SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, ÜÇLÜ
İŞBİRLİĞİ MODÜLÜ
(TRIPLE HELIX COOPERATION)
Bornova- Karşıyaka- Manisa- Kalmar
Karşıyaka Belediyesi
Proje Lideri: Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Kamuran Türkün
Proje Takımı: Başkan Yardımcısı Kamuran Türkün başkanlığında Kültür
Müdürlüğü’nden bir çekirdek ekip oluşturulmuştur. Bu ekip, çalışmaları başlatmış
ve daha sonra Kültür Müdürlüğü bünyesinde “Dış İlişkiler Birimi” kurularak ekip genişletilmiştir. Proje takımı, Şebnem Güncü,
Belma Özcan, Melahat Celen, Melih Elhan,
Deniz Güney, Saygın Bayrak, Oğuz Aygünoldu, Sinem Parlar, İlker Bilgiç ve Alper Evren
Çam’dan oluşmaktadır.

Bornova Belediyesi
Proje Lideri: Bornova Belediye Başkanı
Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır
Proje Takımı: Şehir Planlama ile ilgili
konulardan sorumlu Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk, Park ve Rekreasyon alanlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Özkan, Proje Koordinatörü Serpil Bayazıt, Şehir plancısı Nazmiye Üge, Rekreasyon alan-

ları konusunda çalışan Peyzaj Mimarı Elçin
Ersöz, Zaman Yolculuğu Projesinde alanda
çalışmaları yürüten Ayça Yapıcı, Jülide Kara
ve Şüheda Sünbül, iletişimden sorumlu Papatya Şenol, Burcu Aykut ve Duygu Uzdaş
proje ekibini oluşturmaktadır.

Manisa Belediyesi
Proje Lideri: Manisa Belediyesi Başkan
Yardımcısı Nursel Ustamehmetoğlu
Proje Takımı: Başkan Yardımcısı Nursel Ustamehmetoğlu başkanlığında Belediyedeki farklı birimlerden gönüllü çalışanlar
ile çekirdek ekip oluşturulmuştur. Bu ekip
çalışmalara başlamış ve daha sonra Kültür
Müdürlüğü bünyesinde “Avrupa Birliği Projeleri ve Dış İlişkiler Birimi” kurularak ekip
genişletilmiştir. Ekip, Yonca Ekmekçi, Esin
Çaypınar, Ziya Doğramacı, Haktan Sevsay,
Selim Giray ve Kürşat Veral’ı içermektedir.

Kalmar Belediyesi
Jan MARTINSSON, Anneli ANDERSON,
Dzenita ABAZ, Sahadet MAYRAJ.
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Proje Ekibi

1. Giriş
Bu çalışma, “Belediye Ortaklık Ağları”
Projesi (TUSENET) kapsamında, Ege Modülü üyesi Kalmar Belediyesi ile Bornova, Karşıyaka ve Manisa Belediyelerinin “Sürdürülebilir Turizm” ana temasında “Üçlü Sarmal
İşbirliği” metodunu kullanarak hazırlanmıştır.
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Projenin ilk yılında iki ülkede gerçekleştirilen kültürel, politik ve kurumsal tanıtım toplantılarının ardından, ilk somut çalışma planı 2008 yılının yazında oluşturulmuştur. Çalışma planı pek çok kez güncellenmiştir. Bu projeyi daha somut yapmakla kalmamış, aynı zamanda derinlik katmıştır. Tüm Türk belediyelerinin coşkusu, proje ile ilgili konuların sorumluluklarını yerine getirme ve fikir beyan etme açısından
yüksek derecede bir katılımla sonuçlanmıştır. Bu durum proje yöneticilerinden belediye başkanlarına kadar projeye dahil herkes
için geçerlidir.
Her bir belediye çalışma yeri ve konusu
kapsamında proje takımı ile birlikte alt projeler üretmiş ve Tusenet projesinin yaygınlaştırılması için ek kaynak yaratarak, projeden daha fazla faydalanmayı amaçlamıştır.
Kenti çekici kılmanın inşa edilebilir olduğu ve bunu sürekli hale getirmenin gerekliliği çerçevesinde turizmin üç belediye
sınırları içerisinde gerçekleştirilebilme olanakları araştırılmış, keşfedilmiş ve uygulamaya yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bornova Belediyesi, kırsal turizmi ele alırken, Karşıyaka kültürel turizmi ve Manisa ise yeşil
ve sağlıklı yaşam kentini ön plana çıkarmayı amaçlamıştır. Bu adımlar her bir belediyenin tema olarak ele aldığı konular doğrultusunda üçlü işbirlikleri ve yerel halkın

aktif katılımı sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Projelerin yerel halkın ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanmış ve gerçekleşmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen zaman yolculukları her 3
belediyenin de öngörülen faydalarına katkıda bulunan projelerdir. 3 belediye “Zaman Yolculuğu” metoduyla tarihsel alanlarını yaşayan tarihi mekanlar haline getirmeye çalışmışlardır.
Kalmar’daki ve Ege Bölgesi’ndeki seminerler ve ziyaretler sırasında belediyeler
‘Üçlü Sarmal İşbirliği’ ve ‘Sürdürülebilir Turizm’ gelişimi için ilham kazanmış ve bilgilenmiştir.
Kalmar’daki ilk ziyaret Kalmar kenti ve
bölgesinin yüksekokul ve üniversiteler ile
turizmi geliştirmek ve kent ile bölge açısından yerel fikir ve mevcut şartlara dayalı bir
imaj yaratmak için nasıl bir işbirliği kurduğunu göstermiştir. Kalmar’a yapılan ikinci
ziyaret ise daha çok cinsiyet sorunları, sürdürülebilirlik, halkın katılımcılığı ve AB fonları ağırlıklı olmak üzere, aynı zamanda ‘kırsal turizm’, turizmde ‘üçlü sarmal işbirliği’ ve çevre/enerji sektörü üzerine olmuştur. Kalmar’a yapılan üçüncü ve son ziyaret
ise belediye desteği ve iş dünyası ile işbirliği, atık yönetimi, geri dönüşüm ve ekolojik sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşmıştır.
Belediyeler, aynı zamanda Ege bölgesindeki pek çok toplantı sırasında Kalmar
kentinin proje ortaklarından, “Sürdürülebilir Turizm” ve “Üçlü Sarmal İşbirliği”nin
gelişimi için destek görmek ve görüşün yayılmasını sağlamak anlamında faydalanma
fırsatına sahip olmuştur.

Türk belediyelerinin dikkatini çeken bir
başka konu ise AB programının ‘Gençlik Hareketliliği içindeki Avrupa Gönüllü Hizmeti
(EVS)’dir. TUSENET çalışma grubundan iki
kişi; EVS gönüllülerinden biri olarak başvurmuş ve başvuruları kabul edilmiştir. Bir
kişi, bir yılını Kalmar Kent Müzesi’nde ‘Zaman Yolculuğu’ çalışmalarına odaklanarak
geçirmiş, ve diğer kişi ise TUSENET projesi ile yakından ilişkili olarak bir yıl boyunca
Kalmar Belediyesinde çalışmıştır.

1.1.Tanımlar ve Açıklamalar
Turizm: Devamlı olarak yaşanılan yer
dışına, tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlence, kültür ve benzeri ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketidir.
Turist: Turizm faaliyetinde yer alan, ziyaret ettikleri destinasyonda asgari yirmi
dört saat kalan, ziyaret amacı boş zaman
değerlendirme, iş, ailevi, toplantı be benzeri amaçlarla gelen geçici ziyaretçilerdir.
Sürdürülebilir Turizm: Gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama amacını güden bir turizm tipidir.

Turizm Destinasyonu: Turist toplumunun yerel toplum içinde bulunduğu coğrafi
bir yer ya da bölge olarak tanımlanır.
Üçlü Sarmal İşbirliği: Üçlü sarmal,
üniversite-sanayi-devlet ilişkisi olarak tanımlanabilir ve yerel ve bölgesel ekonomik
gelişim ve büyümeyi desteklemek üzere bir
yenilik süreci modeli sunar. Ekonomik değişim, aydın örgütler ve coğrafi alan karmaşık bir sistem olarak bilgi temelli ekonomide birbirini etkileyen farklı dinamiklerdir.
Nitekim, iş sektörü ve kamu sektörü arasındaki işbirliği dünyada oldukça yaygın olan
bir durumdur, ancak yenilikçi olmak için işbirliğinde üniversitelerin önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Üniversiteler, sadece araştırmacılar veya eğitimciler olarak
değil sürdürülebilir yerel ve bölgesel gelişimin temel gücü olarak da bu rolü üstlenmeleri önemlidir.

1.2.Belediyeler ve Turizm
2005 Temmuz’un ikinci yarısında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Yasası’nın
tanıdığı yetkiyle belediyeler turizm konusunda çalışma yapabilme iznine sahiptirler. Bu yeni yasa sayesinde turizm çalışmaları da belediyelerin görevleri arasına katılmış ve bu anlamda da belediyelerin turizm
konusundaki çalışmalarında artış olmuştur.
Söz konusu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı faaliyetleri kapsamı dışında tutulmuş ve daha yerel bazda çalışmaları içermesi planlanmıştır. Bununla beraber İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği içinde
çalışılması da öngörülmüştür. Kentin imar
planını yapma yetkisini elinde bulunduran
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Kalmar ilçe müzesinin seyahatlerin birinde sunduğu ‘Zaman Yolculuğu’ fikri, katılımcı Türk belediyeleri arasında sürdürülebilir turizmin gelişimi açısından en
önemli tartışma konularından biri olmuştur. Ayrı bir ‘Zaman Yolculuğu’ projesinin
hayata geçirilmesi kararlaştırılmış ve 2008
Eylül ayından bu yana TUSENET projesinin
paralel bir projesi olarak da yürütülmektedir.

Belediyeler bu planlarda turizm alanlarını işaretleyerek hangi alanlara turistik tesis yapılabileceğini saptayarak yatırımcılara yol gösterirler.

1.3. Projeye Hazırlık
Proje gündeme geldiği ve uygulamaya geçtiği andan itibaren projeyi yönetecek bir lider ve bu kişinin liderliğinde çalışacak bir proje takımı oluşturulmuştur. Projenin yürütüldüğü süre boyunca belediye
bünyesindeki proje yöneticileri, proje ekibi ve belediye başkanının projeyi benimseyerek sahiplenmesi çok önemlidir. Yöneticilerden belediye başkanına kadar projeye dahil herkesin yüksek derecede bir katılımla projeye desteği ve çalışmalara katkısı projenin başarıyla ilerlemesi açısından
çok önemlidir.
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Belediye sınırları içerisinde bulunan
turistik öğelerin tanıtımını yapma konu-

sunda yeni ve yaratıcı fikirler edinmek, bilgi
ve deneyim paylaşımında bulunmak, farklı
yerlerdeki uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak ve farklı kentlerle ilgili karşılaştırma yaparak sürdürülebilir gelişime yönelik çalışmalarda bulunmak projenin öncelikleri arasında olmuştur. Çalışmalar yürütülürken edinilen tecrübenin ve görülen iyi uygulamaların, katılım odaklı, cinsiyet eşitlikçi ve çevre sorunlarını içeren genel ve yan perspektifler geliştirilerek kırsal
turizmle ilgili faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağına inanılmıştır.
TUSENET projesi ile birlikte destinasyonun etkin tanıtımı ve pazarlanması açısından yeni turistik ürün oluşturma, imaj
geliştirme ve markalaşma konularına ağırlık verilmiştir. Belediyeler, çoğunlukla bağımsız ama zaman zaman başka kurumların desteğini alarak 5393 sayılı Belediye Yasasının kendilerine verdiği yetkiyle çalışmalarını yürütmüşlerdir.

2. PROJENİN İÇERİĞİ
2.1. Bornova
Bornova, İzmir merkezinin kuzeydoğusunda, 470.211 yerleşik ve 1.000.000 hareketli nüfusa sahip, köyleriyle birlikte 205
km²lik bir alanı kapsayan metropol bir ilçedir. 1958 yılında ilçe statüsüne kavuşan
Bornova, 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi kampüsü sayesinde 1960lı yıllardan
itibaren öğrenci kenti olmaya başlamıştır.
Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ülke boyutunda büyümesi ve gelişmesi de Bornova’yı bir
çekim merkezi haline getiren başlıca etkenlerdendir. Bornova’nın sınırları içinde bulunan 12 köy İzmir’in akciğerleri niteliğindedir.

2.1.1. Proje İle İlgili Beklentiler
Stratejik Planda belirtildiği şekliyle,
Bornova Belediyesi markalaşma çalışmaları altında belediye sınırları içinde yer alan
kırsal turizme ve köylere büyük önem vermektedir. Belediye tarafından Tusenet projesi bu hedef doğrultusunda yol gösterici
olarak algılanmıştır. Çalışmalar yürütülürken edinilen tecrübenin ve görülen iyi uygulamaların, katılım odaklı, cinsiyet eşitlikçi ve çevre sorunlarını içeren genel ve yan
perspektifler geliştirilerek kırsal turizm başta olmak üzere diğer faaliyetlere de olumlu
katkı sağlayacağına inanılmıştır.

İzmir’in metropol ilçelerinden biri olan
Bornova, sanayi, ticaret, eğitim ve sağlık işlevleri ile ön plana çıkarken, geçmişindeki İzmir Levantenlerinin “sayfiye yerleşmesi” ve zengin tarımsal ürünleri olan
“Bornova Ovası” karakterini kaybetmiştir. Bornova’nın şehir merkezine yakın 12
köyün bir kısmı plansız kentleşme ve sanayileşme yüzünden köy kimliğini kaybetse de şu anda 4-5 köy de hala tarım yapılıyor olması, ormanların varlığı kiraz, zeytin
vb marka ürünlerin yetiştirilmesi ve Bornova Belediyesi ile Ege Üniversitesi Coğrafya bölümü tarafından yapılan Kırsal Turizm
Potansiyel belirleme çalışmasında bu köylerin kırsal turizm potansiyelinin yüksek ve
orta seviyede çıkmasından dolayı bu köylerin muhakkak korunması gerektiğini gündeme gelmiştir.
Projede odak bölge olarak bu köylerin seçilmesinin sebebi, dünyada kırsal turizmin hızla geliştiği bu dönemde, bu köylerdeki turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefinden kaynaklanmaktadır.
“Kırsal turizm” Avrupa başta olmak üzere
dünyanın birçok yerinde kırsal kalkınmanın önemli faktörlerinden biri olarak gelişmektedir. Bu köylerden özellikle Yaka ve Çiçekli köylerinde turizm son yıllarda oldukça gelişmiştir. Köylerdeki kahvaltı salonu sayısı hızla artmakta; bu salonlarda İzmir ve
çevre illerden gelen müşterilere geleneksel köy kahvaltısı sunulmaktadır. Aile bütçesine önemli katkı sağladığı bilinen bu turizm aktivitelerinin günübirlik niteliklerinin
geliştirilmesi, kahvaltı salonlarına gelen ziyaretçilere köyde konaklama olanaklarının
sağlanması gerektiği yapılan anket çalışmaları ve yüz yüze görüşmeler sonucu orta-

ya çıkmıştır. Diğer bir gerekçe de Bornova
Kent nüfusunun önemi bir yüzdesini oluşturan kamu personeli ve üniversite gençliğinin haftasonları ve tatillerde dinlenme, eğlenme, spor piknik, yerel ürün satışı, yeme-içme vb gereksinimleri için yakın
çevrede düzenlenmiş kırsal mekan istekleridir. Bunun yanında Kırsal Turizmin başta
Avrupa ve dünyanın bir çok yerinde kırsal
kalkınmanın önemli faktörlerinden bir olarak gelişmesi projemizde odak alanı Bornova köylerinde kırsal turizmin gelişmesini
seçmemizde önemli etkisi olmuştur.
2.1.3. Projelerin Tanımı
Ev Pansiyonculuğu: Bornova köylerinde kırsal turizmin gelişebilmesi için köylerde konaklamanın başlaması gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilen bir
projedir. Konaklama deyince akla otel gibi
büyük işletmeler gelmesine rağmen, proje
için Bornova Köylerinin yapısına daha uygun olan ev pansiyonları çalışma konusu
olarak ele alınmıştır. “Ev Pansiyonculuğu”
projesi yerel halkın konaklama faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getirmek ve bu konudaki girişimciliği özendirmek için hazırlanmıştır. Projenin bir diğer gerekçesi; Bornova Köylerinde yaşayan kadınların ailevi sorumlulukları, köy yerinde zeytin toplama gibi mevsimlik işler, geleneksel cinsiyet
rolleri, yaygın işsizlik nedenleriyle iş gücüne katılamama ve gelir elde etme oranlarının çok düşük olması gibi yaşadıkları temel
sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Proje sonrasında kurulan ev pansiyonları ile köy kadınlarının ekonomik olarak güçlenmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında 25 kadına toplam
48 saat eğitim verilmesi planlanmıştır. Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmecili-
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2.1.2. Temel Odak Bölgesi
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ği Bölümü ile birlikte planlanan eğitimler;
10 saat ‘Pansiyon İşletmeciliği’, 20 saat ‘Hijyen ve Sanitasyon’, 10 saat ‘Kat Hizmetleri’ ve 10 saat ‘Reklam ve Pazarlama’ derslerinden oluşmaktadır. Hijyen ve Sanitasyon eğitiminde kursiyerler Yaşar Üniversitesi Kampüsündeki Catering firmasının yemek hizmeti verdiği mutfakları gezerek hijyen, sanitasyon ve HACCP uygulamaları konusunda bilgilendirildiler. Kursiyerler ayrıca “Kat Hizmetleri” eğitimi kapsamında Şirince Köyü’nde bir pansiyonda uygulamalı
kat hizmetleri eğitimi gördüler ve pansiyon
işletmecileri ile deneyim paylaşımında bulundular.

Şekil 1: Ev Pansiyonculuğu Eğitiminden Bir Görüntü

Köylerdeki rekreasyon alanları: Bornova köylerinin kırsal turizm potansiyelinin
belirlenmesi çalışmasında öne çıkan konulardan bazıları olan yeme içme ve alışveriş noktalarının yaratılması, orman içi spor
olanakları ve açıkhava rekreasyon etkinliklerinin düzenlenmesi yapılması gereken
öncelikli işler olarak belirlenmiştir. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,
öncelikle köylerde atıl durumda bulunan
köy okulları ve bahçelerinin düzenlenmesine odaklanmıştır.
Çamiçi Köyü’nün turizm potansiyeli,
Homeros Vadisi’nin gidiş/dönüş güzergahı

üzerinde olması nedeniyle yükselişe geçmiştir. Köydeki çalışmaların hayata geçirilmesi ile birlikte ziyaretçiler bu köye çekilmiş; düzenlenen alanlarda yerleştirilen satış standlarında köylülerin emeklerinin karşılığı olan köy ürünlerini (domates, salatalık, biber, fasulye) satabilmelerine olanak sağlanmıştır. Bölgede ayrıca, çocuk
oyun alanı, dinlenme alanları, piknik alanı ve yürüyüş yolları iyileştirilmiştir. Kayadibi Köyü’nde kullanılamaz durumda olan
okul bahçesinin yenilenmesiyle ziyaretçilerin piknik yapıp çocuklarıyla hoş vakit geçirebilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri mekanlar yaratılmıştır. Kurulan standlarda köye özel hayvansal ürünler (süt, yoğurt,
peynir) satılmaktadır. Yakaköy’de ise köy girişinde bulunan tarihi köy mezarlığında
ufak çaplı değişiklikler yapılarak köy mezarlığının rahatça ziyaret edilebilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Çiçekli Köy ile Yakaköy
kadastral sınırlarında ve doğal çam ormanı
içerisinde bulunan ve Romalılar dönemine
ait kervan geçiş yolu olarak kullanılan tarihi taş köprüyü de içeren piknik ve rekreasyon alanının düzenlenmesi projesi ise devam etmektedir. Gökdere Köyü ve Beşyol
Köyü’nde de diğer köylerdeki rekreasyon
çalışmalarının benzerleri sürmektedir.
2.1.4. Sunum ve Reklam Çalışmaları
Bornova Belediyesi, 25 Haziran 2009
tarihinde BEST EN Think Tank VII. Sürdürülebilir Turizm Konferansı’nın Endüstri
Forumu’na Bornova Belediyesi olarak katılmış ve sürdürülebilir turizmle ilgili faaliyetler anlatılmştır Ayrıca endüstir forumu
konusu kapsamında konferansa katılan yabancı konuklar için Yakaköy ve Çiçekli Köy’e
gezi düzenlenmiştir. 2008 yılının Eylül ayında İsveç Parlamentosu Kültür Komisyonu

Aynı zamanda Bornova’nın karikatürlü haritası ve tanıtım broşürü hazırlanmış,
basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. Bornova ile
ilgili bir kitap da hazırlanmış, ‘Zaman Yolculuğu’ projesi için tarihsel çevre eğitimine katılmak isteyen okulların da ulaşabileceği web sayfası, afiş ve broşür hazırlıkları
tamamlanmıştır. Ayrıca projenin bir parçası
olarak, zaman yolculuğu öncesinde okullarda proje ve alan ile ilgili önsunumlar yapılmaktadır. Bunların yanısıra, Avrupa Gönüllü Hizmeti ile ilgili web sayfası ve afiş hazırlanmış, bu kapsamda belirli aralıklarla çeşitli noktalarda tanıtım toplantıları düzenlenmiştir.
2.1.5. Sürdürülebilirlik
Turizm; projede odak alan olarak belirlenen “Kırsal Turizm” çalışmalarının yanısıra Bornova Belediyesi’nin tüm faaliyetlerinde öncelikli konu olarak öne çıkmaktadır. Belediye’nin 2010-2014 Stratejik Planı’nda belirlenen vizyonda özellikle turizme yer verilirken hedefe ulaşmak
için belirlenen amaçlardan biri “Kent kimliğinin oluşmasını sağlamaktır (markalaşmak)”. Bornova’nın kültürel ve tarihsel kent
kimliğini ortaya çıkartacak çeşitli projelerin
geliştirilmesi ile “Zaman Yolculuğu” projesi Bornova’da yaşanmış değişik dönemlerde uygulamaya alınmaya başlanmıştır.

Bu dönemlerden Homeros Vadisi’nin etkin olarak kullanılacağı Homeros dönemi
ve Bornova’nın tarihsel ve kültürel zenginliğini ortaya koyan Levanten evlerinin kullanılacağı Osmanlı dönemine dair çalışmalar
sürmektedir.
TUSENET kapsamında gerçekleştirilen
bir diğer proje olan “Ev Pansiyonculuğu”,
kampüsü Bornova’da yer alan iki üniversitenin öğrencilerinin barınma problemlerine çözüm bulmak amacıyla, Bornova’nın
çeşitli semtlerinde önümüzdeki dönemlerde uygulanmak üzere programa alınmıştır.

2.2. Karşıyaka
Karşıyaka ilçesi, İzmir körfezi’nin kuzeyinde 50 km² bir alanda kurulmuştur. İlçe
alanı içerisinde 23 mahalle 2 köy bulunmakta olup, ilçe merkez nüfus 295.743 dür.
Yamanlar dağ grubunun güney yamaçlarını
da içine alan Karşıyaka’nın doğusunda Bayraklı, batısında Çiğli, kuzeyinde Menemen
bulunmaktadır. İlçe bir yerleşim merkezidir,
önemli sayılabilecek sanayi ve ticaret merkezi yoktur.
2.2.1. Proje ile İlgili Beklentiler
Stratejik planda belirtilen kültür ve turizm kenti olma fikrinin yaşama geçmesi
açısından proje bir yol gösterici olarak algılanmış ve bu projenin ışığında çalışmalar
planlanıp uygulamaya geçirilmiştir. Bu anlamda proje belediyenin beklentilerini karşılamıştır. Turizm ile ilgili planlanan ve hayata geçirilen her çalışmada bu projey itici
güç olarak görülmüştür.
2.2.2. Ana Çalışma Alanı
Tarihsel önemi ve turizm potansiyeli nedeni ile, önceki yıllarda Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde bulunan, İzmir’in ilk
kurulduğu yer olan, Eski Smyrna (Bayraklı
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Üyeleri ve İsveç Büyükelçiliği temsilcisine
Bornova Belediyesi’nin Tusenet çalışmaları hakkında sunum yapılmış ve Ev Pansiyonculuğu ile ilgili proje süresince birer seferlik
olmak üzere İzmir Valiliği Kadın Erkek Eşitliği İl Koordinasyon Kurulu ile Nevşehir’de
Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarını Korunması Programı yıllık değerlendirme toplantısında sunum yapılmıştır.

Höyüğü) ana çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmalar; Turizm Master Planı ve Kültür Turizmi başlıkları altında toplanmıştır.
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2.2.3. Projelerin Tanımı
Turizm Master Planı: Karşıyaka Turizm
Master Planı, 2009 – 2014 beş yıllık kalkınma dönemini kapsamaktadır. Bu dönem
içinde uygulanabilme olanağı olan gerçekçi ve doğru turizm stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin belirlenmesi
amacını taşımaktadır. Belediye Başkanlığı,
Karşıyaka’nın bölgesel kalkınmasında öncelikli sektörlerden birisinin turizm olabileceği düşüncesiyle bu çalışmayı başlatmıştır.
Planlama çalışması, Belediye Başkanı Cevat
Durak öncülüğünde çok sayıda belediye uzman ve planlamacısı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşat Üniversitesi öğretim üyelerinden meydana gelen bir çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Karşıyaka
Turizm Master Planı 6 aylık bir sürede hazırlanmıştır. Plan hazırlanırken, ilgili yasa ve
yönetmelikler, Türkiye turizm plan ve politikaları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile bizzat Karşıyaka halkı çalışma kapsamına dahil
edilmişlerdir.
Değişen ekonomik koşullarda bölgesel dinamiklerin harekete geçirilmesi konusunda yerel yönetimlerin sorumlulukları,
yeni pazar olanaklarının ve yeni fırsatların
bulunduğu ortamlarda ön plana çıkmaktadır. Karşıyaka Belediyesi’nin bir turizm planı hazırlama girişimi önemli bir kalkış noktası olarak görülmektedir. Turizm master
planı, kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra, Karşıyaka’da turizmin
hangi yönde gelişeceği konusundaki öngörülere dayalı stratejiler ve hedefler belirlenerek hazırlanmıştır. Master planı sonuçla-

rının, Karşıyaka’nın bölgesel kalkınmasında
önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.
Kültür Turizmi: Turizm çalışmalarında ana temalardan birini oluşturan Smyrna
antik kenti şu an itibariyle Karşıyaka sınırları dışında kalsa da, İzmir’in, Türkiye’nin
ve dünyanın kültürel mirası olarak Karşıyaka Belediyesi açısından önemini korumaktadır. Eski Smyrna (Bayraklı Höyüğü) kayalık bir tepe üzerindeki yerleşme katlarından
oluşur. Burada ele geçen en erken buluntular M.Ö. 3000’e ait seramik parçalarıdır. Bir
Aiol kenti olarak kurulan Smyra’nın yerleşim katları M.Ö. 11. yy.’dan M.Ö. 4.yy’a kadar kesintisiz olarak devam eder. “Zaman
Yolculuğu” tarihi canlandırmak ve özellikle gençlere odaklanmak üzere vatandaşlar arasında kültürel kimliği güçlendirmek
için bir fırsat olarak görülmüştür. Ayrıca, tarihsel alanları turistler için “yaşayan tarih”
mekânları haline getirmek için bir araçtır.
Bugüne kadar bu mirasın tanıtımı açısından yapılan çalışmaların, kente gelen ziyaretçilerin artmasını beraberinde getireceğine inanılmaktadır. Smyrna Karşıyaka için,
ayrıca kentlilik bilinci ve aidiyet duygusu
açısından da önem taşımaktadır. Bu kentte
Karşıyaka’nın sürdürdüğü zamana yolculuk
projesi ile gençler ve çocuklar, ayrıca ziyaretçiler için yapılabilecek daha çok şey olduğu düşünülmektedir. Bu konuda Bayraklı
Belediyesi ile işbirliği yapılarak çalışmalara
devam edilmesi planlanmaktadır.
İzmir ve Karşıyaka’ya turizm noktası olarak kazandırılan önemli mekanlardan
biri de Latife Hanım Köşkü Anı Evi’dir. Restorasyonu bitip hizmete açıldığı günden
bu güne ziyaretçi akınına uğrayan mekan,
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden binlerce kişiyi kente çekmeyi başarmıştır. En önemli

Şekil 2: Latife Hanım Köşkü’nden bir görüntü

Karşıyaka’nın Turizm Stratejisi
Hazırlanan turizm master planının kalıcı sonuçlar doğurması ve uzun dönemde planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, planın sürdürülebilir olma
özelliğine bağlıdır. Plan, ayrıntılı olarak
planlı bir turizm geliştirme modelinin çerçevesini çizerek uygulayıcılar için yol gösterici olacak, yetkilileri yönlendirecek ve bölgenin kalkınması, sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel gelişme için bir rehber olacaktır. Karşıyaka için hazırlanan turizm master
planının, İzmir ve hatta Ege Bölgesi için hazırlanacak turizm planlarının bir parçası olması öngörülmekte ve böyle bir entegrasyonu kolaylıkla sağlayabilecek niteliktedir.
2.2.4. Sunum ve Reklam Faaliyetleri
Karşıyaka, proje başlangıç tarihinden
itibaren ikisi İzmir’de (Travel Turkey 2007
ve 2008), ikisi İstanbul’da (EMITT 2009 ve
2010) ve biri Berlin’de (International Tourism Bourse 2010) olmak üzere toplam beş
uluslararası nitelikli turizm fuarına katılmıştır. Karşıyaka rehber kitabı, turizm noktalarını tanıtmak ve fuarlarda ücretsiz dağıtı-

mı yapılmak üzere hazırlanmış ve basılmıştır. Karşıyaka ilçesini, Eski Smyra’yı ve Latife Hanım Köşkü Anı Evi’ni anlatan broşürler, bu fuarlarda ve daha sonraki tanıtım
toplantılarında kullanılmak üzere çift dilli
olarak hazırlanmış ve bastırılmıştır. Ayrıca,
Karşıyaka ilçesini konu alan bir fotoğraf yarışması düzenlenmiş ve yarışma sonucunda dereceye girenler ve sergilenmeye değer görülen yapıtlardan oluşan bir fotoğraf albümü bastırılmıştır. Eski Smyra için bir
web sitesi çift dilli olarak tasarlatılmış ve bu
sitede “Zaman Yolculuğu” ile ilgili bir bölüm
oluşturulmuştur. Proje ile ilgili üye olunan
birliklerle yapılan çeşitli toplantılar için sunumlar hazırlanmıştır. 2009 yılında İzmir’de
düzenlenen BEST EN Think Tank VII. Sürdürülebilir Turizm Konferansı’nda sunum yapılmış ve konferans katılımcıları için ilçenin
önemli turistik alanlarına ziyaret düzenlenmiştir.
2.2.5. Projenin Sürdürülebilirliği
Bayraklı Höyüğü, bir kültürel miras ve
aynı zamanda İzmir’in önemli bir değeri olması dolayısıyla kültür turizmi kapsamında
yapılan çalışmaların, çeşitli projelerle bağlantılandırılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla okullara ulaşılarak öğrenci grupları ile “Zaman Yolculuğu”
projesi devam ettirilecek, bunun yanı sıra
yolculuğun yeni hedef grupları olarak halk
ve turistler için de yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, turizm master planında öngörülen projeler Stratejik Plan’a aktarılmış ve
bütçe elverdiği ölçüde yaşama geçirilmesi
planlanmaktadır.
Aynı zamanda Zaman Yolculuğu ile ilgili faaliyetler sürekli kılınmış ve kalıcı bir şekilde devamının sağlanması öngörülmekte-
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ulusal televizyon kanallarına haber olmuş
ve böylece Karşıyaka’nın da tanınırlığını arttırmıştır.

dir. Latife Hanım Köşkü ise Tusenet projesi öncesinde yapımına başlanmış bir proje
olmakla birlikte, köşkün tanıtım ve pazarlama faaliyetleri projeden elde edilen bilgiler
ve öğrenilen konular kapsamında başarıyla gerçekleşmiştir. 2010 yılının Mart ayı itibariyle gösterime giren ve Atatürk’ü konu
alan ‘Veda’ filminin %60ı bu köşkte gerçekleşmiştir. Aynı hızla tanıtım faaliyetlerine
devam edilecektir. Turistik turlar için Doğal Yaşam Parkı, Kuş Cenneti, Latife Hanım
Köşkü ve Zübeyde Hanım kabrini içine alan
doğal bir turistik rota belirlenmiştir. Bu rotayı iyileştirmek ve zenginleştirmek adına
gerekli araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu açıdan da turizm master planının
her 5 yılda bir güncellenerek, yenilenmesi
planlanmaktadır.
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2.3. Manisa
Manisa ili, İzmir-İstanbul Karayolunun
kuzeyinde, İzmir’e 36 km uzaklıkta bulunur. Manisa, Ege Bölgesi’nin önemli kentlerinden biridir ve yüzölçümünün % 33’ü tarımsal alan, % 36’sı ormanlık alandır. Şifalı
mesir macunu ve Sultaniye üzümü ile tanınır. İzmir’e yakınlığının sağladığı avantajlarla hızla gelişen bir merkezdir. Türkiye’nin en
modern ve en büyük organize sanayi bölgelerinden birisine sahiptir. Kent merkezi
olarak Türkiye’nin en yoğun göç alan birisidir (yıllık % 4,5). Bugün binlerce genç insana eğitim hizmeti veren Celal Bayar Üniversitesi 5 fakültesi, 4 yüksek okulu, 15 meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü, 9 araştırma
merkeziyle 17 yerleşkede eğitim ve öğretime devam etmektedir.
2.3.1. Proje İle İlgili Beklentiler
Manisa Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan turistik öğelerin tanıtımını yapma konusunda yeni ve yaratıcı fikirler edin-

mek, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve kentimizle karşılaştırma imkanı bularak bir yandan da farklı yerlerdeki uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak, proje ile ilgili beklentileri meydana getirmektedir.
2.3.2. Ana Çalışma Alanı
Sağlık turizmi dünyadaki toplam yaşam
kalitesinin artması için gerekli en önemli unsurlardan birisidir. Yeni bir trend olan
Yeşil ve sağlıklı kent imajı için Manisa’nın
da bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir.
Bu doğrultuda, Manisa merkezinden 24 km
uzaklıkta bulunan Spil dağı; tarih, mitoloji, flora ve fauna bakımından oldukça zengin bir dağdır. Türkiye’deki en önemli 6 dağ
arasında bulunan Spil dağını dünyaya tanıtmanın ve turizme açmanın kent içinde büyük bir ekonomik katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında Kültürel Miras ile Eski Zanaatlerin ve Sanatların Canlandırılması başlıklı konulara
ağırlık verilmesi planlanmıştır.
2.3.3. Projelerin Tanımı
Kültürel Miras, Eski Zanaatlerin ve Sanatların Canlandırılması: Manisa Belediyesi, 2008 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu ile
imzalanan protokol sonucunda Kültürel Miras, Eski Zanaatlerin ve Sanatların Canlandırılması amacıyla Sanat ve Meslek Eğitimi
Kursları vermeye başlamıştır. İstihdama yönelik mesleki ve teknik eğitim branşlarının
yanı sıra, hobi içerikli ve el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları eğitimi, sosyal ve kültürel eğitimler gibi oldukça geniş
bir branş yelpazesine hizmet etmiştir. Kültürel Mirasımızın canlandırılması amacıyla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde bir satış ofisi oluşturulması kararı alınmıştır. Açılacak olan satış ofisinde kurslar-

Atatürk Müzesi: Şehzadeler kenti Manisa’nın tarihi değerleri arasında yer
alan sıbyan mektebinin Atatürk ve Çanakkale Zaferi Müzesi olarak düzenleme çalışmaları başlamıştır. Yakın tarihimizin önemli gelişmelerine tanıklık etmiş bir kentimiz
olan Manisa, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk tarafından ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretleri konu alan Atatürk ve Manisa isimli kitap da Tusenet projesinin hedeflerinden biri olan sürdürülebilir turizme katkı sağlaması için basılmıştır. Atatürk
müzesinde sergilenecek olan eşyaların toplanması için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılmış, ayrıca toplanan resimler için bir sergi açılmış ve belediye binasında belirli yerlerde bu eserler sergilenmiştir.

verilmiştir. Manisa Belediyesi 2010-2014
Stratejik Planı’nda özellikle Stratejik Amaç
3’de yer alan ‘Yerel Kalkınmanın Sağlanması’ maddesinin Belediye Başkanı Cengiz
Ergün’ün öncülük etmesiyle 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 5018 sayılı kanun kapsamında da kamu
hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için stratejik planlarına uygun performans programları hazırlamaları öngörülmüştür. Bu kapsamda da 5
yıl için yapılan stratejik planda gerçekleştirilen hedeflerin takibi her yıl hazırlanan
Performans Programlarıyla gerçekleştirilmektedir. Hedeflenen projeler; sosyal tesis yapımı, teleferik projesinin hayata geçirilmesi, mesleki eğitim kurslarının verilmesi ve eski tarihi değerlerin canlandırılması
ve kent çevresinde bulunan bedestenlerin
restorasyonu Manisa Kent Konseyi işbirliği
ile oluşturulan “Turizm ve Marka Kent Çalışma Grubu” ve üyelerince hazırlığı süren
turizm master planında Spil dağının turizme kazandırılması ve ‘Teleferik’ projesinin
hayata geçirilmesine yer verilmiştir.
2.3.4. Sunum ve Reklam Faaliyetleri

Şekil 3: Atatürk Müzesi ve çevresinden bir görüntü

Manisa’nın Turizm Stratejisi
Manisa
Belediyesi’nin
Stratejik
Planı’nda yer almayan “turizm” kavramının, proje başlangıcından sonra 2010 2014 Stratejik Planı’nda yer almasına karar

Proje başlangıcından itibaren Manisa
ilinin, İstanbul ve İzmir’deki turizm fuarlarına katılımı sağlanmıştır. Manisa tarihi hakkında yerli turistlere yönelik olarak kitaplar basılmıştır. Bu kitaplar, Manisalı Çocuklardan Dünya Liderlerine Barış Mesajları,
Ömrümün Kısa Öyküsü Manisa, Geleneksel Manisa Yemekleri ve Ahmet Alim Efendi başlıklı kitaplardır. Ayrıca, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Mesir Festivali kapsamında uluslararası karikatür yarışması düzenlenmiştir. Yarışma
sonrasında ‘Felaketten Önce Son Çıkış’ ve
‘Yarınlarımız-Çocuklarımız’ konulu karikatür albümleri basılmıştır.
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da yapılan kültürel değer taşıyan ürünlerin
hem sergilenmesi hem de satışının sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca Kent Konseyi
Kadın Meclisi El Emeği Göz Nuru pazarında eski zanaat ve sanatların satışını sürdürmektedir.

Manisa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne
proje ile ilgili sunumlar hazırlanmış ve sunulmuştur. Zaman yolculuğu yapan ülkelerden yaklaşık 70 kişinin katılımıyla, 2009 yılında Finlandiya’nın Vaasa kentinde gerçekleştirilen, her yıl düzenlenen Bridging Ages
Konferansı’nda Manisa Belediyesi’nden
Ebru İltenmiş ve Salih İltenmiş tarafından
Bornova, Karşıyaka ve Manisa’da yapılan
zaman yolculuklarını konu alan bir sunum
yapılmıştır. Konferans sırasında, farklı ülkelerde projenin işleyişi ile ilgili fikir alışverişi
yapma imkânı bulunmuştur.

2.3.5. Projenin Sürdürülebilirliği
Spil dağının Manisa için önemi göz
önüne alınarak turizme kazandırma konusunda çalışmaların sürdürülmesi, dağın
yerli ve yabancı turistler için tanınırlığının
artmasını sağlayacak farklı projelerin eş zamanlı olarak yapılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülerek Zaman Yolculukları ile daha fazla sayıda öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır.Aynı zamanda, Manisa Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa’yı ve Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği ve İzmir Valiliği
ile ortak turizm danışma ofisleri kurulması
üzerine görüşmelerini sürdürmektedir.
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3. PROJE SÜRECİ
Kenti çekici kılmanın inşa edilebilir olduğu ve bunu sürekli hale getirmenin gerekliliği çerçevesinde turizmin belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilebilme olanakları araştırılmış, keşfedilmiş ve uygulamaya yönelik adımlar atılmıştır. Bu adımlar her bir belediyenin tema olarak ele aldığı konular doğrultusunda üçlü işbirlikleri ve yerel halkın aktif katılımı sağlanarak
gerçekleştirilmiştir. Projelerin yerel halkın
ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanmış ve gerçekleşmiştir. Belediyeler çalışma yeri ve konusu kapsamında proje takımı ile birlikte alt projeler üretmiş ve TUSENET projesinin yaygınlaştırılması için ek kaynak yaratarak, projeden daha fazla faydalanmayı amaçlamıştır.
Turizm ile ilgili planlanan ve hayata geçirilen her çalışmada proje itici güç olarak görülmüştür.

ma planı, proje süresince pek çok kez güncellenerek yenilenmiştir. Çalışma planı projeyi daha somut yapmakla kalmamış, ayrıntılı bir planlamayı içerdiği için projeye derinlik de katmıştır. Hazırlanan çalışma planı
her iki ayda bir güncellenmiştir. Diğer taraftan, ağ içindeki farklı belediyelerdeki gelişmeler, ‘ilerleme raporu’ olarak raporlandırılmış ve ortak bir ‘ilerleme raporu’ başlığı
altında bir araya getirilerek her iki ayda bir
proje ortağına sunulmuştur.

Proje başlangıcında proje konusu ile
ilgili somut çalışma planı oluşturulmuş ve
atılacak adımlar tek tek planlanmıştır. Çalış-

İletişimin en etkili yollarından biri olan
internette TUSENET’in web sitesi oluşturulmuş ve ana sayfası belirli periyotlarla gün-

Projenin başlangıç aşamasında belediyelerin ziyaretçilere sunabileceği cazibe merkezlerini ve olanaklarını çok iyi bilmesi ve tanımlaması şarttır. Başlangıç için
önem taşıyan ana unsurlardan bir diğeri ise
cazibe merkezlerini sürdürülebilir şekilde
geliştirmek için yeterli bilince sahip olmak
ve sağlıklı bir gelişim için sürdürülebilirliği
amaç edinmektir.

İki yabancı belediyenin birbirini tanıması, yönetsel farklılıkları anlaması ve ilişkilerini geliştirmesi amacıyla, İsveç’te belediyeler hakkında çalıştaylar düzenlenmiş ve
huzurevi, kütüphane, turizm alanları, sığınma evleri, kültür ve gençlik merkezleri ziyaret edilerek uygulamalar yerinde görülmüştür. Böylelikle, belediye başkanlarının
kişisel tecrübelerini arttırarak, turizm vizyonunun gelişmesine de katkı olmuştur. Çalışma ziyaretleri projeye hareketlilik, canlılık
ve kararlılık katmıştır. Türkiye’de düzenlenen etkinlikler proje sahiplerinin kentlerin
turizm potansiyeli ve kaynakları açısından
bilgilendirilmesini sağlamıştır.
Özellikle Kalmar’da yerinde yapılan uygulamalar, tematik ziyaretler, düzenlenen
seminerler yeni bilgiler katarak belediyelerin vizyonunu genişletmesine olanak vermiştir. Proje ekibi, proje süresince üniversitelerde yapılan proje konusu ile ilintili çeşitli seminer ve toplantılara katılmıştır. Sürdürülebilir turizm kavramının kentlerimizde uygulanması ile ilgili neler yapılabileceği konusunda bilim adamları ile görüşmeler yapılmış ve turizmin nasıl yaratılabile-

ceği hakkında bilgi alınmıştır. Üniversiteler, ayrıca sürdürülebilir turizm eğitimi ve
bilimsel danışmanlık konularında projeye
destek olurken, belediyeler esnafın turizm
konusundaki görüşlerini alarak işadamları dernekleri ile birlikte bu konuda çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Belediye sınırları içerisindeki turizm noktaları, bu noktaların nasıl geliştirileceği ve tur şirketlerinin
nasıl işin içine dahil edilebileceği konularında görüşülmüştür.
Belediyeler, ”Sürdürülebilir Turizm” ve
”Üçlü sarmal İşbirliği”nin gelişimi için pek
çok ziyaret gerçekleştirerek ve toplantıya
katılarak bu konularla ilgili destek almışlardır. Yapılan tüm ziyaretler bir seyahat raporu olarak düzenlenerek, değerlendirilmiştir.
Bu toplantılar aynı zamanda bilgilendirme
ve görüşün yayılmasını sağlamak anlamında temel olmuş, belediyeler bu etkinlikler
sırasında ’Üçlü Sarmal İşbirliği’ ve ’Sürdürülebilir Turizm’ gelişimi için ilham kazanmış
ve bilgilenmiştir.
Kentin turizmi adına yarar sağlayacak,
bilgi katacak farklı kurum ve kuruluşlar belirlenerek, söz konusu kuruluşların yetkilileriyle turizmle ilgili iletişime geçilmiştir. Yapılan toplantılarla turizm noktaları saplanarak, bu noktaların tanıtımı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu iletişim proje süresince sürmüş ve farklı konularda öğrenme süreci zamana yayılarak gerçekleşmiştir. Bu süreç içerisinde politikacıların, belediye içindeki ilgili departmanların müdürleri ve diğer belediyelerin proje çalışanlarının
da görüşleri alınarak ilerleme kaydedilmiştir. Üç belediye arasında uyumlu bir işbirliği
içinde çalışmalar sürdürülmüştür.
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cellenmiştir. Yabancı proje ortaklarıyla karşılıklı ilişkiler periyodik gerçekleşen toplantılar, telefon ve e-mail aracılığı ile sürdürülmüştür. Her toplantı sonrası raporlar hazırlanmış ve bu raporlar karşılıklı olarak paylaşıldıktan sonra hem yerel belediyede hem
de proje ortağı tarafınca arşivlenmiştir. Proje liderleri de proje süresince rutin olarak
bir araya gelerek projenin kapsamı, ilerlemesi ve gelişimi üzerine görüşmelerde bulunmuş, yaptıkları çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

4. İLİŞKİLER - AĞLAR
4.1. Türkiye’den Katılan Belediyeler Arasında
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4.1.1. TUSENET Çekirdek Grupları
Karşıyaka, Bornova ve Manisa
Belediyeler’inde çalışan Tusenet çekirdek
grupları yılda en az 8 kez bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Tusenet projesi, belediyeler arasındaki ilk işbirliği olmamakla birlikte dört yıl süren proje boyunca belediyeler arasındaki ilişkileri
güçlendirmiştir. Paylaşımlardaki cömertliklerinin yanı sıra, belediyeler arasındaki tatlı rekabet, çalışma kalitesini arttırarak sonuçların daha başarılı olmasına imkan vermiştir. Aynı kent ve çevresinde olma avantajı ile daha rahat iletişim kurmuş ve daha
sık bir araya gelmişlerdir. Bu aşamada hissedilen tek eksik ise bir turizm danışmanının proje süresince belediyelere tahsis edilmemiş olmasıdır.
4.1.2. Politikacılar
Kalmar’dan gelen politikacılara yönelik
olarak Türkiye’deki belediyelerin işleyişi konusunda workshoplar düzenlenmiş ve huzurevi, kütüphane, turizm alanları, sığınma
evleri, kültür ve gençlik merkezleri ziyaret
edilerek uygulamalar yerinde görülmüştür. Böyleliklei belediye başkanlarının kişisel tecrübelerini arttırarak, turizm vizyonunun gelişmesine de katkı olmuştur.

4.2. Üçlü Sarmal İşbirlikleri (Üniversite, İş Dünyası, STK):
4.2.1. Bornova
Bornova Belediyesi, projelerde ve diğer faaliyetlerde üçlü sarmal işbirliklerin-

den yararlanmıştır. Özellikle üniversite ve
STK’larla yaptığı çalışmalar, süreçlerin daha
hızlı ve verimli yürümesini sağlamış, hedeflenen sonuçlara çok daha çabuk ulaşıldığı
ve hatta öngörülmeyen faydalar ve olumlu
çıktıların elde edildiği gözlemlenmiştir.
4.2.2. Karşıyaka
2009 yılı Ekim ayında ”İsveç Tarzı Sürdürülebilir Kalkınma-Türk Belediyeleri Bundan Nasıl Faydalanabilir?” konulu konferans gerçekleştirilmiştir. Böylece, üniversite, iş dünyası ve STK işbirliğinin iyi bir örneği sergilenmiştir. Ayrıca Turizm Master Planı ile Uluslararası Çocuk Şenliği ve Uluslararası Dans Yarışması gibi etkinlikler de işbirliklerine örnek olarak verilebilir. 2009 yılında Fransa’da Türkiye Mevsimi çerçevesinde “İzmir Kayığı” Marsilya Deniz Müzesi’ne
armağan edilmiştir. Bu çalışma 360 derece
Araştırma Derneği ve İzmir Fransız Kültür
Merkezi işbirliği içinde yürütülmüştür. Ayrıca, EMITT (Doğu Akdeniz Ülkeler Fuarı) fuarına İzmir Valiliği, İzmir Tanıtma Vakfı ve
Karşıyaka Belediyesi’nin işbirliğinde katılınmış ve hem fuar deneyimi kazanılmış hem
de kentin tanıtımı adına önemli etkinliklere
imza atılmıştır.
4.2.3. Manisa
Proje uygulamaya konulduktan sonra
Celal Bayar Üniversitesi ile turizm pazarlaması konusunda çalışılmaya başlanmıştır.
Manisa Kent Konseyi’nin çalışmalara destek olmasıyla manisa bezinin üretimi projesini yaşama geçirilmesi için Türk Kadınlar Birliği Derneği ile çalışmalar yapıldı. Kül-

tür Turizm İl Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda da bir turizm ofisi kurulmasına karar verilmiştir. Proje süresince Manisa Belediyesi, Manisa Valiliği, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Manisa Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İda-

resi ve Manisa’yı ve Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği ile ortak olarak katılımcı bulunulan Turizm Fuarlarında Üçlü Sarmal İşbirliği gerçekleştirilmiştir. Manisa’yı ve Mesir’i
Tanıtma ve Turizm Derneği ile ortak olarak
İstanbul’da gerçekleştirilen EMITT -Doğu
Akdeniz Ülkeler Fuarına katılım gerçekleştirilmiştir.

Projeyle ilgili her türlü faaliyeti gerçekleştirmek için bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bütçede yer alan temel kalemler fuar
ödentileri ve masrafları, broşürler vb. tanıtım malzemeleri, web sitesi, tercüme hizmetleri, proje kapsamında yapılan organizasyon ve ağırlama masrafları yanında bizzat finanse edilmesi gereken alt projelerdir. Bütçeler belediyelerin kendi imkanları
dahilinde oluşturulmuştur ve kaynak sağlayamadığı durumlarda ek kaynak arayışına
geçmişlerdir. Yerli ve yabancı proje fonları
ile ilgili araştırma ve takipler yapılmış, uygun fonlar için hazırlanan projeler ile başvuruda bulunulmuştur.
Özellikle, AB projelerinden daha etkin
faydalanmak için, belediyeler bünyesinde
AB Ofisi kurulmuştur. Türkiye 2001 yılından
beri AB’den katılım öncesi destek almaktadır. 2007 yılından itibaren bu fonlar Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (Instruments for
Pre Accession - IPA) olarak adlandırılmıştır.
Genel amacı faydalanıcı ülkenin Avrupa entegrasyonu ve reformların uygulanması sürecine destek vermektir. Avrupa Birliği’nin
finansman kuruluşu olan Avrupa Yatırım

Bankası (AYP), kamu ve özel sektör kuruluşlarına uzun vadeli finansman sağlamak
suretiyle Birliğin politik hedeflerinin hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Avrupa Topluluğu Programları, AB üye ülkeleriyle aday ülkeler arasında Topluluk politikalarına ilişkin farklı alanlardaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla kabul edilmiş bir
faaliyetler bütünüdür. Türkiye’nin aktif olarak katıldığı topluluk programları: 7. Çerçeve Programı, Hayat Boyu Öğrenme Programı, Gençlik Programı, Jean Monnet Programı ve Kültür Programı’dır.
Kaynak tahsis mekanizmasına sahip
kurumsal bir kalkınma aracı olarak Kalkınma Ajansları ise yerel dinamikleri harekete geçirecek, kamu, özel ve sivil toplum kesimleri arasındaki ortak çalışma kültürünü
geliştirecek, bölgenin stratejik öncelik ve
hedeflerinin belirlenmesinde koordinasyon görevini üstlenecek bir kurumsal yapı
olarak çalışmaktadır. Uygulanan mali destek programı ile hem bölgede proje hazırlama kapasitesinin arttırılması hem de yenilikçi, girişimci, istihdam yaratan fikirlerin
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
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5. PROJE BÜTÇESİ

6. SONUÇ: Deneyim ve Görüşler
Proje süresince edinilen deneyim ve
bilgilenme sürecinin kentlere yansıması
olumlu olmuştur. Bu doğrultuda yeni birimler kurulmuş ve yeni işbirlikleri doğmuştur.
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6.1. Projedeki Çalışmalar İşbirliklerini Nasıl Etkiledi?
Üçlü sarmal ilişkiler sonucunda ortak
çalışmalar yapılıp kentin farklı dinamiklerinin de karar alma mekanizmalarına katılması sağlandı. Kentin stratejik planı ve turizm master planı oluşturulurken üniversite, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıldı. Bir araya gelinerek yapılan sistemli çalışmalar profesyonel bakış açısı sağladı. Bilgi ve birikim paylaşımı ve daha önce işbirliği yapılmayan turizm kuruluşlarının katkısı çalışmaları zenginleştirmiştir. Rehberler odası, Turizm Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmış ve gelecekteki potansiyel işbirliklerinin
temelleri atılmıştır. Bunlara ek olarak, örneğin Karşıyaka Belediyesi tüm departman
müdürlerinin ‘ilgili belediye departmanının
turizmi nasıl etkileyebileceği ve turizm faaliyetlerinden departmanın nasıl etkilenebileceği’ üzerine konuşma yaptığı bir toplantı düzenleyerek onların görüşlerini almıştır.

6.2. Nasıl İşbirliği Yapıldı?
Kentin turizmi adına yarar sağlayacak,
bilgi katacak farklı kurum ve kuruluşlar belirlenerek, söz konusu kuruluşların yetkilileriyle turizmle ilgili iletişime geçilmiştir. Yapılan toplantılarla turizm noktaları saplanarak, bu noktaların tanıtımı ile ilgili çalışma-

lar gerçekleştirilmiştir. Bu iletişim proje süresince sürmüş ve farklı konularda öğrenme süreci zamana yayılarak gerçekleşmiştir. Bu süreç içerisinde politikacıların, belediye içindeki ilgili departmanların müdürleri ve diğer belediyelerin proje çalışanlarının
da görüşleri alınarak ilerleme kaydedilmiştir. Üç belediye arasında uyumlu bir işbirliği
içinde çalışmalar sürdürülmüştür.

6.3. Diğer Alanlardaki İşbirliğine
Etkisi
Bornova Belediyesi’nin TUSENET projesi kapsamındaki çalışmaları çarpan etkisiyle farklı kişi ve kurumları etkilemiş; doğrudan projeyle ilgili ve farklı hedefler doğrultusunda üçlü ve ikili sarmal işbirlikleri oluşmuştur. Bu işbirlikleri belediyenin söz
konusu projeler dışında kalan farklı müdürlüklerinin çalışmalarını da desteklemektedir.
Manisa Uluslararası Mesir Festivali
kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde iş toplantıları yapılmıştır. Diğer festivallerden farklı olarak, tusenet projesinin etkisiyle, her yıl farklı bir ülkenin onur konuğu olarak ağırlandığı festivalde, 2007 yılından beri onur konuğu olan
ülkenin iş adamları da ağırlanmakta ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların ithalat ihracat hacimlerinin gelişmesi sağlanmaktadır.
Karşıyaka’da, Ülkemizde pek çok ilde
faaliyet gösteren bir eğitim kurumu olan
Bahçeşehir Koleji ile işbirliği yapılarak bir
Bilim Müzesi açılmıştır. Gençler, çocuklar
ve yetişkinlerin ilgiyle ziyaret ettiği bu mekan, kente gelen ziyaretçi sayısında da ar-

Sonsöz
Proje, belediyeler arasındaki ilk işbirliği olmamakla birlikte dört yıl süren proje boyunca belediyeler arasındaki ilişkileri
güçlendirmiştir. Paylaşımlardaki cömertliklerinin yanı sıra, belediyeler arasındaki tatlı rekabet, çalışma kalitesini arttırarak sonuçların daha başarılı olmasına imkan vermiştir. Aynı kent ve çevresinde olma avantajı ile daha rahat iletişim kurmuş ve daha
sık bir araya gelmişlerdir. Bu aşamada hissedilen tek eksik ise bir turizm danışmanının proje süresince belediyelere tahsis edilmemiş olmasıdır.

Proje süresince edinilen deneyim ve
bilgilenme sürecinin kentlere yansıması olumlu olmuştur. Bu doğrultuda yeni birimler kurulmuş ve yeni işbirlikleri doğmuştur. Edinilen deneyim ve bilgiler gelecekteki çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Ülkelerimizdeki yönetsel farklılıklar nedeniyle bire bir uygulamalar mümkün olmasa da kente 12 ay çekicilik katmanın çeşitli yolları olduğu konusunda ufkun açılmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca proje çerçevesinde gerçekleştirilen tüm Tusenet katılımcılarının sunum yaptığı ara toplantılarla,
konular farklı da olsa diğer bölgelerle yapılan çalışmalar, farklı perspektifler kazandırmıştır. Çalışmanın başından beri disiplinli ve özveriyle çalışıp en çok yarar elde etmeyi ilke edinen, projeye en başından sahip çıkıp, zaman ayıran belediyeler zaman
zaman zor olsa da bugün bulundukları yerden geriye baktıklarında ilerlemeyi görebilmektedirler.
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tışa neden olmaktadır. Öğretmenler eşliğinde deneysel olarak temel fizik, kimya, ve matematik prensiplerinin gösterdiği bu müze öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. Eğitime katkısı ile dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde ITB Berlin 2010
fuarına katılmıştır.

