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 Ankara  
 
Sokak isimlerinde Ankara öncü olmalı 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) İkinci Başkanı ve 
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Seçim 
Aydın, bir kentte sokak isimlerinin bir kentte marka değer 
oluşturma açısından önemine işaret ederek, "Ankara'nın 
başkent olması nedeniyle de bu konuda öncü olması 
beklenmelidir" diyor.  
Soru: Aracılığınızla bir konuya dikkati çekmek istiyorum. Yaşadığımız 
illerin, mesela Ankaralı olarak yaşadığım ilin cadde ve sokak isimlerinin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kolay hatırlanan, yöreye veya 
kente özgü isimlerin kullanılmasının tanıtım açısından önemli olduğunu 
vurgulamamız yanlış olmaz sanıyorum ve bu konuda siz turizmcilerin 
görüşlerini merak ediyorum. 

Raziye AKTAŞ 
 
Yanıt: Bir ülkeyi, yöreyi ya da kenti markalaştıranlar, oralarda yaşayanlarla yönetenlerdir. 
Kentlerimiz ise bünyelerinden gelen kişi, kurum, geleneklerle kültürü yaşatan ve nesillere aktaran 
yapılardır. 
 
Bu anlamda bütün kentlerimiz, zaten isimlerinin karakterini taşıyan birer markadır. Önemli olan 
marka yapan değerlerin gerekli yerlerde kullanılabilmesi, kamuoyuna aktarılabilmesidir. 
 
Ülkemizin kendinden kaynaklanan değerlerinin tekrarlanması, anımsanması ve kullanılması marka 
olmak için yeni değerler aramasına ihtiyaç duymadan, bu bağlamda rekabetçi bir üstünlük 
sağlayacaktır. 
 
Kentleri farklı kılan unsurların başında ülkenin ve yörenin özgün değerleri yer almaktadır. 
 
Bu zenginliği oluşturan kişi, yer ve kültürel öğelerin en yaygın olarak kullanılabileceği alan 
isimlerinin kentlerdeki cadde ve sokaklara verilmesidir. 
 
İsimlerin ülkenin diğer yörelerinden ya da komşu kentlerden alınması ise turizm ve tanıtım 
açısından da oluşturacağı ilgi nedeniyle yarar sağlayacaktır. 
 
İsimlerin kaynağının onurluklara yazılması ile Anadolu'yu oluşturan halka mal olmuş değerlerin 
üretim yeri, coğrafi kaynağının yanı sıra kişiler hakkında da yeni bir bilgilendirme süreci başlamış 
olacaktır. 
 
Kentimizin yetiştirdiği ünlü kişilerin yaşadığı sokakların, evlerin birer onur belgesiyle tanıtılması 
kent kimliğinin akılda kolay kalacak isimlerle nesillere intikalini de sağlayacaktır. 
 
Cadde ve sokak isimleri, marka olmanın da bir gereği olan zihinde yer edebilme özelliğine sahip 
birer sembol olacaktır. 
 
Bu şekilde, yani kişi, kültürel değerler; yöre ve coğrafi adları kullanarak dilimize sahip çıkarken 
geleceğimize de katkı sağlarız. 
 
Ankara'nın başkent olması nedeniyle de bu konuda öncü olması beklenmelidir. 
Özellikle numaralı cadde ve sokakların yerine, bizden kaynaklanan, bizim olan içsel ve dışsal ilgiye 
ve iç turizm dinamiğine katkı sağlayabilecek isimlerin daha çok kullanılması Başkent'in birleştiriciliği 
ve tüm Türkiye'yi temsil etmesi, kucaklaması açısından da ayrıca bir anlam ifade edecektir.  
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