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 Ankara  
 
 
Cumhuriyet kazanımdır 
 
 
“CUMHURİYET Bayramı halkın daha çok katılabileceği ortamlarda 
gerçek bir bayram ortamında kutlanmalı ve yaşanmalıdır.” 

Bu sözler Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay'a ait. Sayın Bakan 
Ankara'da TÜROFED Yönetimi olarak TBMM Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin ve 
milletvekillerimizle birlikte izlemekten mutlu olduğumuz Cumhuriyet Bayramı 

Konseri sırasında bu anlayışla tüm ülkede 60 muhtelif yerde kutlama programları yapıldığını da yukarıdaki 
sözlerine ekledi. Ayrıca bir bayram hediyesi olarak değerlendirdiğim bir başka müjdeyi de Sayın Bakan'dan bir 
kez daha duymuş olduk. Bu Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kendi sesinin ve çok sayıda filmin gerçek, 
net kayıtlarla izlenebilir hale getirilmesi konusunda Bakanlık olarak gerçekleştirilen projeydi. Restorasyon 
çalışmaları tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılan görüntülerin geniş hali Bakanlığın web sitesi belgesel.gov.tr 
adresinde bulunmaktadır. 
 

Turizmde ilk adımlar 
Sayın Bakan'ın açıklamalarını siz sayın okurlarımıza paylaşmak ve sizleri de bu programlarda Cumhuriyet 
coşkusunu yaşamaya davet etmek istedim. 
Yüz yaşına yaklaşan cumhuriyetimizin her alanda olduğu gibi turizm için de bir kazanım olduğunu 
düşünüyorum. Cumhuriyetimizin ilk sivil toplum kuruluşu bugünkü turizm yapımızın temelini oluşturan Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu'dur. Uluslararası tanıtımın önemi dikkate alınarak Atatürk'ün emri ile kurulan 
kulübe Cumhuriyetin ilanından sonra yapılacak turizm amaçlı ilk uluslararası kongre için Dolmabahçe Sarayı 
tahsis edilmiştir. Kongreden sonra kulüp Türkiye'nin ilk tanıtıcı yayınlarını da hazırlamıştır. Bu başlangıç tüm 
turizmcilerin dünya ölçüsünün üzerinde bir başarı ile gerçekleştirdikleri çağdaş ağırlama ve ülkedeki çağdaş 
yaşam ortamında kamu ve özel sektör işbirliği ile sürdürülmektedir. 
Cumhuriyet, Türkiye'nin başarı ile yaşadığı bir çağdaşlaşma sürecidir. Bu süreçte kendini en iyi ifade eden 
sektörlerden birinin 150 yıla varan tarih ile turizm olduğunu açıklamaktan mutlu oluyorum. Cumhuriyetin 
kazanımlarının sağladığı bir ortamda çalışan turizm sektörünün ülkenin dünyada söz sahibi olmasına da önemli 
katkıları olduğunu ifade etmek isterim. 
 

Hedefler belirlendi 
Cumhuriyetin 90.yaşını Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın ellinci kuruluş yılını birlikte kutlayacağız. 
Cumhuriyetimizin, kuruluşunu izleyen yıllardan itibaren ülkeye kazandırdığı her imkan, turizmin gelişimi için de 
bir kazanım sağlamıştır. Bugün Anadolu topraklarının 12 bin yıllık kültürel mirasını, Anadolu'dan dünyaya 
yayılan düşünce birikimlerini turizm yoluyla değerlendiren bakanlığın bünyesinde cumhuriyetin çağdaş 
dünyaya açılımı olarak kabul edilen kurumlar yer alıyor. Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanan 
Türkiye'de hedeflerini belirlemiş bir turizm sektörü var.  
Sağlanan bu ortamı ekonomiye katkı olarak kullanmaya hazır bir turizm sektörü ve yeni imkanları ortaya 
çıkarmak konusunda yarışan bir yönetim anlayışı var. Yüzüncü yıla varırken bir kültür ve turizm seferberliği 
içindeyiz. Turizmin ve kültürün sadece kişilerin bazı yerleri ziyaretinden ibaret olmadığı, yörenin toplumsal ve 
ekonomik yaşamına da katkıda bulunacak faaliyetlerin tümünü ifade eden yeni bir anlayışın oluşmasına 
uzanacağını görüyoruz. Bu nedenle de son yıllarda illerimizin turizmin kültür ekonomilerinin paydaşı olmasını 
sağlayıcı çalışmalara verdiği önemi olarak takdirle karşılıyor; katkıda bulunuyoruz.Hürriyet  
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