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 Ankara  
Rekabet ortamında birlikte büyümek 
 
 
 
Soru: Geçen hafta Turistin Not Defteri köşenizde, turizmde 
bölgesel rekabet yerine bölgesel destek ve işbirliği konusuna 
değindiniz. Bir gelişme ve verimlilik ilkesi olarak ilgi ile 
karşıladığımız bu konuda bölgesel derneklerimizi ve yerel 
yönetimlerimizi de yönlendirebilmek açısından biraz daha bilgi 
almak istiyoruz.  
 
Bu arada, Hürriyet Ankara, sadece doğrudan ulaştığı illerle değil Hürriyet 
internetle de turizme katkısını sürdürüyor. Teşekkürlerimizle. 

Nermin TOKDEMİR 
 
Yanıt: Yeniliklere açık bir turizm altyapısının varlığını, zamanın bilinen söylemlerini tekrar etmek 
yerine gelişim ve verimlilik alanına yönlendiren turizmcilerimizin ilgisini temsil eden değerli 
okurumuza teşekkür etmek istiyorum. Daha çok okura ulaşabilmek bizleri de mutlu kılacaktır. 
Hürriyet Ankara'nın turizme önemli katkı sağladığını da bir kez daha tespit etmiş olduk. 
Köşemize gösterilen ilgiyi ziyaretçilerini daha verimli ve kaliteli hizmet vererek artırmak isteyen 
turizmcilerin varlığı olarak yorumluyor ve sonuçta turiste yansıyacağını düşünüyoruz.   
Okurumuzun ilgisini çeken Turizmde Kentler/Bölgelerarası Bütünleşme/Birleşme olarak 
özetlediğimiz yapılanma, rekabet ortamında birlikte büyümek; imkânları tasarruf ilkelerinin ışığında 
ortaklaşa değerlendirmek anlamında bölgesel planlama, yatırım, işletme ve pazarlama alanlarında 
kullanılabilecek bir süreçtir.   
Arazi ve mekân kullanımında tekrarları önleyerek işletmelerde atıl bölümler bırakmak yerine, gelir 
getirici kullanımlara daha çok yer vermek, ortak ihtiyaçları bu amaçla yapılmış tesislerde 
karşılamaktan başlayıp komşu kentlerin birbirlerini ziyaretine kadar uzanan bir yapılanma ve 
yönetişim anlayışıdır. Bu anlayışın 2023 Turizm Stratejisi kapsamında temel hareket noktalarından 
biri olması da sivil toplum kuruluşları olarak bizleri güçlendirmektedir.  
Bu anlayışın yeni turizm yatırım alanları planlamasında toplantı, eğlence, alış-veriş gibi imkânları 
otellerde daha sınırlı tutup yakın yerleşimlerde ortak amaçlı işletmelerle sağlamak, büyük kongre 
merkezleri olan illerimizde de tüm otellerde kongre salonları yapılması yerine, bu yatırımların çevre 
illerle birlikte kullanılacağı bir yapılanma için kurulması mümkündür.   
GAP İdaresi, Havza Kalkınma Birlikleri (Yeşilırmak, Kelkit, Menderes gibi) şeklindeki oluşumlarla ve 
Kalkınma Ajansları ile işbirliği de bu alanda değerlendirilebilecek imkânlardır.   
Bölgesel ulaşım noktaları (gar, havaalanı gibi) yoluyla da en yakın ulaşım ve konaklama noktası ile 
sağlanacak bağlantı, bir başlangıçtır. Yüksek Hızlı Tren nedeniyle Eskişehir'i ve Esenboğa (Anadolu) 
Havaalanı nedeniyle de Ankara'yı bu anlamda örnek gösterebiliriz.   
Kent ve bölgelerarası işbirliği ortamının gelişimi, yerel yönetimlerin yönetişim (yani yönetimin 
bölgedeki kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmesi, dileklerini uygulanabilir kılması) ilkeleri 
kapsamında bir araya gelmesi yoluyla olacaktır.   
TÜROFED olarak kendimizi şanslı saydığımız bir husus da yerel seçimlerden önce tüm belediye 
başkan adaylarımızın turizmle ilgili hedefleri olduğunu tespit etmemizdi. Bu bağlamda turizmle ilgili 
kişi ve kuruluşların yanında, yerel yönetimlerle de işbirliğine hazır olduğumuzu yinelemek isterim. 
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