
H.R.Y.: Türkiye Turizm Tarihi Araştırması Sözlü Tarih 
projesi kapsamında Kültür ve Turizm eski Bakanı Sa-
yın Mükerrem Taşçıoğlu ile görüşüyoruz. Efendim, hoş 
geldiniz.

M.T.: Hoş bulduk. Sizde hoş geldiniz.

H.R.Y.: Efendim, nerede, ne zaman doğdunuz? Nasıl bir 
çevrede büyüdünüz? Bize kendinizi birazcık tanıtır mı-
sınız?

M.T.: Vallahi neredeyse tarihi bir eser olmaya başla-
dık. Biraz şakayla karışık söylüyorum ama gerçeğin 
kendisi. Çünkü doğum tarihim 1926, 88 civarındayız. 
Allaha çok şükür, lütfedildi bize bu yaşa kadar getirdi. 
Bizde ona layık olmaya, onun dışında milletimize la-
yık olmaya çalıştık. Kültür turizm bakanlığımızda bu 
çabamız içersinde bir evreyi ifade eder. Sizde bu mü-
nasebetle, özellikle oraya ışık tutmak maksadıyla gel-
miş olmanızdan ben bahtiyarlık duyuyorum. Güzel bir 
hizmet yapıyorsunuz. Başarılar dilerim. Ben elimden 
geldiğince size kendi bilgilerimi aktarmaya çalışaca-
ğım. 1926 doğumlu ama üç yaşında İstanbul’a gelmi-
şim. Ve bu yaşıma kadar buradayım. Aslen Sivaslıyız. 
Yani yedi nesil sayabiliyoruz. Sivaslı bir aile, torunla-
rının, torunlarının torunu oluyoruz netice itibariyle. 
Babam bir hakimdi, 43 sene hizmet etti. 59’da vefat 
etti. Annem 86 yaşındaydı, bundan 10 sene evvel 
vefat etti. Şimdi ben torun sahibiyim ve okumaktan, 
dinlemekten başka bir çabanın içerisinde değilim. Al-
lah eksik etmesin onlarda bir hayli yer işgal ediyor. 

Günlerimiz boş değil. Genel hatlarıyla sağlık prob-
lemlerimizin dışında uğraşım bu. Çok renkli bir ha-
yatım oldu da, onu anti parantez söyleyeyim ta genç-
lik yıllarımda gençlik hareketlerine, yeni adı öğrenci 
eski adı talebe federasyonu dediğimiz ve o tarihlerde, 
partiler o kadar ön planda değil de talebe hareketleri 
dediğimiz hareketler ön plandaydı. Onların içinde bu-
lundum. Teknik Üniversite’de talebe birliği başkanlı-
ğı yaptım. Uluslararası teşkilatlarda temsilci olarak 
görev aldım. Ama en tat aldığım hayatta, en iftiharla 
diyeyim, göğsümü kabartarak ifade edebileceğim ya-
şam parçam Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. O başka 
bir atmosfer, başka bir hizmet dalıdır. Topluma bire-
bir 24 saat hizmet vermenin heyecanı ve bunu da size 
sağlayan bakanlık gibi bir görev unutulmaz anılarla 
doludur. Sektör itibariyle tabii bildiğiniz üzere turizm 
Japonya’dan Amerika’ya kadar hepsini içerir. İşbirliği 
bahis konusudur. Uluslararası bir çalışma sektörüdür. 
Yaygınama bizim ayrıcalığımız eğer illa var mı, başka 
turizm bakanlığı yapmış olan kimselerden derseniz 
ben, Turgut Özal gibi, turizme candan inanmış, daha 
başbakan olmadan evvel Devlet Planlama Müsteşar-
lığı gibi, devletin benim her zaman ifade ettiğim la-
boratuarında çalışmış, konularını iyi bilen birisinin, 
turizmi iyi kavramış olan birisinin yanı başında, bu 
turizme hizmet vermiş olmaktan, iyi meyveler topla-
dık, iyi tohumlar attık gözüküyor. Bugünleri özel ola-
rak ifade edeyim, benim senede üç milyar turisti celb 
edebilme hedefim bugün 30 milyar olmuştur. Biz ve 

385

Mükerrem TAŞÇIOĞLU

Görüşen : H. Rafet YÜNCÜ
Deşifre Eden : Fikret TOPCU
Süre : 2 saat 1 dakika 19 saniye
Yer : Sarıyer, İstanbul
Tarih : 22 Aralık 2013
Kısaltmalar :
M. T. : Mükerrem TAŞÇIOĞLU
H. R. Y. : Hilmi Rafet YÜNCÜ

Mükerrem TAŞÇIOĞLU:
1926 yılında Sivas’da doğdu. Üç yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Liseyi, Galatasaray Lisesi’nde 
okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Liege Devlet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdi. TCK 
Genel Müdür Müşavirliği, Ulaştırma Bakanlığı Planlama Dairesi Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Özel 
Müşavirliği, Serbest İnşaat Mühendisliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII. ve XVIII. Dönem Sivas Mil-
letvekilliği, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.


