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“Sen, ne güzel bulursun gezsen Ana-
dolu’yu” diyordu şair, şimdi ülkemi-
zin kentleri, büyük kentlere gelerek 
kültürel ve tarihi zenginliklerini 
“Tanıtım Günleri” afişleri, sergileri 
ve diğer etkinliklerle tanıtmaya ça-
lışmaktalar. Büyük ses getiren bu 
tanıtım günleri her yıl yenilenerek 
yapılmalıdır.

Bu sergilerin ilkini İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü olarak 1983 yılın-
da, Ankara Atatürk Kültür merkezin-
de, Ankara’nın yirmi dört ilçesinde 
bulunan tarihi ve kültürel zenginliği 
etkin ve yaygın bir şekilde toplumla 
yakından tanıştırmak amacıyla baş-
latmıştım. Türkiye’ye örnek oldu. 
Diğer iller önce Anakara’da sonra da 
İstanbul’da tanıtım günleri yapmaya 
başladılar.

Ankara ve İstanbul’da, birer hafta 
arayla kentleri tanıtım günleri dü-
zenlenmekte ve toplum büyük bir 
ilgi, sevgi ve dikkatle bu sergileri iz-
lemekte. Ayrıca Anadolu’nun kırsal 
kesimlerinden büyük kentlere göç 

eden aileler de doğdukları yerlerin 
kültürel zenginliğini bir kez daha ge-
zip görerek hasret gidermekteler.

Dış ve iç turizme büyük katkıları 
olan bu etkinlikler, ülkemizin tanı-
tımına büyük katkılar sağlamakta. 
Bu sergiler, zengin ve renkli halk 
kültürümüzü, halkımızla buluştu-
rup kaynaştırarak gurur ve mutluluk 
kaynağı olmakta. Tanıma, tanıtma 
ve koruma külltürü gelişmektedir.

UNESCO’nun amaçlarından birisi 
olan “Kültürel ulaşım” projesi, in-
sanları ve toplumları buluşturarak 
ve kaynaştırarak dünya barışına 
katkı sağlamaktır. Bu evrensel pro-
jenin ülkkemizde uygulama alanına 
geçirilmesi de anlamlı ve yararlı ol-
muştur.

Yerelden ulusal ve evrensele ulaş-
mak çok zor bir süreçtir. Bu süreci 
anlamak, geliştirmek ve hızlandır-
mak için herkes üzerine düşeni yap-
malıdır.

Kapadokya’ya, İhlara’ya, Adıya-
man’a, Pamukkale’ye, Ağrıya, Pa-
landöken’e, Uludağ’a, Erciyes’e ve 
üikemize büyük bir açık hava müzesi 
niteliği kazandıran, tarihi özelliklere 
ve doğal güzelliklere gerekli değeri 
vermeliyiz.

Kentlerimizin tanııtım sergilerinde 
en çok ilgi gören geleneksel el sa-
natlarımızın ve yerel mutfaklarımı-
zın kıymetini bilmeliyiz. İç ve dış tu-
rizm açısından da önceliği ve önemi 
bulunan bu değerlerimiz korunmalı, 
geliştirilmeli ve tanııtılmalıdır. Kül-
türel değerlere gölge düşürülme-
melidir. Bilgiyle ve bilinçle yapılacak 
yerel, ulusal ve uluslar arası her et-
kinlik, ülkemiz adına olumlu imajlar 
yaratacak ve kazanan ülkemiz ola-
caktır.

Bu konularda yerel ve kamusal alan-
da görev yapan tüm yöneticilere, 
üniversitelere, eğitim kurumlarına,-
sivil toplum örgütlerine ve halkımı-
za ayrı ayrı sormluluklar ve görevler 
düşmekte.
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