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Onur Gözet: Teşekkür ediyorum, detaylı bir özgeçmiş sundunuz. Sayın Bölüm 
Başkanım, Değerli Hocalar, Sevgili Arkadaşlar. Öncelikle böyle güncel bir konuda, 
böyle önemli bir panele Bakanlığımızı davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 
Buraya genç ekibimizle, küçük ve genç bir ekiple geldik. Çalışmayı yapan 
arkadaşlarım yeni uzman yardımcısı arkadaşlarıma, Kültür Turizm Uzmanı Tolga 
Uluçeçen Bey’e ve Avrupa Şube Müdürümüz Talat Özgen Bey’e de teşekkür ederek 
kısa olacağını umduğum sunuşumuza başlıyorum. Öncelikle hepiniz biliyorsunuz 
konuyla ilgili Türk turizmine çok kısa bir sayısal bakışla başlamak istiyorum. Daha 
sonra turizmin barışla ilişkisini, Orta Doğu’daki siyasi gelişmelere kısa bir bakıştan 
sonra Türkiye ile Orta Doğu arasındaki ilişkilere bir genel perspektiften yaklaşmayı 
sonra siyasi gelişmelerin Orta Doğu’daki turizm aktivitesine etkilerini ve Türkiye ile 
Orta Doğu arasındaki turizm ilişkilerini değerlendirerek en sonda bu gelişmelerin Türk 
turizmine olası etkileri konusunda bir yorumumuzu iletmek istiyorum.  

 

Alper Maçkan: Orta Doğu’dan bahsedilirken tabi o diller hepinizde biliyorsunuzdur, 
benden size zarar gelmez. Merhaba diyerek başlamak istemedim. Merhabanın 
anlamının da bu olduğunu belirtmek istiyorum size.Tabi pratik hayatın içerisinde 
olduğumuz için rakam biraz aştı 6.045’i. Aslına bakarsanız da yeri gelmişken bu sayı 
da kaliteyi üretmek için fazla Türkiye için aslında. Öbür meslektaşlarım duymasın 
ama birazda düşünmekte yarar var. Bu arada sevgili bölüm başkanım çok teşekkür 
ederim. Değerli öğretim üyeleri arkadaşlarıma ve sizlere katıldığınız için çok teşekkür 
ederim. Aslında belki de çoğunuz “bizde turizmci olsaydık, böyle gezseydik, acentacı 
olsaydık” derken içimdeki gerçek duyguyu söyleyeyim. Keşke yerinizde olsaydım 
şimdi. Gençliğinizle, dinamiğinizle belki daha güzel düşünüyorsunuz bizden, belki 
daha ileriyi görüyorsunuz, belki dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz. 
Kendime bir sözüm vardı, üniversitedeyken ya da ufak yaşlardayken insanoğlunun 
azı uçurmaya muktedir olduğundan bu yana dünya üzerinde gelişen her türlü olayı 
takip etmek zorundayız demiştim. Ondan sonra ben ufakken aya gittiler. Aydaki 
olaylarla başlayan bu serüven dünyada çok hızlı gelişmelere tanık oldu. Uzay bilim 
vs. falan filan. Şimdi öyle ben bir turizmci olarak 40 gündür uzun uzun seyahatler 
yapıyorum. Bu somut olarak da Taylan’da 40 gündür üç defa gittiğimi sonra Kıbrıs’tan 
geldiğimi söylersem beni daha iyi anlamış olursunuz. Çünkü dünyada uçağa 
bindiğiniz zaman her milletten insanın bir görüşü var, Türkiye hakkında ve dünya 
hakkında. Bunlara meraklıyız hani orada biyografimi okurken de arkadaşım İletişim 
Fakültesi ve gazetecilik deneyimim olduğu için de ister istemez bunu soruyorum ve 
çok konuşuyorum. 


