MINISTER KULTURY I TURYSTKI PROFESOR NUMAN KURTULMUŞ
NAKREŚLA SWOJĄ WIZJĘ STARTEGII
MIĘDZYKULTUROWY DIALOG WYMIANY POMYSŁÓW I WARTOŚCI Z ROSNĄCEJ GLOBALNEJ
TURYSTYKI KLUCZEM DO ULEPSZENIA RELACJI POMIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI
(Sierpień 2017) Nowy Minister Kultury i Turystyki Republiki
Tureckiej prof. Numan Kurtulmuş ogłosił swoją wizję
dotyczącą wzrostu liczby podróży do Turcji i rozwoju
turystyki jako narzędzia do poprawy relacji między krajami
i kulturami.
Ponieważ sytuacja turystyki Turcji w 2017 roku zaczęła
ulegać poprawie, prof. Numan Kurtulmuş postawił za cel
sprowadzenie do Turcji do 2023 roku 50 milionów turystów.
Podczas gdy oczekuje się, że osiągnięcie tego celu przyniesie
50 miliardów wpływu gospodarczego, Kurtulmuş mówi, że
najbardziej wartościowym rezultatem wzrostu turystki jest
zbudowanie
podstawy
do
stworzenia
silniejszej
międzynarodowej społeczności poprzez dzielenie się
pomysłami i wartościami pomiędzy kulturami.
Jeżeli chodzi o wyznaczone cele, Turcja poczyniła już w tym roku znaczące postępy. W ciągu
pierwszych 6 miesięcy w turystyce odnotowano 14,05% wzrost oraz 43-procentowy wzrost
w czerwcu 2017 r. w porównaniu do czerwca zeszłego roku.
Także walory turystyczne Turcji znalazły uznanie wśród Komitetu Światowego Dziedzictwa
UNESCO, który w 2017 roku wpisał ruiny starożytnego miasta Afrodyzja na Listę Światowego
Dziedzictwa, a The New York Times umieścił wyspę Bozcaada położona na Morzu Egejskim na
liście “Top 52 Places to Visit” — miejsc, które trzeba odwiedzić w 2017r.
Minister ponadto dodaje: „Turcja jest jednym z najbardziej różnorodnych miejsc na świecie,
z bogatą historią, przeszłością archeologiczną i kuchnią. Jej tereny ciągnące się od Morza

Śródziemnego do Morza Czarnego są zróżnicowane geograficznie. Sztuka i kultura rozwija się tu
od wieków i wciąż stoi na czele współczesnej innowacji”.
„Zapraszam podróżników z całego świata do odkrycia piękna naszego kraju, czy to nowego
obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - Afrodyzji, czy wyspy Bozcaada,
którą The New York Times nazwał „sposobem na spokojne przyjrzenie się Turcji”. Przy tak wielu
zróżnicowanych cechach połączonych z turecką historią gościnności, w dziejach tysiącleci
cywilizacji, które uczyniły ten kraj swoim domem, mamy potencjał do wzbogacania naszej
międzynarodowej społeczności poprzez kulturową dyplomację” – mówi Minister Kultury
i Turystyki Republiki Tureckiej, prof. Numan Kurtulmuş.
Więcej informacji na stronie: www.hometurkey.com.
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