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Eif Balcı Füsunoğlu'nun kurumdan ayrılmasıyla boşalan ICVB genel müdürlüğü
koltuğuna Özgül Özkan Yavuz oturdu.

Yaptığı başarılı çalışmalarla turizm camiasında adından sıkça söz ettiren Özgül
Özkan Yavuz’dan önce aynı görevi, Elif Balcı Fisunoğlu yürütüyordu. TUGEV
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “
Türkiye’de kongre turizminin gelişmesinde hiç kuşkusuz, Turizm Geliştirme ve
Eğitim Vakfı ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB)’nin katkısı büyük oldu.
Hem vakfımız, hem de büromuz bu kapsamlı ve etkin çalışmalarını, özveri ve
azimle çalışan yöneticileri ve personeliyle birlikte gerçekleştirdi. Genel Müdürlük
görevini İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un
yürütmesi uygun görüldü. Özgül Özkan Yavuz'un ICVB’nin başarılı çalışmalarını
daha da ileriye götüreceğine olan inancımı vurgular, bu vesileyle kendisine yeni
görevinde başarılar dilerim” dedi.
ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ
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Özgül Özkan Yavuz, 1995 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümünden mezun oldu ve bir süre aynı üniversitede araştırma
görevlisi olarak çalıştı. ODTÜ’de Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler, İngiltere’deki
Birmingham Üniversitesi’nde ise Turizm Politikaları ve Yönetimi alanlarında
yüksek lisans dereceleri aldı. 1997 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
çeşitli birimlerinde çalışan Yavuz, 2004-2007 yılları arasında Hollanda Kültür ve
Tanıtma Ataşesi olarak görev yaptı. 2008-2010 yıllarında İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti Ajansı’nda uluslararası tanıtımdan sorumlu Turizm ve Tanıtma
Direktörlüğü görevini yürüten Yavuz, bu dönemde İstanbul’un uluslararası alanda
bir kültür ve sanat destinasyonu olarak tanınması için gerçekleştirdiği faaliyetlerle
başarı sağladı. Özgül Özkan Yavuz, 2011 yılından bu yana İstanbul İl Kültür ve
Turizm Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. İstanbul Valiliğince kurulan
İstanbul’un ilk resmi tanıtım sitesi howtoistanbul.com çalışmalarında yer alan
Yavuz’un destinasyon planlaması, şehir pazarlaması, kültür turizmi ve şehir turizmi
alanlarında araştırma, sunum ve yazıları bulunmaktadır.
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