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 Ankara  
 

 
 

Sürdürülebilir turizmin belirleyicisi çocuklar 
 
 
 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) İkinci Başkanı ve Anadolu Turizm 
İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Seçim Aydın, turizmde sürdürülebilirliğin 
belirleyicileri arasında çocukların da yer aldığını söylüyor.  
 

DÜN 90’ıncı yıldönümünü kutladığımız TBMM’nin açılışından Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 
yılına kadar olan asırlık Cumhuriyet tarihinin pek çok sayfasını, daha yakından tanıma fırsatını bulacağız. 
Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 90’ıncı kez 
kutlarken bu birikimin Anadolu’da yeni gezi programlarına ilham olması dileğini de sizlerle paylaşmak istedim. 
Özellikle çocuklarımızla birlikte olacağımız gezilerin gelecekte ülkesini daha iyi tanıyan; doğa, kent, tarih sevgisi 
ve kültürü   ile yetişecek bir nesil oluşmasına katkı sağlayacağını, çocuklarımızın böyle bir ortamda daha mutlu 
olacağını, Anadolu’nun 800 bin kilometrekarelik bir alanda sakladığı 12 bin yıllık uygarlıkların ve Anadolu’da 
oluşmuş bilim ve sanat ortamının tanınması açısından çocuklarımıza yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum.  
Çocukların tatil kararlarının verilmesindeki belirleyici olduğu düşüncesi tüm turizm piyasasında kabul görmekte, 
tesisler tatil etkinliklerini çocukların unutamayacağı programlarla zenginleştirmektedir. 
Günümüzde, turizmde sürdürülebilirliğin belirleyicileri arasında çocuklar da yer almaktadır. Her şey dâhil 
sistemini bu açıdan da en iyi değerlendiren Türkiye, anketlerde en yüksek dereceleri çocuk dostu ülke 
kategorisinde almaktadır. Tatil programlarını seçen ailelerin acentelere çocuklarıyla birlikte geldiğine, paketlerin 
çocukların zevklerine göre seçildiğine tanık olan satış elemanları, ataerkil aile yerine kullanılmaya başlayan 
“Çocukerkil” aile kavramının turizmde ileri seviyede olduğunu ifade ediyor.  
Toplumların gelişmesinin çekirdeğini oluşturan çocuklara verilen önem açısından 23 Nisan’da dünya çocuklarını 
bir araya getirerek uyguladığı programla örnek ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin aynı programı kendi 
çocuklarımız için de geliştirmesini öneriyorum. Ülkelerine mutlu ve güzel anılarla dönen çocuklar, tatil yeri 
seçiminde aile üzerinde etkili oluyor. Kararlarını kendi başına verebilecek yaşa geldiklerinde de seçimlerini bu 
yönde kullanıyorlar. 
Türkiye tümüyle bir açık hava müzesi, kültürler ülkesi; her kentimizden yetişen bir değer var. Sözgelimi 2023’e 
kadar tüm illerin katılacağı bir programla çocuklarımız Türkiye’nin tümünü tanıyabilsin. Onlara “Tatili hak ettiniz” 
mesajı ile birlikte “Haydi kültüre”, “Haydi sanata” kavramlarını da birlikte vermekte geleceğimiz açısından büyük 
yararlar var. Ankara ise bu anlamda yaşanması, bilinmesi ve görülmesi gereken, tarihimize tanıklık edebilecek 
pek çok değere sahip. 
Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bu yıl Turizm Haftası nedeniyle düzenlediği Ankara gezisinin alışılmış 
birkaç noktadan ibaret olmadığını gösteren zengin programının örnek alınmasını istiyorum. Devlet konuklarına 
da Ankara ve İstanbul’un dışında, başka illerimizi içeren değişik programlar sunulabileceğini düşünüyorum. 
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