Şehir Vergisi

Bu politika metni İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kültür politikaları çalışmaları kapsamında
hazırlanmıştır. Metnin doğrudan ve dolaylı kullanımı durumunda kaynak gösterilmesi rica olunur

Avrupa’da İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa gibi pek çok ülkenin önceliği “gayrimenkul odaklı
kalkınma” projeleri yerine, erişim, toplumsal bütünleşme ve sosyal faydaya dayalı “kültür odaklı
kentsel gelişim” projelerine verdiği görülmektedir. Bu ülkelerde kültürel yatırımlar ile işsizliğin
arttığı bölgelerde kentsel canlanma ve dönüşüm yaratılmaya çalışılmaktadır.
Bilbao, Glasgow ve Liverpool, kültür odaklı kalkınma stratejisini başarı ile uygulayan örnek
kentlerdendir ve pek çok kent yönetimine esin kaynağı olmuşlardır. Bugün dünyada kültür
turizminde öne çıkan kentler, kültürel etkinliklere ve altyapılarına yatırım yapan kentlerdir.
İstanbul kültür-sanat alanında özellikle son on-on beş yıldır önemli bir değişim yaşamaktadır. Kent
son yıllarda kültür-sanat faaliyetlerinin üretimi ve tüketimi açısından dünyada önemli bir çekim
merkezi haline gelmiştir. Kültür alanındaki bu dinamizm katlanarak artacak bir potansiyele sahiptir.
Bugüne kadar ağırlıklı olarak kâr amacı gütmeyen kültür sanat kurumlarının sınırlı kaynakları ile
gerçekleştirdikleri etkinlikler, İstanbul’u dünya kültür metropolleri seviyesine getirebilmek için
atılmış doğru adımlardır. Ancak İstanbul’un bu alandaki iddiasının sürdürülebilmesi için kültüre
yatırım düzeyinin ve tüketimin yükselmesi gerekmektedir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için kültüre
yapılan yatırımlara ve etkinliklere yönelik teşvik mekanizmalarının öneminin kavranması ve yatırım
etkilerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi, etkinliklere erişim ve katılım imkânlarının artırılması
gereklidir. Kültüre yapılan yatırımların hacmini artıracak mekanizmaların devreye girmesiyle birlikte
İstanbul’un dünya kültür başkentliği vizyonu sürdürülebilirlik kazanacaktır.
İstanbul’da yeni kültürel mekânların yaratılması, kültür ve sanat etkinliklerinin sayısı ve çeşidinin
artırılmaya çalışılması, sanatsal üretimin devamlılığının yanı sıra kültür turizminin gelişimi
açısından da önem taşımaktadır.
Avrupa'nın birçok kentinde, yabancı turistlerin konaklama bedelleri üzerinden, otel kategorilerine
göre belirlenen tutarlarda alınan ve belediyeler eliyle kültür-sanat ve çeşitli sosyal hizmetler için
harcanan vergi uygulamasının, İstanbul için geliştirilmesi sağlanabilir.
Kültür ve sanata yerel yönetimlerce ayrılacak bu kaynağın denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde, kâr
amacı gütmeyen kültür-sanat yapılanmalarına, sanatçılara veya sanatçı inisiyatiflerine
kullandırılması yaratıcı endüstrilerin gelişmesini de sağlayacaktır.

