeti diğerlerinden ayıran en önemli unsurdur. 

Marka malın önemli bir parçası olmakla beraber uygulamalarda markasız pek çok mal ve 

hizmetin satışa sunulduğu, görülmektedir. Ancak marka kavramı hem üreticiye hem de tüketiciye 

çeşitli yararlar sunmaktadır. Marka, üreticilere markanın taklitlerine karşı yasal olarak korunması, 

mal-tüketici arasındaki İletişimde etkinlik sağlanması konularında yardımcı olurken tüketiciye de 

prestij sağlama, koruma. satış garantileri, bakım olanakları vb. konularda faydalı olmaktadır. Marka 

çoğu zaman tüketici için malın bir çeşit sigortası. bir bakıma malın güvencesidir ( Aktuğlu, 2004:12). 

Ambler (1992) ise Markaya özgü pek çok farklı niteliği göz önünde bulundurarak şöyle bir 

çıkarım yapmıştır. Buna göre, markalama insanların satın aldığı ve memnun kaldığı ‘’nitelikler 

topluluğu’’ nun ortaya konulma biçimidir. Tüketici merkezli bir yaklaşımla marka değerlemesi, 

tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, beğeni ve eğilimlerinin belirlenmesinin yanı sıra, bunların tatmin 

edilmesine yönelik yapılan tüm girişimleri kapsar (Erdil ve Uzun, 2010:7). 
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Marka, bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi 

adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle 

görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işaret 

marka kavramını ifade etmektedir. Marka kavramı artık günümüzde bir değerler kümesini ifade 

etmektedir. Bu değerler kümesi üretilen bir malın ürün ya da marka olarak anılmasını sağlayan 

fonksiyonel ve sembolik değerlerden oluşmaktadır. Bu noktada ürün ve marka arasındaki fark ortaya 

çıkmaktadır. Her marka aynı zamanda bir ürün olarak adlandırılabilirken, her ürün bir marka olarak 

nitelendirilemez. Diğer taraftan bir firma için ürettiği şeyin “ürün” olduğunu söylerken, müşterinin 

açısından bakıldığında aldığı satın alınan şeyin “marka” olduğunu söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında 

ürünün üretildiği markanın ise yaratıldığı söylenebilir. Diğer yandan bir ürün zaman içinde değişim 

gösterirken; marka daha kalıcı olmaktadır. Örneğin McDonald’s ürünleri ülkeden ülkeye büyük 

farklılık göstermektedir. Hindistan’da daha fazla koyun eti ve sebze içeren, Avrupa’da ise domuz eti 

hamburgerleri vardır. Ayrıca sunulan içecekler de ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. Ancak 

McDonald’s markası ülkeden ülkeye değişmemekte farklı ülkelerde hep aynı kalmaktadır (Bakar, 

2011:2). 

Marka olma kavramı bundan 200 yıl önce, Josiah Wedgwood’un, ürettiği porselenlere kendi 

ismini basmasıyla başlamıştır. Daha sonra İngiliz soylularının bu ürünlere rağbet göstermesi de onu 

markalaştırmıştır. 1914’te motor sporlarının ün kazandığı bir dönemde Lionel Martin and Robert 

Bamford Aston Clinton’da yarış modelleri üreten küçük bir şirket kurdular. Daha sonra Aston Martin 

adını alacak olan şirketin amacı hacmi küçük ama hızlı ve yüksek kaliteli ürünler üretmekti. Şirket asıl 

ününü “James Bond” film serisi için tasarlanmış özel modellerle kazanmıştır. 1930’da Amerikan 

firması Procter & Gamble's tanıtım departmanı yöneticisi Neil McElroy, rekabet markaları ile başa 

çıkmak için belirli pazarlama stratejileri içeren “P&G marka yönetim sistemi’ni kurmuştur. 1940 

yılında California San Bernardina ilk arabaya servis restoranını açan Dick ve Mac McDonalds kısa 

sürede hızlı servis restoran zincirini kurmuş ve marka haline gelmişlerdir. 1971 yılında üç arkadaşın 

Avrupa gezisi sırasında ortaya çıkan bir fikirle bugün Starbucks adı altında işletilen kahve firması 

kurulmuştur. Üç arkadaşın Avrupa’da en iyi kahveyi sunan yer olmak amacıyla açtıkları kafeterya 

1987 yılında Howard Schultz şirketi devralarak Starbuck markasını ortaya çıkarmıştır. 1990’larda ise 

markalama sadece ürünlere değil, onu satan satıcıya da yansımaya başlamıştır. Örneğin; Victoria’s 

Secret. Günümüzde ise artık sadece ürünler ve satıcılar değil, kentler de markalanmaktadır 

(www.izto.org.tr). 

2.2.Markanın Önemi 

Markalar tanımayı sağlar ve tercih yaratır. Tüketiciler bir ürünü almak istediğinde, seçimlerine 

yön veren en önemli unsur,  ürünün taşıdığı marka ismidir. Marka isimleri bir ürünü diğerinden 

farklılaştırmayı daha kolay hale getirir. Yıllardır markalan alternatifleri artarken, marka hakkında daha 

bilgili olan ve haklarını öğrenen tüketicilerin gücü artmıştır. Tüketiciler markasız ürün /hizmet ile 
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karşılaştığında markalı ürün/hizmet hakkında daha çok bilgilidir ve markalı olanları seçme 

eğilimindedirler (Temporal. 2000; Erdil ve Uzun, 2010:14). Çünkü markalı ürünler kolayca 

tanınabilirler ve daha önce bu ürünü kullanıp seven tüketicilerin tekrar aynısını seçmesi doğaldır. 

Ayrıca markalar, tüketicilerin kullanıp beğenmediği bir markalı ürünü de tekrar satın almama 

konusunda da tercih yaparlar. Daha önceden kullandıkları veya başkalarının kullanıp tavsiye ettiği 

ürünleri marka sayesinde tanıyıp satın alırlar (Erdil ve Uzun, 2010:14). Farklı işletmelerde üretilen 

ürünlerin birçoğu birbirinin benzeridir. Bu ürünler arasında benzerlik söz konusu olduğu için, tüketici 

bunlar arasında farklılık aramaya gerek duymaksızın herhangi birini satın alır. Bu ürünlere  marka 

konulduğunda, konulan marka, ürüne bir kimlik, bir imaj kazandırır ve ürünün, diğerlerinden 

farklıymış gibi algılanmasını sağlar (Mızırakçı, 2011:13). 

Güçlü markalar, işletmelere rakiplerinden farklılaşma, rakiplerinden öne geçerek pazar 

paylarını arttırma gibi klasik yararlar sağlamanın ötesinde artık işletmelerin bilançosunda tek başına 

gösterilen bir aktif değer haline gelmektedir. Bundan dolayı firmalar için güçlü bir markaya sahip 

olmak en önemli amaçlardan biri haline gelmektedir. Ayrıca güçlü markalar inşa ederek pazar 

paylarını arttıran firmalar sadece kendi kurumlarına değil aynı zamanda ülkelerine de katma değer 

yaratmaktadır. Diğer bir ifadeyle güçlü markaların olduğu bir ülkede üretim, istihdam, ihracat ve milli 

gelir artmaktadır. Sonuç olarak bilinir ve değerli markalar yaratmak hem firmalar hem de ülkeler 

açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yurtdışı piyasalarda müşteri sadakati oluşturarak pazar 

paylarını koruyan markalar ait oldukları ülkelere güvenilir ve sürekli döviz sağlarlar. Bunun yanında 

ülke içinde de ekonomik canlılığı sağlayarak üretimin ve milli hasılanın artmasına katkıda bulunurlar. 

Ayrıca, güçlü markalar ait oldukları ülkeyle özdeşleşerek, olumlu bir ülke imajı oluştururlar. Daha 

doğrusu ait oldukları ülkelerin marka ülke olmasını sağlarlar. Örneğin; Rolex, Nestle, Nescafe ve 

Swatch gibi küresel markalar Konya kadar yüz ölçümüne sahip İsviçre’de hem ekonomik canlılık 

sağlamaktalar hem de İsviçre’yi marka ülke haline getirmektedir (Bakar, 2011:2-3) 

Markalar işlevsel özelliklerinin dışında yaşam biçimi, ifade ettikleri değerler gibi duygusal 

sebeplerden dolayı da tercih edilirler. Değişen kültürel yapı, ortaya çıkan ve vurgulanan alt kültürler, 

farklı yaşam tarzları, gelişen ve değişen satış ve pazarlama kanalları sonucunda standart ürünler sadece 

fonksiyonellik ile yeterli başarıya ulaşma şansını büyük ölçüde yitirmişlerdir. Artık belirli bir işleve 

sahip ürünü tüm kitlelere satabilmek için farklı yaşam tarzlarına ve kitlelere hitap eden farklı markalar 

oluşturmak, bu markaları uygun satış kanalı, reklam, reklam kanalı ve fiyat ile sunmak gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. Artık günümüzde emtia olarak ifade edilen en temel ürünlerden olan ekmek bile 

farklı tüketim gruplarına farklı markalar ile sunulmaktadır. Örneğin Uno markasının ‘Büyümek’ 

ekmeği çocuklara hitap etmekte, ‘Light’ ekmeği ise formunu korumak isteyenlere sunulmaktadır. 

Bazen tüketicilerin ürün özelliklerine göre mantık yürütmeleri mümkün olmamaktadır. Günümüzdeki 

ürün çokluğu ve her bir ürün ve marka ile ilgili yapılan reklamlar ve gönderilen mesajlar (TV 

reklamları, radyo, internet, dergiler, gazeteler, reklam panoları, sponsorluklar, sosyal sorumluluk 



9 

 

projeleri vd.) düşünüldüğünde tüketiciyi satın alma kararı alırken tereddütte kalabiliyor. Tüketiciler de 

bu karışık ve çok sayıda satın alma kararı vermesi gerektiği ortamda bir ürün alırken tanıdıkları, 

güvendikleri bilindik markaları tercih ederler. Tanınan, kalitesine ve ürün özelliklerine güvenilen ün 

yapmış markalar tüketicilere güven vererek onları riskli seçenekler yerine bildik ve tanıdık ‘güvenli 

limanlar’ oluşturarak kendilerine çekerler (Aydın, 2009:7-8).  

2.3 Marka İmajı 

 Marka imajı, Firmalar, örgüt yapılarındaki değişim süreci içerisinde orijinal markayı korumak 

ve markanın sağladığı avantajlardan yararlanmayı hedeflemektedir. Özellikle de gelecek dönemlerde 

de karlılıklarını devam ettirebilmek amacıyla markaların tüketiciler tarafından olumlu olarak 

algılanması ve pozitif marka imajını oluşturabilmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. İmaj bir dizi 

bilgilenme sonucunda oluşan imge olarak tanımlanabilmektedir. Objektif bilgiler ya da Objektif 

yargılardan oluşan imajın tutum ve davranışlar üzerinde belirleyici rolü bulunmamakla birlikte politika 

saptanmasından planlamaya, yürütülecek tanıtım eylemlerinden pazarlama faaliyetlerine kadar pek 

çok konuda etkili olmaktadır. imaj bireylerin zihninde; bilgilenme düzeyi, sahip olunan yargılar ile 

sunulan yararlar ve hizmetlerin etkileşimi sonucunda yavaş yavaş oluşmaktadır (Aktuğlu, 2004:33). 

 Bugünün pazarlarında, pek çok şirket, benzer ürün ve hizmetleri sunar. Esas olarak, bu 

pazarlar temel ihtiyaçlara dayanan ve minimum hizmet standartlar ile dahi yürütülebilen mal 

pazarlandır. Yani ürün ve hizmet bazında farklılaşma yaratmak ve bunu tüketicilere göstererek rekabet 

avantajı yaratmak gittikçe zorlaşmaktadır. Günümüzde markaların çoğu, marka olmanın bir gereği 

olarak, temel fonksiyonları yerine getirmektedir. Dolayısıyla markaların rekabet edebilmesi için temel 

fonksiyonları vurgulamak pek anlamlı görünmemektedir. Bu nedenle şirketlerin markalan için rakip 

markalardan farklı olduğuna dair tüketicileri ikna edeceği başka mesajlara ihtiyacı vardır. Tüketicilerin 

de o markayı satın alması için temel ürün niteliklerini sağlaması yeterli olmamaktadır. Tüketiciler 

markalarda fonksiyon, nitelik, fayda gibi temel özelliklerin olmasını bekler. Bu temel özellikler olmaz 

ise markayı seçmezler. Ancak bunlar markaya seçmek için yeterli değildir. Bu temel özellikler yanında 

markanın soyut birtakım özellikleri de taşımasını beklerler. Yani kendilerine psikolojik fayda ve statü 

sağlayan, toplumda yer edinmesine aracı olan, zenginlik, farklılık, üstünlük gibi pek çok göstergesi 

olan markalara sahip olmak isterler. Bütün bunlar marka imajını sağlayarak oluşturulur (Erdil ve 

Uzun, 2010:90). 

Markalarda tıpkı insanlar gibi imajlara sahiptirler. Tüm insanların çevresi ve tanıdıkları 

üzerinde bir yer ettiği imajı vardır. Bizi nasıl ve kim olarak tanıdıkları, bizimle ilgili fikirleri bizim 

onların üzerindeki imajımızı ortaya koyar. O insanlar üzerindeki bıraktığımız imaj bizim kontrolümüz 

dışında oluşmuştur. İnsan etrafındakilere tutarlı imaj sunmazsa, çevresi onun hakkında bir imaj sunar. 

Aynı şekilde marka da kullanıcılarına kendi ile ilgili tutarlı bir imaj sunmalıdır. Yoksa o markayı 
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tüketenler kendi kendilerine topladıkları izlenimlerle kafalarında marka için imaj kurgular. Kurgulanan 

bu imaj marka sahibinin istediği gibi pozitif olmayabilir (Aydın,2009,19). 

 Marka imajı, kullanıcının kafasında markayla ilgili oluşturduğu her türlü çağrışım ve özellikler 

kapsar. Marka imajı, çeşitli pazarlama, halkla ilişkiler ve iletişimler sonucunda tüketicilerinin 

kendilerince akıllarında oluşturulur. Markanın tanırlığı, markaya olan sadakat gibi unsurlara ek olarak 

markanın logosu ambalajı tüketicilere sunuluşu ve diğer tüm işaretler marka oluşumunda etkilidir 

(Aydın,2009,19).  

Markalamanın başarısı ürün, hizmet veya kişinin kalitesinin derecesine bağlıdır. Örneğin Pek 

çok şarkıcı ve politikacı belirli beceriye sahiptir, fakat bu şarkıcı ve politikacıların değerini arttıran 

algılanan imajlarıdır.(Temporal, 2000; Erdil ve Uzun, 2010:14). 

Markalama, insanları da yerler gibi etkiler. Aynı şekilde, özetler ;:iliver klişeler haline 

sokulurlar. Böylece bir "marka imajı"na sahip gelişim ve yapılanmalar, artık bu imaja bağlı olarak 

gerçekleşir. yani coğrafi olarak birbirleriyle bağı bulunmayan insan grupları da en az yer, ler kadar 

"ulus markalardır". Belli bir dine, kasta, sosyal sınıfa veya gelir grubuna mensup olmak, bir politik 

eğilim, çete, kulüp, meslek, cinsiyet, yaş grubuna üye olmak, bu topluluklardaki bireyleri, bireysel 

kimliklerini arka plana atacak şekilde bir grup markasıyla markalar. Tıpkı kurumlar da ve ülkelerde 

olduğu gibi, grupların marka imajları da imaj olumlu ise üyelerinin 'avantajlı etkileşim", imaj olumsuz 

ise "dezavantaj etkileşim" yaşamasına neden olur. Küçük ve zayıf gruplar, küçük ve zayıf ülkeler gibi, 

güçlü bir imaja sahip oldukları takdirde boylarından çok daha büyük işleri başarabilirler. Ne yazık ki 

tam tersi de geçerlidir (Anholt, 2001:34). 

 İmajın tüketiciler üzerine oluşturduğu etki üzerine bir örnek; Osmanlı döneminde halk Hacı 

Şakir  markasını o kadar benimsemişti ki, Hacı Şakir sabunları çuvallarla satılır ve sandıklarda 

bekletirdi. Cenaze evi olduğu zaman bu sabunlar sandıklardan çıkarılır, vefatın olduğu 3. gün çamaşır 

kazanları kurulur ve ölenin tüm eşyaları ve evi temizlenirdi. O zaman ki inanca göre Azrail birini alıp 

götürünce ölen kişi ve evi baştan sona arınmalıydı ve bu arınma da Hacı Şakir sabunuyla yapılmalıydı. 

Bu da bize tüketicilerin satın alma kararlarında fiziksel özelliklerin yanında marka imajının da önemli 

bir rol oynadığını göstermektedir. Marka imajı tüketicilerin algısıdır ve marka imajın bağlı olan 

nitelikler tüketiciler arasında farklı şekillerde algılanabilir. Marka imaj', markanın önceki 

performansına göre tüketicinin zihninde oluşur. Yani önceki tüketim deneyimi ve markanın tüketici 

ihtiyaçlarını karşılama becerisi, bu imajın oluşmasında önemli rol oynar. Hacı Şakir için de sembolik 

olarak bu imajın tüketicilerin zihinlerinde oluştuğu açıktır (Erdil ve Uzun, 2010:85). 

2.4.Marka Konumlandırma 

 Konumlandırma terimi üstün körü bir biçimde kullanılır. Herkesin aynı fikirde olduğu şey ise 

markanın sadece varlığını sürdürebilmesi için pazara uygun bir şekilde konumlandırılması 
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gerektiğidir. Kimlik bakış açısından, konumlandırma bir dayanak noktasıdır, şirketin, ürünün ya da 

verilen hizmetin sözlü ya da görsel iletişim tonunu belirler. İleride kimliği yaratmak için yaratıcı 

görüşe dayanak olacak taktik projesini sunar. Konumlandırma aynı zamanda hedef kitleye ürünün, 

servisin ve şirketin neyle ilgili olduğu hakkında açık bir mesaj verir. Konumlandırma farklı insanlara 

farklı şeyler ifade etse de, genel olarak pazarla ilişkisi olan ayrı bileşenlerin toplamı doğrudan veya 

dolaylı rakipler olarak tanımlanır (Perry ve Wisnom; Yılmaz, 2004:18) 

 Konumlandırma, mevcut kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan markaya ilişkin çağrışımlarını 

istenilen yönde etkileyebilecek şekilde pazarlama karması elemanlarının geliştirilmesini içerir. Kısaca 

konumlandırma fonksiyonel olarak, tüketenlerin zihninde istenilen algıyı oluşturmayı hedefler. Etkin 

konumlandırma tüketici algısını ya da rakip ürünlerin tanımladığı rekabet ortamının kriterlerini 

kullanmak zorundadır (Giannias, 1999; Erdil ve Uzun, 2010:46). Pazarlamacılar belirli bir markanın 

üründeki farklılığını ön plana çıkararak, ürünlerin fark edilmesini ve ürünün albenisini artırırlar. 

Ancak her zaman albeniyi ürün farklılığıyla sağlamak mümkün olamayabilir. Bunun için önce uygun 

portföy algısının bilinmesi ve stratejiksel faaliyette bulunmak lazım (Aaker, 1996; Erdil ve Uzun, 

2010:46).  

Konumlandırma kısa vadeli taktiksel bir faaliyet değildir, stratejiktir. Konumlandırma da 

marka imajının ve marka pazarının çok iyi olarak anlaşılması lazım. Ayrıca, tüketicilerin algısını 

etkileyecek stratejiler geliştirip, tüketici algısında farklı konuma ulaşmayı da kapsar. Konumlandırma 

stratejisinin temel amacı, markayı diğer markalardan farklı kılmaktır (Erdil ve Uzun, 2010:47). 

 Konumlandırma stratejisi, genel olarak bir malın veya hizmetin en önemli bileşeni olan 

markaların tüketicilerce algılanması ve rakiplere göre tüketici zihninde belirli bir yer edinmesine 

yönelik stratejiler bütünü olarak açıklanmaktadır. Marka yönetiminde konumlandırma stratejileri 

önemli bir unsurdur. Çünkü bir markayı tanımlayan, farklılaştıran tek öğe, iletişim çabalarıyla sürekli 

olarak desteklenen tüketicinin aklındaki markanın çağrışım şeklidir. Buradan yola çıkarak marka 

yönetimi uygulamalarında “bir markanın konumu; rekabette markanın saygınlığı ile birlikte tercih 

edilme noktası, markanın rekabetçi içeriğinin belirtilmesi olarak tanımlanabilir (Aktuğlu, 2004: 122; 

Songil, 2009:79) 

Markanın konumlandırmasına örnek verecek olursak, ‘‘Gatorade’’ sporlarla birlikte anılan, 

formülü tescilli bir içecek... O her zaman bir enerji içeceği olmaktan çok, susuzluğu giderici bir içecek 

olarak konumlandırıldı. Orijinal ve güncel formülü, elektrolitleri sulandırmak ve yeniden doldurmak 

ana özellik ve fayda üzere formüle edildi. Bu içeceğin ana özü doğru-dan spor, performans ve yerini 

telafi etme ile bağdaştırılıyor. Yıllar içersinde, Gatorade kendi atletik performanslarını geliştirmek 

isteyen ve en azından kendilerini zirvedeki atletlerle özdeşleştiren gençlere ve 'hafta sonu 

savaşçılarına’ pazarlama yaparak amatör ve profesyonel rekabet sporlarıyla olan mirasını ve doğrudan 
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ilişkisinin gücünü artırdı. Profesyonel spor olaylarındaki profesyonel sporcular ve seyirciler diğer 

hedef kitleridir (Yılmaz, 2004:25). 

Marka konumlandırma strateji aşamaları (www.kirlikirpi.com): 

 Marka konumlandırması için çok iyi şekilde rakip analizi ve pazar analizi yapılmalıdır. Rakip 

olmaması durumlarında bile olası rakipler ve en yakın hizmeti veren kişiler çok iyi 

değerlendirilmelidir. Bu aynı zamanda bir yatırımcı için vazgeçilmez konudur. Doğru markalaşma 

doğru yatırımlarla mümkün olur. 

 Marka konumlandırması yapacak firmanın bir farklılığı olmalıdır. Rakiple aynı ürünü satıyor bile 

olsa bir farklılığını savunmalı ve bu motto ile ilerlemelidir. 

 Bir kullanıcı grubunu kendine seçmeli ve her zaman onlara sağdık olmalıdır. Minik kitleler devasa 

kitleleri peşinde sürükler. Süreklilik marka kalitesinin bozulmasına engel olur. Tavsiyeden daha iyi bir 

reklam aracı kesinlikle yoktur. 

 Piyasaya son giren oyuncu rolü, iyi oynanmalı. Aynı işi yapan firmalardan daha fazla çalışacağı 

vurgusu hedef kitlenin en azından sizi denemesini sağlar ki eğer iyi hizmet verirseniz kitleniz 

oluşmaya başlar. 

Bu strateji uygulamalarına en iyi örnek, Pepsi ve Coca Cola’dır. Marka konumlandırma çalışmalarında 

Pepsi, Coca Cola’nın gölgesinden giderek piyasadaki ikinci oyuncu rolünü çok uzun bir süre rakipsiz 

veya birinci oyuncu rolüne oynayışı çok meşakkatli bir süreç olmuştur. Pepsinin en büyük hatası Coca 

Cola ne yaparsa aynısını yapmaya çalışmış ve gerek görünüm gerek reklam uygulamalarında Coca 

Cola algısı ile satış yapmaya çalışmıştır. 0’li yıllardan sonra ise yaptığı hatanın farkına vararak 

farkındalaşma yöntemi ile önce Coca Cola’nın kırmzı algısından kurtulma yoluna gitmiştir. Yani şu an 

sorun çevrenizdekilere, kola ne renk diye pek çoğu kırmızı diye cevap verecektir. İşte bunu sağlayan, 

Coca Cola’nın algınızın ayarları ile oynamasıdır. Kola siyahtır ve sanılan aksine öyle havuzun 

ferahlığını vermez. Yani bir düşünün şekerli ve yapış yapış bir sıvı nasıl sizin ferahlatabilir ki? Ama 

güne kola içmeden başlayamayan insanlar tanıyorum. Pepsi bu algının içinde kalmanın kayıplarını 

gördü ve dedi ki Coca Cola kırmızı ise ben Parlement maviyim arkadaş. İşte pepsinin hikâyesi orada 

başladı. Globalleşen ekonomide Coca Colanın girmediği yerlere ilk girerek pazarda ilk olmanın 

avantajlarına ulaştı. Genel olarak, Coca Cola reklamlarında sıradan insanları (ki her biri manken 

olması eksidir bence) kullanırken Pepsi, ünlüleri oynatmayı tercih etti. Dönemsel olarak biri eğlence 

vurgusu yaparken diğer havuzda yüzen ve ferahlayan insanları gösterdi. Çizgilerini bir birlerinden sıkı 

bir şekilde ayırdılar. Biri festival düzenlerse diğeri rock festivali düzenledi. Biri telefon dakikası 

veriyorsa diğeri mesajlaşma paketi verdi. Öyle bir duruma geldi ki kalıplaşmış içici kesim hariç geriye 

kalan kişiler için hep kola içmeyelim biraz da pepsi içelim ya da tam tersinde cümleler kurabilir oldu. 
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İktisatta ikame mal kavramı olarak kullanılan bir birinin yerine geçme durumu ortadan kalktı ve 

bağımsız ve ikame edilemez ürün durumuna geldiler. Hatta öyle ki birinin yaptığı reklam diğeri için de 

artı değer kazandırır hale geldi. Sonunda Coca Cola tekrar bir konumlandırma yaptı ve Zero’yu ortaya 

çıkardı. Her şeyi sıfırla, yeniden başla sloganı ile ilerlerken; farklı bir logo, farklı bir ambalaj kullandı. 

Hatta yerli diziler dikkatli izlenirse, dizilerin senaryolarında oynamalar yapılarak zihnimizin 

derinliklerine kazınmaya başladı. Pepsi bu çıkışa Max ile cevap verdi ama Türkiye piyasasında esas 

oğlanın Coca Cola olması sebebi ile başarısını genel olarak yurt dışında taçlandırdı diyebiliriz 

(www.kirlikirpi.com). 

 

Şekil 2: Markanın renk algı değişikliği  Kaynak; http://www.kirlikirpi.com 

2.5 Marka Stratejisi 

 Marka stratejisi markanın tutundurulmasında ve marka değerinin oluşturulmasında çok önemli 

yere sahiptir. Çünkü marka stratejisi; pazarlama karması olarak ifade edilen mal, fiyatlandırma, 

dağıtım, tutundurma faaliyetleriyle ilgili stratejilerinin tümünün başarısını ve marka değerini doğrudan 

etkilemektedir (Giray, 2009:8). 

 Bir marka stratejisi ihtiyaçlar ve başarı ihtimalleri öngörülerek dikkatle oluşturulmalıdır. 

Yapılanmamış veya tam oturmamış markalara sahip olan firmalar sıfırdan marka ortaya çıkarır gibi, 

markalarına yeniden odaklanmaları gerekmektedir. Marka stratejisi, güçlü bir misyon, 

konumlandırma, marka vaadi ve değer sunumu geliştirmekten ibarettir (Kozmaoğlu, 2014; 14). 
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 Marka stratejisi ürün veya hizmetinizi; nasıl, ne zaman ve kime ileteceğinizi belirler. Açık ve 

net bir marka stratejisine sahip olmak, geniş kapsamlı bir marka değeri (insanların ürününüzle ilgili ne 

hissettikleri veya ürününüzü nasıl algıladıkları ve onu almak için ne kadar istekli oldukları) 

yaratmanızı sağlar. Elinizle dokunamadığınız bir şey olsa da, etkin bir güçle sıradan markaları 

birbirlerinden ayıran, o tarif edilemeyen unsurun ta kendisidir. Marka stratejisini birçok marka 

yöneticisini bilimden ziyade bir sanat olarak görmektedirler (www.synergyistanbul.com).  

Dünyada marka stratejisini geliştirmiş kentlere bakıldığında markala stratejisinin önemi açıkça 

görülmektedir ki dünyada markalaşmayla kendine turist çeken kentler 2013 itibariyle sıralaması şu 

şekilde sıralanmaktadır(www.sabah.com.tr): 

1- Bangkok 15,98 milyon turist 

2- Londra 15,96 milyon turist 

3- Paris 13,92 milyon turist 

4- Singapur 11,75 milyon turist 

5- New York 11,52 milyon turist 

6- İstanbul 10,37 milyon turist 

7- Dubai 9,89 milyon turist 

8- Kuala Lumpur 9,20 milyon turist 

9- Hong Kong 8,72 milyon turist 

10- Barselona 8,41 milyon turist  

Marka stratejisi iki temel üzerine kurulur. Bunlar(Aray, 2009:25); 

1. Farklılaştırma: Ürünün benzerlerinden farklılığı 

2. Değer ekleme: Müşteri için markasız ürüne göre markalı ürünün daha değerli olması.  

Bir işletmeyi temsil eden, markasıyla özdeşleştirebileceği değerler şunlardır (Aray, 2009:26) : 

 Yenilik  

 Çeşitlilik  

 Güvenilirlik  

 Dürüstlük 

 Ekip çalışması 

 Ürün kalitesi 

 Yaratıcılık  
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 Sorumluluk 

 Performans 

 Eğitim 

 Titizlik 

 Uygun fiyat 

 Ödeme kolaylığı 

 Müşteri odaklılık 

 Hızlı cevap verme 

 Verimlilik 

 Müşteri hizmeti 

 Tasarım uzmanlığı 

 Orijinallik 

 Konfor 

 

 İşletmeler bu değerlerden biri veya bir kaçı üzerine odaklanırlarsa müşteriler işletmenin markası 

açısından hangi öz değerlerin önemli olduğunu anlayabilirler (Aray, 2009:26). 

2.6.Marka Kimliği 

 Marka Kimliği Marka kimliğini bir insanın kimliği gibi düşünün. Öncelikle, bir çocuğun 

kimliği esas bir özden, kişilik özelliklerinden, fiziksel özelliklerden, bir isimden ve nihayetinde temel 

bir kelime haznesinden oluşur. Kimlik, sonunda yaşla olgunlaşır. Arkadaşlar ve ilişkiler değişir, ilgiler 

az ya da çok, belki de tümüyle değişebilir, kelime hazneleri gelişir, hatta bazen vücut şekli, göz ve saç 

rengi yeni ana bir görünüm elde etmek için değiştirilebilir. Bu, zekice bir değişimden radikal bir 

değişime kadar farklılık gösterebilir. Basitçe tanımlanırsa kimlik bir şirketin, ürünün veya hizmetin 

esas bir öz, konumlandırma, marka adı, etiket çizgisi, logo, mesaj ve deneyim gibi kontrol edilebilir 

unsurlarından oluşur. Bunlar çeyrek sayfalık bir reklam olsun diye oluşturulmuş ana unsurlar 

değillerdir. Yıllar boyu sürmesi hedeflenir (Yılmaz, 2004:14). 

 Kurumları ve müşterilerini yönlendiren stratejik bir plandır. Bir markanın kimliği iki amaç için 

vardır. Kimlik, kurum içinde iletişim, marka genişlemesi, marka mimarisi, birlikler ve ortaklıklar gibi 

markaya ilişkin tüm stratejik kararları yönlendirir. Kurum dışında, kurumun marka kimliğinde yer alan 

vaatleri ne kadar iyi ifade ettiğine ve gerçekleştirdiğine bağlı olarak, müşterilerine markanın duruşunu, 

özünü, vaatlerini ve kişiliğini aktarır. Bu yüzden marka kimliği kurum içinde kurumsal stratejiye direk 

bağlı olmasının yanında, kurum dışında da marka ve müşteriler arasında gereken bağlantıyı kurar. 

Marka kimliğinin ne kadar önemli olduğu dikkate alındığında, kurumsal yönetimin geçerli, 

sürdürülebilir ve uygun marka kimlikleri geliştirmek için oldukça fazla zaman ve çaba harcaması 

gerekir (Ertan, 2011:116). 
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Marka kimliği faktörleri(Ertan, 2011:117): 

 Marka vizyonu 

 Marka kapsamı 

 Marka konumlandırma 

 Marka kişiliği 

 Marka özü 
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Şekil 3: Marka Kimliği ( David Aaker ) 

 

Genişletme 

 (Extended) 

ÖZ 

Kurum Olarak Marka 

 Kuruma atfedilen 

özellikler 

 Yerel 

Kişi Olarak Marka 

 Kişilik 

 Marka Müşteri 

ilişkisi 

Sembol Olarak Marka 

 Görsel imaj ve 

metaforlar 

 Marka geçmişi / mirası 

 

Ürün Olarak Marka 

 Ürün çapı / kapsamı 

 Ürün atfedilen özellikler 

 Kalite / değer 

 Kullanım alanları 

 Kullanıcılar 

 Menşei 

 

Marka Kimliği 
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2.7.Marka Kişiliği 

 İnsanların ürün ve şirketler hakkında yaptıkları değerlendirmeler bu ürün veya şirketin 

kişiliğine bağlı olarak değişecektir. Mesela "o şirketin arkadaşça olduğunu düşünmüyorum", "o şubeye 

gittiğimde kendimi rahatsız hissediyorum, şu satış elemanının ürün hakkında doğruyu söylediğine 

inanmıyorum" gibi insanların yapmış olduğu yorumlar tamamen kişilik esasına göredir. Bir markayı 

bir kişiye benzetebiliriz. Örneğin bir marka 28 yaşında, iyi görünümlü, iyi özellikleri olan bir kişilik 

edinebilir. İnsanlar arasındaki ilişkileri düşünün: Bir insanı daha yakından tanıdığımızda, ilişki 

derinleşebilir ve ona güvenebilir, onu sevebilir, hatta olmadığında özleyebiliriz. Aynı şekilde buna 

benzer duygular markaya yönelik olarak da geliştirilebilir. Bu şekilde kendine atfedilen duygu ve 

düşünceler kapsamında marka belirli bir kişilik kazanır. Bir marka için bir kişilik yaratılabildiğinde, 

tüketicileri markaya çekmek daha kolay olacaktır. Markalar tüketicilere farklı duygular ve deneyimler 

sunarak kişiliklerini geliştirir. Markalar geliştiğinde, marka kişiliği de müşteriler için bağlılık 

yaratabilecektir (Temporal, 2000; Erdil ve Uzun, 2010:73). 

 Uztuğ, marka kişiliğinin müşterilerin kolaylıkla bazı ünlü kişileri ve kendileri ile ilişkili olarak 

düşünebileceklerini belirtirken ‘insan ve marka kişilikleri benzer bir kavramsallaştırmayı 

paylaşabilmelerine rağmen biçimlenişlerinde farklılaşmaktadır’ diye ifade etmektedir. İnsanlar 

arasında diğer insanların kişilik özelliklerinin algılanması, kişinin davranışları, inançları, tutumları ve 

genel özelliklerine bakılarak değerlendirilmektedir ve benzer olarak insanların marka kişiliğinin 

doğrudan veya dolaylı olarak değerlendirilmesi de tüketiciler ile kurduğu iletişimden 

kaynaklanmaktadır. Marka kişiliği ile ilgili Aaker’in verdiği örnekler oldukça çarpıcıdır, Aaker Apple 

firmasının tüketiciler üzerinde daha dinamik ve yenilikçi bir algı yarattığını oysa IBM’in daha eski ve 

köklü bir firma olmasına rağmen daha eski moda olarak algılandığını ifade etmektedir veya ‘Virginia 

Slims, erkeksi Marlboro ile karşılaştırıldığında daha dişi olarak algılanmaktadır. Cüce ise marka 

kişiliğini ‘bir markanın yapısını kapsayan fiziksel özelliklerin bir parçası, markayı sadece tanımlayıp 

anımsatan parçaları ve tüketiciye markayla ilgili her şeyi çağrıştıran fikirler marka kişiliğini oluşturur’ 

diye ifade etmektedir. Bu bilgiler ışığında yukarıda belirtildiği gibi marka kişiliğinin insanlarda olduğu 

gibi kişilik özellikleri kazanmaları olduğu söylenebilir aynı şekilde marka kişiliği geliştirme gerekliliği 

de daha önce ifade edildiği gibi rekabetin çok olduğu günümüz koşullarında pazarlama yönetiminin 

değişime uğramasında pazarlanacak markanın hedeflendiği tüketici profiline ulaşması için duygusal 

bir bağlantı kurması gerekliliğiyle açıklanabilir. Bu şekilde marka kişiliği oluşturmanın marka 

kavramının önemli bir parçası olduğu düşünülebilir. Çünkü hedef kitle tüketici profili ile duygusal bir 

ilişki kuramayan markanın başarısız olacağı ve günümüz piyasa şartlarında bir markanın devamlılığını 

basarı ile sürdürmesi, oluşturulan markanın ürüne bir pozitif değer sağlayabilmesi açısından marka 

kişiliğinin titizlikle oluşturulması markalaşma sürecinin önemli süreçlerindendir (Özden, 2013:7-8).
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 Markalar,  akıllarda insan karakteristikleri ile canlanır. Diğer bir ifadeyle, her marka bir imaja 

ve bu imajı anımsatan belli bir kişiliğe sahiptir. Bu durumda bir markadan bahsettiğimizde zihnimiz o 

markayı tıpkı bir insan gibi algılayarak ona kişilik kazandırıyor. Bu nedenle tüketicinin gözünde her 

markanın kendine ait özellikleri, vaadi, dünya görüşü yanında yine insanlara gibi farklı inançları veya 

tutkuları olabilir. Günümüz koşullarında rekabet yoğunluğu ve ürünler arası farkların azalması gibi 

sonuçlarla, markalar sadakat yaratmak için tüketicilerin zihinlerine ve duygularına eğilmeye 

başladılar. Bunun sonucunda psikoloji kökenli yaklaşımlar pazarlama alanında daha yoğun şekilde 

kullanıldığı görülmeye başlandı. Marka kişiliği duygusal bağ kurmada ve tüketiciye kimlik 

kazandırmada birincil unsur olmuştur (Bişkin, 2013:17). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KENT VE KENT MARKALAŞMASI 

3.1.Kent Kavramı 

 insanlığın uygarlığa doğru attığı ilk adım yerleşme olmuştu, ama eğer insanlık tarımı icat 

etmese kentler de olamazdı. Kent ancak tarım yapmayan bir sosyal grubu besleyecek kadar yüksek 

miktar-da besin üretilebilmesi ile mümkün oldu. İlk kent olan Uruk M.O. dört bin yılında sahne aldı. 

Ancak ondan çok önce Eriha, Çatalhöyük gibi kent sayılan yerleşimler de olmasına karşılık bunlar 

çoğu kentçi tarafından kent kapsamında değerlendirilmektedir. Bir yer-leşimin kent kavramına uygun 

görülebilmesi için ana ölçüt karmaşık ve çok yönlü bir iş bölümünün olması gerektiğidir. Bu bağlamda 

mesela sur, kentleşmede bir ölçü olarak görülmemektedir. Büyük-lük, nüfus yoğunluğu da kent için 

bir ölçüt kabul edilmemektedir. Kenti kent yapan büyük oranda besin anlamında bağımlı, ama tarım 

dışı faaliyetin esas olduğu bir ekonomi ve buna bağlı karmaşık sosyal ilişkilerin varlığıdır ( Demirağ, 

2012:45). 

Kent, insanların birbirleriyle buluşturan malların değiş tokuş edildiği ve fikirlerin yayıldığı bir 

ilişkiler ve kararlar merkezidir. Kentte farklı faaliyet türleri bir araya gelmekte, her bir unsurunun 

birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu dışa açık bir sistem vücut bulmak-tadır. Bu bakımdan kent, kendine 

özgü özellikleri bulunan ve belli bir merkezde yoğunlaşmış bir yerleşim sistemi olup, karmaşık toplum 

yapısının birey veya aile düzeyinde çözülemeyecek sorunlarının üstesinden gelmesine olanak 

sağlamaktadır. Yerine getirdiği işlevlerin sayısı ve karmaşıklığı kenti köyden farklı kılmaktadır." Bu 

değerlendirmeyi esas kabul edersek dünyanın en eski şehri cevabı otomatik olarak Uruk olur. Ancak 

hangi veriyi esas alırsak alalım şehirler ile ilgili herkesin üzerinde birleşeceği tespit şudur: Şehirler 

insanları dönüştürür. Bu dönüştürücülük kentlerin ekonomik bir cazibe merkezi olması nedeni ile 

midir, yoksa kültürel gelişmişlik ve incelmişlik nedeni ile midir? Şüphe yok ki bir yere yerleşmede 

ekonominin önemli bir etkisi vardır. Eskiden beri kentler karmaşık ekonomik yapısı ile insanları kendi 

bünyesinde toplar. Ancak ekonomi tek başında davranış kalıplarının değişimin etkileyemez. Böylesine 

büyük bir dönüştürücü  etki ancak temelinde birikmiş kültürel gelenekler olan medeniyet ile olabilir. 

Kaldı ki ekonomik bir faktör olan ticaret bile kültürün bir ürünüdür, ona tabiidir (Aktaş, 2012:16-17). 

Kent, keskin bir yönelim, başka bir hayat inşa etme ve yeni argümanlarla düşünme pratiğidir 

(Alver, 2012:9; Adıgüzel, 2012:188).İnsan ve toplum ilişkileri başta olmak üzere birçok unsurun 

ortaklaşa gerçekleştiği kent, insanın hazır bulmadığı, kendi amaçlarına uygun olarak sonradan inşa 

ettiği yeni alandır (Adıgüzel,2012:188).  

İslam aleminde ise temel kent ilkeleri Efendimizin mesken ilkelerini esas alır. Peygamber 

şehircilik ilkelerini sıralarken mesken ilkelerinden yola çıkar. İyi ev ile kötü ev arasındaki fark şu 

ilkelere dayandırılır. Mesken yapılacak yerin havası temiz, sağlıklı, ferah olmalıdır; mesken-de oturan 

darlık hissine kapılmamalıdır. Kurulacak evin yakınında muhakkak bir su kaynağı (su kuyusu) 
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olmalıdır; ama ev ve ağıl su kuyusundan uzak olmalıdır. Mescide yakın olmalıdır ve önünden yol 

geçmelidir ki rahat ulaşılabilsin. Meskenin olduğu yerin yakınında çarşı, pazar olmalıdır, kişi evinin 

ihtiyaçlarını çok uzağa gitmeden karşılayabilmelidir. Çocukların oyun alanı olabilmen, spor tesisi 

olmalı, yeşil alan olmalıdır (Canan, 1996:75; Aktaş, 2012:22). 

 İşte İslam şehirleri de peygamberin mesken politikasını esas alarak bu ilkeler üzerine 

kurulmuştu. İslam şehrinin merkezinde muhakkak büyükçe bir cami yapılırdı, yerleşim caminin 

etrafından itibaren düzenlenirdi. İkincisi kurulan şehirler genelde su kaynaklarına yakın olurdu ve her 

evin yakınında su kuyusu açılırdı, ayrıca mescidin yani caminin yanından hamam muhakkak olurdu ve 

çarşı üçüncü kamusal bina olarak şehir içinde muhakkak yer alırdı. Bu arada peygamberi ekonomi 

anlayışı gereği çarşılarda fahiş fiyatla mal satılamazdı, ayrıca pazarlarda fiyat ve kalite denetimi 

yapılırdı, bugünkü kapitalist piyasa anlamında olduğu gibi kapitalistin tüketiciyi sömürmesi söz 

konusu olamazdı. Yollar hayvan geçişine uygun bir aralıkta inşa edilir, ana caddeler biraz daha geniş 

olurdu. Şehirdeki evler genellikle Peygamber'in doğayla barışık kent ve ev anlayışı gereği bahçeli 

olurdu, yahut şehrin yakınında doğal yaşam alanlarının olması mümkün olurdu (Aktaş, 2012: 22-23). 

3.2.Kent Markalaşması 

 Her şeyin hızlı gelişip tüketildiği günümüzde insanoğlunun var olanla yetinmeyip daha iyi ve 

farklı olanı arama gereksinimi tüketimde,  hizmette markayı aratmıştır. Bundan hiç şüphesiz kentlerin 

ceo’su olan kent yönetimleri de nasibini alıp kentlerde markalaşma yoluna gitmiştir.  

Marka kavramı bütün dünyada son zamanlarda tüm alanlara yayıldı. Türkiye’de ürünler bir 

tarafa, son zamanlarda şehirlerimiz bile markalaşmaya yani marka olmayı ana hedefleri haline 

getirdiler. Bu markalaşma girişiminin bir sonucu olan yabancı turist sayısı geçmiş yıllara göre artmıştır 

(Ak, 2011:18). 

Kent markalaşması, kente sadece ekonomik anlamda değer katan bir aktivite değildir. Kent 

markalaşmasının çağımızda kazandığı ilgi ve çekiliciliği, sadece ekonomik işlevsellik ile 

açıklayamayız. Kent markalaşmasının sosyo-kültürel açıdan etkisi de oldukça önemlidir. Markalar 

bize yaşadığımız kenti, ürünlerini, birbirimizi kolayca tanıma “okuma” imkanı sağlamaktadırlar. Olay 

ve insanları “etiket” sağlayarak bir bütünün parçaları yapar. Markalaşma ve marka toplumsal 

bütünlük, kimlik, devamlılık ve tanımlama olarak yorumlanmaktadır. Sadece farklılaşma ve yerel 

ekonomik kalkınmanın yolu olarak görülmemektedir (Dağlı, 2013:35) . 

 Batılı ülkelerde bazı kentler markalaşmayı önemseyip büyük yatırımlar yaparak pazarlama 

programları geliştirmektedirler. Bu kentler özellikle uygulaması çok yaygın olan bazı yer 

markalaştırılması ile ilgili trendlerden yararlanarak kentin markalaşmasına katkıda bulunmaktadırlar 

(Apaydın, 2011: 27). 
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Tablo Kaynak: (Dağlı, 2013:34). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Kent markası İmajı Kaynak: Peker, 2006:21 

 

Yer markası kavramı marka kavram, strateji, yöntem, teknik ve iletişim yaklaşımlarıyla elde 

edilen bilgilerin, yerleşimlerin geliştirilmesi için kullanılan bir markacılık disiplini olduğunu 

hatırlatayım. Özetle; iyi bilinen markacılık yaklaşımları, kentlerin marka haline getirilmesi amacıyla 

kullanılıyor (Banger, 2011: www.duyguguncesi.net ).Bir kentin marka olmasını doğrudan tarihsel ve 

kültürel değerlerle bilinen turizm türlerine bağlamamak gerekir. İlgi konusu kent, bir eğitim kenti, bir 

ticaret kenti, bir sanayi kenti veya bir eğlence kenti olarak da marka olabilir. Bir kent ortak değerler 

bütünüdür. Dolayısıyla kent markalaşması çalışması da bir kente ait tüm ekonomik, sosyal ve 

psikolojik ortak değerleri içermek zorundadır. Marka, oluştuktan sonra olduğu gibi kalan bir kavram 

değildir. Kentin gelişmesi markanın da ilerlemesi anlamına gelir. Bu nedenle kent mekanizmalarının 

kentsel kültürün, sanatın, eğitimin önünü açması ve başarılı kentsel çalışmaları ödüllendirmesi lazım… 

Olabildiğince özenti, taklit, kopya ve değersiz olandan kaçınarak ilerlemek gerekiyor. Bir kent 

markası, sadelik ile zenginliği bir arada ama anlaşılabilir biçimde sunabilmeli. Anlaşılamayan 

zenginliğin marka olma yolunda fazla katkısı beklenemez (Banger, 2011: www.duyguguncesi.net ).  

Markalaşma kavramını ilk ortaya atan ve kullanan bugünün gelişmiş ülkeleri seri üretimle 

beraber ‘tek tipleşen’ ürünlerini farklı kılmak için marka yaratma yoluna gittiler. Zamanla bu 

markalaşma konusunda uzmanlaşan bu ülkeler, markalaşmayı yalnızca ürettikleri ürünlerle sınırlı 

 

Kent Gelişim Stratejileri 

Planlama 

Pazarlama Stratejileri     
Yönetim 

 

Y 
Kentin Güçlü Yanları 

Kentin Karakteristikleri 

KENT MARKASI  

İMAJ 
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tutmayıp her alana yaymaya başladılar. Bu süreçte yaptıkları en önemli işlerden biri de şehirlerini bir 

marka haline getirmek oldu. Küresel köyde her biri birbirine benzeyen ve temel değerlerini 

kaybetmeye başlayan şehirleri birer cazibe merkezine dönüştürmek için tanıtım faaliyetlerine 

başladılar (www.pazarlamasyon.com). 

Bir şehrin markalaşması ve cazibe merkezi haline gelmesi için şu unsurları bulundurmalıdır; 

• Yerel Yönetim Politikası ve Dış İlişkiler 

• Özel Sektör ve Diğer Kurumlar 

• Turizm, Kongre ve Aktiviteler 

• Yatırım ve Teşvik 

• Kültür, Tarihi Miras ve İşaretler 

• Eğitim ve Spor 

• İnsan 

 Bu unsurlar tüm avantajları muhafaza edilerek bir araya getirildiklerinde olumlu sonuçlar 

doğmaktadır. Örneğin Anholt’a göre, Prag’ın şehir markası, Çek Cumhuriyeti’nin şehir markasının ve 

dolayısıyla imajından çok daha geniş bir tanınırlığa sahiptir. Ülke marka anlamında değer kaybetmiştir 

ama buna karşın şehrin trendinde bir yükselme gözlemlenmektedir ( Anholt, :36; Özden, 2013)  

 Tarih boyunca hep en üst sıralarda olan Londra ve Paris, güçlü kent kimlikleri ve ses getiren 

dönüşüm projeleri açısından ön planda kalmışlardır. Berlin, savaş sonrası simgesel değerler 

oluşturması ve kent kimliğini başarılı yönetmesi; İspanya ise olimpiyatlara kazandığı imajı iyi 

yönetmesiyle seçilmiştir. Bilbao çok dikkat çeken bir kent olmamasına rağmen, zamanının fırsatlarını 

çok iyi biçimde değerlendirmesi ve planlama literatürüne “Bilbao etkisi” kavramını eklediği için 

seçilmiştir. Bir çok kent Bilbao’da yaşananlardan kendilerine pay çıkarmış ve kendi stratejilerinde 

kullanmıştır. Dubai de bu etkide kalan kentlerden bir tanesidir. Petrolün bulunmasıyla birlikte sıfırdan 

ikon yapılarla dolu bir marka kent oluşturmuştur. Şanghay örneği ise büyüyen Çin’in yüzü olarak bir 

Asya örneği olarak seçilmiştir (Tezcan, 2013:3). 

Marka Kent, bir kentte var olan kültürel, tarihi, doğal ve toplumsal değerler ile ekonomik 

ürün-hizmet, olanak, fırsat ve üstünlüklerini bir bütünlükle diğer kentlerden ayırt etmek amacıyla 

kendine özgü bir ifadeyle, yaşama geçirdiği tanıtım-imaj projesidir. Marka Kent projeleri aynı 

zamanda kenti şekillendirmek ve onun geleceği için planlanmış etkinlikler düzenleyerek insanların 

algı ve imajları üzerine odaklanır. Kentlerin marka olması akademisyenler ve pratisyenler arasında 
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ortaya çıkmış bir kalkınma ve kaliteleşme konusudur. Kentler hem iç, hem dış pazarlarda giderek artan 

bir küresel pazarla karşılaşmaktadır. Kentlerin marka olması ise, hükümetler ve diğer bazı tarafların 

ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bir kentin marka olması için o 

kentin kaynaklarının çekici duruma getirilmesi çok önemli bir faktördür. İç yatırımı ve turistleri 

çekmek, rekabet üstünlüğünü kazanmak ve toplumsal gelişimi oluşturmak, kentsel kimliği 

kuvvetlendirmek, şehir ve vatandaşlarını özdeşleştirmek aynı şekilde sosyal huzursuzluğu engellemek 

için tüm sosyal güçleri etkinleştiren yöntemler bütünüdür (Altay, 2009:5-6).  

Global Magic Brands CEO'su Ömer Şengüler, marka kent olmanın avantajlarını şöyle sıralıyor 

(www.emlakkulisi.com): 

•Kentin GSMH'si artar, daha çok iş istihdamı yaratılır 

•Daha fazla turist ve ziyaretçi gelir  

•Kongre, konferans ve fuar merkezi haline gelir 

•Otel odaları değerine satılır 

•Daha fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımcısı gelir 

•Kentin gelir kalitesini yükseltecek olan modacı, tasarımcı, yazar, sanatçı, müzisyen, bilişimci, 

girişimciler gibi 'yaratıcı meslek sahipleri' kentte yaşamaya ve çalışmaya başlar 

•Özgüven artar ve 'Şehrimle gurur duyuyorum' duygusu artar 

•Üretilen ürünlere güven duygusu artar ve satışları yükselir 

•Tarihi, kültürel zenginlikler ve altyapı yatırımları ancak marka şehir olunduğunda hayat bulur ve 

gelire dönüşür 

•Marka olan şehir geleceğe güvenle bakmanızı sağlar 

3.3.Marka Kent İmajı 

Marka kent imajı, kentin kullanıcılarının tüketicilerinin yaşayanlarının o kente  dair marka 

algısını ve çağrışımların bütününü oluşturur.  

İnsanların ve mal veya hizmetlerin imajlarını etkileyen birtakım etkenler olduğu gibi, kentlerin 

imajlarının da ilişkili olduğu çeşitli etkenlerin varlığından bahsedilebilir. Kentlerdeki gezilecek / 

turistik alanlar, eğlence ve dinlence alanları, genel alt yapı, ulaşım ağı ve maliyetleri; tarihi, kültürel, 

sosyal, finansal ve doğal güzellikler gibi özelliklerin, kent imajlarına katkı sağlayacağı açıktır. Bu gibi 

özelliklere sahip olan kentlerin diğer kentlere göre daha da avantajlı konumda olduğu söylenebilir. 

(Zeren, 2011:105). 

Kent imajı kavramı, kent markası yaratma sürecinde stratejik bir öneme sahiptir. Çünkü kent 

imajı insanların şehre ilişkin algılama ve izlenimlerinden oluşmaktadır. Hedef kitle üzerinde olumlu 

olması istenilen imajın yaratılması rekabet avantajı ve sürdürülebilir bir gelişim sağlayacaktır. (Zeren, 

2011:105). Örneğin, bir otelde müşteriye sunulan a konforu, yiyeceklerin lezzeti ve çeşitliliği, 

rekreasyon vb. hizmetler, markanın somut özellikleri iken, müşterinin kendisini mutlu hissetmesi, 
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dinlenmesi, eğlenmesi, soyut özelliklerin bir sonucudur. Söz konusu somut ve soyut özellikler, 

müşteride marka imajını şekillendirecektir ( Yükselen ve Gönenç Güler, 2009:17). 

 İmaj, şehrin gerek iç gerekse dış olmak üzere tüm hedef kitlesi açısından önem taşımaktadır. 

Turizm açısından olumlu bir şehir imajı, şehre uluslar arası boyutta avantajlar sunacaktır. Daha çok 

turizm amaçlı müşterinin şehri ziyaret edebilmesinde şehrin çekici bir imaja sahip olmasının rolü 

büyüktür. Ziyaretçilerin karar alma sürecinde, objektif bilgilenme düzeyi, sahip olduğu izlenimler, ön 

yargılar, hayaller, beklentiler, duygu ve düşüncelerden oluşan imajın farkındalığı söz konusudur. 

Turizmle ilgili istatistikler kaba ölçüler içinde birbirlerine denk ülke ya da bölgelere yönelen turizm 

talebinin farklılıkları konusunda ilginç sayılar ortaya koymaktadır. Her üçü de Akdeniz ülkesi olarak 

aynı iklime sahip olmaları, benzer çekiciliklere sahip bulunmalarına rağmen, İspanya’nın 

Yunanistan’dan altı Türkiye’den ise dokuz kat daha fazla turist çekebilmesinin nedenleri sahip 

oldukları kendilerine özgü özelliklerinden öte sahip oldukları imajdan kaynaklanmaktadır (Zeren, 

2011:105-106 ). 

İyi bir ürün, marka olmak için yeterli özelliklerin sadece bir parçasıdır, yani ürün hiçbir zaman 

marka olmanın yeterli tek gerekçesi değildir. Marka olmak için, ürüne gösterilen önem kadar; fikre, 

projeye, imaja da önem verilmelidir ( Kamiloğlu, 2010). 

Bazı şehirler konumlarıyla ya da sahip oldukları tarihi –kültürel vb değerleriyle zaten çok 

eskilerden birer marka özelliği göstermekte. Bu şehirler doğal olarak sahip oldukları bu özellikler 

üzerinde yükselmişlerdir. Bugün hepimizin hayallerini süsleyen tatil planlarımızın ilk sıralarında yer 

alan Paris, Milano, Venedik, New York bu süreçler sonucunda ortaya çıkan en önemli örnekler. Tokyo 

yüksek teknolojisiyle, Paris romantizmiyle, Milano modasıyla bilinen şehirlerdir. Bunlardan farklı 

olarak bazı şehirler ise içinde bulundukları çevreden tamamen farklı yönde bir marka haline gelmiştir. 

ABD’nin politik açıdan  muhafazakar bir bölgesinde yer almasına rağmen, Las Vegas başarıyla kumar, 

gece kulüpleri ve eğlence ile “Sin City” gibi küresel bir marka inşa etmeyi başarmıştır 

(www.pazarlamasyon.com/ ). Bu şehirlere bir örnekte,  Ortadoğu’da karşımıza çıkan, Arap 

yarımadasındaki Birleşik Arap Emirlerini oluşturan, bölgesinde ihtişamı ve turistleri kendine çeken  

Dubai’dir. 

 Marka İmajını Oluşturan Olgular (Bişkin, 2013:iii) 

 Tarih  

 Ticaret ve Sanayi  

 Doğal Güzellikler 

 Mimari Doku 

 Eğlence 

 İklim  

http://www.pazarlamasyon.com/2013/01/ne-kadar-zenginiz-marka-sehirler-ve-sehir-pazarlamasi-2/
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 Gastronomi  

 Dil ve İletişim  

 Marka İletişim Araçları 

 Logo 

 Belgeseller Filmler 

 Süreli Organizasyonlar  

 Ulusal ve Uluslararası Fuarlar 

 Büyük Ölçekli Spor Organizasyonları  

 Uluslararası Kültür Etkinlikleri 

 Kongre ve Toplantılar 

 Mesafe ve Ulaşım 

 Festivaller 

 Reklam  

 Bilim Merkezi ve Üniversiteler 

 Şehir Halkı 

 Turizm  

 Müzeler 

3.4.Marka Kent Kimliği 

 Kent kimliği oluşumunda, kentin kendine ait özellikleri tespit edilerek kenti hedefine en iyi 

şekilde ulaştıracak, en iyi anlatacak bir çalışma yapılmalıdır. Kent markalaşması, kentin diğer 

kentlerden farklılıklarını ortaya çıkartarak kenti rakiplerinden daha ön plana çıkarmayı sağlamaktadır. 

Kimlik kentlerin ya da ülkelerin veya markaların imajının ve konumlandırmanın oluşturulmasındaki 

en önemli etkenlerden birisidir. Bu yüzden kent marka oluşumunda istenilen hedefe ulaşılabilinmesi 

için kent marka kimliği oluşumuna önem verilmelidir (Dağlı, 2013:40). 

Basitçe tanımlanırsa kimlik bir ürünün veya hizmetin esas bir öz, konumlandırma, marka adı, 

etiket çizgisi, logo, mesaj ve deneyim gibi kontrol edilebilir unsurlarından oluşur. Bunlar çeyrek 

sayfalık bir reklam olsun diye oluşturulmuş ana unsurlar değillerdir. Yıllar boyu sürmesi hedeflenir. 

Bunları kontrol edilebilir unsurlar olarak adlandırmamızın nedeni de herhangi bir noktada 

değiştirilebilir olmalarıdır (Yılmaz, 2004:14-15).  

 Kentler çeşitli ilmî disiplinler açısından tasnife tabi tutulurken aslında bir kimlik tanımlaması 

da yapılmaktadır. Coğrafî olarak “kıyı kenti”, ekonomik olarak “ticaret kenti”, kültürel olarak “sanat 

kenti” veya tarihi olarak “ortaçağ kenti” derken aslında zaman içinde o kentin kazandığı kimliğe güçlü 

bir atıf yapılmaktadır (Taşçı, 2012: 27).  
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Şehrin kimliği, şehir paydaşlarıyla ve yaşam biçimleriyle birebir paraleldir. Şehirlerin 

markalaşması sürecinde aktif rol üstlenen belediyelerin şehirde yaşayan halk ile etkili iletişimde 

bulunması zorunludur. Çünkü kentteki halk markalaşmayı benimsemedikçe kent dışa kapalı olur. Bu 

süreçte iletişim doğru kararlar verebilmek ve ortak çalışmaların başarısı için gerekli olan karşılıklı 

saygı, hoşgörü ve güvene dayalı ortamın yaratılması için gereklidir. Mevcut imajı yaymakta iletişim 

kadar ulaşımda önemlidir. Ulaşımın yeterince gelişmediği dönemlerde, sanayi kuruluşları ürettikleri 

malları sınırlı bir alanda pazara sunabiliyorlardı. Ulaşımın gelişmesiyle beraber bu kuruluşlar mallarını 

çok uzaklardaki pazarlara sunabilmiş ve önemli üretim merkezleri haline gelebilmişlerdir. Ayrıca bir 

yerden başka bir yere hareket hızı ve kolaylığı sağlayarak, nüfusun kırlardan sanayi merkezlerinin 

bulunduğu şehre doğru göç etme sürecini hızlandırmıştır. Öte yandan, haberleşmenin gelişmesi kır 

nüfusunun kentin olanaklarından haberdar olmasını sağlamıştır. Haberleşmenin sağladığı diğer bir 

olanak da, insanların birbirleriyle daha kolay iletişime geçip bilgi ve fikirlerini aktarabilmesi olmuştur. 

Bu sayede, fikir ve bilgilerin geliştirilmesinin sonuçlarından biri olan kültürel üretimin de merkezi 

kentlerin albenisi daha da artmıştır  (Bişkin, 2013:36-38).  

Markalama sürecini etkileyen sorunlar ülkeden ülkeye değiştiği gibi kentten kente de değişir. 

Bu yüzden marka ne yansıtmak ve ne anlama gelmek istediği konusunda anlaĢılır olmalı ve kesin bir 

görüntü sergilemelidir. Marka ne sattığını ve kime satmak istediğini de yansıtmalıdır. Bir kentin 

markalaşması, kentin dünya üzerinde o kentli olmayanlarca tanınmasıyla olur. Çünkü küreselleşmenin 

de etkisiyle artık insanlar istedikleri yerde yaşar ve çalışır hale gelmişlerdir. Marka olmak, insanların o 

kenti diğerlerinden ayırarak bilmeleri, tanımaları anlamına gelir. Ayrıca, doğal olarak, tek bir kişi veya 

kuruluşun yaratabileceği bir süreç de değildir. Bir kentin ister kimliği olsun, ister markalaşması olsun 

yöneticilerin istekleriyle hemen gerçekleştirilebilecek bir şey değildir. Markalaşma süreci, kentin 

tamamını örten bir kimlik yaratma sürecidir; bir kentte yaşayan herkesi ilgilendiren bir olgudur. Bu 

nedenle, kişi ve kuruluşların kentin milletvekillerinden üst düzey bürokratlarına, yerel basınından 

sıradan yurttaşına kadar herkes kent kimliğinde birleşmelidir. Bir kentin markalaşması, yani kentin 

marka kent halini alabilmesi için kentin ayırt edici tarihinden, kültürüne uzanan tüm özellikler devreye 

girmelidir. Her kentin ayrı özgünlüğünün ve tarihi gelişim sürecinde edindiği değişimin de 

markalaşmaya etkisi olduğu bilinmektedir. Marka olmak isteyen bir kentin hedefi tüm dünya 

olmalıdır. Markalaşma aşamasında kent kimliğinde bir belirsizlik varsa, bu öğeleri içeren bir referans 

görülmüyorsa marka olamamış sayılır (Kaypak, 2013:349). 

3.5.Kent Pazarlaması  

 Pazarlama, yaşamımızın her alanında etkileşim içinde olduğumuz bir kavramdır. Tükettiğimiz 

ürünler, satın aldığımız ulaşım vb. hizmetler, televizyonda izlediğimiz, radyoda dinlediğimiz 

reklamlar, yolda gözümüze çarpan açık hava reklamları vb., pazarlamanın yaşantımızda hemen 

dikkatimizi çeken birkaç unsurudur. Pazarlama için bir başka tanımda da, kişilerin ve örgütlerin 

amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin oluşmasını, 
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fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama süreci olarak ifade 

edilmektedir. Yirmi yılı aşkın bir süre önce yapılan yukarıdaki tanısıyla pazarlama, artık sadece 

mallarla sınırlı kalmayan, hizmetlerin ve düşüncelerin de pazarlanabileceğini ortaya koyan bir kavram 

olarak benimsenmiştir. Bu bağlamda bankacılıkta, sigortacılıkta, ulaşımda, konaklamada, 

belediyelerde yapılan sunum hizmet pazarlaması olarak adlandırılabilir. Tanımda dikkati çeken bir 

diğer nokta ise, düşüncelerin de pazarlanabileceğidir. Bu anlamda örneğin, bir çevre koruma 

derneğinin projesine kamuoyuna anlatması, destek istemesi, üye alması, bir siyasi partinin ya da 

siyasetçinin düşüncelerine, projelerine taraftar bulmak, destek almak üzere çalışmalar yapması da 

pazarlama olarak kabul edilmektedir. Görüldüğü gibi, pazarlama "satış"ın ötesinde bir anlam ifade 

etmektedir. Bir malı, hizmeti satmak, satın almak "satış" çabasıdır. Ancak pazarlama bu kavramdan 

daha geniş anlamda mala, hizmete, işletmeye, kuruma karşı hedeflenen kitlede farkındalık yaratmak, 

benimseme sağlamak olarak değerlenmektedir (Yükselen ve Gönenç Güler, 2009:9-10). 

 Amerikan Pazarlama Örgütü Elektronik sözlüğünde yer pazarlaması kavramı; Pazarlamanın, 

hedef kitleyi etkilemek üzere itibarlı bazı olumlu yaklaşımlara dayanarak, ürün ve hizmetlerin özellikli 

bir yer ile ilişkilendirilecek şekilde tasarlanması, olarak ifade edilmektedir (Dağlı, 2013:34).

 Kentlerin markalaşmasında temel amaç kentin daha çok pazarlanabilirliğidir. Satılabilir 

olmanın alt kategorilerini, elbette, daha çok ziyaretçi çekmek, bu anlamda ziyaretçi sayısının 

artırılması, yatırım anlamında cazibe merkezi haline gelmek, yerel sorunların hızlı bir biçimde çözüme 

kavuşturulmasıdır. Bu noktada sorun çözücü olarak belediyeler devreye girmektedirler ve belediyeler, 

bizatihi, kendileri şehri pazarlamakta ilgilidirler. Böyle bir belediyecilik anlayışı bir şehri marka şehir 

haline getirebilmek için en geçerli ve yetkin davranış olarak göze çarpmaktadır. Londra 2012 

Olimpiyatları’nda belediye başkanı Boris Johnson’ın çabaları ya da 2011 Dünya Kültür Başkenti olan 

İstanbul’da aynı göreve soyunan Mimar Dr. Kadir Topbaş’ın yaklaşımları bu duruma örnek 

gösterilmektedir. Bu yaklaşımlar şehirlerin temel özelliklerinin ve şehri şehir kılan ve dolayısıyla özel 

kılan motiflerin ön plana çıkartıldığı bir belediyecilik anlayışıdır. Şehir yöneticileri bu anlamda şehrin 

ekonomik performansını yukarı çekmek ve rekabet gücünü arttırmak için şehrin ceo’sudur. 

Dolayısıyla yönetim süreci, bizatihi, önemli konuma gelmekte ve şehrin rekabet gücünü arttırmakta 

sermaye halini almaktadır (Özden, 2013:32).  

Mevcut düzeni bir pazar olarak nitelendirecek olursak, kenti de yaratılmak ve geliştirilmek 

istenen bir marka olarak ele alırsak, pazardaki konumlandırmanın da doğru yapılması gerekir. 

Yaratılmak istenen marka, bir sanayi kentini mi, yoksa bir turistik yeri mi sembolize edecektir? 

Turistik anlamda eğer bir marka konumlandırması yapılacaksa, kentin, kış turizmi ile mi yoksa 

kültürel turizm ile mi özdeşleşecek bir imaja sahip olması doğrudur (Ercan, http://markakent.com)? 

Bununla ilgili örnek verecek olursak Şanlıurfa’nın meşhur Çiğköftesi, Lahmacunu, Kebabı vb. 

gastronomi özellikleriyle konumlandırma yapılıp pazarlanması marka yönetiminde doğru stratejik 

karardır. Ülkemizdeki şehirler için, markalaşma sürecinde sorular kesinlikle arttırılmalı ve yapılacak 
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pazar araştırmasında da yönlendirici olmalıdır. Hepimizin bildiği gibi, ülkemiz hem tarihi yönden hem 

doğal güzellikler yönünden pek çok zenginliğe sahiptir. Ancak marka yaratmak için, bu bir avantaj 

gibi görünse de bu kadar çeşitli özellik, markanın odaklanmasını ve doğal olarak net bir 

konumlandırma yapamamasını da beraberinde getirir. Belli bir konumlandırma yapamamak, algı 

problemlerini de doğuracaktır. Bir markanın da kişinin beyninde herhangi bir algı yaratamaması 

ihtimali, en az kötü bir üne sahip olmak kadar tehlikelidir. Dolayısıyla, şehrin marka yönetimini 

yaparken profesyonelce yaklaşılması, pazar analizinin yapılması, analizin sonucunda elde edilen 

verilere göre de geliştirilecek taktik ve stratejilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Doğru ve 

profesyonelce bir planlama ile şehirlerimizin hem ulusal hem de uluslararası güçlü bir marka 

olamaması için herhangi bir engel yoktur (Ercan, www.markakent.com). 

Kentlerin markalaşmasında en önemli nedenlerden biride pazarlama stratejisinin gelişmiş 

olmasıdır. Örneğin Gaziantep’le özleşmiş fıstığın asıl vatanı Şanlıurfa olmasına rağmen pazarlama 

stratejisini çok iyi geliştirdiğinden tüm dünyaya " Antep Fıstığı’’ diye bilinip pazarlanmıştır. 

ANTEP FISTIĞI TON % 

Şanlıurfa 30,574 34,5 

Siirt 18,831 21,3 

Gaziantep 9,936 11,2 

Adıyaman 8,46 9,5 

Kahramanmaraş 5,245 5,9 

Kilis 3,115 3,5 

Diyarbakır 1,978 2,2 

Manisa 1,677 1,9 

Mardin 1,661 1,9 

Mersin 1,31 1,5 

Tablo 1: Antep Fıstığı illere göre üretim 

Kaynak: http://sanliurfaajans.blogspot.com.tr/ 

 

3.6.Markalaşmada Örnek  Kentler 

 Dünyada "marka kent" olgusunu başarı ile taşıyan büyüklü küçüktü kentler vardır. Bu 

kentlerin geçirdikleri tarihsel ve sosyo-ekonomik süreç yanında, kentlerin marka olması ve bu 

markanın sürekli yaşatılması için birçok girişim söz konusu olmuştur. Bu bölümde birkaç "marka 

kent" örneği verilmektedir. Bu şehirler artık birer marka oldukları halde her yıl gerçekleştirdikleri 

faaliyetler, bunların tanıtımları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla bu kentlerde sürekli yaşayan bir markayı 
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yerleştirmek için çaba göstermektedir. Bu deneyimleri markalaşmayı düşünen kentlerin de bilmesi ve 

izlenmesi gerekmektedir (Yükselen ve Gönenç Güler, 2009:27). 

3.6.1.New York 

 

New York çeşitli ırkların, dinlerin ve yaşam biçimlerinin uyum içinde yaşadığı bir şehirdir. 

New York, kültürel çeşitliliğiyle farklı bir enerji sunar.  Ancak New York kendiliğinden marka 

olmamıştır. New York’un markalaşma süreci 1970’li yıllarda başlatılmıştır. 1977’de başlayan ve on 

sene kesintisiz sürdürülen bu kampanya son derece kritik bir dönemde gündeme geldi. O yıllarda New 

York kent idaresi iflas etmek üzereydi. Birçok firma iş merkezlerini başka eyaletlere taşımaya 

başlamıştı. New York, o yıllarda insanların girmeye korktuğu sokakları, harabeye dönüşmüş 

semtleriyle suç oranları astronomik rakamlara ulaşmış bir kentti. Yönetimin yeni hedef ve stratejisi ve 

bunu uzun yıllar istikrarlı bir şekilde uygulaması sayesinde New York bugün dünya ticaretinin ve 

turizminin merkezi oldu. Sadece New York örneği bile “marka şehir” yaratmanın, getirisi ne kadar 

yüksek bir yatırım olduğunu anlatmaya yeter (www.temelaksoy.com/). 

3.6.2.Paris 

 

19. yüzyılın sonunda Paris, Batı kültürünün itici gücü haline gelmiştir. Bu durum, 1940-1944 

yılları arasında yaşanan Alman işgali dışında, 20. yüzyıl boyunca da sürmüştür. Savaştan sonra kısa 

sürede toparlanan ve büyümesine devam eden kent; günümüzde yalnızca Fransa’nın değil, tüm 

Avrupa’nın merkezi olarak değerlendirilmektedir. Görüldüğü üzere, Paris’in sahip olduğu olumlu imaj 
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ve markalaşmış bir kent olarak değeri; köklü geçmişinin, kültürel sürekliliğin ve stratejik atılımların 

bir sonucudur (www.temelaksoy.com/). 

 Eiffel kulesi marka ikonu olan Paris’te muazzam anıtsal ve mimari yapıların yanında 

şehitlerin, azizlerin ve pek çok saygı değer kahramanların figürleri ve en iyi sanat eserleri 

bulunmaktadır. Paris kenti günümüzde 19. yüzyıldan farklı bir çekicilikle kendini göstermektedir. 

Şehir şimdilerde farklı ırk ve kültürlerin bir araya geldiği, eskiyle yeniyi buluşturmayı başarmış bir 

şehirdir. Kalabalık ve yoğunluğuyla birlikte, Paris hala devasa güzelliğini hala korumaktadır. Paris’ in 

beşte biri park alanı şeklindedir. Parkların yanı sıra, büyük kiliseler, saraylar, şık oturma yerleri ve şık 

meydanlar vardır. Mimaride Paris’i ünlendiren eski gelenekler, hayat tarzı gibi atmosfer bugün hala 

devam etmektedir. Kültürel ve mimari konutlar yoğunlukla göze çarpmaktadır. Paris türünün en güçlü 

şehir markalarından biridir. Bu nedenledir ki; tıpkı caddelerinde parlayan ışıklar gibi parıldamaya 

devam edecektir. Paris kendine has, kültürü, insanları, tarihi, ekonomisi, cazibesi ve değerleri ile 

sürekli geliştirmekte ve dünyanın saygın markaları arasında yerini korumaktadır (Bişkin, 2013:69). 

3.6.3.Dubai 

  

 Bir Arap ülkesi olan Dubai ekonomik gelişmesini turizme dayalı hale getirme çalışmalarını hiç 

kuşkusuz bir strateji doğrultusunda gerçekleştirmekte ve doğal olarak da turizm endüstrisince bir 

marka kent olmuş durumdadır. Dubai’nin bir çöl ülkesi imajını artık çağrıştırmayan onu dünya turizm 

pazarında ayrıcalıklı bir destinasyon yapan özellikleri şöyle sıralanmaktadır: Dubai’nin 180 ülkeden 

uçak bağlantısı, kum çöllerinde jeep, safari, spor olanakları, bozulmamış sahilleri, dünyanın. en ünlü 

alışveriş fuarı, dünya standardında oteller, hiç şüphesiz bir güven ülkesi olması marka kent projesinin 

temellerini oluşturmaktadır (Yükselen ve Gönenç Güler, 2009:32). 

Arap yarımadasındaki Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan 7 emirlikten biri olan Dubai son 

zamanlarda markalaşma adına en dikkat çeken yerlerden birisidir. Aynı Las Vegas gibi bir çölün 

üzerine inşa edilen kentin rekabet halindeki diğer güçlü rakipler gibi çok sayıda dikkat çeken özelliği 

yoktur. Çölün ortasında bulunmaktadır, ekvatora yakınlığı sebebiyle iklimi de bunaltıcıdır. Sıcaklığın 
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aşırı olmasına rağmen bu kent güçlü bir vizyonla dünya marka kentleri arasına girmiştir (Bişkin, 

2013:69).  

 Markalaşma yolunda ilk adım, Dubai’ye erişimin kolaylaştırılmasının kilit olduğunun 

belirlenmesi olmuştur. Emirates Airline ve Sivil Havacılık’ın (The Civil Aviation) serbest gökyüzü 

politikası bu ulaşım kanalının kolaylaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Özellikle dutyfree satışlar, 

milyon dolar ve Rolls Royce otomobil çekilişleri ile havaalanı önemli bir uluslararası kilit, dağılım, 

transfer- transit ve deneyim merkezi haline getirilmiştir. İkinci aşamada Dubai’nin plaj oteli (Jumeirah 

Beach Hotel) özgün bir tasarımla yenilenerek Dubai'nin yeni yüzünün ilk ikonu haline getirilmiştir. Bu 

iki güçlü pazarlama ve markalama  araçlarına, bir üçüncü olarak The Burj Al Arab Hoteli binası ve 

onun mistik personası da eklenmiştir. Bu marka geliştirmelerinden sonra, daha başka şeylere de 

gereksinme olduğu belirlenmiştir. Bunlar,  Dubai’nin uluslararası marka isimlerine ve yatırımlara 

gereksinmesi, bu mesajın duyurulması için, mesaj pazarlama-dağıtım kanallarının geliştirilmesi 

gereğiydi. Bu düşünceyle hükümet ‘The Department of Tourism and Commerce Marketing’ (DTCM) 

Turizm ve Ticaret Pazarlama Dairesi'ni kurmuştur. Bu örgüt Emirates Airline’ın rut ağlarını 

geliştirerek uluslararası görünürlüğünü artırmıştır. DTCM, Emirates’ın gittiği  her yere gitmiştir. 

Daire, yerel turizmi, destinasyon yönetimini ve otel organizasyonlarını, Dubai’nin promosyonu için 

teşvik etti (http://markakent.com/). 

3.6.4.İstanbul 

 

 İstanbul; ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal alanda sunduğu imkânlar sayesinde ulusal 

düzeyde marka olmayı başarmış bir kenttir. İstanbul‟un küresel marka kent olabilmesi için ekonomik, 

bilimsel, kültürel ve finansal alanda kendine yer bulmasını sağlayacak uluslararası etkinliklere sahip 

olması, uluslararası alanda hizmet seviyesinin yüksek olması, festivaller, fuarlar ve kongreler gibi 

uluslararası etkinliklerin gerçekleştirilebileceği kapasitede tesislere sahip olması; kültürel ve sanatsal 

etkinlikleri ile kentin sınırlar ötesi iş, kültür, eğlence ve turizm merkezi olarak tasarlanması; kendisini 

küresel ölçekte güçlü rakiplerinden farklı kılması ve bu özellikleri ile uluslararası tur operatörlerinin 

programlarında yer alması gerekmektedir. İstanbul, son zamanlarda söz konusu unsurları karşılamak 
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üzere kentte yaşayan paydaşları ile ulus ve uluslararası etkinlikler düzenlemekte ve kentin bir marka 

kent, dünya kenti olması için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır (Şahin, 2010:63). 

 İstanbul kent markalaşmasıyla geçmişten günümüze sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusuyla 

da kendini tanıtmaktadır. Bu özellikleri ön plana çıkararak kendisini şehir turizmi kapsamında ön 

plana çıkaran İstanbul 2010 Avrupa kültür başkenti seçilmiştir. Aynı zamanda İstanbul’da düzenlenen 

uluslararası kongrelerin olması ve her yıl düzenlenen Formula 1 İstanbul Park yarışının gerçekleşmesi 

de İstanbul’un kendisini etkin bir şekilde pazarlamaya çalıştığı sonucunu çıkarmaktadır (Bişkin, 

2013:73). 

 Marka kentler içinde sahip oldukları ‘deniz, kum, güneş’ algısıyla özellikle Avrupa bilinirliğe 

sahip olan sahil kentlerini bir kenara bırakırsak Türkiye ve marka kent dendiğinde akla gelen ilk isim 

İstanbul’dur. Mega kent içerisinde bulundurduğu çeşitli kültürel ve tarihi değerlerle çok büyük oranda 

bir marka kenttir (www.pazarlamasyon.com/). 

 Turizmde son yılların en gözde kentleri arasında yer alan İstanbul markalaşma yolunda. 

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian, marka şehirler listesinde İstanbul'a  yer verdi. İstanbul, 

marka takımında ilk 11 şehir arasına girdi. Guardian, şehirleri ulaşımdan havaya, suçtan sosyal hayata 

kadar birçok farklı alanda değerlendirdi. En güçlü 25 şehir markasının yayınlandığı raporda İstanbul 

11'inci kent oldu. Guardian, İstanbul'dan 'turistlerin 1 numaralı adreslerinden' ve 'doğunun batıyla 

buluştuğu şehir' olarak bahsetti. Ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından yayınlanan değerlendirmeye 

göre, İstanbul yabancı turist rakamlarında New York, Paris, Singapur gibi şehirleri arkasında bıraktı 

(www.sabah.com.tr/). 

3.6.5.İzmir 

 

İzmir markalama projesinin amacı İzmir şehri için ortak bir marka yaratarak, şehrin güçlü ve 

gelişen kimliğini dünyaya anlatmaktır. Bu proje kapsamında İzmir’e bir kimlik oluşturarak onu bütün 

dünyada bir iş ve turizm merkezi haline getirmek ve profilini yükseltmek amaçlanmaktadır. Öncelikle, 

2007 yılında Leo Burnett tarafından yürütülen geniş çaplı bir algılama araştırması yapılmış ve bu 

araştırma sırasında İzmir fikir önderleri ve İzmirliler ile görüşülmüştür. Fikir önderleri; kamu 

kuruluşları, iş dünyası ve medya alanlarında çalışan ehil kişiler; ile toplam 25 görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca en az 15 senedir İzmir’de yaşayan esnaflar, ev hanımları ve üniversite 
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öğrencilerinden oluşan bir grup ile 3 toplantı yapılmıştır. Bu görüşmelerden, İzmir’in gösterdiği 

gelişimin diğer bazı şehirlerden geri olduğu sonucu çıkmış ancak İzmir’e sevgi ve bağlılığın bu 

sorunun üstesinden geleceği anlaşılmıştır. Böylece artılar ve eksiler ayrı ayrı yazılmış, 

değerlendirilmiş ve marka kent projesinin ilk safhası gerçekleşmiştir. İzmir kuruluşundan bu yana 

geçen tarihi boyunca hep diğer şehirlerden farklı olmuştur. Gerek modern ve açık fikirli insan yapısı, 

gerek lojistik konumu onu farklı kılmıştır. Çevre bölgelerindeki – Efes, Çeşme, Alaçatı, vb.- turizm 

ürünlerinin çeşitliliği ve bu bölgelere ulaşım kolaylığı bu farklılığa artı olmuştur. Ancak bütün bu 

olumlu özelliklerine rağmen İzmir’de ki mevcut pasiflik durumu, İzmir yöneticilerinin ve iş 

adamlarının, yatırımcıları İzmir’e çekmek ve İzmir ticari hayatını canlandırmak için birlikte hareket 

ederek daha aktif olmaları gerektiğini göstermektedir. İzmir markası hem İzmirliler hem de İzmir’e 

gelecek iş adamları ve turistler için motive edici bir görev üstlenmelidir. İzmir Markası, İzmir’i en 

doğru şekilde yansıtmalı ve İzmir’e yepyeni bir enerji ve motivasyon kazandıracak şekilde yapılmalı, 

turizm ve ticareti arttırmalıdır. Bu bağlamda birçok logo ve slogan içinden zorlu bir seçim yapılmıştır. 

Logo ve slogan seçimi halkın oylamasına da sunulmuştur (www.izto.org.tr/). 

 

3.7.Marka Kent Olma Kriterleri 

 Marka kentler kendiliğinden oluşmamıştır. Bunun için her zaman kent yöneticileri ön planda 

olup, uzun vadede istikrarlı bir stratejiyle oluşmuştur. Markalaşma stratejileri belirlenirken hedef şu 

kriterler olmuştur (www.globalmagicbrands.com). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Kent markalaşma kriteri 

Kaynak; http://www.globalmagicbrands.com/sepet/gisp.pdf 
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 PRESENCE: Mesaj vermese, konuşmasa dahi insanları hayran bırakan, imrendiren kalite, var 

olmak, varlığı bile yeter olmak. 

 PLACE: Yer, Bölge, Şehir, Yarıştaki sıra. 

  PEOPLE: Halk, O kentin insanları, Kentteki insanların yaşam kalitesi ve mutluluğu 

 PRE-REQUISITES: Ön kabul, Dünya tarafından ön kabul görmek, gidilecegi zaman soru 

işareti bırakmayan ani kararlarla gidilebilecek kent olabilmek 

 PULSE: Nabız, Sürekli ve sağlıklı olarak hayat enerjisinin devam etmesi. 

  POTENTIAL: Potansiyeli yüksek, Yaşama potansiyeli, İş kurma, bulma potansiyeli, Kaliteli 

yaşam potansiyeli, Övünç duyma potansiyeli.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MARKALAŞMA SÜRECİNDE; ESENLER 

Kucaklamaya kollarımızın yetmeyeceği bir ağaç, küçücük bir tohumla başlar. O Ağaç ki gün 

gelir meyvesiyle, gün gelir gölgesiyle, gün gelir bir mekan olarak hayatımızda yer edinir. Hatta tarihe 

tanıklık ettiğinden incelenmesi görülmesi gereken bir turist çekme ivmesi olarak şehrin tanıtımında 

bile rol oynayabilir. İşte kentlerde böyledir. Bir sokağı güzelleştirirsiniz mahalleyi etkiler. Bir 

mahalleyi güzelleştirirsiniz kenti etkiler bir kenti güzelleştirirsiniz, şehri etkiler. Bir şehri 

güzelleştirirsiniz ülke etkileşim içinde olup markalanır.  

İstanbul tüm dünyada tanınan, bilinen, yükseliş ivmesi yakalamış bir şehirdir. Aynı zamanda 

Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluğundan beri vitrin konumundadır. Bu konumu Cumhuriyet 

döneminin ilk yıllarında gölgelense de, 1950'li yıllardan sonra yeniden eski rolüne soyunmuştur. 

Özellikle 1980'lerden sonra dünyaya açılan Türkiye'nin yüzü İstanbul olmuştur (Özden, 2013:66). 

İstanbul’u ön plana çıkartan ise İstanbul’un kentleri dediğimiz ilçeleridir. O ilçeler gelişip 

markalandıkça İstanbul’un hatta Türkiye’nin marka değeri daha da artacaktır. Dolayısıyla esenler 

belediyesinin kent adına yapmış olduğu marka değerleri İstanbul’a hatta Türkiye’ye değer katacaktır. 

4.1.Markalaşmada Esenler 

 

 Kentin markalaşmasında kentin gelişim süreci algılanmalıdır. Kentin içinde yaşayan, kentte iş 

yapan ve kent sınırları içinde eğitim görenlerin beklentilerinin ve öncelikli gereksinimlerinin 

karşılanması gerekmektedir. Kentti diğer kentlerden olumlu kılan çağrışımların zihinlerde 

canlanmasıyla kentin markası ön plana çıkar. 

 Kentin markalaşması üç süreç sonunda anlamlandırılmaktadır. Birinci süreç kentin fiziksel 

görüntüsü ve şehir planlamasıdır. İkinci süreç doğrudan deneyimledikleri alanlar ve üçüncüsü film, 

roman, resim, dizi veya haberlerde kentin yer alma biçimidir (Bişkin, 2013:65). 
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4.2.Esenler’in Tarihi  

Esenler ilçesi, eski adıyla Litros (Esenler) Avas (Atışalanı) olan iki köyden ibarettir. İlçe 1939 

yılında Esenler adını alana kadar bu isimlerle anılmaktaydı. İstanbul’un sur dışında kalan bu küçük iki 

köyüyle ilgili bilgilerimiz çok yetersizdir. İstanbul’un fethinden önce burada nasıl bir yerleşim vardı 

bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu köylerle ilgili ilk bilgilere 15.yüzyılın sonlarına doğru tutulmuş 

kayıtlarda rastlamaktayız. Tarım ve hayvancılıkla geçinen insanların yaşadığı bu iki küçük köy, 

coğrafi durumunun verdiği bazı avantajlarla askeri anlamda çok önemli bir mevkiye sahip olmuştur. 

Gerek Bizanslılar gerek Osmanlılar bu bölgede birçok askeri yapı meydana getirmiş aynı zamanda 

Litros ve Avas köyleri sayfiye yeri olmaları sebebiyle birçok devlet adamının sık uğradığı bir bölge 

olmuştur (Güldal ve Uçar, 2013:8). 

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin uhdesinde olan Davutpaşa Yerleşkesi'nin bulunduğu 

alan Osmanlı ordusunun batıya yapılan seferlerinde padişahların orduyu yolcu ettikleri ve yine 

seferden dönen ordunun sultan tarafından karşılandığı bir bölgeydi. Bu sebeple burada XV. yüzyıldan 

itibaren birçok askeri tesis inşa edilmiş, 1827 yılında da Sultan Mahmud tarafından yaptırılan ve 

bugün büyük bir kısmı hala ayakta olan, Davutpaşa Kışlası bina edilmiştir (Güldal ve Uçar, 2013:8). 

Bölge aynı zamanda Osmanlı elçilerinin ve devlet adamlarının İstanbul'dan ayrılırken ya da 

şehre girerken konakladıkları bir menzil hüviyetindeydi. Esenler bölgesi sayfiye yeri olması sebebiyle 

zengin İstanbulluların gezintiye geldikleri, bünyesinde ormanlık alanları barındırmasından dolayı da 

Osmanlı padişahlarının avlandıkları bir yer olarak bilinmektedir. Bu sebeple Esenler bölgesi hakkında 

yapılacak her türden çalışma şehir tarihçiliği açısından büyük bir önem arz etmektedir (Güldal ve 

Uçar, 2013:8). 

4.3.Esenler’in Nüfusu 

 Ülkemizde göç dalgasının yoğun yaşandığı ilçelerden birisi olan Esenler, 1935 yılında 604, 

1940 yılında 860 nüfusu ile iki küçük köyden ibaret olan bir yerleşim yeriyken 1970’li yıllardan sonra 

büyük bir göç akımına uğramıştır. 1985 nüfus sayımında 161.184 kişi ile3 büyük bir şehir haline gelen 

Esenler’in nüfusu, 1990’a gelindiğinde %39,6 artışla 254.776 kişiye yükselmiştir. 1990’lı yıllarda  da 

Esenler yoğun bir göç almaya devam etmiştir (Taşçı, 2012:167). 2013 verilerine göre ise 461.621’ 

ulaşmıştır. 
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  Tablo 2: Esenler’in Yıllara göre Nüfusu 

  Kaynak: http://www.nufusu.com/ilce/esenler_istanbul-nufusu  

 

 

4.4.Esenler’in İdari Yapısı 

Sürekli göç alan Esenler'de bugün  16 mahalle bulunuyor. Toplam 5.227 hektar alana yayılan 

Esenler’in mahalleleri; Namıkkemal, Davutpaşa, Çiftehavuzlar, Fatih, Mimarsinan, Yavuzselim, Fevzi 

Çakmak, Nenehatun, Turgutreis, Kazım Karabekir, Menderes, Tuna,Birlik, Kemer, Havaalanı ve 

Oruçreis  isimlerini taşıyor.Esenler, İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biridir. Kuzeyde  Bayrampaşa, 

güneyde  Güngören, güneydoğuda  Zeytinburnu, batıda Bağcılar ilçeleriyle komşudur. Esenler, 16 

mahalleden oluşmaktadır ve yüzölçümü toplam 5.227 hektardır (Esenler Belediyesi, 

www.esenler.bel.tr). Esenler, çevresindeki ilçelerden farklı olarak, sanayi merkezi olmaktan çok bir 

yerleşim merkezi özelliğindedir (http://tr.wikipedia.org) 

Yıllara Göre Esenler Nüfusu 

Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus 

2013 237.931 223.690 461.621 

2012 234.995 223.699 458.694 

2011 236.162 225.220 461.382 

2010 235.602 225.470 461.072 

2009 235.821 224.159 459.980 

2008 238.883 225.674 464.557 

2007 264.372 252.863 517.235 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bayrampa%C5%9Fa,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCng%C3%B6ren
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytinburnu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fc%C4%B1lar,_%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/
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Gerek mübadeleden gelenlerin yerleştiği gerekse 1950’lerden sonra Türkiye’nin değişik 

yerlerinden gelenlerin yerleştikleri bir yer olan Esenler, sürekli olarak göç almış ve göçün ortaya 

çıkardığı bir mekansal organizasyona bürünmüştür (Taşçı, 2012: 166). 

Esenler Mahalle Nüfusları 

Yıl İlçe Mahalle Adı Mahalle Nüfusu 

2013 Esenler Turgut Reis 48.551 

2013 Esenler Fatih 46.341 

2013 Esenler Oruçreis 45.923 

2013 Esenler Nine Hatun 45.043 

2013 Esenler Kazım Karabekir 36.546 

2013 Esenler Tuna 35.275 

2013 Esenler Fevzi Çakmak 33.842 

2013 Esenler Menderes 33.055 

2013 Esenler Havaalanı 32.130 

2013 Esenler Birlik 29.130 

2013 Esenler Kemer 22.267 

2013 Esenler Davut Paşa 16.934 

2013 Esenler Namık Kemal 16.615 

2013 Esenler Mimar Sinan 13.217 

2013 Esenler Yavuz Selim 3.925 

2013 Esenler Çifte Havuzlar 2.827 

Tablo 3: Esenler mahalle nüfusları 

Kaynak: http://www.esenleryasam.com/haber/301190-esenler-de-hangi-mahallede-kac-kisi-var 
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4.5.Ulaşım 

 Trakya Otoyolu’na ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yan yolla bağlanan Esenler, 

kuzeydoğusunda yer alan Büyük İstanbul Otogar’ı, hal ve Hafif Metro güzergâhı, Osmangazi 

(Dağyolu) Caddesi, Çinçindere Caddesi, Atışalanı Caddesi ana arterleriyle 02 (E-6) karayoluna, Eski 

Londra Asfaltı ve E-5 karayoluna bağlanır. Bu konumu itibariyle Esenler, tam bir ulaşım aksı 

üzerinde. Gerek Atatürk Havalimanı’na, gerekse her iki boğaz köprüsüne (1. Boğaziçi Köprüsü, Fatih 

Sultan Mehmet Köprüsü) ve de İstanbul merkezine kısa sürede ulaşmak mümkün (Esenler Belediyesi, 

www.esenler.bel.tr). 

Toplu ulaşım açısından diğer ilçelerden daha şanslı durumda bulunan Esenler’e İETT çok 

sayıda güzergahta (Eminönü, Mecidiyeköy, Yenikapı, Bakırköy gibi) hizmet veriyor.  Ayıraca gerek 

Eminönü ve gerekse Mecidiyeköy gibi ana yolcu dağıtım merkezlerinden  gerekse diğer bazı lokal 

alanlardan Başakşehir, Avcılar gibi yerlere giden İETT otobüsleri de Esenler içerisinden geçiyor. 

Toplu ulaşımda özel sektörün de önemli bir payı bulunuyor.  Topkapı, Bakırköy, Merter gibi çeşitli 

hatlarda seferler düzenleyen minibüsler, toplu taşımada Esenler’e nefes aldırıyor (Esenler Belediyesi, 

www.esenler.bel.tr). 

Esenler’ in toplu taşımada en büyük şansı ise;  Hafif Metro hizmeti. Yavuz Selim 

Mahallesi’nde Esenler, Namık Kemal Mahallesi’nde Terazidere istasyonları bulunan Hafif Metro 

Hattı, yakın geçmişte faaliyete geçen Menderes Mahallesi ve Üçyüzlü istasyonları ile Esenler halkına 

hizmet veriyor. Aksaray ve Havalimanı güzergâhlarından metroyu kullanan yolcular; Yavuz Selim 

Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Üçyüzlü ve Menderes Mahallesi’ndeki istasyonlar sayesinde 

Esenler sınırları içerisine girebiliyor (Esenler Belediyesi, www.esenler.bel.tr). 

4.6.Eğitim 

Kırsal kesimden yoğun göç alan Esenler’ de eğitim –öğretim alanında ciddi sıkıntılar 

yaşanıyor. İlçedeki  okul ihtiyacını gidermek için son yıllarda başlatılan çalışmalarla belirli aşamalar 

kaydedilse de; henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı.  1990’lı yılların başlarında sınıf ortalamaları 

100’ün üzerinde olan Esenler’de açılan yeni okullarla bu oran, 2007-2008 eğitim öğretim yılında 

yaklaşık 80'e düştü (Esenler Belediyesi, www.esenler.bel.tr). 

Esenler’ de 12’si özel 13 ana okulu, 5’i özel toplam 35 ilköğretim okulu, 7’si özel 13 lise bulunuyor. 

 Bu okullarımızda 82 bin öğrenci eğitim görüyor.  Esenler’de ayrıca, 12 özel dershane, 3 özel öğrenci 

yurdu ve 2 adet de özel etüt merkezi bulunuyor.İlçede özel sürücü kurslarının yanında Büyükşehir 

Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından açılan Meslek Edindirme Kursları’nın da 

(İSMEK) 6 ayrı şubesi bulunuyor. Birlik Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi, 

Başakşehir Mahallesi, Menderes Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde bulunan İSMEK kurslarında 

bilgisayardan boyamaya, tezhibe kadar 30 branşta el becerisi kursu veriliyor. Kurslara her yıl yaklaşık 

5 bin kursiyer katılıyor  (Esenler Belediyesi, www.esenler.bel.tr). 
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  Şekil: Esenler İlçe haritası 

  Kaynak: http://www.esenler.gov.tr/default_B0.aspx?content=280 
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4.7.Kültür 

Esenler’de devlete ait bir kütüphane bulunamadığı için  bu açığı kapatabilmek için Esenler 

Belediyesi tarafından Atışalanı’nın da  içerisinde Barış Manço Çocuk Kütüphanesi’nin de bulunduğu 

modern bir kütüphane hizmete girdi. Belediye'nin Nenehatun Mahallesi’nde bulunan hizmet binasında 

açılan kütüphanenin, okul kütüphaneleri dahil olmak üzere ilçedeki tüm kütüphanelerle bilgisayar 

bağlantılı hizmet vermesi için çalışmalar sürdürülüyor.  

Ayrıca Esenler Kültür Merkezi’nde  kültür-sanat hizmetleri devam ediyor. Belediyemizce Birlik 

Mahallesi’nde içerisinde  kütüphane, tiyatro ve sinema salonlarının da yer alacağı bir kültür merkezi 

daha inşa edilmesi planlanıyor (Esenler Belediyesi, www.esenler.bel.tr). 

2004 senesinde Esenler Belediyesi tarafından bir halk kütüphanesi oluşturulduktan sonra, 2010 

senesinde Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi hizmete açılmıştır. Adnan Büyükdeniz Dijital 

Kütüphanesi Esenler için, mimari ve estetik kaygılar güdülerek meydana getirilmiş ilk kamusal alan 

olmuştur. Ayrıca bu kütüphane için eski bir kilise onarılmış olup, bu durum Esenler’de bir tarihi 

yapının da ilk kez onarılması veya korunmaya çalışılması anlamına gelmektedir (Taşçı, 2012: 175). 

Kültürel ve diğer kamusal alanların eksikliklerini göz önüne alan Esenler belediyesi, özellikle 

2009 senesinden sonra çocukların ve gençlerin çeşitli kültürel aktivitelerde bulunabileceği gençlik 

merkezleri ve sanat merkezleri ve sanat çalışmalarının yapıldığı bir merkez açarak geçmişten gelen 

mekansal eksikliği kapatmaya çalışmıştır (Taşçı, 2012: 175). 

4.8. Ekonomik ve Fiziksel Yapı 

Kentte sanayi bölgesi olmadığından, çoğunlukla konut altında etkinlik gösteren işyerleri yer 

almaktadır. Son yapılan istatistik kayıtlarına göre sosyal güvenlik açısından Esenler’de nüfusun % 

58.9’u sosyal güvenlik kurumlarından yararlanmakta, % 24.4’ünün de sosyal güvencesi olmamaktadır. 

Kayıtlı işsizler açısından ise bu durum % 9.4 oranında seyretmektedir (Aydın, 2013:74 -75). 

Çarpık yapılaşmanın ve konut niteliğinin en düşük olduğu bir fiziki durum arz eden Esenler, 

İstanbul’da m2 başına düşen insan sayısının en yüksek olduğu ilçedir (Aydın, 2013:75). 

Ekonomik yapı bakımından kentte 40 blok ve galerilerden oluşan 4297 adet tekstil işyerlerinin 

bulunduğu ve Tekstilin kalbinin attığı Tekstilkent’te aynı zamanda her iş kolundan yüzlerce şirket 

faaliyet göstermektedir. Toptan ticaretin ve küçük üretim birimlerinin bulunduğu bu yer piyasanın yön 

verici konumunu üstlenmektedir. Birçok kooperatifin yanı sıra Tekstilkent farklı bir konumda 

olduğunu her daim hissettirmiştir. 1986 yılından bu yana sektörde ciddi bir konuma sahiptir 

(www.tekstilkent.org.tr). İstanbul’da tekstil toptan ticareti ve küçük üretim birimlerinin bulunduğu 

başta Sultanhamam ve Osmanbey piyasaları olmak üzere çeşitli bölgelerde karşı karşıya bulunulan alt 

yapı yetersizliği, ulaşım ve nakliye güçlükleri, düzensiz yapılaşma, yeterli güvenlik unsurlarından 

yoksunluk gibi sorunları ortadan kaldırmayı ve tekstil sektörünü çağdaş mekanlara kavuşturmayı 

hedeflenmiştir (www.tekstilkent.com.tr). 

http://www.esenler.bel.tr/
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4.9.Esenler’in Vizyonu 

Yeni kaynaklar üreten ve kaynaklarını verimli kullanan, şehrin insani yönünü ön plana 

çıkararak sürdürülebilir vatandaş memnuniyetini esas alan; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir, yaşayan 

herkesin kendi evi gibi göreceği yeni bir Esenler inşa etmek. 

4.10.Esenler’in Misyonu 

Medeniyetlerin buluşma noktası ve kültür başkenti İstanbul ile bütünleşmiş, Belediyecilik 

bağlamında ihtiyaçlarının tamamının karşılandığı, insan-mekan, şehir-şehirli ilişkisinin en güzel 

şekilde kurgulandığı, üretken ve mutlu insanların yaşadığı, yaşanılmaktan huzur, mutluluk ve onur 

duyulan; sporda, kültürde, sanatta önemli bir Esenler oluşturmak. 

4.11.Esenler Belediyesinin Marka Kimliği ve Marka Değerleri 

 Kurumsal kimlik özel bir önem taşımaktadır. Kurumsal kimlik çalışması, 

hemşerilerimizin Esenler Belediyesi hakkındaki düşünce ve duygularına etki eden, 

belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında daha güçlü bağlar kurulmasını sağlayan 

araçları içermektedir.  

Ortaya koyduğumuz kimlik, belediyemizin belediyecilik yaklaşımlarını, gelecek 

vizyonunu ve taşıdığı değerleri ifade eden bağlamlar üzerine kurulmuştur.  

 Kimlik çalışmamızda Esenler Belediyesi'nin insan merkezli belediyecilik anlayışı, 

kültürel değerlere bağlılık, değişime ve yeniliklere açıklık ve adil ve dürüst 

belediyecilik değerlerimizle desteklenmektedir.  

 Esenler Belediyesi'nin özgünlüğünü, kurumsal temsiliyetini içermektedir. Kimlik 

çalışmamız bize değerlerimizi ve yönümüzü ifade ederken, ortaya koyduğumuz 

hedefleri gerçekleştirmek bir yana bu hedeflerin üstüne çıkmanın da motivasyonunu 

sağlayacaktır. Kimlik kılavuzunun içeriği bu bakış açısıyla görsel tasarım 

yaklaşımımızın nasıl kullanılacağı konusunda detaylı bilgiler vermektedir.  

 Esenler Belediyesi'nin, kültürel değerlerine bağlı kalarak, değişime açık olabileceği ve 

yenilikleri değerlendirebileceğine yönelik vurgumuz; etkili, profesyonel ve kalite 

odaklı bir belediyecilik anlayışıyla birleşerek kurumsal kimliğimizi oluşturmuştur. 

 Esenler, insana verdiği değeri her şeyin üstünde tutan, insan merkezli bir ilçe. 

 Esenler, çevresini koruyan doğayla barışık yaşam alanları inşa eden bir ilçe 

 Esenler, fiziki yapısını, üzerinde yaşayan insanların ihtiyaç ve konforu doğrultusunda 

şekillendiren bir ilçe. 

 Esenler, değişimini, zamanın ruhuna ayak uydurarak gerçekleştiren bir ilçe. 

 Esenler, kültür ve sanata değer veren, sanatçılara yeteneklerini sergilemeleri için 

zemin hazırlayan bir ilçe. 

 Esenler bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi kasanca dönüştüren bir ilçe. 

 Esenler, herkese kucak açan, ayrımcılık yapmayan, kimseyi ötekileştirmeyen bir ilçe 
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4.12.Esenler Belediyesinin Kentin Markalaşmasına Dair Sahip Olduğu Projeler 

4.12.1.Şehir Düşünce Merkezi 

 

 

Bir şehrin bilim adamları, sanatçıları, müzisyenleri, eğitimcileri ve yeni fikirler üreten yaratıcı 

(oluşturucu) kişileri markalaşma sürecinde doğal bir hakka sahiptirler. Bu kesimlerin katkısı olmadan 

bir şehrin marka olması mümkün değildir (www.temelaksoy.com/). Bu bağlamda Şehir Düşünce 

Merkezi, Esenler’in marka kent olabilmesi için çok büyük önem arz etmektedir. 

 Şehir Düşünce Merkezi,  Bilim Kurulu Başkanı Sosyolog, Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Esenler 

Belediye Başkan yardımcısı Dr. Hasan Taşçı’nın moderatörlüğünde yürütülen, şehirleşme ve 

kentleşme kapsamında Kültürel, toplumsal, sanatsal ve eğitim alanlarını kapsayan şehir düşünce 

merkezi sadece Esenler için değil aynı zamanda Türkiye içinde model olacak proje ve atölye 

çalışmalarıyla, insan ve sanat faktörüne değer vererek,  akademisyen ve uzman kadrosuyla şehre dair, 

bilimsel, kalıcı düşünce ve çözümler üretmektedir.  

 Şehir Düşünce Merkezinin amacı: 

 Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek. 

 Kent meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında sağlam bir bağ 

kurmak. 

 Bugüne değin üretilen bütün değer ve birikimlere önyargılı yaklaşmadan var olanı bir 

olgu olarak görüp bu müktesebattan istifade ederek üretimlerde bulunmak. 

  Sanatın potansiyellerini tanımak ve toplumun ondan istifadesini sağlamanın yollarını 

araştırmak 

 Kentsel hayatta önemsenen toplumsal davranışların sanatsal alanlarda oluşumu ve 

yönlendirilmesini yapmak 

  Kentsel hayatta sanat anlayışını yoğunlaştırmak için değerli sanat eserlerine destek 

vermeyi planlamak 

  Araştırıma alanında şehir ve sanat arasındaki çeşitli bağların tanınması ve 

güçlendirilmesini yapmak 

  Şehirlerdeki hayat düşüncesinin sanatçılar tarafından önemsenmesi ve böylece halk 

arasında geliştirilmesi.  
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 Toplumla sanatçının arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi. 

 Kültürel kuramlarının toplumda algılanması ve ona bağlı tekniklerin araştırılması. 

  Şehir kültürünü tanımak ve sonuçları kültürel planlara aktarmak.  

 Eğlenmekle, öğrenmek, terbiye ve toplumsal hayatın kriterlerini yükseltmek.  

 Kültürel yöneticilik.  

 Resmi kurumlarda kültürel görüşler üzerinde yapılan danışmanlıklarda aktif rol almak. 

 Kent hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar 

geliştirmek. 

 Üretilen düşünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapmak 

  Esenler için bir sosyal kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koymak 

 Esenler Kent Kimliği oluşturmak. 

4.12.1.1.Şehir Düşünce Merkezinin Projeleri 

4.12.1.1.1.Akademi Esenler Projesi 

 Şehir Düşünce Merkezinin Esenler ilçesine kazandırmış olduğu ülkenin geleceği olan 

akademisyen ve akademisyen adaylarına yönelik bir proje olup ara ara toplantılar düzenleyerek esenler 

ile ilgili bilimsel düşünceler paylaşılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle irtibata geçerek, 

onların akademik çalışmalarından, fikirlerinden, görüşlerinden istifade etmek, ilgi alanlarını Esenler’e 

yönlendirmek ve ihtiyaç duydukları konularda destek olarak hizmet verilmektedir. Bu proje sayesinde 

hem Esenler ilçesi akademik çalışmalar ışığında daha emin adımlarla yükselişine devam edecek hem 

de başarılı akademik çalışmalara destek olunarak ülkenin geleceği olan genç bilim adamları 

desteklenecektir. 

4.12.1.1.2.Anne Üniversite Projesi 

‘Eğitim Ailede Başlar’ sloganı dikkate alınarak faaliyete geçen bu proje, yuvanın temeli olan 

annelere eğitim vererek aile içi şiddetli geçimsizliği ve gelecek nesillerin daha bilinçli annelerle 

yetiştirilmesi için başlamıştır. Projenim amacı; sadece eşler arasında olan aile içi şiddet vakaları son 

yıllarda diğer aile bireyleri arasında da olmaya başlamış ve anne babasına şiddet uygulayan çocukları 

veya küçük yaştaki çocuklara, bebeklere karşı şiddet uygulayan ebeveynlerin önüne geçmek. 

Annelerin ellerinden geldiği kadar kendilerini geliştirmek isteyecekler ve eğitim seviyelerini 

yükseltebilecekleri, çocuklarıyla doğru iletişim kurabilmeyi öğrenecekleri imkanlar sağlamaktır. 

4.12.1.1.3.Çocuk Üniversitesi Projesi 

Türkiye’nin öncü projelerinden biri olan, aynı zamanda üniversite kent ilişkisinin bir parçası 

olan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, “Büyümüş de küçülmüşlere en özel 

üniversite” sloganıyla hayata geçirdiği proje, 11-14 yaş arası çocukların entelektüel ve bilimsel 

gelişimlerinin sağlamlaştırılması amacıyla yapılmıştır. Projenin amacı; başta 11-14 yaş grubu olmak 

üzere her türlü sosyoekonomik çevreden çocuğun erken yaşlarda üniversite ortamına getirilerek 
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merak, motivasyon ve yeteneklerini ortaya koyabildikleri yüksek bir özgüven ortamı sağlamaktadır. 

Farklılıkların zenginlik sayıldığı, diğer kültürlerin farkında olunduğu ve takdir edildiği, hoşgörülü, 

karşılıklı etkileşime dayalı öğrenme ve analitik düşünmenin teşvik edildiği bir ortamda çocukların 

entelektüel ve bilimsel gelişimleri sağlanmaktadır.  

4.12.1.1.4.Şehir Yazarları ve Akademisyenleri Toplantıları 

Şehre ve içinde yaşayan insana dair yeni ve kalıcı düşünceler üretmek ve bunların hayata 

geçirilmesi noktasında fikir alış - verişlerinde bulunmak gerçekleştirilen Şehir Yazarları ve 

Akademisyenleri toplantısına çok sayıda yazar, düşünür, akademisyen ve seçkin davetlilerin 

katılımıyla yapılan istişare toplantıları gerçekleşmektedir (www.sehirdusunce.com). 

4.12.1.2.Şehir Düşünce Merkezinin Yayınları 

  

Kitaplar 

 Şehir Şiirleri Antolojisi 

 Şehir Üzerine Düşünceler – 1 

 Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm 

 Kamusal Alan ve Toplum 

 Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler’i Anlamak 

 Modernite ve Mimari 

 Teori ile Pratik Arasında Mekan 

 Kentleşme ve Sosyal Politikalar  

 

Dergiler 

Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Aktüel-Hakemli dergi olan ‘‘Şehir ve Düşünce’’ dergisi, 

ilk yayın hayatına 2013 yılında başlamış olup dört ayda bir yayınlanmaktadır. ŞEHİR ve DÜŞÜNCE 

dergisinde alanında uzman kişilerin ideal kent oluşturma üzerine düşünceleri yer almaktadır. 

Makaleler 

 Şehrin Tören Merkezinden İktidar Merkezine Dönüşümü 

 Cennet'in Mekan Değişimi : Yaşam Kalitesini Arttırma Çabasında Türkiye Pratiği 

 İslâm ve Batı Şehrinde Kentsel Mekânın Kimlik Bileşenleri 
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4.12.2.Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (ESTİM) Projesi 

 

Kent markalaşmasında en önemli etken olan halkın sorunlarının çözümlendirilmiş olması 

bilincinde olan Esenler Belediyesi tarafından kurulan Toplumsal  İletişim Merkezi (ESTİM) ile 

vatandaşlara rehberlik edilerek belediye ile halk yakınlaşması sağlandı. Belediye-vatandaş iletişimini 

en üst seviyeye  taşıyarak hizmet kalitesini artıran ESTİM ile iletişim süreçlerinde yaşanan zaman, 

emek ve maddi kayıpların önüne geçildi. Çözüm Masası, Çağrı Merkezi, Hizmet Kapınızda, Mobil 

Estim, Vatandaş Temsilciliği, Elektronik İletişim ve VIP Hizmet şeklinde 7 ayrı modülü kapsayan 

ESTİM ile Esenler halkına her konuda  hizmet veriliyor. Kuruluşundan bugüne kadar toplam 68 bin 

858 kişinin başvuruda bulunduğu ESTİM’de, 66 bin 161 başvuru çözüme ulaştırıldı. Böylece %98 

oranında vatandaş memnuniyeti sağlanmış oldu. 

4.12.3.Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Projesi 

 

Esenler Belediyesinin, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş marka projelerinden biri 

olan ‘ESEV’ diye adlandırılan, Esenler Belediye Sanat Evi Projesi Esenler’de markalaşma kriterinde 

olan sosyo kültürel hayatı geliştirmek ve sanatsal aktiviteleri artırmak amacıyla kurulmuştur.  ESEV  

7’den 70’ esenler halkına 30 dan fazla sanatsal eğitim kursu vermektedir. 

4.12.4.Esenler Belediyesi Gençlik ve Bilgi Evleri (ESGEV) Projesi 

 

Esenler Belediyesi tarafından Esenler’de yaşayan gençlerin iş veya okul saatleri dışında 

zamanlarını kaliteli bir biçimde değerlendirebilecekleri nezih bir ortama ihtiyaçlarından hareketle 

Esenler Gençlik ve Bilgi Evi (ESGEV) projesini hayata geçirmiştir. ESGEV’lerde öğrenciler uzman 
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öğretmenler nezaretinde derslerini yaptıkları gibi Değerler Eğitimi, İzcilik ve Gençlik Kulübü, İnternet 

Kulübü, Sinema Kulübü, Edebiyat Kulübü, Satranç Kulübü, Müzik Kulübü, Gezi kulübü gibi çeşitli 

kulüpler bünyesinde sosyal ve kültürel aktivitelere de katılabiliyorlar. ESGEV’lerde sinema 

salonu,kütüphane ve sanat atölyesi de yer alıyor. 

4.12.5.Esenler Belediyesi Aile Yaşam ve Danışma Merkezi (ESAYDAM) Projesi 

                   

Aile içersinde yaşayan problemlerin çözümüne yönelik evli çiftlere danışmanlık hizmeti veren 

Esenler Aile Yaşam ve Danışma Merkezi (ESAYDAM) ile Esenlerli kadınlara ikinci bir ev kazanıldı. 

ESAYDAM ile bir yandan da fitness, kütüphane, satranç salonu, kadın kafe ve etkinlik salonlarıyla 

günlük hayatın stresinden uzaklaşma olanağı kazanıldı. 

Aile içerisinde yaşanan problemlerin çözümüne yönelik evli çiftlere danışmanlık hizmetleri 

veren Esenler Belediyesi Aile Yaşam ve Danışma Merkezi (ESAYDAM) ile Esenler sakini kadınlara 

ikinci bir ev kazandırıldı. ESAYDAM ile bir yandan vatandaşlara ücretsiz rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık hizmetleri verilirken diğer yandan da fitness, kütüphane, satranç salonu, kadın kafe ve 

etkinlik salonlarıyla günlük hayatın stresinden uzaklaşma fırsatı sağlanmıştır. 

4.12.6.Çocuk Sokağı Projesi 

 

Kent markalaşmasında İlçenin her yerinde bir hareket olması gereği bilincinde olan Esenler 

Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen proje, 

kent halkının oylamasıyla sokak tamamen trafiğe kapatılarak çocuklar güven ortamında rahatça oyun 

oynayabiliyorlar. Sokak, internetten takip edilerek aileler de çocuklarını internetten izleyebilmektedir.  

Trafiğe kapalı olan Çocuk Sokağı, çocukların güven içinde koşup oynayabileceği, misket, 

seksek ve evcilik gibi geleneksel oyunlarımızı oynayabilecekleri şekilde tasarladı. Çocuk Sokağı 
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sayesinde çocuklarımız evde bilgisayar başında içine kapanık şekilde değil, sokakta güven içinde ve 

sosyal iletişim yetiler gelişecek şekilde vakit geçirebilecekler. 

 

4.12.7.Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM) Projesi 

 

"İşsize İş, İşverene Eleman" 

  İşsizliğin önüne geçmek ve kent kalkınması için önemli olan proje, işveren kuruluşları ile 

birlikte Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi (ESKAM) Projesi’ni hayata geçirilmiştir. Proje 

kapsamında hem işsizlere iş sunuyor hem de Esenliler’e eğitim vererek iş sahibi olmalarına imkân 

sağlanılıyor (http://www.esenler.bel.tr). 

 

4.12.8.Esnaf Üniversitesi Projesi 

 Üniversite kent ilişki bir parçası olan proje  ‘Esnaf Bilsin, Esenler Gelişsin ‘ sloganıyla 

Esenler bölgesinde hizmet veren esnaf ve işletmelerin, kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda 

bulunmak için Esenler Belediyesi tarafından Türk Standartları Endüstrisine Tescil edilmiş bir marka 

projedir. Esenler’i fiziki, sosyal ve kültürel alanda değiştirerek İstanbul’a yakışan bir ilçe haline 

dönüştürmeyi amaçlayan hedefler doğrultusunda Esnaf Üniversitesi projesi hayata geçirilmiş olup, 

Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Esenler Belediyesi eğitim 

seminerleri düzenlenen esnafın, üniversite ile tanıştırılması ve kalitenin arttırılması amaçlanıyor. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: MARKALAŞMA SÜRECİNDE ESENLER’İN MARKA ETKİLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI 

5.1. SWOT Analizi Kavramı Tanımı ve İçeriği 

 SWOT Analizi, bilinçli ve sistematik bir değerlendirmeyle kaynakların ve yeteneklerin en iyi 

biçimde kullanılması ve yeni stratejilerin geliştirilmesinde yararlanılacak temel yöntemlerden birisidir. 

Stratejik yönetimin temel süreçlerinden birisi olan SWOT Analizi, iç ve dış çevrenin 

değerlendirilmesine katkı sağlayan bir analiz tekniği olarak görülmektedir. İşletme literatüründe 

SWOT, ingilizce "sırengdıs, weaknesses, oppontınities, ıhreats" kelimelerinin ilk harfleri esas alınarak 

adlandırılmıştır. Türk işletme literatüründe ise SWOT bazı yazarlar tarafından "fırsatlar, üstünlükler, 

tehditler, zayıflıklar" kelimelerinin ilk harfleri kullanılarak FÜTZ olarak adlandırılmaktadır. Bazı 

kaynaklarda GZI'T olarak da kullanılmaktadır (Büyükalaca vd., 2009:26). 

 SWOT analiz tekniği bir firmanın, sektörün, yatırımın, projenin, ülkenin veya coğrafi bölgenin 

kendi bireysel özelliklerinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik olarak kontrol 

edilebilen veya edilemeyen çevre faktörlerinden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin saptanmasını 

amaçlayan bir tekniktir. Dolayısıyla SWOT analizi hem akademisyenler hem de uygulamacılar 

tarafından son yıllarda stratejik planlama ve organizasyonel bazı problemlerin çözümünde oldukça sık 

kullanılan bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu analizle stratejik planların geliştirilebilmesi için 

çevredeki değişimlerin takip edilmesi ve çevresel etkilerin göz önüne alınarak ulaşılmak istenen 

amaçların belirlenmesi gereklidir. Farklı ülkelerdeki çok çeşitli sektörlere ve sektörlerdeki işletmelere 

yönelik SWOT analiz tekniğini kullanan çalışmalar mevcuttur (Sucuoğlu,2014:3-4). 

Bu bakımdan SWOT analizi, örgütün faaliyette bulunduğu çevreyi anlamak ve yönetmek 

üzere topladığı bilgileri kullanarak sistematik olarak kendisini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. 

Bu değerlendirmeler çoğunlukla kişisel yargılardan, anlayıştan etkilenir. Örnek olarak gümrük 

duvarlarının alçaltılması bazı yöneticiler tarafından tehdit olarak algılanırken bazıları tarafından fırsat 

olarak değerlendirilebilir. SWOT analizi yönetime örgütün çevresine ilişkin sistematik bilgiler verir. 

Yöneticilerin bu bilgileri nasıl yorumlayacakları onların yönetim anlayışlarıyla ilgilidir( Cahidzade, 

2008:88). 

SWOT Analizi’nde, işletmenin dış çevresindeki unsurların incelenmesi sonucunda işletme için 

fırsat ve tehditler, işletme analizi sonucunda ise işletmenin üstünlük ve zayıflıkları belirlenir. SWOT 

analizi sonucunda fırsat ve tehditler ile üstün ve zayıf yönlerin belirlendiği matris, işletmenin tüm 

üstün ve zayıf yönlerini bulunduğu mutlak bir liste değildir, böyle mutlak bir liste karmaşıklığa neden 

olur, analizi amacından uzaklaştırır ve fazla yarar sağlamaz. Bu nedenle, çevresel fırsat ve tehditlerin 

yapısına daha uygun olan ve rekabeti olumlu etkileyebilecek işletme üstünlük ve zayıflıkları listeye 

alınır. SWOT matrisi bu yönüyle, çevresel fırsat ve tehditleri karşılayabilecek, rekabeti olumlu olarak 

etkileyebilecek, belirli sayıdaki önemli üstünlük ve zayıflıkları kapsamaktadır. (Çelikdin, 2014:50) 
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SWOT Analizi
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S
Strengths

W
Weaknesses

O
Opportunities

T
Threats

İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya 
bir durumun güçlü yanları. (olumlu 
hususlar)

İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir
durumun zayıf yanları (olumsuz hususlar)

Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki 
koşullar (fırsatlar).

Dış çevreden gelen tehditler.

İçten gelen etkiler

Dıştan gelen etkiler

11

  

Tablo 4: SWOT Analizi açılımı 

Kaynak: http://www.swotanalizi.com/ornek-swot-analizleri.asp 

 

SWOT Analizi yapılmasının başlıca iki yararı vardır. Birincisi: güçlü ve zayıf yönler ile karşılaşılan 

fırsatlar ve tehditler ortaya konmaya çalışılır. Bu yönü ile "mevcut durum" analizidir, gelecekteki 

durumla ilgili tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz olma yönüyle de "gelecek durum" analizidir. 

SWOT Analizi, yakını ve uzağı görmeyi sağlayan bir analiz tekniğidir. Bu analizin en önemli yönü 

hem iç hem de dış durumu değerlendirmeyi mümkün kılmasıdır.  Bununla birlikte bu analiz şu 

faydaları sağlamaktadır (Büyükalaca vd., 2009:26) :  

 Geleceği çok yönlü olarak değerlendirebilmek ve uyumunu sağlamak 

 Amaç ve hedefleri gerçekleştirebilme yoluna doğru stratejileri geliştirmek 

 Daha fazla alternatifi keşfetmek 

 Daim etkili planlar hazırlamak 

 Kurumu daha iyi tanımak 

 Dalıa hızlı karar alabilmek 

 Zamanında bilgi sahibi olabilmek 
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 Bugün alınacak doğru kararlarla geleceği etkileyebilmek 

 Riskleri tanıma fırsatı vermek 

 

Fırsatlar, dış çevrenin analizi sonucunda işletme içi olumlu yaratabilecek unsurlardır. Politik, yasal 

teknolojik, sosyokültürel, demografik ve uluslararası çevre unsurları sürekli değişim içindedir. Ayrıca 

işletmenin yakın çevresinde de (faaliyette bulunduğu sektörde) müşteriler, tedarikçiler, rakipler, 

muhtemel rakipler ve ikame mallar arasındaki karşılıklı ilişkiler sürekli değişmektedir. Bazı değişimler 

işletme için olumlu sonuçlar yaratabilmektedir (Altay, 2009: 67 – 68). 

Tehditler, Çevresel herhangi bir gelişmenin tehdit kabul edilmesi için; ilgili tehdidin mevcut duruma 

yönelik olması ya da tehditle cevap vermede kabiliyet ve kaynakların yetersiz olması gereklidir. 

Ancak, ciddi ve sistematik bir çabayla tehdit önceden sezilerek gizli bir fırsat haline 

getirilebilmektedir. Bununla birlikte tehlikeler, beşeri ve maddi kapasitenin daha üstün kullanılmasını 

ve zayıf yönlerin açığa çıkmasını sağlaması bakımından olumlu bir işlev üstelenebilmektedir. 

Tehditlerin belirlenmesinde; mevcut engeller nelerdir, potansiyel engeller neler olabilir, rakiplerde 

tehdit edici gelişmeler var mı, hedef kitlenin beklentilerinde değişiklikler var mı, bütçe/kaynak 

problemleri var mı, tehdit edici gelişmeler var mı (ekonomik, teknolojik, politik, sosyokültürel, 

çevresel ve hukuki yönden) sorularına cevap aranmaktadır (Büyükalaca vd., 2009:30-31). 

Üstünlükler, işletmenin iç çevresinin analizi sonucunda ortaya çıkartılan, rakiplerine karşı üstünlük 

sağlayabildiği varlık ve yeteneklerini kapsamaktadır. Aksi takdirde dış çevrenin yarattığı fırsatlardan 

yararlanılamaz. Bunun da ötesinde, işletme varlığını tehdit eden dış çevre unsurlarına üstünlüklerini 

kullanarak cevap vermek zorundadır (Altay, 2009:68). 

 

Zayıflıklar, işletmenin mevcut ve yetenek kapasitelerinin rakiplerine oranla güçsüz ve düşük olduğu 

durumları belirtmektedir. Kabul edileceği üzere, işletmelerde stratejiler zayıflıklar üzerine kurulamaz. 

Belirlenen zayıflıkların mutlaka giderilmesi gereklidir. Aksi takdirde işletmenin mevcut durumunu 

sürdürmesi mümkün olamaz. İşletme varlık ve yetenekleri açısından rakiplerine göre zayıf ise, bu 

durumda sektörde başarılı olan işletmelerin uygulamalarını inceleyerek zayıflıklarını gidermeye 

çalışır. Maddi varlıklarda yatırım olanaklarının yaratılması ile yeteneklerde ise eğitimlerle, 

zayıflıkların üstesinden gelinmeye çalışılır (Altay, 2009:68). 
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5.2.Esenler Kentinin SWOT Analizi 

İçten Gelen Etkiler Dıştan Gelen Etkiler 

Üstünlükler 

 Konum olarak büyüyüp gelişen İstanbul’un merkezi ulaşım 

yollarının ortasında kalması 

 Gelişme potansiyeli yüksek ticaret merkezlerinin varlığı 

 Genç nüfusun varlığı 

 Ulusal ve uluslar arası düzeyde kültür, sanat, bilim ve 

teknik alanlarında öncü, tercih edilen ve saygınlığı olan bir 

üniversiteyi sınırları içinde barındırması. 

 Kongrelere ev sahipliği yapma kapasitesine sahip kültür 

sanat kongre merkezine sahip olması 

 İstanbul’un şehirlerarası otobüs terminaline sınır olması. 

 Yerel yönetimin Türkiye'deki birçok belediyeye örnek 

olacak tescillenmiş projeler üretmesi 

 Türkiye’nin ilk Şehir Düşünce Merkezine sahip olması 

 Sıcak ve yardımsever insan yapısı 

 İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri olması 

 

Fırsatlar 

 İstanbul’un kalabalık ilçelerinden biri olması 

 Yerel yönetimin akademik kadroya sahip 

olması markalaşma için önem arz  etmesi 

 Belediye projelerinde patent alması 

 Kentsel dönüşümle kente yeni, düzenli ve 

modern konutların inşa edilmesi 

 Yerel yönetimin kendi bulunduğu bölgeye yön 

veren yönetim modelini gerçekleştirmesi 

 Yerel yönetimin halktan çok büyük destek 

alması 

 Gelişmekte olan bir kent olması 

 Bölgeye ihtiyaç duyulan çalışan nüfusa sahip 

olması 
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Tablo 5: Esenler SWOT Analiz tablosu 

 
 
Esenler kentinin SWOT analizi şu şekilde açıklanabilir: 

 

Üstünlükler ve Fırsatlar 

 Büyüyüp gelişen İstanbul’un ileriye dönük projeleri incelendiğinde Esenlerin ulaşım 

açısından çok büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. 

 Ticaretin bel kemiği olan ulaşım, Esenlere her türlü karayoluyla sağlanmaktadır. 

 Giyim kent ve Tekstil kentin Esenlerde yer alması Esenleri ileriye dönük tekstil üssü 

bir kent haline getirebilir. 

Zayıflıklar 

 Yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılmaması 

 Kentin turistlik imajının olmaması 

 Doğal, tarihi ve kültürel eserlerin korunmasında yeterli 

özenin gösterilmemiş olması 

 Kentin daha önceki olumsuz algısının yeterince 

giderilmemesi 

 İlçe sınırları içinde gelişme alanının kalmaması 

 Türkiye’nin önde gelen üniversitesine sahip olmasına 

rağmen öğrencileri kente çekecek cazibe merkezlerinin 

bulunmaması 

 Kentlilik bilincinin yeterince gelişmemiş olması 

 Kentin çarpık yapıya sahip olması 

 Gelir düzeyinin az olması 

 Halkın yenilik ve girişimcilik kültürünün zayıflığı 

 Kentte iş yapan iş adamlarının kent dışında ikamet etmesi 

 Kent kültürünün yeterince gelişmemsi 

 Denize kıyısının bulunmaması 

 Yeterince dışa açılamamış olması 

  

Tehditler 

 Kentin niteliksiz  göç alması ve nitelikli göç 

vermesi 

 İstanbul otobüs terminalinin taşınma durumu 

 Farklı bölge ve şehirlerden gelen (göçmen) 

nüfus yapısı nedeniyle kent bilincinin 

oluşmaması 

 Tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olmaması 

 Mekânlarda sıkışmaların başlaması 

 Türkiye’deki 54 il nüfusundan daha kalabalık 

bir ilçe haline gelmesi 

 Çevre ilçelerin gelişmişlik düzeyi 

 Deprem bölgesinde yer alması 
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 Kent nüfusunun genç olması esenlerin tekstil üssü kent olmasında üretimin en önemli 

bel kemiği olan insan faktörünü karşılayacağını gösterir. 

 Kent nüfusunun genç olması tüketimin yüksek olmasını sağlar. Bu da kenttin fazla iş 

yerini kaldırabileceğini gösterir. 

  Sınırları içersinde Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa Kampüsünü barındırması, 

öğrencilerin kente ekonomik katkı sağlaması. 

 Üniversite öğrencilerinin kent halkının sosyalleşmesine katkı sağlaması. 

 Üniversitenin uluslararası etkinliklerle kente değer kazanması. 

 Üniversitenin düzenleyeceği festivallerle kente ziyaretçi sayısının artırılması. 

 Kadir Topbaş Kültür merkeziyle kente kongre ve etkinlikleri taşıma vasıtasıyla 

ziyaretçi sayısının artırılmasının sağlanması. 

 Yerel yönetimin halka yarar sağlayan yaratıcı projelerle model kazanması. 

 Yerel yönetimin marka tescilli sadece Esenler halkına özgü projeler üretmesi, halkın 

kendini ayrıcalıklı hissetmesi sağlaması. 

 Yerel yönetimin sorunun temeli olan insan faktörünün eğitilmesi faaliyetlerinde 

bulunması. 

 Yerel yönetimin, halka kentlilik bilincinin kazanılmasına yönelik faaliyetlerin 

bulunması. 

 Şehir düşünce merkezinin kente dair uzun vadede kalıcı çözümler üretmesi. 

 Şehir düşünce merkezinin şehir halkının geleneklerine göre çağdaş sistemler üretmesi. 

 Şehir düşünce merkezinin çözümler üretirken sorunun temeline inerek faaliyetlerde 

bulunması. 

 Şehir Düşünce Merkezinin Halkın yeniliklere alışması için bilimsel görüşe dayalı 

fikirlerle hareket etmesi. 

 Halkın yerel yöneticiler olan güveni. 

 Halkın yeniliklere açık olması. 

 Halkının hoş görülü misafirperver, yardımlaşmayı seven olması. 

 Kentsel dönüşümle kentin yeni gereksinimlerine göre yeniden yapılandırılması. 

 Kentsel dönüşümle gelişmişliğin göstergesi olan modern binaların inşa edilmesi. 

 Kentsel dönüşümle kentin planlı yapılandırılması. 

 Kentsel dönüşümle oluşabilecek doğal afetlere karşı önlemli yapıların oluşması. 

 Kentsel dönüşümle kentin yeniden imaj kazanması. 

 Otobüs terminalinin kent sınırında bulunması Esenlerdeki yenilik hareketlerinin çabuk 

fark edilir olmasını sağlar. 

 Otobüs terminalinin Esenlerle çok etkileşim içinde olması İstanbul’a hiç gelmemiş 

olanlara bile Esenler isim markasının duyurulmasına sebep olmuştur. 
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Zayıflıklar ve Tehditler 

 

 Kentin modernleşmesinde yeterince tanıtımın yapılmaması, 

 Kentin önceki olumsuz imajının yeterince aşılamamış olması, 

 Kente turistlik amaçlarla gelecek albeninin olmaması,  

  Doğal, tarihi ve kültürel eserlerin korunmasında yeterli özenin gösterilmemiş olması, tarihi 

eser turizminin gelişmesini engellemiştir. 

 Geçmiş yıllardaki halkın tarihi değer bilincinin olmaması, 

 Kente özgü yemek kültürünün olmaması turizmin gelişmesini engellemiş, 

 Kente özgü tarihi geleneğin olmaması turizmin gelişmesini engellemiş, 

 Kentin Anadolu’dan gelen göçle karmaşık bir nüfus yapısına sahip olması, 

 Genç nüfusun çok olması sosyal ihtiyaçları karşılayamaması, 

 Genç nüfustan dolayı işsizliğin artması, 

 Genç nüfusun tüketim eğiliminde olması, 

 Kent mekânlarında sıkışmaların başlaması kentin genişleyememesi, 

 Kişi başına düşen metre karenin Türkiye ortalamasının üstünde olması, 

 İş olanaklarının az olması çalışan nüfusun kaçak çalışmaya yönlendirilmesi, 

 Kentte işyerlerinin merdiven altı işyeri olarak yapılaşması kente kötü bir görünüm 

kazandırması, 

 Otobüs terminalinin yakın olması kente suç oranın artırıp kentin imajını tehlikeye sokmuş 

olması, 

 Otobüs terminalinin yakın olması kente göç oranını arttırmış olması 

 Kentin içinde Uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversitenin kampüsü bulunmasına rağmen 

kent öğrencileri kendine çekememiş, 

 Üniversite öğrencisiyle kent ilişkisi gelişememiştir. 

 Halkla Üniversite öğrencisi diyalogu yeterince gelişmemiştir. 

 Halka Üniversite öğrencilerinin kente olan katkısı yeterince benimsetilmemiştir. 

 Kentin öğrencilere sosyal olanak tanıyacak alt yapısı yeterince gelişmemiştir. 

 Kentte halkla üniversiteli kaynaşmasına olanak tanıyan yerlerin azlığı, 

 Kentte öğrencinin barınmasına olanak sağlayacak yeterince apart ve pansiyon bulunmaması. 
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5.3.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Esenler ile ilgili yapılan literatür araştırmasında Esenlerin geçmişten günümüze kadar sürekli göç 

alan bir yerleşim yeri olduğu görülmektedir. Bu nedenle de nüfus yapısı kozmopolit bir hâl almıştır. 

 Esenler son yıllara kadar Anadolu’nun özelliklerini içinde barındıran, ekonomik ve sosyal 

hayat standartlarını yükseltmek için köyden kent hayatına geçişin hemen hemen ilk bölgesi olmuştur. 

İnsanlar, Esenlerde hayatlarını kazanıp şehir hayatına alıştıktan sonra İstanbul’un başka kentlerine göç 

etmişlerdir. Son dönemlerde yerel yönetimin etkisiyle bu durum değişse de Esenlerde eski Esenler 

yerlisi yok denecek kadar azdır.  

Yerel yönetimin Esenler halkının gereksinimlerine göre projeler hayata geçirmesi halkta 

aidiyet duygusunun ve kent bilinci algısının başlamasını sağlamıştır. Halkta gelişmeye başlayan 

aidiyet duygusu ve kent bilinci algısı yerel yönetimin sorun çözmede başarılı olduğunun göstergesidir 

de aynı zamanda. 

Kent markalaşması sürecinde halkın desteği ve katılımıyla; kentin markalaşma süreci hızlı 

şekilde ilerleyecektir. Tabi bu sadece vizyon belirlemekle de kalmayıp, kentin önündeki fırsatları 

görüp değerlendirmesiyle de olacaktır.  

Büyük ticaret merkezi olan İstanbul’un ulaşım için mevcut ve yeni belirlenen önemli ticaret 

yollarının Esenlerin çevresinden geçmesi, Tekstilkent ve Giyimkent gibi ülke açısından çok önemli 

tekstil ticaret merkezlerine sahip olması Esenler için çok büyük bir avantajdır. Esenler bu avantajı 

kullanıp Türkiye’nin tekstil kenti olabilir. Bunun dünyadaki örneği New York kentidir. Kent bir 

dönem polisiye olaylarıyla anılırken, yerel yönetimin etkisi ve halkın katılımıyla adeta kent yeniden 

inşa edilmiş; şimdilerde finans ve ticaret merkezine dönüştürülmüş bir marka kent haline gelmiştir. 

Esenlerin marka imajını artıracak bir diğer etken de Esenlerin sınırları içinde yer alan ülke 

çapında önemli bir yere sahip olan Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa yerleşkesini barındırıyor 

olması,  Eskişehir örneğini akla getirmektedir.  

Eskişehir kenti, vizyonunu ve marka değerini belirleyip halkın katılımıyla birlikte öğrenci 

kenti olarak kendine bir imaj belirleyip başarılı olmuştur. Anadolu Üniversitesi her yıl düzenli olarak 

uluslararası film festivali düzenliyor. Kent her yıl yerli ve yabancı ziyaretçiler ağırlamaktadır. 

Böylelikle kent uluslararası platformda ön plana çıkarılıyor, hem de kent için ekonomik bir gelir elde 

edilmiş oluyor. Esenler için de bu durum söz konusu olabilir. Bunun için öncelik kent halkının, 

üniversite öğrencileriyle bütünleşmesi, bütünleşmesi içinde kentin öğrenciyi içine çekecek alanlar ve 

ortamlar hazırlaması gerekiyor. Bu ortam için kentle üniversite arasına Beyoğlu nostaljik tren hattı 

gibi ring hattı kurulabilir. Öğrenciye ve kent halkına hitap edecek mağazaların outletlerini kente 

taşımak, öğrencilerin barınıp kalabileceği yurt, pansiyon, apartlar temin edilebilir. Ve yine öğrencilerin 

araştırma yapabileceği Beyazıt ve Taksimde bulunan kütüphaneler gibi, 7/24 hizmet verebilecek 

kütüphanelerin oluşması, öğrencilerin gereksinimlerine alternatif sunulması, bununla beraber 
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öğrenciler vasıtasıyla Esenlerde, güzel bir üniversite kent imajı sergilenip bir markalaşma 

başlatılabilir. 

Bir başka örnek daha verecek olursak kentin bazı yerlerini yeniden inşa edip düzenlerken 

modern ve nostaljik hava estirecek örnek sokaklar belirleyip film sektörü Esenlere taşınabilir.  

Böylelikle kent, geçmişten kalan kötü imajını değiştirmiş, algı değişikliğiyle kentin markası 

pazarlanmış olur. Çünkü marka imajında Esenler halkının Esenlerle ilgili kent imajı algısından ziyade, 

Esenler dışındakilerin Esenler üzerine ne algıladıkları önemlidir. Yapılan imaj çalışmalarında bu 

öneme dikkat edilmesi gerekir.  

Yukarıda belirttiğim önerilere bakılırsa Esenler marka konumlandırmasında üç unsurda 

konumlanabilir. Birinci unsur, Ticaret ve finans kenti. İkinci unsur, Üniversite kenti. Üçüncü unsur, 

Kentsel dönüşümle dizi ve sinema çekimlerine uygun marka kent konumlandırmaları yapılabilir.  
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