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ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE 

TURİZMİ 

 

08.04.2011 tarihinde gerçekleştirilmiş “Orta Doğu’daki Gelişmeler ve Türkiye Turizm” 
konferansının metnidir.  

 

Konuşmacılar: 

Onur Gözet (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi 
Başkanı) 

Alper Maçkan (Ankara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı, Misyon Turizm Org. ve Tanıtım 
LTD. ŞTİ. Ortağı) 

Sunucu: Sayın Konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri burada toplama 
nedenimiz oldukça güncel bir konu olan Orta Doğu’daki gelişmeler ve Türkiye 
turizmiyle ilgili değerli konuklarımız tarafından yapılacak sunumları paylaşmaktır. Ben 
ilk konuşmacımız Sayın Onur Gözet sunumuna başlamadan önce kendisiyle ilgili kısa 
bir özgeçmiş sunmak istiyorum müsadenizle. Sayın Gözet, 1984 yılı Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunudur. Türkiye 
Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı’nda 1989-1991 yılları arasında Turizm Genel 
Müdürlüğü’nde Mimar olarak, 1991-1996 yılları arasında Kontrolörler Kurulu 
Başkanlığı’nda Stajyer Kontrolör ve Kontrolör olarak, 1996-2000 yılları arasında Tel 
Aviv Büyükelçiliği Tanıtma Müşavirliği’nde Ataşe Yardımcısı olarak, 2002 yılında 
İşletmeler Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı’nda Mimar olarak, 2000-
2002 yılları arasında Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak, 2002-
2007 yılları arasında Varşova Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak, 2007 
yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Uzmanı Tanıtma Genel Müdürlüğü 
Yurtdışı Bürolar Dairesi Başkan Vekili olarak, 2007-2008 yılları arasında İşletmeler 
Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı’nda Kontrolör olarak, 2008-2009 
yıllarında Tanıtma Genel Müdürlüğü Amerika, İngiltere Doğu Avrupa Dairesi 
Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanı olan Onur Gözet, İngilizce 
bilmektedir. Şimdi Sayın Onur Gözet’i sunumlarını yapması için kürsüye davet 
ediyorum. 

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 



2 
 

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.  

Şimdi biliyorsunuz Türk turizminin en önemli mihenk noktalarından bir tanesi 1982 
yılındaki Turizmi Teşvik Kanunu’dur. Böylece turizm teşvikleri sayesinde yatırımcılara 
arazi tahsisleriyle yeni bir yapılanma sürecine girilmiştir. 1980 yılında Türkiye’ye 1.2 
milyon yabancı ziyaretçi gelmekteydi. Bu sayı 2000’li yıllarda 10.5 milyona, 2010 
yılında da 28.5 milyon sayısına ulaştı. Burada 2000 yılıyla 2010 yılı arasında %63 
gibi bir toplam artış görüyoruz. 2000 yılının önemi de işte 1980’lerde başlayan yeni 
yapılanma, kapasite oluşumu aktivitelerinin sonucu olarak 2000’lerde dünya 
pazarlarına agresif olarak Türkiye’nin girmeye başladığı dönem olarak 
değerlendiriyoruz. Aynı dönemde dünya turizmine bakarsak; 1980’de 284 milyon, 
2000 yılında 675 milyon, 2010 yılında da dünyada 935 milyon turizm hareketi var. 
2000 yılıyla 2010 yılı arasında dünyada %27’lik bir artış var Türkiye’nin artışı %63 
iken. Turizm gelirlerine bakarsak; 1980’li yıllarda 400 milyon dolar turizm gelirimiz 
var. 2000 yılında 7.6 milyar Amerikan Doları, 2010 yılında da 20.8 yaklaşık 21 milyar 
Amerikan Doları turizm geliri elde ettik. Dünyada aynı dönemde 102 milyar dolar 
1980’de, 2000’li yıllarda 477 milyar dolar, 2009 yılında 852 milyar dolar turizm geliri 
elde edildi. 2010 yılı gelir rakamı henüz açıklanmadı Dünya Turizm Örgütü 
tarafından. Burada da gördüğümüz 10 yıllık süreçte 2000-2010 döneminde dünyada 
iki katı yaklaşık bir büyüme varken turizm gelirlerinde, turizm harcamalarında 
Türkiye’nin turizm gelirinde üç kat gibi bir artış görüyoruz. 2009 yılı verilerine göre 
dünyada hem gelen ziyaretçi sayısı hem turizm gelirinde ilk 10 ülke arasındayız. 
Dünyada en çok ziyaretçi çeken 7. ülke konumundayız. Gelir bakımından da 9. 
ülkeyiz. Bu grafikte dünyada en çok ziyaretçi çeken ülkeler ve en yüksek gelir alan 
ülkeleri görüyorsunuz. Türkiye’nin yeri 7 ve 9’dur, 2010 rakamlarına göre de bu 
yerlerimizi koruyacağız. Önümüzdeki yıllarda da ilk 5’i hedefliyoruz.  

Türkiye’nin turizm olanaklarına baktığımızda ulaşımda son yıllardaki gelişmeler çok  
önemli. Çünkü yabancı ziyaretçileri özellikle kendi havayollarımızla resmi ve özel 
havayollarımızla taşımak büyük bir güç kazandırıyor Türk turizmine. Şu anda 29 adet 
uluslararası hava limanımız var. 15 tane özel havayolu şirketimiz var. 129 
uluslararası destinasyona uçuş yapılıyor. Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları’nın son 
yıllardaki hamleleriyle dünyada adından söz edilir, en geçerli havayollarından birisi 
haline geldi. Bunda büyük sponsorluklarında mutlaka çok önemli etkisi var.  

Yine Türk turizmine rakamsal bakmaya devam edersek bizim dünya genelindeki 
tanıtma faaliyetlerimiz bütününde 150 Turizm İhtisas Fuarı’na bakanlık olarak turizm 
sektörüyle, özel sektör kuruluşlarıyla birlikte katılım sağlıyoruz. Diğer taraftan 80’ni 
aşan ülkede reklam ve tanıtım kampanyalarını yürütüyoruz. 2010 yılında geçtiğimiz 
yıl itibariyle 314 mavi bayraklı plajımız var. Dünyada 4. sıradayız. Belgeli seyahat 
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acentası sayımız 6.045 ama sanırım Sayın Alper Maçkan bu konuda bir düzeltme 
yapabilir, son günlerde yeni gelişmeler oldu ise. Turizm işletmesi belgeli yatak 
kapasitemiz yaklaşık 650 bine ulaştı. Ama yatırım bir süreç olduğu için işletme 
belgesine dönme aşamasında olan yani yatırımda görünen fakat pratikte işletmede 
olan tesislerle birlikte yaklaşık 900 bin nitelikli yatağımız var. Buna belgeli olmayan 
yani yerel yönetimlerin kontrolünde çalışan konaklama tesisleri dahil değildir. 4 ve 5 
yıldızlı otel kapasitemize bakınca 2002 yılında bu rakam 419 iken 2010 yılında 865’e 
ulaştı. Bir taraftan 2004 yılından beri bakanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 
iki bakanlığın birleşmesi ile yeni bir bakanlık olarak çalıştığı için biraz kültürel 
konulara da değinmek istiyorum. Çünkü kültür turizmimize gerçekten bir kalite katan, 
turizmimizin kalibresini yükselten bir özellik. Özellikle Türkiye gibi zengin kültürel 
mirasa sahip bir ülke için. Bu çerçeve de 2010 yılı sonu itibariyle bakanlığımızca 
doğrudan yapılan, gerçekleştirilen kültür merkezi sayısı illerimizde 78’e ulaştı. 2002 
yılında bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişilerin sayısı yaklaşık 
7.5 milyon iken, 2010 yılında % 248’lik bir artışla 25-26 milyona ulaştı. Tabi bunu da 
gözlüyorsunuzdur. Bakanlığın son iki yılı uyguladığı müze kart gibi vatandaşların 
müzeleri ziyaretine teşvik eden faliyetlerin çabası mutlaka var. Arkeoloji Türkiye için 
çok önemli bir zenginlik. Arkeoloji konusunda yapılan kazı ve araştırmalara 2002 
yılında yaklaşık 2 milyon lira ödenek ayırırken, bakanlığımız geçtiğimiz yıl 30.5 milyon 
lira ödenek ayırdı. Şu anda 110 faal kazı çalışmamız sürüyor yerli üniversiteler ve 
yabancı üniversitelerle. Sinema biliyorsunuz bir ülkenin kültürel ve turizm tanıtımında 
çok önemli özellikle son yıllarda. Sinema sektörüne 1992-2004 döneminde toplam 
yaklaşık 6 milyon dolar destek verilmişken, son 5 yıllık dönemde yaklaşık 90 milyon 
dolar doğrudan destek verildi. Bunun sonucu yurtdışı uluslararası önemli festivallerde 
ödül alan filmlerimizi hepimiz aklımızdan geçirebiliriz. Kültürden söz etmişken 
Türkiye’nin şu anda UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 9 adet kültür varlığı yer alıyor. 
Bunlar İstanbul’un tarihi alanları, Safranbolu şehri, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Xanthos 
Letoon, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ve Truva Antik Kenti’dir. Bu yıl uğraşıyoruz. 
Edirne Selimiye ve İzmir Efes’in Dünya Miras Listesi’ne girme durumu var. Yine 
UNESCO’nun somut olmayan Kültürel Miras Listesi’nde Mevlevî Sema Töreni, 
Meddahlık, Karagöz, Aşıklık geleneğimiz, Semah, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 
geleneksel sohbet toplantılarımız yer alıyor. Bunun ötesinde bir ortak sunumla, bir 
ortak projeyle listeye alınan Nevruz Kutlamaları bulunuyor. Bu sunum da Türkiye, 
Azerbaycan, İran, Hindistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak 
gerçekleştirildi. Bu yılda geçtiğimiz ay New York’ta Birleşmiş Milletler Merkezi’nde 
Nevruz Kutlamalarını bu ülkelerle birlikte gerçekleştirdik.  

Şimdi Turizm sektörü doğası gereği hem barışın bir ürünü hem de barışa katkı 
sağlayan ve barışa ihtiyaç duyan bir sektördür. Bir bölgede, bir ülkede istikrar yoksa, 
barış yoksa, turizm yapamazsınız. Turizm için barış hem gereklidir hem de turizm 
barışa katkı sağlar. Biraz geçmişe bakarsak Türkiye’de bile bunu Antalya’daki, 
Ege’deki yüksek standartlı otellerimizden biliriz ki Alman ziyaretçiler Rus ziyaretçilerin 
olduğu bir otele gelmek istemezdi. Bir Yunanlı ile bir Türk bir arada bulunmak 
istemezdi. İşte renkleri farklı olan insanlar yan yana gelmekten kaçınırdı. Bu insanlar 
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beraber tatil yapmaktan kaçınırlardı. Yemek yemezlerdi, birlikte spor yapmazlardı. 
Ama son yıllarda özellikle dünyadaki turizm aktivitesinin gelişmesiyle insanların artık 
farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yeme alışkanlıklarını öğrenme ve  bu deneyimleri 
kazanma ihtiyaçlarında çok farklı gelişmeler olduğunu görüyoruz. Artık standart bir 
turist her zaman eleştirildiği gibi Antalya’da bir otele gidip kapanmak yerine çıkıp Türk 
insanıyla tanışmak, Türk insanının yemek yediği yerde yemek yemek, alışveriş 
yapmak, nerede bir kahve ya da bir içki içiyorsa onları birlikte paylaşmak, o ülkenin 
kültürünü tatmak istiyor. Bu, sektöre hem çok büyük bir katkı yaptı hem de sektörün 
yavaş yavaş değişimine neden olmaya başladı. Yani kitle turizmi dünya turizm 
sektörünün en önemli parçası ama bir taraftan da kitle turizmi içinde bireyselliğe 
yönelen ve yerelleşen bir eğilim var. Bu bir açıdan Türkiye’nin büyük avantajı. 
Barıştan söz ederken tabi ulusal ölçekte barışa yönelik çabaların ya da konuların 
yanında barış dünyada Birleşmiş Milletlerin oluşumu ve bu yöndeki çabalar 
sayesinde uluslararası bir nitelik kazandı. Bu çerçevede Dünya Turizm Örgütü 1990’lı 
yıllarda Birleşmiş Milletler çatısına alındı ve dünya Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün resmi misyonu dünya barışına ve bu çerçevede karşılıklı anlayışın tesis 
edilmesine katkı sağlamak, ekonomik gelişme ve uluslararası ticaretin gelişmesi 
açısından önemli bir araç olan turizmin teşvik edilmesi ve geliştirilmesine katkı 
sağlamasıdır. Birleşmiş Dünya Turizm Örgütünün bu çizgisinden hareketle örgütün 
aktif bir üyesi olarak Türkiye, turizm sektöründeki her aktör bakanlık, turizmle ilgili 
diğer resmi kurumlar ve sektörümüzün bütün bileşenleri yani seyahat acentaları, 
konaklama sektörü, yatırımcılar, rehberler kendilerine birer uluslararası barış elçisi 
olarak görmektedirler. Bu bilinci hepimiz yaşıyoruz. Siz gençlerin de bu bilinçle 
sektöre atılacağınızı umut ediyoruz ve bundan eminiz.  

Konumuz Orta Doğu’daki son gelişmelerin Türk turizmine etkileri. Biraz Orta Doğu’da 
ne oluyor, son aylarda hepimiz gözledik. Medyadan gözledik, basından gözledik. Orta 
Doğu ülkelerinde, Kuzey Afrika’yı da dahil edersek işsizlik, siyasi yozlaşma, insan 
hakları problemleri, usulsüzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun birtakım 
kitlesel halk hareketlerine neden oldu. Genelde Orta Doğu ülkelerindeki baskıcı 
olarak niteleyebileceğimiz rejimler belli ölçüde sarsılmaya başladı. Çevremizdeki 
haritaya Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya bakarsak görüyoruz kırmızıyla belirtilen Libya, 
Tunus, Mısır, Yemen gibi ülkeler bu hareketlerden en çok etkilenen ülkeler oldu. 
Diğer taraftan Suriye, Irak, Kuveyt, Cezayir yine etkilendiler. En yakın gözlemimiz 
Suriye komşumuz olarak. Bu siyasi olaylar ülkelerin toplumsal yapılarında, siyasi 
yapılarında değişikliklere yol açtı. Ayrıca belli noktalarda malesef bir kez daha dünya 
barışını tehdit eder noktaya geldi.  

Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle siyasi durumundan söz edersek bir defa Orta Doğu 
tümüyle Osmanlı eski coğrafyası olarak ve tarih boyu kültürel alışveriş, kültürel etki 
alanı nedeniyle Türkiye için her zaman bir ilgi odağı ve bir noktada sorumluluk 
taşıdığı bir alan olarak görülmekte. Orta Doğu ülkelerinin yapısına bakıldığında 
Türkiye nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkesi olmasına rağmen Batı ile 
Avrupa’yla en yakın ilişkileri sağlayan diğer taraftan sağlam yerleşmiş demokrasisiyle 
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aslında Orta Doğu’daki ülkelerin belli açıdan kendilerine örnek alabilecekleri bir ülke 
konumuna geldi ki; bu özellik bugün Avrupa Birliği ve Amerika’yla olan ilişkilerde de 
Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlamakta. Son yıllarda da dış politikamızda 
Yunanistan örneğinden ya da Rusya Federasyonu örneğinden yola çıkarak, 
değişimleri inceleyerek bir “sıfır sorun politikası” izlediğimizden bahsedebiliriz. 
Bundan 10-15 yıl önce Türkiye’nin her komşusuyla mutlaka bir ihtilafı vardı, en az bir 
konuda ihtilafı vardı. Ama bugün bakıyoruz ki Rusya’yla vizeler kalkıyor, Suriye’yle 
vizeler kalktı, Lübnan’la kalktı, Yunanistan’la birçok konuda işbirliği yapıyoruz. Hatta 
Yunanistan ekonomik krizdeyken Türkiye’den birtakım destekler, birtakım örnekler, 
birtakım katkılar sağlanıyor. Bu ülkeler arasındaki özellikle komşularımızla 
problemlerin çözülebilenlerin çözülmesi, çözülemeyenlerin bir noktada bir kenara 
bırakılarak ilişkilerin en rahat gelişebileceği, ekonomik, ticari, kültürel ve turizm 
ilişkilerinin öne çıkarılmasıyla bir noktada sağlandı. Tabi bu sorunsuz politika, 
sorunsuz ortam, bizim ilgi alanımız ve sektörümüz olan turizm ve kültür ilişkilerinde 
çok müsait ve elverişli bir ortam geliştirdi. Dünya turizmi içinde Orta Doğu turizmine 
bir bakarsak yani Orta Doğu dünya medeniyetinin geliştiği bir alan. Diğer taraftan 
doğal kaynaklar açısından çok zengin ve birçok kültürün, birçok medeniyetin bir 
arada yaşadığı alan. Bu nedenle tarih boyunca tüm karışıklıklara elverişli bir ortam. 
Orta Doğu ülkelerinin, bölgenin turizm kapasitesini turizm talebinden aldığı pay 2010 
yılında yaklaşık dünya turizminin %6’sı, Avrupa’nın payı %51’lik iken. Bir açıdan  
bakıldığında turizmin Orta Doğu ülkeleri için çok farklı bir önemi var, ekonomik açıdan 
ve kültürel açıdan. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için yani bu gördüğünüz %6’dan 
aslında daha fazla bir çarpan etkisi var. 2008-2010 yılları arasında dünya turizminde 
küresel ekonomik krizin etkisiyle bir gerileme yaşanırken, Orta Doğu talebinde %4’lük 
bir artış görüyoruz. Yani kriz ortamında bile 2010 yılına kadar Orta Doğu’ya gelen 
ziyaretçi sayısında %4’lük bir ilerleme mevcut. Ama maalesef bu yıl yaşanan 
karışıklıklar sonucu Mısır, Lübnan, Ürdün, Tunus ve Suriye gibi ülkeler için ekonomik 
açıdan hayati bir değere sahip olan turizm sektörü büyük bir yara almakta ve Batı 
Avrupa’da Avrupalı turistlerin güvensizlik ortamı nedeniyle bu ülkelere sıcak 
bakmayarak tercihlerini kaydıracakları beklenmekte. Tabi bunu burada tekrarlamak 
zorundayım. Bakanlık olarak biz Mısır’da olan olaylar nedeniyle Mısır’a gelecek 
insanların Türkiye’ye gelmesine bir avantaj olarak bakmak istemiyoruz. Bir an önce 
Mısır’ın da istikrara ulaşıp dünya turizmindeki yerini devam ettirmesini hedefliyoruz, 
amaçlıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki ay Mısırla biz normal turizm çalışma grubu 
toplantılarımıza devam edeceğiz. Başka bir taraftan da dünyanın bir yerinde 
istikrarsızlık varsa bence bu benim şahsi görüşüm dünya turizm hareketi bir yara 
almaktadır. O yüzden dünyanın hiçbir yerinde bir karışıklık, bir isyan, bir istikrarsızlık 
olması sektör açısından tercih edilebilecek bir konu değil malesef. Türkiye’nin Orta 
Doğu ülkeleriyle turizm ilişkilerimize biz göz atarsak öncelikle bu sıfır sorun politikası 
sonucunda birçok ülkeyle, yaklaşık 56 ülkeyle vizesiz seyahat imkanı sağlandı. Yakın 
zamanda bu yıl içinde bunun 59’a çıkması bekleniyor. Vize biliyorsunuz turizm 
hareketinde en önemli engellerden bir tanesi ve doğrudan hareketlerin artışına katkı 
sağlıyor. Orta Doğu ülkeleriyle geliştirdiğimiz ilişkiler nedeniyle bölgede yapılan uçak 
seferlerindeki artışlar ve vize muafiyetinin sağlanması gibi gelişmeler örnek olarak 
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Suriye’yle olan turizm ilişkilerinde geçen yıl özellikle çok önemli noktalara taşındı. 
Şöyle bir örnek verebilirim Suriye derken. Suriye’den Türkiye’ye seyahatler 900 bine 
ulaştı yıllık. Türkiye’den Suriye’ye seyahatler 1 milyon civarında. İki taraflı bir katkısı 
var. Artık Gaziantep, Kilis, Adana, Kahramanmaraş şehirlerimizde birçok Suriyeli 
günü birlik alışveriş yapmaya bile geliyorlar karşılıklı. Tabi bir de bölgede birtakım 
akrabalık ilişkileri de var, yani bölünmüş aileler vardı. İşte acı olayları önceki yıllardan 
hatırlıyoruz. Şimdi bölge neredeyse tek bir destinasyon demeyeyim ama bir iç turizm 
hareketi gibi bir hareketlenme yaşanmakta. Siyasi ilişkilere bakınca Türkiye, Suriye, 
Lübnan arasında yüksek düzeyli dörtlü işbirliği mekanizması oluşturuldu. Bu 
mekanizma ile serbest ticaret ve serbest vize anlayışı temelinde serbest dolaşım ve 
ekonomik faaliyetlerinin yaygınlaşması amaçlanmış durumda. Bu çerçevede dört 
ülkenin ticaret, ulaştırma, enerji, kültür ve turizm sektörlerinde bir işbirliği ve 
entegrasyon faaliyeti yürütülüyor. Bu çerçevede bu yıl ocak ayında dört ülke Turizm 
Bakanları Sayın Bakanımızla birlikte biz oradaydık. Lübnan Beyrut’ta işbirliğine 
yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi ve bölgenin turizm pazarlamasında 
işbirliğine gidilmesi ki turizm pazarlaması deyince Türkiye’nin dünya turizm 
pazarındaki gücünden diğer ülkelerde yararlanmak istiyorlar açıkça. Ayrıca bölge içi 
turizm hareketlerinin geliştirilmesine yönelik birtakım destekleyici kararlar alındı. 
Bunlar başbakanlar düzeyinde yapılacak toplantılara taşınacak.  

Orta Doğu deyince İsrail’le ayrı bir durum, ayrı bir nokta olarak ele almamız gerek. 
Ben daha önce İsrail’de görev yapmış bir meslektaşınız olarak, İsrail turizm pazarını 
az çok bilen birisi olarak şunu diyebilirim; Türkiye, İsrail toplumu için geleneksel bir 
destinasyon sayılabilir. Yani cebinde 200-300 Doları olan bir İsrailli 3 günde tatili 
varsa aklına ilk olarak İstanbul ya da Antalya’ya gelmek gelir. İsrail için Türkiye bir iç 
turizm destinasyonu gibidir. Biz İsrail’de kendimize Yunanistan’ı ya da Kıbrıs’ı rakip 
görmezdik. Kendimizle hep İsrail’in iç destinasyonu Eilat’la kıyaslardık. Ama siyasi 
sorunlar nedeniyle Mavi Marmara Gemisi olayları ve Filistin Sorunu nedeniyle son 
yıllarda İsrail’den Türkiye’ye olan talepte malesef ciddi bir düşüş var. 2009 yılında 
%44, 2010 yılında %64 bir gerileme yaşıyoruz. Ama diğer taraftan siyasi ilişkilerin 
diplomatik çabalarla biraz düzelmesi halinde İsrail pazarının çok çabuk bir geri dönüş 
yaşayacağından da eminiz. İsrail’deki faliyetlerimizi durmadık, reklam ve tanıtım 
kampanyalarımız sürüyor. 2011 yılında da sürüyor ve İsrailli turistlerin Türkiye 
dışındaki gittikleri hiçbir yerden %100 tatmin olmadıklarını biliyoruz.  

Az önce bahsettik, bu Orta Doğu’daki karışık ortam Batı pazarları için Türkiye’ye belli 
bir artı sağlayacak mutlaka. Bu rakamda yaklaşık 500 bin olarak sektörle yaptığımız 
görüşmelerde tahmin ediliyor. Ama bahsettiğim gibi keşke bölge istikrara kavuşsa. 
Türkiye’de bu bölgenin Batıya açılan kapısı olarak çok daha huzurlu bir şekilde ikili 
turizm ilişkilerinde çok daha gelişeceğini umarak ve bölgenin refah ve barış ortamına 
katkı sağlayarak yürümesi en büyük dileğimiz. Orta Doğu’daki olumsuz gelişmeler 
hakkında Turizm Araştırmaları Derneği özellikle turizm profesyonelleriyle birkaç 
soruluk bir araştırma yaptı. Burada bir nokta çok önemli. Mesela profesyonellere 
soruldu. Orta Doğu’daki siyasi gelişmeler sizce ne derece önemli diye. Ancak %5’lik 
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bir kısım çok önemli dedi, %15 hiç önemli değil dedi. Petrol fiyatları biliyorsunuz 
ulaşım maliyetini arttırdığı için aslında doğrudan etkilidir turizm hareketine. Fakat artık 
sektörümüz petrol fiyatlarındaki artışın bile öneminin eskisi kadar kritik olmadığı 
görüşünde. Bu şunu gösteriyor, hem resmi hem özel sektör olarak genelde Türk 
turizm sektörü olarak bir defa kendimize güvenimiz tam. İç dinamiğimiz sayesinde 
dünyadaki her türlü gelişmeyi kendi lehimize çevirebileceğimiz en azından 
atlatabileceğimiz konusunda güven duyuyoruz. Bunu son ekonomik krizde yaşadık. 
Dünya Turizm Örgütü ya da diğer uluslararası kuruluşların her toplantısına 
katıldığımızda bizden istenen bilgi bu kriz ortamında siz gelişimi nasıl sürdürdünüz. 
Buradaki en önemli etken buradalar diye söylemiyorum, ama bakanlığın Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği’yle, Türkiye Otelciler Federasyonu’yla, rehberlerle, turizm 
yatırımcılarıyla gerçekten tek bir organ gibi birlikte çalışmasıdır. Buna çok basit bir 
örnek vereyim. İşte dün bakanlığımızda Dubai Fuarı’nın Stant Değerlendirme 
Komisyonu vardı. Sayın Maçkan başka bir işi dolayısıyla katılamadı ama TÜRSAB 
Ankara Temsilciliği’nden bir arkadaşımız katıldı. Yani fuar stant değerlendirmelerimizi 
bile bir sektörle bir arada birlikte yapar ve kararı birlikte alırız. Bu noktadan hareketle 
dünya turizminde bahsetmiştim ilk 10 arasındayız. Ama çok yakında hedefimiz ilk 5’e 
girmek. Hem ziyaretçi sayısında hem turizm gelirinde. 2023 yılına yönelik bir turizm 
stratejisi oluşturuldu. Yanlış hatırlamıyorsam, 2005 yılında Bakanlar Kurulunca 
onaylandı ve turizm stratejimizde 2023 yılı hedefimiz 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar 
turizm geliri. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 

Sunucu: Sayın konuklarımız, Orta Doğu’daki Gelişmeler ve Türkiye Turizmi 
konusunda hazırlamış olduğumuz konferansın ikinci konuşmacısı Alper Maçkan olup 
öncelikle kendisiyle ilgili kısa özgeçmişi sizlere aktarmak istiyorum. Türkiye turizmi 
yıllarında yurtdışı tur liderliğiyle başlayan Alper Maçkan, 1975 yılından bu yana turizm 
ve seyahat acentacılığı mesleğini yürütmektedir. Gazetecilik deneyimi nedeniyle 
turizm konusunda araştırma ve yazarlıkta yapan Maçkan, Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi mezunudur. Yurtdışında pazarlama, tanıtım ve eğitim seminerlerine katılan 
Maçkan, TÜRSAB’ın adına Ankara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığını da 
yapmıştır. Son 4 yıldır ise TÜRSAB’ın Yönetim Kurulu Üyesidir. Misyon Turizm 
Organizasyon ve Tanıtım Limitet Şirketi ortağı olan Alper Maçkan İngilizce 
bilmektedir. Sayın Konuşmacımızı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet 
ediyorum. Teşekkürler.  

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.  

Şimdi Onur Bey gerçekten hem bilgilerimizi tazeledi hem de yeni bilgiler edindik. 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 



8 
 

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. Çok konuşuyorum derken de yine bir son 
psikiyatri kongresi bilgi vereyim. Buradaki hanım arkadaşların sayısı fazla ama 
kadınlar günde 50 bin kelime, erkekler 7 bin kelime konuştuğunu da söylemiş olayım 
size. Ama daha fazla soru dinlemek ve onlara yanıt almak bu gerçekten bizi sizler 
gibi genç arkadaşların yanında güçlü hissettiriyor. Çünkü çok gezen mi bilir çok 
okuyan mı? Gerçekten çok gezen biliyor. Yıllar önce demiş ki bir tane yazarımız 
insanoğlunun başına ne gelirse akıllı uslu oturamayışından gelir. İnanmayın. Yani 
çok gezin, çok şeye tanık olacaksınız ve evde oturmayın. Dışarıda sizi gezerken 
mucizeler bekliyor, bunu da unutmayın.  

6.045 TÜRSAB Seyahat Acentası var dedik. Bakanlığımızla çok güzel çalışıyoruz, 
çok uyumlu çalışıyoruz. Özellikle bakanlığımızın İşletmeler Genel Müdürlüğü ki; 
seyahat acentaları, İşletmeler Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Dairesi 
Başkanlığı’na bağlıdır. Orada bir daire başkanı vardır. Ardından en çok çalıştığımız, 
beraber olduğumuz Tanıtma Genel Müdürlüğü, sonra Eğitim Araştırma Genel 
Müdürlüğü. Bu üç üniteyle çok sıkı bağlarımız var ve sağ olsun Onur Bey de söyledi. 
Bakanlığımızla gerçekten TÜRSAB’ın kuruluş ilkesinin dışında da birlikteyiz. Beraber 
üretmeye çalışıyoruz, önerilerimizi dinliyorlar. En sonunda bu yıl yaptığımız ki peş 
peşe geliyor, Moskova, ITB Berlin. Bu fuar deyince de bir canım sıkıldı Orta Doğu 
olaylarını yaparken. Yanılmıyorsam 6-7 yıl önce miydi ya da daha fazla olabilir. Tam 
Londra’daki fuarı gezerken, İsveç’te Müslüman Kardeşler denilen örgüt piramitlerin 
orada insanları katletti, çoğu da kadındı. Sabah gittiğimizde ne suçu vardı ki o 
meslektaşlarımızın. Stantlarına kimse uğramadı. Bitmişti artık Mısır ve sonra yıllarda 
yeniden başlamıştı Mısır hareketliliği. Ama anladım ki biz turizmciler kucaklaştırmak 
istiyoruz insanları. Benim Yunanlı arkadaşım da var, Rum arkadaşımda var, Kıbrıs 
kesiminde. Ne bileyim her ülkeden arkadaşımız var. Biz onlarla bu konuları hiç 
tartışmıyoruz. Biz dünya kardeşliğine inanıyoruz. Zaten turizmci kucaklar herkesi. 
Onların siyasal yapıları da beni çok etkilemiyor. Keşke başka bir çatı altında, okul 
çatısı altında olsaydı da bu siyasi ve ona ek dinsel gelişmelere yönelik daha yoğun 
bir tartışma olsaydı. Aslında ben buraya gelirken amacım interaktif bir sunuş 
yapmaktı. Bir iki tane arkadaşımızdan rica edecektik. Aranızda gezdirecekti, 
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önerilerinizin ve katkılarınızın anında olmasını çok isterdim. Kongrede de şimdi öyle 
organize ediyoruz. Panel yapılıyor ama doktor anında aklına geleni hemen söylemek 
istiyor ya da katılımcı hemen söyleyecek, tartışılacak. Yinede böyle yapabiliriz, gezen 
mikrofon yok ama salon ufak duyarız yani.  

Şimdi arkadaşlar Tunus’ta olay başladı. Onur Bey’in dediği gibi yüreğimiz yandı. Biz 
Türküz. Komşularımızın yangınını, felaketini hiçbir zaman nemalandırmayı, bunun 
kârını düşünmeyi hem insan olarak hem ülke olarak asla istemeyiz ki bakanlığımızın 
da genel politikası budur. Zaten düşünemeyiz böyle bir şeyi. Orada bu olay olurken 
bir düşünün şimdi acentaların satışlarına bakın. Güneş doğduğu zaman hemen 
insanlar acentalara, telefona sarılırlar, rezervasyonlar başlar ve artar. Havalar bulutlu 
olduğu zaman herkes kapanmıştır. Evinizde bir hastalık, tanrı göstermesin bir 
yakınınızın ölüm haberini aldığınız zaman içinizden bir şey gelir mi? İşte bu da böyle. 
Sadece gelenleri düşünmeyin, “in caming” dediğimiz yurtdışında getirdiklerimiz değil 
konu. Tabi ki çok övünüyoruz. Övünürken haklıyız övünmekte. Son yıllarda dünyada 
9. sıraya gelmişiz, Avrupa’da 6. sırada bir Türkiye var. Bütün cazibesiyle kültürüyle, 
güzelliğiyle, mutfağıyla her şeyiyle bir Türkiye var. Koşmadı Türkiye bunun için 
sıçradı, atladı ve bu bir rekordur aslında. Gördünüz,  Onur Bey de gösterdi. Başka bir 
ülke daha yok, dünyada yok böyle bir ülke. O yüzden de başkalarının felaketinden 
nemalanmak istemeyen bir ülke. Tunus’ta bu olay oldu. Üzüldük tabi. Tunus 
biliyorsunuz hamam ve plajlarıyla ünlü bir ülke. Oraya pek çok Avrupalı turistte 
gidiyordu. Sonra Mısır olayı girdi devreye. Mısır’da da böyle olayların olmasını hiç 
istemeyiz tabiki. Mısır son yıllarda sadece Keos, Kefren, Mikerinos Temple gibi 
bunların olduğu bir yer değil aslında. Hepimiz coğrafya derslerinde Nil’in ne kadar 
verimli olduğunu anlatırken, National Geograpic’de timsahları seyrederken hep 
oralara özlem duyarız. Buna bağlı olarak çok turist alan bir ülkeydi. Şimdi tabi onun 
da yeniden yapılanması, yeniden olması gerçekten zor olacak. Türkiye’ye bu yarar 
mı? Şimdi bunu ikiye bölelim. Tunus’a TÜRSAB ne yaptı? TÜRSAB’ı çok sık 
yapıyoruz. Biliyorsunuz açılımı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği. 6.045 yayılmış 
acenta sayısıyla ve haçtan umreye, kültür turizmi, sağlık turizmi ve bizim 3s dediğimiz 
deniz, kum, güneşi de saydığımız zaman yaklaşık bizim bildiğimiz 27 tane böyle 
yaptığımız değişik organizasyonlar var. Onların adları çok uzun. Artı TÜRSAB’ı ve 
seyahat acentaları lütfen birde şöyle düşünün, sadece turizmle kalmıyor. Turist indiği 
andan itibaren uçak bileti, havayolu şirketlerinin büyümesinden başlıyoruz, ayakkabı 
boyacısı, hatta Türk hamamı, restoranlar, tekstil sanayi, beyaz eşya ve kahverengi 
eşya, daha neler anlatabiliriz ki. Yanılmıyorsam 45 tane alt sektörü besliyor  turizm ve 
seyahat acentaları, sözünü ettiğimiz 6.045 acenta. Böyle büyük sektör. Dünyada 
belki bir elli yıl sonra 2 milyar kişi gezecek dünyayı. Şu anda 1 milyar dediniz. 1 
milyara yaklaşıyor ve Türkiye 28 milyonu alıyor. Tabi Türkiye daha fazlasını alır ama 
küçülebilir mi? Burada konumuz değil ama çevreyi iyi korursak bu turist sayımız 
artabilir. Ama ne yazık ki çevre korunmasıyla ilgili sorunlarımız var. İşte Tunus’ta 
başlayan bu olayı Mısır takip etti, Suriye’de biliyorsunuz yine orada da olaylar oldu. 
Ürdün’de bir kıpırdanma oldu. Yemen’de, Bahreyn’de bazı olaylar oldu. Onur Bey’in 
de anlattığı gibi yıllar süren, 30-40 yıl süren. Tabi onların içişleri dedim ya 
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anlatamıyoruz. Çünkü turizmin içerisine din ve politika, siyaset sokmamaya 
çalışıyorum. Konuşmamı da öyle sınırlandırdım. Şimdi bu olaylar oldu. Hemen 
Avrupalı tur operatörleri harekete geçti. Tabi biliyorsunuz kontenjanları var onların, tur 
operatörlerinin. Her ülkeye gidecek kişi sayısı bellidir; Tunus’a, Mısır’a 
yönlendirdikleri hepsi belli. Ama bu sefer ellerindeki destinasyonları daha doğrusu 
rotayı değiştirmeleri lazımdı. Bunun için toplandılar ve burada iki şanslı ülke, şanslı 
bile derken üzülüyorum gerçekten ama gerçek bu. Türkiye ve İspanya bu şeyden en 
karlı çıkacak dendi ama demin dediğim gibi size, eğer insanlar huzurlu değilse bunlar 
olmayacaktır ve bu kadar istenilen sayı belki de olmayacaktır. Bu arada bunlar 
olurken biliyorsunuz, hala bitmeyen Libya olayı var. Şimdi bu durumu şöyle bir 
düşünürsek Akdeniz’de savaş gemileri, savaş uçakları var. İster misiniz yurtdışına 
gitmeyi? Riske girmezsiniz. Demek ki bu o kadar sayılarla telaffuz edilecek şeyi 
somut olarak bilemiyoruz. Ama burada aslında önemli olan bir şey vardı. Çok güzel 
hazırlanmıştı herşey. Onur Bey rakamlarla verdi. Vizeler kalktı ve 2010 yılı sonlarına 
doğru Suriye’de çok büyük gelişmeler oldu. Üç kapıdan hatta Şanlıurfa’yı da 
koyarsak, o kapıdan bile Akçayaka mıydı orası? Oradan bile gelenler oldu. Şimdi 1 
milyon turist Türkiye’den Suriye’ye gitti. Merak ediyordu, onlar gördü. Buna ne 
diyebiliyoruz biz turizmciler. Akşam düşün sabah gerçekleştir. Vizenin kalkması böyle 
kolay bir hareket. Bu yüzden de şimdi Türk Havayolları’na dahil olan özel 
havayollarını da düşünürsek Orta Doğu’ya servis veren, uçan yeni havayollarını 
düşünürsek bu yolcuyu taşıyabilecek kapasitedeydi ulaşım.  Şimdi Türkiye’de 
nereden nerelere geldik? Özel havayollarının girmesi hele Anadolu Jet’in devreye 
girmesi çok ara destinasyonları devreye soktu. Artık insanlar otobüsü çok 
kullanmıyorlar. Düşünün bir kere bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Ankara’dan ya da 
İstanbul’dan Van’a gidecek. Giderim 59 TL veririm diyor, ben Van’a öyle gidiyorum. 
Otobüsle gitsem durdum, yemek yedim vakit kaybı, 75 Lirayı buluyor diyor. İşte böyle 
huzurlu bir dünyada seyahat edenler yeni ülkeleri tanıyordu, zaten turizm seyahat 
acentalarının amacı buydu. Fakat dediğim gibi Tunus’ta ilk başlayan, patlak veren 
sonra Mısır’da devam eden tabi burada Amerika-Mübarek ilişkileri bunu uluslararası 
ilişkiler okuyan arkadaşlarımız daha iyi değerlendirecek, benim ne demek 
istediklerimi kuşkusuz anlayacaklardır. O giderse başkaları gelir ne olur diye 30 yıl 
süren iyi ittifak bunu bozunca meydanlara düşen halk çaresiz kaldı ne yapalım diye. 
Çünkü ortada kalan Amerika vardı. Bırakıp gitse onu feda edemiyor, öbür taraf gelse 
Müslüman Kardeşler gidecek ne olacak diye tabi ülkelerinde iç bünyesinde bazı 
sorunlar var. Sadece halkın ayaklanmasıyla olay bitti mi, bitmiyor. Turizm sadece 
önlem almakla bitiyor mu, bitmiyor. Çünkü buraya yatırım yapan sadece seyahat 
acentaları var. Bakanlığımızın hazırladığı çok büyük fuarlara katılan, para harcayan 
tur operatörleri var. Sadece Türkiye değil, Avrupa’da ve dünyada onlarında bir 
planları var. O planlarda bozuldu böylece. Şimdi olaya son baktığımız zaman 
Suriye’yi de artık içine almamız gerekiyor. Bu rahatsız edici bir durum turizm seyahat 
acentaları için. Çünkü kazanç olarak düşünürsek kaba deyimle Suriye pek çok insanı 
gönderiyordu, kolay destinasyondu. Hatta otobüsle geçebiliyorlardı, Halep’ten ya da 
Şam’dan. Oradaki aileleri kucaklaştırdık, parçalanmış aileleri. Bu da acentalara para 
olarak geri dönüyordu ve “out coming-in caming” operasyonları çok başarılı oluyordu. 
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Buradan bir uçak kaldırırsınız ama bilirsiniz ki o uçağın maliyeti karşı taraftan dolup 
gelecek. Onun için siz onu fiyatlandırırsınız. Yoksa uçak gidip boş kalacaksa yani 
bizim deyimimizle bacak boşsa, uçağın dönüş ayağı boşsa fiyat yüksek olacaktı. 
Bunun gibi hesaplar var. Şimdi Mısır; Mısır’ı sadece tek başına düşünmüyoruz biz 
turizmciler. Mısır’ın böyle olması da iyi olmadı diyebiliriz. Neden? Belki Türkiye’ye çok 
turist gelecek. Ama uzaktan gelenler örneğin Amerikalı turist grupları Mısır bacağını 
kullanıp Türkiye’ye geliyorlardı. Bu da olmayacak demektir. Neden olmayacak? 
Medya özellikle görsel medya çok başarılı bir savaş aracı diyeyim aslında yanlış 
kullanmıyorsam. Neden? Televizyonda bakıp gördüğünüz ağlayan bir kadın, 
ayaklanmanın ortasında kalmış bir turist, canımızı kurtarın diye bağıranları insanlar 
gördükçe o ülkeye giderler mi? Gitmezler. Hemen rezervasyonlar iptal. İşte o yüzden 
de tur operatörleri Mısır rezervasyonlarını bu nedenlerle iptal ettiler. Tunus iptal oldu. 
Şimdi biraz sonra size dosyamda göstereceğim. Yine bakanlığımızın verdiği son 
Ocak karşılaştırmaları var; Orta Doğu’dan ne kadar turist gelmiş, yıllara göre dağılımı 
orada daha somut göreceksiniz. Şimdi Türkiye’nin bu olayı anlatırken 825 km uzanan 
bir Akdeniz çanağı var, bütün oteller oraya konuşlanmış ve yine nitelikli yatak 
kapasitemiz uçakla beraber artış göstermiş. Yanılmıyorsam o arada 300’ü aştı uçak 
sayımız. Eskiden Dubai’de falan dururdu uçak. Şimdi bir kere Mahan’a giderken 
İran’da Tahran’da durduk ama artık direkt uçuyor, ne derler eskiler uzun menzilli. 
Uzun menzilli uçaklarla uçuyoruz. Biniyoruz İstanbul’dan iniyoruz Bangkok’ta, 
biniyoruz İstanbul’dan iniyoruz Singapur’a. Orada biraz bekliyoruz, sonra Jakarta’ya 
gidiyor uçak. Şimdi TÜRSAB bu işleri niye yapıyor? Tunus’taki bu olay niye oldu? 
Türkiye dost mudur? Dün televizyonda ellerinde mağdur olmuş Libya’nın Türk’ü dost 
bilen insanları pankartlarla çıktılar. Türkiye’den yardım umuyorlar, o kadar çaresizler. 
Tabi bu işler yapılırken turizmi mecburen ben konuşmam da ayırıyorum ama 
ayrılmıyor. Politika orada ayrılmıyor. Çünkü neden ayrılmıyor? Dış politika iyi 
yönetilmezse turizm mutlaka zarar görecektir. Türkiye’nin deneyimi bu konularda çok 
fazla, hassas bir ülke. Coğrafyamız çok hassas. Bir sürü olay geçirdik. Domuz Gribi, 
Kuş Gribi. Bunlar da sadece Dünya Sağlık Örgütü’nü ilgilendiren olaylar. Öbür 
savaşları yaşadı Türkiye. Her şeyin yanında bölgemiz çok hassas bölgede ama 
Türkiye iyi yönetilmedi bir olayda. Nerede? Örnek verelim kuş gribinde. Gittiler bütün 
tavukları kestiler, kuşları öldürdüler ama öbür ülkeler bunu yapmadı. Şimdi de 
akıllanmış görünüyoruz, dış politikayı iyi yönetmek istiyoruz. Çünkü Osmanlı’dan 
kalan dediğiniz gibi bir güçlü bir ülke var, geleneklerine bağlı bir ülke var. Belki iyi 
yetişen bir gençlik var. Niye belki diyorum, onu yorumu sizin olsun. Şimdi bu olayları 
yönetirken dış politikaya önem verilmezse -“ben istediğimi yaparım”- o zaman turist 
gelmez. Bugün Mısır’ın ulusal gelirinin çoğu turizmdendir. Türkiye ödemeler 
dengesine 28 milyar dolarla çok büyük katkı sağlıyor. Ama dış politika iyi 
yönlendirilmezse bunlar bizden de yok olur gider. O yüzden de insanlar demokratik 
ve özgürlükçü, barışı seven, kucaklayan ülkelere su gibi akarlar. TÜRSAB ne yaptı? 
Önce Tunus’a gittik, Tunuslu meslektaşlarımızla kucaklaştık, merak etmeyin dedik. 
Biz yine bakanlığımızın da zaten aldığı karar buydu. TÜRSAB olarak da gittik, 
Tunus’ta meydanlarda gezdik ve dünya kamuoyuna kendimizi gösterdik, biz 
buradayız dedik. Daha sonra Mısır’a gittik. Şimdi savaşlar olurken tabi hak verirsiniz, 
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tüketici birbirinden hiç ayrılmıyor. Turizm korkunç bir sektör arkadaşlar. Sanayisi, 
ticareti, ulaşımı aklınıza ne kalırsa. Evde altın dişli Fatma Hanım da artık etkileniyor. 
O köydeki kadın gözlemesini, bazlamasını satamıyor. Çünkü oraya turist gelmiyor. 
Onunda aylık gelirini turistten karşılıyor. Evin babası gölgede bile kalsa evine bir 
şeyler getirmek zorunda. Onun için de bunlar olduğu zaman her şey duruyor. Şimdi 
Mısır’a da gittik. Mısır’da da yine destek verdik, Türkiye’nin desteğini orada da 
yansıttık. Biz geliyoruz dedik. Bakanlığımız da karar aldı, şimdi öğrendim. Onlar da 
yine sezonu açacaklar ama bunların ne kadarı gerçekleşecek, ne kadarı realize 
olacak anlamak bilmek çok zor. Dediğim gibi bizim Türkiye’den giden “out going” 
dediğimiz departmanla Mısır’a ulaşanları bir düşünürsek şu anda -burada aileyiz- 
ümit yok. Çünkü dedim ya orada olay başladı bir kere. Tat olmaz, huzur olmaz. 
Mutluluk olmayan yerde de turizm olmaz. O yüzden unutacağız ama destek 
vereceğiz. TÜRSAB’ın yaptığı 60 ülke olayımız var. Bizim çalıştığımız her ülkenin 
turistik destinasyonu hep yurtdışında. Onların da TÜRSAB gibi Turist Seyahat 
Acentaları Birliği olduğu için karşılıklı turist akışını da sağlıyoruz. Bunlardan birisi de 
Mısır’dı. Mısır bir hatayı daha yapmadı. Onun için gittik Mısır’a. Neden gittik? 
Yaklaşık 7-8 acenta bu olaylar çıkmadan. Paranızı yatırdınız, ben acentayım. 
Mısır’da bu olay çıkınca istemez misiniz benden. Hadi paramızı ver ya da bizi başka 
yere gönder. Bunu dersiniz. Çünkü bunlar first majör durumlar. Bu bir kere olmuş 
vermek zorundasınız. Ama tabi bir iki ay geçti, görüşmeler başladı. Sonra Mısır’ın 
turizm yetkilileri ve bakanlığı, büyükelçilik devreye girdi. Bütün acentaların uçak 
paralarını, konaklama paralarını verdiler ve acentalar, bizim acentalarımız da mağdur 
olmadı. Acentalarımız da müşterilerine ödediler. Sonunda biz Mısır’a gittik. Böyle bir 
destek verdik. Yani düzgün ve dürüst bir iletişim sağlanmış oldu. Şimdi bu olaya ben 
turizmci olarak başka türlü bakıyorum. Dedim ya Kıbrıs’tan geldim. En son Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir hareketlenme vardı. Yaklaşık 200-250 İranlı gördüm. 
Nevruz nedeniyle gelmişlerdi. Biliyorsunuz, Arap aleminin tatilleri Perşembe-Cuma 
günleri ve ona da Nevruz’u ekleyince uzun bir gün oluyor. Kıbrıs’taki otellerde İranlılar 
vardı. Şimdi şu olacak, bunu kestiriyorum ve öngörümle de düşünüyorum. Antalya’ya 
gelen turist Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Turizm Bakanlığı özellikle 
politikayı, siyaseti iyi değerlendirmek lazım. İyi değerlendirirse Kıbrıs bundan 
nemalanacak. Türkiye ne kadar üzülsek de bundan nemalanacak. Yaklaşık ek olarak 
ilk öngörülen 500 bin daha fazla turisttin geleceği zaten. Avrupalı turist demin ne 
güzel söylediniz, zenciyle beyaz. Eskiden ilk başlarda Almanlar Rusları hiç 
istemiyordu, başka otele verin diyordu. Ama haklılardı yani. Şimdi haklılardı, biraz 
önce Gül Hanımın odasında bana bir çalışmamızı anlattım yeni. Turizm cinsiyeti 
kadın. Kadın turist de mutsuz olduğu zaman erkek de mutsuz olur. Onu belirleyen -
Orta Doğu’da dahil  buna- Orta Doğu’dan gelen kadınlar Suriyeli, Ammanlı. Biz 
Amman’a da gittik. Kadın yönlendiriyor. Kadın orada mutsuz olacaksa gitme der 
kocasına sıkıysa gitsin. Gitmez çocuklarıyla oturur evinde kadın. Kadına otel 
personeli iyi hizmet etmek zorunda. Onun bakışı yeter. İkinci gün gömleğini giyen 
garsonu tenkit eder kadın, eleştirir. Tırnaklarına bakar, ellerine bakar. Şimdi siz 
benim meslektaşlarımsınız, bunları aralara serpiştiriyorum ki, bir gün kulağınızda 
çınlayayım istiyorum. Kadın likit para akışına da destek verir. Kadın acentaya gelir iyi 
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pazarlık yapar. O denizin kumunu, çakılın taşını, denize nerede gireceğini bilir. Çünkü 
çocukları orada girecektir. Gelir odaya küvete bakar, parmağını sürer hatta çoğu 
evinden deterjan bile götürmüştür, onu siler. Şimdi Ruslarla Almanların farkı buydu. 
Ruslar çok pisti. Bardakları dört elle tutar, votkaları odasına çıkarır. Alman kadın 
bunlara tepki gösterdi. Şimdi onun için bunu burada söylemişken de Kıbrıs’ı 
değerlendirme olayıyla beraber bir olayı daha bakanlığımızla yaptığımız çalışma, 
artık haziran, temmuz, ağustos aylarında gelen turistleri şimdi o bölgelerde biz on iki 
aya yaymak zorundayız. İşte gördünüz, burada otel oda sayısı belli. Ne yapacağız, 
şimdi? Onun için bize tur operatörleri iyi yönetecekler. Bu krizse iyi yönetilmeli ve 
zaten Türkiye’de oda sayısını azaltmayalım, çoğaltalım. Ama nerede daha 
bilinmeyen destinasyonlara gidelim, artı fiyat düşürmeyelim. Fiyat düşürmeyelim 
deyince tabi yabancı tur operatörleriyle Türkiye için bundan haberli bakanlığımızla 
beraber. Bir de erken rezervasyon var tabi. Erken rezervasyonu başlattı ve şimdi o 
yüzden de 31 Mayısa kadar son diyoruz ama bu Orta Doğu olaylarıyla iç turizmin ne 
ilgisi var? Belli bir oda sayısı kontenjanı ayırmıştı oteller erken rezervasyon için. Ama 
şimdi o sayıyı tabi ki düşürecek. Hatta geçen kongre yaptığımızda Belek’te oteller 
dolmuştu ve temmuza, ağustosa yer isterseniz gerçekten yok. O yüzden fiyat 
düşürülür mü o durumda? Düşürülmezdi. Ama yerli gruplar içinde şu sağlandı artık. 
Tatil yapmak bir yaşam tarzıdır, özgürlüktür. Artık halkımız bunu biliyor. Erken 
rezervasyona alıştı. Yabancının parasıyla aynı parayla orada konaklayacağını biliyor, 
bunlar bize yeterdi. Şimdi yalnız birşeyi bilmiyor. Zannediliyor ki 31 Mayıs’a kadar bu 
rezervasyon son. Beklerim ben, 30 Mayıs’ta ararım. Otellerin ayırdığı kontenjan ya 
10’dur ya 20’dir. Tur operatörü gelip onları kapatacak. İşte Orta Doğu olaylarıyla ilgili 
ve bu olay patlak verdiği zaman erken rezervasyon için 40 oda ayıran otel 20’ye 
düşürdü. 45 Euro fiyat veren şimdi temmuz, ağustos aylarında onu o halde 
yükseltecek. Birde bir olay daha var, bir kazanç olacak. Orada gelen ekonomik şeye 
fazla olan ülkeler için Avrupa’da, VIP servisler diye çalışma başlatıldı şimdi. Standart 
odanın üzerinde servis VIP şeklinde yapılacak ve onun da fiyatı artık unutulacak. 
Ama fiyat yüksek. Gelirsen gel burada kal diyecek.  

Şimdi tabi Fas, Cezayir, Tunus, Bahreyn, Ürdün, Suriye en çok etkilenen bölgeler 
oldu. Orada karşılıklı uçak seferlerinde tabi ki azalma oldu. Ama dediğim gibi 
Türkiye’de 300’ü aşan ve artık çok büyük, Belçika’nın iki katı, Hollanda’nın iki katı 
bizim uçak filomuz var. O yüzden de bu sayede iyi olacağına, Türkiye’de güzel 
yaşanacağına ama bu olaylar nasıl seyredecek daha sonra hiçbirimiz onu 
kestiremiyoruz. Belki kestiriyoruz düşüncelerimizi ama ben size bu ülkelerin ne kadar 
turist getirdiğini aktarayım. Ama geçen yıl hesaplarımız tuttu. Gelen 28 milyon turist 
falan onlar tuttu. Şimdi arkadaşlar 2008 yılında düşünün İran’dan bu söylediğim 
şeyler yalnız bir yıllık mesela. İran’dan 1 milyon 134 bin turist gelmiş. Suriye’den 
406.935 yani (407 bin) turist gelmiş, Irak’tan 220 bin, Lübnan’dan 54 bin, Ürdün’den 
74 bin, Suudi Arabistan’dan 55 bin, Mısır’dan 57 bin, Tunus’tan 42 bin, Fas’tan 44 
bin, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 22 bin, Bahreyn 8 bin, Yemen 4.971 (5 bin), 
Katar’dan 4.862. Niye Orta Doğu önemli? Orta Doğu’dan gelen turistler çok rahat 
ediyor Türkiye’de. Özellikle çoğu da ramazanı seçiyor. Ramazan öncesi veya 
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ramazan sonrası sayılara baktığımda çok etkilememiş onları.  Az bir rakam var. Birde 
tabi çok iyi alışveriş yapıyorlar ve Türkiye’de de böyle bir ekonomik gelişmeyi 
sağlıyor. Şimdi bakın Ocak ayının verileri elimizde bakanlığımızdan gelen. İran’dan 
şu anda bize gelen 102.896 turist giriş yapmış. Oysa bu 2009 yılında 25 binmiş. 
Suriye 2009’da 27 bin iken sadece bu ocak ayında, 64 bin olmuş. 2011’in ocak ayı; 
Irak’tan 13 binmiş, 21 bine yükselmiş. Fas’ta 2.774’ken, 4.298’e yükselmiş. Lübnan 
2.012’den, 4.253’e gelmiş. Şimdi bir de tabi vize çok önemli. Lübnan deyince, Suriyeli 
önceden Lübnan’a gidiyordu hafta sonu falan. Ama şimdi Türkiye’ye geçiyor. Bu da 
vizelerin kalkmasıyla ilgili güzel bir kanıttır. Sonra Tunus 2.797 iken, 2.317’ye 
düşmüş. Tunus gördüğünüz gibi ocak ayında tabi o kıpırdanmaların başladığı 
dönem. Suudi Arabistan 1.002, 1.992 son ay, Kuveyt 642, 1.637, Birleşik Arap 
Emirlikleri 960 iken Ocak ayında giriş yapan 1.340 olmuş. Yemen 188’e karşı 337, 
Bahreyn 176’e karşı 196. Katar 246’ya karşı 137. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her 
yerde artış var, Tunus hariç. İşte Orta Doğu’daki turizmin özellikleri, acentanın 
bütçesi buna göre yapması. Sadece Orta Doğu’yla çalışan arkadaşlarımız var. O 
Orta Doğu’ya yatırım yapan arkadaşlarımızın tabi şimdi sorunları var ama bunlar 
bitecek.  

Çevre dedik ama Türkiye’nin de bu çevreyi iyi koruması lazım. Fethiye’ye çimento 
fabrikası açılıyor. Bergama’da tarihi yerlerin üzerine teleferik yapılırsa. Bunlarla hep 
mahkemeliğiz biz. Hatta komik bir olay var; benim Değerli başkanım Başar Ulusoy 
çimento fabrikası yapan adama dedi ki başının altında kalsın dedi. Adam da gitti 
mahkemeye verdi. Bana hakaret etti, başının altında kalsın fabrika dedi diye. Balık 
çiftlikleriyle uğraşıyoruz. Orada adam devlet izin vermiş ve iki tane balık çiftliği 
yapmış. O 124 tane oldu orada. Balık çiftliği olan yer kirletiyor orayı. Girer mi girmez. 
Turist gelir mi gelmez. Alıyor suyunu örneğini götürüyor ülkesine. Şimdi eğer her şeyi 
bir yere bırakıp üzüntüyü, yangını. Komşumuzdaki yangın elbette bizi etkiliyor. Şimdi 
İspanya mı Türkiye mi dersen, en son İspanya’ya gitmiş biri olarak susuzluk, 
perişanlık ve pislik altındaki İspanya’ya mı gidersiniz yoksa Türkiye’ye mi? En kötü 
olay sağlıkla ilgili sorunlar ve terör olabilir. Tabi Türkiye hâlâ onun sonuçlarıyla 
savaşıyor.O yüzden de ben daha fazla tekrar etmek istemiyorum. İsterseniz siz sorun 
biz Onur Bey’le cevaplandıralım.  

Soru : Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Ben birinci sınıf öğrencisiyim. Sadece 
şunu söyleyeceğim. Biraz önce turizmin hem çevreyle olan ilişkisini konuştuk, hem de 
barışla olan ilişkisini konuştuk. Önce çevreyle ilgili olanı söyleyeyim. Biliyorsunuz 
yakın zamanda da başbakan açıklama yaptı. Nükleer santral kurulması söz konusu. 
Hani çevreyi korumamız lazım ki turizme faydalı olsun, ülkemize turist gelsin diyoruz. 
Tabi nükleer santral kurulunca da illa kötü bir şey olacak demiyoruz. Ama şunu 
söylemek istiyorum; Türkiye’de bir deprem bölgesi. Japonya’da olan malum. Deprem 
sonucu, tsunami sonucu şu an çok büyük tehlike altında. Geçiştirildiği söyleniyor, 
hani düzeldiği söyleniyor ama ben de çok fazla inanmıyorum. Şimdi şunu sormak 
istiyorum ben. Türkiye 1999 yılındaki depremden bence bir ders almadı ki şu anda 
hiçbir binanın çok fazla sağlıklı olduğu söylenmiyor. Hani normalde deprem olmadan 
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dahi yıkılıyor şu anda. Ülkeye bir nükleer santral kurulunca, Türkiye’de bu dersleri 
çıkarmadığı sürece, sizin en azından TÜRSAB olarak hükümete veya ilgili kuruluşlara 
bununla ilgili gerçi onlar soruyor mudur bilmiyorum, ama herhangi bir şey söylemeniz 
mümkün mü?  

Alper Maçkan: Anladım, bazı şeylerimiz var. Ama yaşadığımız şu günlerde bazı 
şeyleri söylemek mümkün değil. Sivil Toplum örgütü olarak biz bir defa dernek değiliz 
Biz bir kurumuz. 18 nolu yasayla kurulmuş bir kurumuz. Bizi sadece bakanlığımız 
denetler. Tamam mı? Şimdi kamuoyunun bir gizli sesi var ya biz işte balık çiftliklerine 
karşıyız, mahkemeye veriyoruz. Çimento fabrikası kuruluyor, ona karşıyız. Ani’de 
karşı taraf dinamit patlatarak sallanıyor Ani Harabeleri. Ona karşıyız. Bunlara karşıyız 
derken bir şey yapıyor muyuz? Şimdi dünyanın en büyük becerebilirsek 3. olacak, 
beceremezsek dünyanın en büyük 6. kongre merkezini yapıyoruz TÜRSAB olarak. 
KOMER Kongre Merkezi. Kimse Çavdarhisar’ı bilmiyordu, Çavdarhisar’da otel yaptık. 
Şimdi herkes oraya gidiyor. İlk sermaye kurumu, paranın hareketlendiği bilindiği 
yerlere götürüyoruz insanları. Kars’ta bir yeri restore ediyoruz. Doğu Beyazıt’ın 
tuvaleti çok kötüydü, orayı yaptırdık. Yani durmadan TÜRSAB olarak bir şeyler 
yapıyoruz. İki tane okulumuz var. Birisi İstanbul’da birisi Ankara’da Anadolu Otelcilik 
Meslek Okulu. Daha saymakla gerçekten de bitmez, övünmek gibi olur. Yani 
anlatabiliyor muyum? Bir de biliyorsunuz Fırtına Deresi olayı vardı. Bazı şeyler 
hükümet politikası diye TÜRSAB giremiyor devreye. Ama bana kişisel olarak 
sorarsan Türkiye’de acayip rüzgarlar vardır, fırtınalar vardır, acayip sularımız var ne 
gerek var derim. Ama bunu TÜRSAB adına söyleyemem, anlatabiliyor muyum? Bu 
bir hükümet politikasıdır. Ondan sonra bu santral yapılırken yani neler düşünülüyor, 
neler vardır. Siyaset yok ya burada o yüzden. 

Soru : Biraz önce politikayla bağdaştırdığınız için aslında ben soru sordum. 

Alper Maçkan: Evet, tabi ki var. Şimdi yani nükleer santral kurarsam o Mersin 
bölgesi zaten perişan olmuş durumda. En çok olay Mersin bölgesinde çıkıyor. Orası 
en çok göç alan yer. Bir düşünürsen yani gereği vardı diyebilirim. Çünkü ben doğayı 
seviyorum. Ben bir doğacıyım. Benim bugün yeşil yaprağım yok ama iyi bir 
TEMA’cıyım. Gittik Kaz Dağları’nda ona karşı çıktık. Adam bizi uçurumdan atacaktı. 
Kaz Dağlarında altın arayıcılarına karşı çıktık. Yani onu orada durdurduk, kapattık. 
İşte ne bileyim insanlar anlayamıyor. Anlıyor da cahil ayağına yatıyor. Biz ona siz de 
öyle diyor musunuz bilmiyorum, biz üniversitede keriz ayağına yatıyor bu derdik. 
Onun gibi bir şey anlıyor ama anlamadığını anlatamıyoruz ona. Şimdi bakanlığımızla 
Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’ne gittik itiraz ettik. O başındaki beyefendi 
şimdi yıkarız ama TÜRSAB bunu öder mi? Niye başlattın, yaptırdın? Oradan çıkan 
her şeyi köprünün ayağına koymuşlardı teleferik yapılıyor diye. Böyle bir şey olabilir 
mi? Yani bizim malımız çok yani var da kıymetini bilemiyoruz. Türkiye acayip bir ülke, 
çok zengin bir ülke ama çaktırmadan da toplum örgütleniyor. Nükleer santral yapılır 
yapılır ama yine biz 6.045 kişi bir orduyuz, beşle çarp o kadar kişiyiz biz.  



16 
 

Onur Gözet: Bende bir saptama yapayım. Tabi enerji politikası farklı bir konu, 
bakanlığın konusu ama bakanlığın çevreye duyarlılığına bu yatırımlardan, yatak 
kapasitesinden, teşviklerden söz ettik. Bakanlık hakikaten çevreye duyarlı bir 
yaklaşım göstermeye çalışıyor. Mesela geçen yıldan bu yana çevreye duyarlı 
tesislere biz yeşil yıldız vermeye başladık. Çevreye duyarlı derken kullandığı 
deterjana kadar geri dönmüş malzeme kullanımına kadar ama hükümet politikaları, 
farklı sektörlerin ihtiyaçları, farklı değerlendirmeler, bu konuda zaman zaman biz 
bakanlık olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’yla bile rekabete giren hatta bakanlık 
kızmasın ama Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan daha çok çevreci olduğumuzu bile 
iddia ederiz. Belirtmek isterim. Teşekkürler.  

Alper Maçkan: Şimdi Çevre Orman Bakanlığı’nda toplantıya gittik, anlatıyoruz 
mağaracılık. Dünyada çok önemli mağara turizmi. Şimdi hani bu şeyler geliyor falan 
ya Türkiye’ye bu neden geliyor, sadece Suriyeli, Iraklı bir sebebi var. Onur Bey 
anlattığı için ben demedim. Bir film. Gitmiştir Ordinaryüs Profesör olmuştur. Oraya 
gider kimse duymaz. Televizyonda gördüm. Ankaralıymış, Balalı bir arkadaş gidiyor 
oraya. Işıklı havuzlar falan böyle karşılanıyor. Şimdi o turizm işte, o bir tanıtım. Şimdi 
orada başka bir ünlü, bilimsel anlamda ünlü ona kızabilir, haklıdır da. Tamam mı? 
Çünkü geçen gün doktorun mektubunu okudum. Ben 15 yıldır profesörüm şu kadar 
çalışmalarım var, bankada 3 buçuk milyar param var. Ama onlar 5 ayda 35 milyarı 
biriktirebiliyor diyor. 10 ayda ev alıyor, köşk alıyor, araba alıyor diyor. Şimdi bu şeyler 
kim ne alırsa alsın umurumda değil. Ama faydası var turizme  televizyonların, 
filmlerin, dizilerin. Mesela bende bu sıralarda bir ödüle hazırlanıyorum. Ödül vermeye 
hazırlanıyorum. Geçenlerde kongrelerden yorulunca bazı şeyler izliyorsun, Ankara’yı 
anlatan sadece Ankara’yı konu edinen tema edinmiş Behzat Ç. diye dizi var. Neden 
etkilendim? Tamam, oyuncu çok başarılı helal olsun. Ankaralı olduğu için daha çok 
sevdim. Çünkü ben İstanbul’a her hafta çarşamba, perşembe yönetime gidiyorum. 
Kalıyorum da. Yine gidiyor musun Ankara’ya diyenlere bir. İki Ankara’dan dönüşü 
güzel oluyor diyenler, Ankara’nın en güzeli yeri diyenler onlara çok kızıyorum. Ankara 
gerçekten güzel bir şehir. Ankaralı daha sıcak, daha samimi, arkadaşlık, dostluklar 
daha fazla. Şimdi o Behzat Ç. beni etkiledi. Kurtuluş’ta buluştu, bilmem nereden 
geçti. Oyuncu gerçekten önemli, çok başarılı bulduğum. Ben ona TÜRSAB olarak bir 
ödül vermeye hazırlanıyorum. Sizi de davet edeceğim hocam. Sizler de gelin. O 
çünkü Ankara’yı istiyor. Onun için televizyon bak bu kadar önemli. Çevre diye bir 
televizyon var mı? Yok. O nehrin nasıl kirlendiğini anlatan bir yayın var mı? Yok. 
Gezelim Görelim, gidiyor bizim Fatma Hanım her kimse o program yapan orada 
gözleme yiyor, höşmerim yiyor onu anlatıyor, bize. Oranın bir deresine, 
bulaşıkhanesine git, tuvaletini bir gör. De ki insanlara bak burada hastalık yayılıyor, 
böyle yapmayın de. Git, onu anlatıncaya kadar evdeki insanlık, dostlukları anlat. 
Çevreyi kirletmeyin de, bak yarın buraya turist gelmez de, onları anlat. Ama biz 
gidiyoruz çıplak gözle görüyoruz. Çevre tabi ki böyle önemli. Korumak yaşatmak 
lazım. Beyrut’ta o savaşın izlerini yaşıyor ama bizim burada hiçbir şeyin izleri 
yaşanmıyor. Gitmişiz Kıbrıs’ta Lefkoşa’da Saray Otel var, onun makine tüfekten 
etkilenmiş kurşun izleri vardı. Şimdi arkada sıva yapmış, Beyrutlu bizden daha mı 
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salak ya da akıllı. Ama orayı gören Reta Palas’ı görmek için Saray Otel’in üstüne 
çıkıyordu. Çevreyi de böyle kirletiyoruz. Bugün ben yaşıyorum ya ne olursa olsun, 
başkaları beni ilgilendirmiyor diye. Adam Gökçe Ada’da oturmuş çıt çıt çekirdek 
çıtlıyor, denize atıyor. Kolayı içiyor, denize atıyor. Zamanla gelişecek. Hangi 
zamanla. Şurada anlatıyoruz 1 milyon tane yatağımız var diyoruz, 300 tane uçağımız 
var diyoruz. 59 milyon liraya dünyanın oradan oraya uçuyoruz diyoruz.  

Onur Gözet: Hakikaten şu bir gerçek Türk turizmi için, sektör için çevre, kültürümüz 
ve tarihimiz en önemli sermaye. Yani bu kadar sermaye yatırımı, bu kadar 
konaklama, bu kadar uçak filosu, bunların hepsi tamam ama en büyük sermaye 
doğal çevremiz, tarihi çevremiz ve kültürümüz. Bunun bilincinde olmalıyız.  

Alper Maçkan: Şimdi sigara yasağı çıktı, bende içiyorum arada bir. Şimdi ona 
bakıyorum. Çok temiz hava öbür insanlar rahatsız olmuyor içilirken. Berberimize 
gidiyoruz tam tıraş olurken biri gelip yakıyor. Beni düşünüyor muydu o? Rahatsız 
ediyor beni. Ağabey sende iç ya ne gereği var. Git dışarıda iç. Bu hoşuma gidiyor, 
işte bu çevre bilinci. Çocuğuna arabadan dışarıya bir şey atmamayı öğretmezsen, 
adam son model arabanın içerisinden tükürüyor, mendili dışarıya attı Gazi 
Üniversitesi’nde ağacın önüne. Bende aldım mendili onu tekrar attım. Ne yapacaksın 
kavga mı edeceksin dedim. O zaman niye attın, cebinde yok mu mendil. Burası 
hastane birde üstelik. Adam gidiyor muz atıyor. Eskiden otobüsler vardı, kafamızı 
vururduk havalandırmasına. Oradan ha bire üstümüze bir şey geliyor. Çevirin 
otobüsü, şu muavini çağırın, tokatlayalım dedik. Nasıl yani dediler. Bunların hepsini 
gördük, sen nasıl şoförsün, kaptansın bu aptal dedik hep atıyor, arka tarafa. Yani bu 
bilinç böyle. Arabistan’da adam gidiyor yolara atabiliyor mu? Ama Türkiye’ye geliyor 
atıyor. Bir adam, İtalyan’mış kendisi sigarayı böyle al dedim onu oradan. Alacaksın 
dedim sonra polise gittim. Eğer bunu buradan almazsa buraya çok acayip şey 
yaparım, kimse temizlemez dedim. Bunu aldıracaksın dedim. Ondan sonra geçerim. 
Adam direndi ve polis almalıyız dedi. Polis işte onu oradan aldı, kendi aldı çöpe attı. 
Ondan sonra bunu kendi ülkende yapabiliyor musun? Yok, yani onu bilinçlendirme. 
Bu eğitim işte buradaki arkadaşlar üniversiteli şimdi üniversiteli arkadaş bunu 
yapmayacak anlamına gelmiyor. Doğa yürüyüşü yapıyorlar. Arkadan bir tanesi 
gidiyor. Kalın poşeti almış onların sigaralarını topluyor. Niye hepsi yapmıyor bunu? 
Öyle değil mi? Doğayı, çevreyi korumak. Bu eğitimden ziyade aile görgüsü. Bu 
baştan önlem koymak, ama çevreyi inan koruyoruz. O atıyor bende atarım demiyoruz 
yani.  

Soru : Benim aslında orada sormak istediğim şuydu. 

Alper Maçkan: O zaman sormak istediğini sor lütfen.  

Soru : Bir açıklama hani şu deprem olacak diye nükleer santral yapmayalım mı diye 
bir şey var. 

Alper Maçkan: Şimdi Japonya bir daha bekliyor, ikinci tsunami. 
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Soru : Benim aslında tepkim onaydı biraz. Hani deprem olacak diye zaten binalar şu 
anda hani ders almadık. Yani deprem olacak diye nükleer santral kurmayalım mı? 

Alper Maçkan: Nasıl ders alacaksın? Adam gitti Yalova’da göçer mi göçmez mi 
soyadını unuttum adamın. Balık hafızası var bizde. Veli Göçer gitti çıktı ne yaptı, 
milyarlar cebinde çıktı. İki sene yattı, istirahat etti. Şimdi çıktı, böyle şey olur mu? 
Katil o ya, ondan sonra biliyorsun. Onur Bey mimar daha iyi biliyordur, bu olayları. Bu 
şeylerle ilgili yasalar geldi. İşte depreme dayanıklı olduğunu belgeleyen bilmem ne 
yapılacak dendi. Değil mi?  

Onur Gözet: Yönetmelik var. Tabi yanlış planlama ve yanlış alınan kararlardan 
kaynaklanıyor. Yani tamam Türkiye deprem ülkesi ama siz İstanbul, İzmit bölgesine 
sanayimizin %60’nı %70’ni yoğunlaştırmışsınız. Turizmde de tabi ki deprem önemli 
ama bizim tesislerimiz nitelikli. Merak etmeyin turistik tesisler sağlam o deprem 
konusunda kaygılarınıza katılıyoruz ama turizm sektörünü aşan bir boyut.  

Alper Maçkan: Ama yani geleceğinizden meslek olarak endişe duymayın. Gerçekten 
Türkiye’de sanat harikası oteller var, onu iyi bilin. Ama gerçekten çalışın, bu 10 yılda 
zıpladı falan diyoruz, ama 1980’den sonra personel yoktu. 

Onur Gözet: Daha çok yeniyiz, daha 30 yıllık turizm ülkesiyiz. 

Alper Maçkan: Bu sefer geldi Almanya’da çalışan gurbetçi kızlarımızın şeyi aldık 
onları resepsiyonda şey yaptı. O zaman normaldi. Sonra çılgınlaştı, Rus kızlar geldi 
çünkü. Rus kızlar gelince turizmin boyutu değişmeye başladı. Ondan sonra 
Türkiye’de ayrı tipler, ayrı modelleri glasnost  ve perestroykayla beraber nasıl 
bozulduysa güneyde de bozulmaya başladı, şekillendi. Şu anda 1.200 tane evli var, 
mesela o yörede. Onlar içinde bir okul açıldı şimdi. Sadece Muhteşem Süleyman’ı 
seyretmeyin. Gelin Antalya’da bu olayları da seyredebilirsiniz yani. Türkiye devinim 
geçiriyor, aslında. Şimdi otellerde çalışan ama sizin gibi deneyimli okullardan mezun 
oldular. Geldiler sizin okuldan, Hacettepe’den ne bileyim Gazi’den mezun olan 
arkadaşlarımız şimdi oralarda görevli. Ama bir meslekten büyüğünüz olarak size 
şunu tavsiye etmek istiyorum. Bizim bir okulumuz var, TÜRSAB’ın orada genç biri 
ben müdür olacağım, ben genel müdür olacağım. Bitir okulunu, üniversiteyi bitir bir 
başla bakalım. Bunu beklemeyin, iyice yoğrulun, garson olun, belki komi olun, 
housekeepingde çalışın. Ön büroda çalışın, resepsiyonda çalışın. O zaten sizi 
getirecektir bir yerlere. Bizden biri de böyle meslekten beklemeyin. Değil mi? İyi 
hazırlansınlar. 

Onur Gözet: Ben şöyle bir saptama yapayım, Sayın Maçkan personelden söz 
etmişken turizm eğitimi konusunda hakikaten bir ara yetişmiş personel sıkıntımız 
çoktu, sektörde çok yeniydik. Şimdi epey insan sağ olun sizin gibi üniversitelerden, 
eğitim kurumlarından yetişiyorlar ve sektörde görev alıyorlar. Turizm eğitimi 
konusunda Rusya Federasyonu dahil birçok ülkeyle işbirliği yapıp ülkelerin 
sektörlerine eğitim verir duruma geldik. İşte sonbaharda Rusya’ya bu bahsettiğimiz 
Suriye, Lübnan, Ürdün gibi ülkelere Türk Cumhuriyetlerine farklı programlarla 
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bakanlığımız Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü ve sektörün katkılarıyla eğitim 
programları yapıyoruz. Bu konuda da zaman içinde üniversitenizle işbirliği yapmayı 
arzu ederiz, her konuda olduğu gibi.  

Soru (Doç. Dr. S. Gül Güneş): Hep derslerde değindiğimiz konuların ne derece 
önemli olduğunu gördü arkadaşlar. Turizmin barışa götüren yolu, insanlar arasındaki 
bir dostluk ilişkisi, pozitif etkileri, bir ülkenin gelişimi açısından ya da ülkeler arası 
ilişkilerin gelişimi açısından bunların hepsi derslerde önemle üzerinde durduğumuz 
konular ve de en önemlisi kültür. Giderek turizmin yerelleşmesi ve kişisel tercihler 
doğrultusunda gelişiyor olması. Bunları burada sizlerin ağzınızdan duymak oldukça 
önemli. Çünkü sektörde çok önemli noktalardasınız, kurumlar sektörler çok mutlu 
olduk duymuş olmaktan. Bunun yanı sıra şunu belirtmek istiyorum. Aslında yerel 
anlamda çok büyük örgütlenmeler de başladı. Hidroelektrik santraller konusunda 
geçen benim bir öğrencim getirdi, sanıyorum burada Sermin. Kendileri bir yerel halkın 
hidroelektrik santrale karşı çektiği bir cd’yi getirdi, bizlerle paylaştı. Tamamen kendi 
imkanlarıyla çekmişler, bunun hem toplum üzerindeki etkisi hem de çevre üzerindeki 
etkisi. Dolayısıyla biz artık demin söylediğiniz gibi eğitimle bilinçlendirmenin 
meyvelerini toplamaya yavaş yavaş da olsa maalesef ki başladık diye düşünüyorum. 
Çünkü toplumun önüne geçemeyeceğimiz, göz ardı edemeyeceğimiz bir 
bilinçlenmesi var artık. Açıkçası bunlar çok güzel fakat ben geçen bir konuşma 
esnasında şöyle bir bilgi aldım; Turizm Bakanlığı’na Turizm Bölümü’nden mezun olan 
elemanlar alınmıyor diye.  

Onur Gözet: Öyle bir şey yok. Yani az önce sohbette de gündeme geldi. Onu bir 
söyleyeyim burada. İşte eski Turizm Kültür Uzmanı arkadaşlarımız var. Şu anda 500 
kadar Kültür Turizm Uzman ve Uzman Yardımcısı bakanlığın bütün birimlerinde 
çalışıyor. Dönem dönem alınan formasyonlar değişebiliyor. Mesela bu yıl yapılan 
sınavlarda arkadaşlar yanılıyorsam bağışlayın. Dil ağırlıklı mezunlar alındı. Zaman 
içinde turizm mezunları, işletme mezunları, mimar, mühendisler o anki ihtiyaca, 
birimlerin ihtiyacına göre farklı disiplinlere sınav açılıyor.  

Soru (Doç. Dr. S. Gül Güneş): Çünkü bunu duymaktan çok mutlu oldum. Bizim web 
sayfamızda da şöyle bir ibare var; hani devlet dairelerinde eğer iş bulma imkânı söz 
konusu olursa Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda iş bulabiliyor öğrencilerimiz. Dolayısıyla 
bizde yanlış bir bilgi paylaşımında bulunmayı arzu etmeyiz.  

Onur Gözet: Bir tek şey fark edebilir. Yine dediğim gibi sınavlar sırasında 
formasyonlar değişebilir. Öğrenim alanları ağırlıklarına yönelik dezavantajları olabilir. 
Yani bir İşletme, bir Kamu Yönetimi aynı anda sınav açıldığında o sınav ortak sınav 
olduğu zaman bir dezavantaj. 

Soru(Doç. Dr. S. Gül Güneş): Evet, aslında bunda bile sırf ismiyle 
bağdaştırdığımızda bile bakanlıkta belki hani biraz daha ağırlıklı olarak turizm 
mezunu kişilerin görev alabilmesi açısından belki bu konuda ileride düzenlemeye 
gidilmeli diye düşünüyorum. 
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Onur Gözet: O konuyu yeniden gündeme getirelim. Yani bizimde daire olarak 
birtakım sorunlarımız var, bu konuda gündeme getiririz.  

Soru(Doç. Dr. S. Gül Güneş): Bizim burada konuştuğumuz toplumun her bir kesimi 
bilinçlenecek. Siz de önemle vurguladınız yetişmiş elemana çok ihtiyaç var 
Türkiye’de diye. Tabi ki biz belli bir noktaya geliyoruz ama. Kaliteli bir hizmet 
sunamazsak açıkçası biz Türkiye olarak bu geldiğimiz noktayı koruyamayız. Bu 
kaliteli hizmetinde en önemli unsurlarından bir tanesi işgücü ve yetişmiş elemanlar 
dolayısıyla turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin bakanlıkta olsun diğer 
sektörlerde olsun belli noktalara gelmesi oldukça önemli diye düşünüyoruz. Ö 

 


