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Ertuğrul Günay: Ben görevde bulunduğum 5,5 yıl süre içinde turizmi sadece bana 
verilmiş ve bir ölçüde benim zamanımla sınırlı olarak yapıp geçmem gereken bir alan 
olarak görmedim. Türkiye’yi ekonomik olarak da sosyal olarak da hem Türkiye’yi hem 
dünyayı ekonomik olarak da sosyal olarak da dönüştürmekte iyiye doğru, olumluya 
doğru dönüştürmekte çok önemli bir anlamda 21. Yüzyıl’ın kurucu sektörlerinden 
birisi olarak algıladım. Daha önce benden bunları çok dinledi bazı arkadaşlarımız. 20. 
Yüzyıl ki turizminde zaten dünya çapında yükseldiği bir yüzyıl ve hatta 20. Yüzyıl’ın 
ortalarından bu yana. Bendeki rakamlar doğruysa Dünya Turizm Örgütü’yle 
paylaştığımız rakamlar 1950’lerde dünyayı turist olarak gezenlerin sayısı 25 milyon 
civarında ama geçen yıl 1 milyar 75 milyon civarına çıkmış. Yani arada 60 yıllık bir 
süre yarım asırlık bir süre geçmiş bir anlamda o büyük savaşlar bittikten sonra dünya 
çapındaki o büyük savaşlar 1945’te bitti. II. Dünya Savaşı ondan sonra turizmde bir 
gelişme var ve geride bıraktığımız 50-60 yıl içinde başka hiçbir sektörde böyle 
%200’lere, %300’lere varan bir artış yok. Turizm sektörü 20. Yüzyıl içinde gelişmeler 
kaydetmiş olan bir sektör ama 20. Yüzyıl oldukça talihsiz bir yüzyıldı. 20. Yüzyıl’ın 
başında savaşlar vardı, ortasında savaşlar vardı, sonunda işte Kafkasya’da ve 
Balkanlarda hatta Orta Doğu’da nice savaşlar devam ede geldi. Ben 21. Yüzyıl’ın 
sizin yaşayacağınız yüzyılın inşallah daha barışçıl bir yüzyıl olmasını çok arzu 
ediyorum, temenni ediyorum, diliyorum. Barışın kurulmasında da turizmin çok büyük 
etkisi olacağını düşünüyorum. Yani turizm, birazdan konuşacağız, ekonomik açıdan 
dünyaya da bizim ülkemize de büyük katkıları olan bir sektör ama bu ekonomik 
olarak getirisinin daha önemli yönü bence barışın kurucu sektörlerinden birisi. Barış 
içinde gelişiyor ve barışın ayrıca tekrar üretilmesine de katkı yapıyor. Bizim Yunus 
Emre’nin güzel bir sözü vardır ya bizim kültürümüzde “Gelin tanış olalım, işi kolay 
kılalım” diye. İnsanları birbirini, toplumları birbirini, ülkelerin birbirini, halkların birbirini 
tanıması birçok sorunu çözmek konusunda yardımcı oluyor. 


