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Türkiye tanıtımında bir hata daha mı yapıyor?
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Kulaklarıma inanamadım. Türkiye'nin Avrupa ve 

Amerika'daki tanıtımı bu sefer de Almanya'da yerle ik bir 

Alman firmasına teslim edilecekmi .

Henüz el sıkı ılmamı  olmakla birlikte teyit için 

görü tü üm, ismini yazmayaca ıma söz verdi im Turizm 

Bakanlı ı'nın bir üst düzey bürokratı "Teberru etmi

durum yok. Tüm imza a amaları henüz tamamlandı"

diyerek, duruma açıklık getirdi. 

Bu arada, düzeltmeden geçemeyece im, üst düzey 

bürokrat meydana çıkmı , gerçekle mi  anlamındaki

teberrüz kelimesi yerine ba ı ta bulunmak anlamına

gelen teberruyu kullandı. AKP ile birlikte Ankara 

koridorlarında Osmanlıca kelimeler kullanmak revaçta 

ya, bilip bilmeden herkes modaya uygun davranıyor. 

Neyse, biz dönelim konumuza... 

Dünya küresel köy oldu diyoruz demesine de bu köy 

durumu her ko ulda geçerli olmamalı.

21 milyon turist getiren, 18 milyar dolar gelir sa layan 

(geçen yılın rakamları) turizm sektörünün tanıtımını

yapmak için fazlasıyla bu ülkeyi tanımak gerekiyor. 

Kaldı ki, Türkiye'nin özellikle Avrupa'da lobisi için 

turizm göz ardı edilemez bir fırsat kapısı.

Avrupa ülkelerindeki Türkiye'yi tanımama veya yanlı

tanıma nedeniyle olu an önyargıları kırmak için turizm 

en etkili silahlardan. Bu hayati konuyu bir Alman 

firmasına teslim etmek ne kadar do ru takdirlerinize 

bırakıyorum. Alman firması i inin erbabı olabilir ama bu 

da yeterli de il. 

Turizm Bakanlı ı'ndaki üst düzey bürokrat "E it artlar 

altında Türk firmasını tercih ederseniz. artlar e it de ilse 

tercihiniz farklı olabilir. Ke ke Seçici Kurul iyiler 

arasında zorlansaydı" eklinde görü lerini de verdi. 

imdi kalkıp koskoca Türkiye'nin çok önemli tanıtım

i ini "Elimiz mahkûmdu" diye vermenin de anlamı yok. 

Tanıtım için ihale, hep ekim sonu, kasım ayı ba ında

yapılırdı. Geçen yıl tanıtımdan sorumlu Türk firması,

büyük stratejik hatalar yapınca yeni yıl için tanıtım

ihalesi bu sene 31 A ustos'ta açıldı. Dolayısıyla 'kötülerin 

içinden birini seçmenin' zorunlulu u yok. Vakit varken 

yeni ihale yapılabilir. 

AB konusu yan gelip yatılacak konu de il

Ba bakan Erdo an, ABD yolunda 'AB konusunda ipe un 

sermediklerini, Ali Babacan'a talimat verdi ini, her ayın

bir haftasını bir AB ülkesinde geçirece ini, ayda bir de 

Brüksel'e u rayaca ını' söylemi .

Çok ükür. Müzakerelerin ba lamasının birinci yılında

ba müzakereci Ali Babacan'a bu talimatın verilmesi de 

bir a ama. 

AB çatısına giren ülkelerin ba müzakerecileri, bir yıl

boyunca i  dünyasının düzenledi i toplantılara gelip, 

tecrübelerini payla mı tı. Hepsi aynı eyleri söylüyordu: 

"Sizi yıldırmaya çalı acaklar, yılmayın. Brüksel'de 

kendinizi çok iyi anlatın." 

Biz ne yaptık? Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu 

görü ülmeden 10 gün önce, bazı milletvekilleri heyetler 

halinde Brüksel'e 'lobi' yapmaya gitti. Bir sene oturup, 

son on günde yapılan lobinin sonucunu da çıkan raporda 

gördük.

Genel bir yanılgı da var: Tüm AB'yi tek sesmi  gibi 

algılıyoruz. Açık Toplum Enstitüsü'nün deste iyle Berlin 

merkezli Avrupa stikrar Giri imi (ESI), Türkiye'ye en 

fazla 'kar ı duran' Hollanda, Avusturya, Almanya, Fransa 

ve Danimarka'nın 'Türkiye tutumu ve bu ülkelerdeki 

farklı kesimlerin dü ünce yapılarını' ara tırıyor. Geçen 

aylarda Hollanda ve Avusturya sonuçları açıklanmı tı:

Hollanda Türkiye hakkında bilgili, Avusturya ise bilgi 

dayana ına oturmayan önyargıya sahip. Bu hafta içinde 

de Almanya sonuçları kamuoyuyla payla ılacak. 

Turizmde bir yıl kaybettik 

Elbette geçen yıl hem turist sayısı hem de döviz geliri 

açısından rakamlar iyiydi. Kaybetti imiz bir yıl tanıtımda 

oldu.

Geçen yıl tanıtımdan sorumlu olan firma, Türkiye'nin 

kalburüstü reklam irketlerinden biri olmasına ra men 

büyük stratejik hatalar yaptı. Türkiye, tanıtımda talya, 

spanya, Yunanistan'la rekabet etmesi gerekirken, 

Tunus'la, Mısır'la ve Akdeniz'e sahili olan di er Kuzey 

Afrika ülkeleriyle aynı kefeye koydu. Kullandı ı

'Akdeniz ve daha fazlası' sloganının Avrupalı bir tur 

operatörünün sloganından 'bire bir esinlenme' olması bir 

yana Türkiye'ye dar gelen 'Akdeniz' gömle ini giydirdi. 

Oysa Türkiye'nin zenginli i Anadolu kültürüyle 

Akdeniz'den çok fazla. 


