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 Ankara  
Kültürel etkinliklere destek çağrısı 
 
 
 
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı 
Seçim Aydın, Ankara'daki kuruluşları kültürel 
etkinliklere destek vermeye çağırıyor: "Ankara'daki 
kuruluşlarımızı da kültürel etkinliklere daha çok 
destek vermeye davet etmek istiyorum."  
 
Soru: Kültürel faaliyetlerin de turizmin birer tamamlayıcısı 
olduğu ve tatil sırasında bu tür etkinliklere mutlaka 
katılmamız gerektiği yönündeki önerileriniz kapsamında tüm 

dünyada Kültürel etkinlikler zamanı olarak bilinen Sonbahar ve Kış aylarını bu amaçla nasıl 
değerlendirebiliriz? Bu arada "Kültürkart" ile ilgili teklifinizin de ilgililer tarafından bir an önce 
dikkate alınması halinde kültürel etkinliklere katılımın artacağına inanıyorum.  
 
Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU  
 
Yanıt: Bu hafta Not Defterimize Siz sayın okurumuza turizmin bir ayrılmazı olan kültürün kış 
aylarında salon etkinlikleri halinde tatil ve turizm imkanı olarak değerlendirilmesi konusundaki 
fikirlerimizi paylaşmak imkanı verdiği için teşekkürlerimizle başlamak istiyoruz.  
 
Dünyada bazı ülkelerde olduğu gibi bunu bir tatil ve turizm imkanı olarak değerlendirmek açısından 
kentlerimiz arasında turlar düzenlenmesinin mümkün olduğunu düşünüyor ve seyahat 
acentelerimizin ilgisine sunmak istiyoruz. Türkiye'nin tümünde gerçekten yoğun, sahne sanatları 
açısından zengin programlar hazırlandığını medyadan ve duyurulardan izliyoruz. Birçok kentimizde 
tiyatrolar yeni sezon oyunlarını büyük bir ilgi ile sürdürürken; sinemalarımız en modern salonlarda 
en seçkin filmleri dünya ile eşzamanlı olarak seyircisi ile buluşturuyor. Filmin aynı olması değil onu 
bir başka ortamda ve bir başka kenti tanıma imkanı olarak değerlendirmek önemli. Konserler, 
operalar, tiyatro eserleri kentlerimizde kendilerine zaman ayıran sanatseverlere en seçkin eserleri, 
en güzel yorumlarla vermeye çalışıyorlar.  
 
Ankara'nın Devlet Tiyatroları yanında Opera ve Bale açısından sahip olduğu geleneksel imajın 
Bilkent, Hacettepe, Başkent, ODTÜ gibi üniversitelerimizin sundukları etkinliklerle kazandığı 
zenginlik bu açıdan önemli bir arz imkanı hazırlamaktadır.  
 
Ankara'da bulunan Büyükelçiliklerin ve Kültür Enstitülerinin hazırladığı kültürel programların da bu 
anlamda kentimize bir zenginlik kattığını belirtirken Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, her yıl 
bir ülkede gerçekleştirilen "Alman Kültür Esintileri" etkinlikleri ve Bu program dahilinde Avrupa ve 
Türk klasik müzik kültürü arasında köprü kuran ve Çağdaş Türk müziği ile batı Avrupa müziğinin 
birleşmesinden doğan bir dünya sesinin zenginliği ve farklılığı olarak değerlendirilen JUNGENC 
Alman-Türk Filarmoni Orkestrasını örnek teşebbüslerden biri olarak değerlendirmek istiyorum.  
 
Bu vesile ile Ankara'daki kuruluşlarımızı da kültürel etkinliklere daha çok destek vermeye davet 
etmek istiyorum. Ankara'daki yeni yapılarımızı ve bu arada Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı 
modern Esenboğa Havaalanımızı Ankara'lı sanatseverlere ve diplomatik temsilciliklere 
kullanabilecekleri mekanlar olarak tavsiye edebileceğimizi düşündüm.  
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Program yapacak acentelerimize Ankara'ya gelecek ve gidecek sanatsever ziyaretçiler için kara, 
demir ve havayollarımızın bu anlamda önemli bir ulaşım kolaylığı sağladığını da hatırlatmak 
istiyorum. Bir gece konaklama ile Ankara'nın diğer imkánlarının da dahil edileceği zengin bir 
program elde edilecektir.  
 
Aynı şekilde İstanbul başta olmak üzere diğer kentlerimizin kültürel etkinliklerinin bu amaçla birer 
turizm ürünü haline getirilmesi kış ayları da dahil olmak üzere yeni bir iç turizm dinamiği 
sağlayacaktır. Bunun tüm kentlerimizde yeni kültürel yatırımlara neden olacağı ve eserlerin seçimi 
ve sahnelenmesinde de bir yarışma ortamı oluşturacağı kesindir.  
 
Nasrettin Hoca'yı, Yunus Emre'yi, Erzurumlu Emrah'ı ve Aşık Veysel'i kendi deyimi ile uzun ince 
yollardan gelecek dostlar olarak bu topraklarda yetişmiş yüzlerce değerli insanımızı kendi 
yörelerinde hatırlamaya, tanımaya ve izlemeye ne dersiniz.  
 
Kültürel değerlerimizi bu yöne aktarmaya başladığımızda katkısı olacağına inandığımız "Kültürkart" 
uygulamalarının maliyet olarak da bazı kolaylıklar sağlayabileceğini göreceğiz.  
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