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ERTUĞRUL GÜNAY’A FAHRİ DOKTORA 
2011 yılını Antalya’da yapılan Turizm Değerlendirme Kurulu 
çalışmaları ile uğurlarken;sektöre destek geleneğini devam 
ettiren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başarısını kanıtlamış bir 
turizm camiasının varlığını büyük bir gururla yaşadık.Hedeflerin 
dünya ölçüsünde ki başarılarla ifade edildiği bu dönem tanıtım 
alanında örnek alınan çalışmaların yerindeliği yanında; tüm 
ülkeye yayılmakta olan yatırımların doğru yönlendirilmesi ile de 

kendini kanıtlayacaktır. 
Turizm yatırımlarının büyük bir başarı ile sürdüğü Anadolu 10 milyonu aşan turist sayısı ile de şimdiye 
kadar bilinen turizm bölgelerimizle de boy ölçüşür bir nitelik kazanmıştır.Sayın Bakanımızın da verdiği 
büyük destekle kültür ve kültüre bağlı ekonomiler,Anadolu’nun belirleyici niteliği haline gelmiştir.Bu,  
Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’A verilen Fahri  Doktorluk unvanlarının haklılığını ve doğruluğunu 
da bir kez daha ortaya koymaktadır.  
Gelecek,turizm fuarlarında en iyi şekilde temsil edilen ülkemizin,Kültür Fuarlarında da yerini alması 
zamanının geldiğini işaret etmektedir.Turizm Fuarlarının başarısı içinde kültüre yer ayrılması ile 
birlikte, yeterli birikim ve kapasiteye ulaşan,kültürel değerlerimizle Çin,Almanya, Avusturya, İngiltere 
ve Amerika’da düzenlenmekte olan Kültür Fuarlarında da, yerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. 
Dünya Kültürel Miras listesindeki eserlerimiz,oluşturulan Alan Yönetimleri,sokak ve kent 
iyileştirmeleri,müzelerdeki yenilikler bu görüşümüzü destekleyen,geliştirilebilecek veriler arasındadır. 
Ankara’da yapılması planlanan büyük müze alanı içinde de, uluslararası anlamda bir kültür fuarı 
düzenlenebilir.Dünya çapında bir gelişim anlayışı ile planlanacak Ankara Kültür Fuarı, emsallerinden 
farklı bir yapıya kavuşma ve ITB Berlin,Moskova gibi bir geleceğe,Çin’deki Shenzhen Kültür ve Viyana 
Çağdaş Sanatlar Fuarları ile birlikte, dünya çapında bir marka olma şansına sahip olacaktır.  
2012 Dünyada yaşanacak beklenmeyen gelişmelere açık bir yıl olarak tanımlanmasına rağmen,bu 
gelişmeleri,beklenen sonuçları ile olumlu bir hale çevirme yeteneğini kazanmış olan sektörümüzün, 
başarı çizgisini devam ettireceğine inanıyorum.Bu inancım, Tanıtma Genel Müdürümüzün bütün 
öngörüleri kapsayan, cesaret veren,uzun yılların birikimlerini değerlendirerek,uygulamaya aktaran 
açıklamalarından destek alıyor.Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğümüz ise,gezgin olarak sizlerin; 
işletmeci olarak da bizlerin çalışmalarını kolaylaştıracak, önlemler geliştirmektedir.Anadolu’da Devam 
etmekte olan turizm yatırımları,işletmeye açıldığında,halen binden fazla otelle verilen hizmetin 
çeşitliliği ve çehresi daha da farklı olacaktır.Bizleri turizm merkezlerine ulaştıran turistik yolların, 
oralarda yaşamımızı kolaylaştıran altyapıların gerçekleşmesi ve Kentlerimizde kültürel etkinlikleri 
izleyebileceğimiz imkanlarla donatılmış,Kültür Merkezleri de,Genel Müdürlüğümüzün övgüye değer 
çalışmaları arasında,önemli bir yer tutmaktadır.    
ATİD olarak 2012 için farklı gelişmelerin içinde olacağız.Bizi bu hedeflere 5 yıl önce yaptırdığımız bir 
çalışmanın verileri taşıdı.Bakanlığımızın destekleri ile yenilemeyi düşündüğümüz çalışmayla 
gelişmeleri izlerken,elde edeceğimiz yeni veriler de,kültür ekonomileri alanındaki çalışmalarımıza 
destek oluşturacaktır. 
Esirgemediğiniz ilginizin devam edeceği,tatillerinizin kültürle değer kazanacağı,Mutlu Yıllar diliyorum. 
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