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TÜRKİYE TURİZMİNİN, TANITIM, PAZARLAMA 

VE MARKALAŞMA STRATEJİSİ: ANKARA DESTİNASYONU 
 

Türkiye Turizminin, Tanıtım, Pazarlama ve Markalaşma Stratejisi: Ankara Destinasyonu 
konferansına konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Derman Küçükaltan, Sayın İbrahim Yazar, 
Sayın Alper Maçkan, Sayın Seçim Aydın, Sayın Volkan Altıntaş, Sayın Hüsnü Gümüş konu 
hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle dile getirdiler.  
 
Oturum Başkanı Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Derman Küçükaltan: Biliyorsunuz 16 kent bugün Marka Kent, Turizm Bakanlığı tarafından 

Marka Kent olacak iller arasına alındı bunlardan bir tanesi de Edirne. Osmanlı 
İmparatorluğu’na 93 yıl başkentlik yapmış değişik böyle kültürel motifleri var. Ama şunu 
özellikle söylüyorum. Edirne’de bir furya başladı ben kendi yaşadığım yerden örnek vereyim. 
Beş yıldızlı otel yapalım dört yıldızlı otel yapalım. Bunu yapalım ama gelenler bilirler Sayın 
Genel Müdür Yardımcımız da biliyor. Özellikle Edirne’de Kaleiçi Semtinde eski tip evler var 
Safranbolu modeli peki bunlar neden restore edilip turizme kazandırılmıyor artık ürünü 
farklılaştırmak lazım Edirne’yi kültürel yönden ön plana çıkarmak lazım.  
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar: Türkiye 
Turizmi özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından sonra bir ürün haline yeterli arz kapasitesine 
ulaştıktan sonra dünya turizm piyasasına çıktı. Dünya Turizm Piyasasına ilk çıktığında bir 
ülke olarak genel anlamda bir Türkiye Turizmi olarak çıkmaya çalıştık. O zaman ki şartlar 
itibariyle öyleydi yani ayrıştırılmamış bir strateji anlayışı içinde Türkiye’yi sunmaya çalıştık. 
Genel yaklaşımımız şuydu Türkiye her şeye sahip bir ülke ve her türlü turizm imkanına sahip 
bir ülkeydi. 
 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Alper Maçkan: Turizm tanıtımı Türkiye’de merkezi bir 

yapıya sahip hepiniz biliyorsunuz bakanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve bu 
örgütlenme ürün bazında ve yerelleşme bazında da burada bir sivil örgüt olarak ne yaparız? 
Sadece fikirlerimizi veririz ve açılan ihalelerde toplanırız. En son toplantımız ürünlerimizi 
gördüğümüz ve en son gittiğimiz fuar nedir, Moskova Turizm Fuarı bundan söz edebiliriz. 
Acaba Türkiye’yi en iyi nasıl tanıtırız? Türkiye’nin bu stantlarında yabancılara hangi sivil 
nedenle, hangi markayla, hangi imajla biz bunu verebiliriz?  
 
Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seçim Aydın: 

Derneğimizin amacı da gerek Ankara, gerek Anadolu’daki turizm işletmelerinin 
dayanışmalarını sağlamak Anadolu’nun ve Ankara’nın tanıtım stratejilerini belirlemek yasal 
birtakım çalışmaları birlik altında dernek altında devletle hükümetlerle kamuyla sürdürebilmek 
bu amaçla kurulmuş, şuanda da 350 tane üyesi olan bir yapıyız bir derneğiz. Tabii biz 
merkezimiz Ankara olduğu için Ankara’dan Anadolu’ya açılan bir kapı olarak olaya bakıyoruz. 
 
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Turizm Haberleri Gazetesi Akdeniz Turizm 
Danışmanı Volkan Altıntaş: 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

109 fuara katılırken, 2008 yılında 151 fuara katılmış. 2008 yılında 83 ülkede reklam ve 
tanıtım çalışmalarında 2007 yılına göre %17’lik bir artış gerçekleşmiş. Yani bu 140 milyon 
dolarlık bir bütçe biliyorsunuz, belki basından da takip etmişsinizdir. 2009 yılında bu rakamın 
düşmesinden dolayı çeşitli tartışmalara yol açmış 100 milyon TL civarında 70 milyon dolar 
civarında bir rakama karşılık geldiğini söylediler. 
 
Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Hüsnü 
Gümüş: 1973–2005 yılları arasında Turizm Bakanlığında çalışan biri olarak turizmin hem 

yatırım aşamasında hem tanıtma aşamasında gerçekten zor yıllarını yani 1 milyon turistin 
gelişine sevindiğimiz yılları yaşadığım bir dönem şimdi gözlerimin önünden geçti ve bu 
dönemde gerçekten çeşitli yapılanmalara, çeşitli olaylara tanık olduk, çözmeye çalıştık. 


