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 Ankara  
 
Özgünlük ve yenilik aranıyor 
 
 
2023 Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında “iç turizmde 
toplumun farklı kesimlerine uygun kalite ve fiyatta turistik ürün 
alternatiflerinin sunulması” ve “ulusal, bölgesel ve yerel 
ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve 
pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerine başlanması” ilkeleri yer almaktadır. 
 

Eylem Planı da bu ilkelere bağlı olarak 2007 yılından başlamak üzere 2 yılda tamamlanması öngörülen 
faaliyetleri içermektedir.  
Seyahat ekonomisinin çeşitli prensipleri ile de uyumlu bu ilkelerin uygulamaya geçebilmesinin ve 
yörelerimizin hazırladığı tanıtım faaliyetlerinin piyasaya birer ürün halinde sunulmasında fark ettiğim 
eksikliğin yerel seyahat acenteleri aracılığı ile mümkün olabileceğini düşünmekteyim. 
 
Emeklilere yönelik hizmet 
 
Son yıllarda çeşitli kentlerin tanıtım toplantılarına katılmakta; Ankara’da yapılan tanıtım günlerini ziyaret 
etmekteyim. Gerçekten çok güzel ürünlerin, ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek tarihi ve kültürel değerlerin 
varlığını her seferinde bir kez daha görmekten de mutlu olmaktayım. Her ilimizde bir seyahat acentesi 
kurulması kentin arz imkanlarının tanımlanması, ürün haline getirilmesi ve çeşitli ortamlarda talep 
sahiplerine sunulmasında kolaylıklar sağlayacaktır. Bu şekilde oluşturulmuş seyahat paketleri fuarlarda ve 
kente gelenlerin gezilecek görülecek yerleri seçmelerinde büyük kolaylık sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin 
ve kalkınma ajanslarının öncülüğünde, KOBİ olarak kuruluş ve ilk tesis giderlerinin karşılanması ve mekan 
sağlanması gibi desteklerle kurulacak seyahat acenteleri işletmelerin ve kentin ekonomisine olumlu 
katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda emeklilere yönelik uzun süreli kalış imkanları, toplantı 
organizasyonları, büyük projeler (NABUCCO gibi) için hizmetler, yöresel özelliklere bağlı iklim ve sağlık 
imkanlarının yer alacağı paket programlar sunulabilecektir. 
Bu yolla her ilimizde nitelikli konaklama imkanlarının geliştirilmesini öngören prensip desteklenmiş olacak; 
yörede çevreden gelebilecek talebe göre sunulabilecek imkanlar da yatırımcılara iletilebilecektir. Söz gelimi 
Ankara’nın diplomasi ağırlıklı özelliği nedeniyle çevresinde yeni bir golf alanı oluşturulmasını gündeme 
getirilebilir. Bilindiği üzere Ankara Golf Kulübü olan ilk kentlerimizdendir. 
 
Gezilen değil kalınan yerler 
 
Çeşitli yörelerimize düzenlenen tanıtım turlarının katılan seyahat acentelerine ve kentteki turizm 
işletmelerine sağladığı katkının devamı açısından yerel irtibatı kuracak temsilcilerin de varlığı mutlaka 
yararlı olacaktır.  
Bilindiği gibi sürdürebilir turizmin temeli olan yerel girişimler ülke ekonomisinin gelişimi için de büyük 
önem taşıyor ve desteği hak ediyorlar. Arz merkezlerinden satış merkezlerine uzanan bir zincir 
kurulduğunda dağıtılan tanıtım malzemelerindeki bilgilerin birer ürün halinde talep edilmesi ve 
satılabilmesi daha kolay olacaktır. Ayrıca tatil ve yöre broşürlerinin hazırlanmasında gezilen değil, kalınan 
yerleşimler oluşturmaya yönelik yeni ilkeler kapsamında yörenin iklim, atmosfer, su yapısı, kentsel 
yerleşim ve yaşam gibi özelliklerinin yer almaya başlaması da yerel teşebbüsün varlığına duyulan ihtiyacı 
artırmaktadır.  
Söz gelimi tatil amaçlı gezi ilanlarının yanında Ankara’nın, İstanbul’un, çeşitli kentlerimizin konu 
alınmasını; Van kahvaltısı, Şanlıurfa sıra geceleri gibi özel programların da sunulmasını; TÜROFED 
tarafından desteklenen EMITT gibi fuarlar ziyaret edilirken hemen alınabilecek paket programlar üzerinde 
çalışılmasını öneriyoruz. Ramazan ve diğer dinler açısından yeni açılımlar yaşanan inanç turizmi 
kapsamında da yerel acenteler yöresel ve genel anlamda farklı programlar sunabileceklerdir. HÜRRİYET 
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