
“Kastamonu 

keşfedilmeyi 
bekliyor

Turizm Bülteni
Karadeniz

Sinop Valisi Köksal Şakalar Sin-op’un turizmin her dalında söz sahibi olabilecek kapasitede 
olduğunu söyledi. 12’de

Trabzon Valisi Yücel Yavuz Trabzon ve Karadeniz Bölgesi’nin  rahat bir nefes almak isteyenler için eşsiz bir liman olduğunu söyledi.. 6’da

“Çok iyi bir sezon 
geçirdik, daha da iyi olacağız!”

“Karadeniz’in çağdaş 
kenti ORDU’ya bekleriz!”

Ordu Valisi 
Seddar YAVUZ, 

Ordu’nun bir 
cazibe merkezi 

konumuna geldiğini ifade 
etti.8’de

GİZEMLİ ŞEHİR: SİNOP 
TÜRKİYENİN EN KUZEY UCUNDAKİ

Yıl:1    Sayı:1    1 Kasım 2018

“Amasya’yı görmediyseniz, en güzelini görmediniz demektir”

Sayfa 13’te

Sayfa 16’daSayfa 15’te

Sayfa 11’de

Sayfa 17’de

“Gümüşhane’yi butik şehir yapmaya çalışıyoruz”

Gümüşhane Valisi Okay  Memiş, Gümüşhane’nin turizmi ve özellikleri ile ilgili olarak Karadeniz Turizm Bülteni’ne bir açıklama yaptı.14’te

ÇORUM 6000 YILLIK GEÇMİŞ İLE BİR MÜZEYİ ANDIRIYOR

“Karabük,eşsiz 
bir coğrafya!..”

“Rize’de çaydan sonra turizm gelir!”
Kanuna göre Ekstra 
işçi nasıl çalıştırılmalı

Turizm sezonun sezon-larındave otellerin konak-lama yada organizasyon yoğunluğu olduğu anlar-da başvurduğumuz personel çözümü ekstracılar. 18’de

“BİRLİKTE BİR BÜTÜN OLDUK”

2014 yılı Ocak  Ayı’nda bölge turizmcileri ve turistik kuruluş yönet-icileri tarafından kuruldu. Zonguldak’tan Rize’ye kadar bölgedeki profesyonel yöneticiler ve marka otellerle bir araya gelinerek Fed-erasyonun (TUROFED) da desteği ile yapılanmasını tamamladı. 3’te

“Karadeniz, ülke 
turizminde ana 
destinasyonlardan 
biri olacak !’”

TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman AYIK Karadeniz’in  ülke turizminde ana destinasyonlardan biri olacağını belirtti.  2’de

Kültür ve Turizm Bakaný Meh-met Ersoy bütün bakanlýklar, devlet kurumlarý ve devlet þir-ketlerini tek bir koordinasyon altýnda, tek sesli hale getire-ceklerini, gereksiz yere birkaç iþ yapmak yerine toplu halde etkin bir tanýtým politikasý geliþtireceklerini söyledi. 19’da

Tanıtımda tek seslilik 
ve yapay zeka dönemi

HEDEFE 
ULAŞACAĞIZ

Sayfa 10’da

SAMSUN’A 
DAVET

Samsun Valisi 
Osman Kaymak 

Samsun’un 
Turizmin her çeşidine imkân verdiğini belirterek 

herkesi, Samsun’u keşfetmeye ve görmeye davet etti.
4’te

Kitle turisti 681 Dolar, Arap turist 2 bin 340 Dolar harcýyor
TTSO Baþkaný M. Suat Hacýsalihoðlu, “Turistlerin kalýþ süresinin 8 güne yaklaþmasý, kiþi baþý har-cadýklarý paranýn 2 bin 300 dolarý geçmesi çok önemli. Bölge ekonomisine ciddi þekilde katký saðlýyorlar.  Buraya gelen turistlerin memnuniyet düzeyini artýrdýðýmýz sürece bizleri tavsiye etme oranlarý da artacaktýr. Bu nedenle  onlarý mem-nun ederek buradan göndermeliyiz” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak

Trabzon Valisi Yücel Yavuz

Ordu ValisiSeddar Yavuz

Sinop ValisiKöksal Şakalar

Amasya Valisi Dr. Osman Varol

Gümüşhane Valisi Okay MemişKastamonu ValisiYaşar Karadeniz
Çorum Valisi Necmeddin Kılıç

Karabük Valisi
Kemal Çeber

Rize ValisiErdoğan Bektaş

Giresun ValisiHarun Sarıfakıoğulları

İş Baş Müfettişi

KATİD Başkanı Murat TOKTAŞ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet ERSOY

Osman AYIK 
TÜROFED Yönetim 

Kurulu Baþkaný

TUROYD Turizm Profesyonelleri ile 
Turizm akademisyenlerini buluþturdu

TUROYD ve Turizm Akademisyenleri toplantýsý CVK Park Bosphorus Hotel’de yapýldý. 5’te

Samsun’da 22-25 Kasým’da gerçekleþecek olan TÜYAP Samsun 3. Gýda Fuarý,  marka-laþma yolunda emin adýmlarla büyüyor. 2’de

TÜYAP Samsun 3. Gýda Fuarý, 22-25 Kasým’da kapýlarýný açýyor



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen “SAMSUN 3. GIDA FUARI” kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörlerinden olan gıda sektörü; üretim değeri, istihdama sağladığı katkı ve ihracat performansı bakımından ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye’nin en verimli ovaları arasında olan Çarşamba ve Bafra Ovaları, Samsun’un hem tarım hem de gıda sektöründe önemli rol oynuyor. Limana olan yakınlığı ve coğrafik avantajı nedeniyle gıda toptancılarının gözde şehirlerinden biri olan Samsun, 22-25 Kasım 2018 tarihleri arasında  TÜYAP Samsun 3. Gıda Fuarı’nda, gıda sektörünün temsilcilerini TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde bir araya getiriyor. TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, 22-25 Kasım’da gerçekleşecek Samsun 3. Gıda 

Fuarı hakkında özel açıklamalarda bulundu. 
HEDEF YENİ PAZARLAR Samsun 3. Gıda Fuarı’nın Anado-lu’daki tek gıda ihtisas fuarı olma özelliğini taşıdığını belirten Oğuzhan 

Çamaş, ‘’TÜYAP olarak Anadolu’da sadece Samsun’da Gıda İhtisas Fuarı yapıyoruz. Fuarımızda, gıda fabri-kaları, büyük toptancılar, büyük distribütörler stant açıyor. Hedef kitle toplu tüketim noktaları ve toptan mal almak isteyen firmalardır. Amacımız, firmaların toptan alım satım yapma-larını, yeni firmaların yeni ürünlerle ve teknolojilerle buluşmalarını ve fabrikaların yeni pazarlara ulaşmasını sağlamaktır.’’ dedi. 
PROFESYONEL BİR İHTİSAS FUARI Fuarın tam bir profesyonel ihtisas fuarı olacağını belirten Çamaş, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda katılımcı firmalar ile birlikte kol kola verdik. Bu yıl daha güzel bir fuar olacak. Fuarımızın ulusallaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız fuarın sadece sayı ve metre kare olarak büyümesi değil. Nitelik olarak da büyümesidir. Ulusallaşmadan son-

ra, uluslararası olmak için çalışacağız. Uzun ve meşakkatli bu yolda da emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyo-rum” diye konuştu.  
EDT VE HOREKA FUARI Fuarın aynı zamanda gıda teknolojile-ri yönü olduğunu da sözlerine ekleyen Çamaş, “Bu fuar aslında ev dışı tüke-tim (EDT) ve otel, restoran ve kafe-terya yani HOREKA ekipmanlarının da yer aldığı bir fuardır. Endüstriyel mutfak, otel ve kafeteryaların masa üstü ekipmanları dediğimiz tabaklar, çatal-bıçaklar, tuzluklar gibi ürün-ler ve hijyen ekipmanları satışını gerçekleştiren firmalar fuarda yerini alıyor. Bu da tam bir ihtisas fuarı olduğumuzu kanıtlıyor” dedi. Fuarın bir de eğitim yönü olduğunu kaydeden Çamaş, “Fuarda madalyalı aşçılar, genç aşçılara work shoplar düzenliyor. Ayrıca büyük otel, büyük restoran, fast food zincirlerinin aşçı 

başlarını ve Aşçılar Federasyonu’nu çağırdık. Değerli aşçılar show ve sunumlar yapacaklardır.” dedi. 
STANT AÇANLAR ÇOK MEMNUN Çamaş ‘’Geçtiğimiz yıl yaptığımız an-ketlerin sonuçlarına göre katılımcı fir-maların yüzde 91 oranında memnun olduklarını gördük. Firmalarımızın yurtiçi ve yurtdışı yeni pazarlara ulaştıklarını öğrendik. Geçen sene fuara katılan firmaların çoğu bu sene de fuarda yerlerini alacak. Bu anlam-da çok mutluyuz.” dedi. Girişin ücretsiz olduğu ‘Samsun 3. Gıda İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı’  22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında 10.00- 20.00, 25 Kasım 2018 günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecektir. Fuar hakkında daha detaylı bilgi için www.gidafuarisamsun.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Karadeniz Turizm Bülteni
KATÝD Aylýk Yayýn Organý Para ile Satılmaz
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Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
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“ Bu gazete, basýn meslek ilkelerine  

uymaya söz vermiþtir!”

Dünya’da turizm sektöründeki hýzlý büyüme, Türkiye’de de özellikle 1980’li yýllardan bu yana kendini göstermektedir. Tür-kiye’nin en büyük avantajý; rekabet ettiðimiz ülkelere kýyasla iyi bir fiyat/hizmet performansýna sahip olmasý, yaþanan tüm olumsuz þartlara raðmen hizmet kalitesinden ödün vermemem-iz, yarýþýlmaz misafirperverliðimiz ve büyük tur operatörleriyle uzun yýllara dayalý olan iliþkilerimizdir. 
 Tarihi, kültürel yapýsý ve doðal güzel-likleriyle zengin ülkemiz, günümüze kadar bu özelliklerini koruyabilmiþ ender turizm merkezlerinden biridir. Ayrýca, dört mevsimin yaþanabildiði, temiz denizleri, kumsallarý, kaplýcalarý, kayak merkezleri ve eþsiz lezzetlere 

sahip mutfak kültürüyle de ayrýcalýklý bir ülkedir.  
 Bilindiði üzere, ülkemizde yerli ve yabancý turistlerin en çok yöneldiði alan kýyý kesimleridir. Güney Ege ve Batý Akdeniz yabancý turistlerin daha çok tercih ettiði kýyýlar iken, mavi ve yeþilin bir arada olduðu ancak denize girme ve güneþlenme süresinin diðer kýyýlarýmýza oranla daha kýsa olduðu Marmara ve Karadeniz kýyýlarýmýzý daha çok yerli turistlerimizin tercih ettiði gözlemlenmektedir.  
 Bu kapsamda, Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelini, yeþilin her bir tonunu görebileceðimiz çeþitli bitki ve aðaçlardan meydana gelen doðal güzelliðin oluþturduðunu görüyoruz. Bununla birlikte, yaylacýlýk ise bölgen-

in son yýllarda geliþen turizm faali-yetlerindendir. 
 2000 yýlýnda UNESCO Dünya Mirasý Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Sümela Manastýrý, Doðu Karadeniz Bölgesi’nde turistlerin ilk olarak ziyaret etmek istediði yerler arasýndadýr.  Yerli ve yabancý turistler tarafýndan ilgi gören manastýr, bölgeye gelen zi-yaretçilere trekking, rafting, cip safari,  dað bisikleti, kampçýlýk ve zipline gibi farklý deneyimlerin de yaþanmasý, bölgeye daha fazla turistin çekilmesi-nin yanýnda turizmden de ciddi bir pay alýnmasýna olanak saðlamaktadýr. 
 Son yýllarda baþta Doðu Karadeniz Bölgesi olmak üzere, Körfez ülkel-erinden gelen Arap turist sayýsýndaki artýþ, özellikle yaz aylarýnda otel ve 

pansiyonlar % 100 doluluk oranlarýna ulaþýrken, gayrimenkul satýþlarýnda da artan bir ivme kazanmasýna olanak saðlamýþtýr.  Bölgeye gelen turistler-in; Trabzon, Rize, Ordu ve Samsun illerimizde yaylalar baþta olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarý ziyaret ederek, kent merkezlerinde alýþveriþ yapmasý bölge ekonomisinin geliþme-sinde büyük rol oynamaktadýr. 
 Yaylalarýn ve doðal güzelliklerin yaný sýra; Trabzon Havalimaný ile Or-

du-Giresun Havalimaný’nýn hizmete girmesi, Yeþil Yol projesinin tama-mlanmasý, turizm faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve tanýtým kampany-alarýnýn arttýrýlmasýyla, bölgenin ülke turizminde ana destinasyonlardan biri olacaðýna tüm sektör olarak yürekten inanýyoruz. 
 Bu vesile ile, derginizin yayýn hayatýn-da baþarýlar diler, emeði geçen herkesi tebrik ederim.

“Karadeniz, ülke turizminde ana 
destinasyonlardan biri olacak !’”

Osman AYIK 
TÜROFED Yönetim Kurulu Baþkaný

Dünya’da olduðu gibi Türkiye’de de en hýzlý büyüyen, yarattýðý katma deðer ile geliþmekte olan ülkelerin ekonomileri için önemli hale gelen turizm, ülke ekonomilerinin karþýlaþtýðý ulusal ve uluslararasý ekonomik sorunlarýn çözülmesini saðlayan öncü sektör özelliðini taþýmaktadýr. 

HABER

Gıda sektörü markaları 3. kez Tüyap Samsun Gıda Fuarı’nda buluşuyor
Samsun’da 22-25 Kasım’da gerçekleşecek olan TÜYAP Samsun 3. Gıda Fuarı, Türkiye’nin sayılı gıda ihtisas fuarlarından birisi olarak, markalaşma yolunda emin adımlarla büyüyor.

162 odalý Radisson Blu Trabzon kapýlarýný açtý
Lüks otel markasý Radisson Blu, en yeni otelinin  Trabzon’da açýldýðýný duyurdu.

Toplam 162 odalý otel, þehrin tarihi kalbi sayýlan Boztepe’deki konumundan muhteþem Karad-eniz manzaralarý sunuyor.
Radisson Hotel Group Orta Doðu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý Tim Cordon, açýlýþla ilgili olarak þöyle konuþtu: “Trabzon’da ilk RadissonBlu otelimizi açmaktan ve ikonik otel markamýzýn varlýðýný Türkiye’nin kuzeydoðu kýyý þeridinde geniþlet-mekten mutluluk duyuyoruz. Radisson Blu’nun Avrupa’nýn en büyük lüks otel markasý olarak mükemmel bir konumda olmasý da bize memnuniyet veriyor. 
Radisson Blu Hotel, Trabzon Genel Müdürü Mehmet Keser þunlarý söyledi:

“Ýlk misafirlerimize yeni otelim-izde hoþ geldiniz demeyi ve onlara “Yes I Can” sloganlý ünlü misafir-perverliðimizi yaþatmayý heyecan-la bekliyoruz. Otelimiz, Trab-zon’un kültürünün ve tarihinin en iyi yönlerini keþfetmek için ideal bir ortam saðlamanýn yaný sýra muhteþem Karadeniz man-zaralarý da sunmak için mükem-mel bir konumda bulunuyor. Misafirlerimiz, iþine tutkuyla baðlý ekibimizin hizmetleriyle Trabzon’da unutulmaz bir konak-lama deneyimi yaþayacaklarýndan emin olabilirler.”
Türkiye’de 21 otelle faaliyetlerini sürdüren Radisson Hotel Group, dünya çapýndaki çok sayýda des-tinasyonda 1.400 otelden oluþan bir portföye sahip bulunuyor.

TÜYAP Samsun Bölge Müdürü 
Oğuzhan ÇAMAŞ

Turizm Bülteni
Karadeniz
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Kısa sürede 18 ilde 187 üye kuruluşla bölgenin ve ülkemizin en etkin derneklerinden biri haline geldi.Turizmi ve turizm yatırımlarını geliştirmek, turis-tleri bölgeye çekmek, bölgeyi ve bölgedeki turistik kurum ve kuruluşların tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kurulan Derneğin kurucu  başkanı ve ha-len başkanlığını yapan Murat Toktaş ile bir söyleşi gerçekleştirdik:,KATİD in kuruluşu nasıl oldu biraz anlatırmısınız?Bölgedeki meslektaşlarımız olsun federasyon yetkil-ileri olsun çok uzun zamandır Karadeniz bölgesinde böyle bir yapılanma gerektiği konusunu konuşuyor benimle sık sık paylaşıyorlardı. Fakat işlerin yoğun-luğundan böyle bir çalışmaya girmek istemedim. Başka şekilde bunun yürütülmesini sağlayacak çalıştık ama olmadı. En son 2013 yılı sonlarına doğru bu günkü federasyon başkanımız Osman Ayık Bey ve Federasyon yetkilileri ile Samsun’da bir görüşme yaptık ve bizde ‘tamam!’ dedik bu işe soyunduk.Bölge çok büyük ve kendi içinde farklı dinamikleri var.Ne kadar zamanda bölgedeki yapılanmayı tamamladınız ?Kısa sürede Zonguldak’tan Rize’ye kadar bölgedeki profesyonel yöneticiler ve marka otellerle bir araya geldik. 2013’ ün eylül ayında başladık ve aralık ayında ilk yapılanmayı bitirdik. Bu çalışmalardan TÜROFED başkanımız Osman Bey de her zaman yanımızda oldu. Dediğiniz gibi, dinamikler çok farklı, illerin bir birlerine bakışı farklı, turizm öncelikleri ve çeşitliliği de farklı. Lakin biz bu farklı yapılarla bir araya gelerek bakış açımızı genişlettik ve birlikte bir bütün olduğumuzu gördük. İlk başlarda zorlansak da şimdi pazıl tamamlandı. Bildiğim kadarı ile Karadeniz bölgesini kapsayan başka sektörlerde böyle bir aktif yapı yok. Buda bizi ayrıca gururlandırıyor. Dışardan bakıldığında çok eski köklü bir STK gibi görünüyor ama faaliyetlerinize 2014 Ocak ayında 

başladınız. Bu algıyı neye bağlıyorsunuz.İlk başladığımız zaman bir söylemimiz vardı “Biz tabela STK sı olmayacağız” diye, öylede oldu.Üyelerimiz yani yol arkadaşlarımızlabirlikte çok hızlı yol aldık. Yaptığımızçalışmalar çok uzun yılların sonucu gibi algılanıyor hâlbuki bu sene 4. Yılımızı kutluyoruz. Bu algıyı da güzel işler yaptığımızın, üretken olduğumuzun bir göstergesi gibi gördüğümüzden dolayı bizde mutlu oluyoruz.Bu 4 yıl içinde neler yaptığınızı özetleyebilirmisiniz?Derneğimiz kurulduktan sonra Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED in Karadeniz bölge derneği oldu, Turizm bakanlığa müracaat ettik ve gerekli kriterlere sahip olduğumuz için akredite olduk. Artık bölgede bakanlık çalışmalarını beraber yürütüyoruz, TOBB da turizm meclis üyesi olduk bölgemizi tem-sil ediyoruz, TÜSİAD turizm komisyonunda görev yapıyoruz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan 3. Turizm şurasında komisyon üyesi olarak bölgem-izi temsil ettik, sektörün orta ve uzun vadelipolitika-larını diğer aktörlerle birlikte belirledik.Bunların dışında sayısız ulusal platformda bölgemizi temsil ettik. Sektörle ilgili bölgemizde 100 lerce kişi-ye eğitim verdik, Bölge illerimizin turizm çalışma-larına katılarak destek olduk. Buna benzer birçok faaliyetimiz oldu.Sizce KATİD yapması gerekenleri yaptı?Kesinlikle hayır. Daha yolun başındayız yapacak çok projemiz var. Yaptığımız çalışmalar ve ürettiklerim-izle kendimizi kabullendirdik. Şimdi bazı alışkan-lıkları değiştirmeye çalışıyoruz. İllerde Kamu ile ortak hareket etme kültürünü mutlaka oturtmamız lazım eski alışkanlıkları kırmamız gerekiyor. En azından bölgede destinasyonpazarlamasını söylemde oturttuk şimdi bunu eyleme dökmemiz lazım. Ayrı-ca tanıtım çalışmalarını illerde tek elden yönetecek bir sistemi oturtmak istiyoruz. Anlayacağınız daha çok yolumuz var.
Son olarak neler söylemek istersiniz?Güzel şeyler yapıp farklı bir ajandanız olmadığında bu mesleğe gönül verip bu sektör için çalıştığınızda mutlaka karşılığını alıyorsunuz, emekleriniz boşa gitmiyor. Bölgenize ve sektörünüze katkı sağlamış oluyorsunuz. KATİD güzel bir başlangıç yaptı, daha da güzellerini yapacak.

Sevgili Dostlar,
Bir kısmımız bölgemizde otelci, acenteci, 

turizm gönüllüsü ya da şehrin yöneticisi 
olarak sektöre hizmet veriyoruz. Hepimiz 
bölgemiz turizmini geliştirmek için fedakârca 
çalışıyoruz. 

Biz de bölgedeki çalışmalara katkı sağlamak, 
sektörü ve çalışmaları bir çatı altında toplamak 
için Federasyon başkanımız Osman Ayık beyin 
ve meslektaşlarımızın destekleri ile kısa adı 
KATİD olan Karadeniz Turistik İşletmeciler 
Derneği’ni kurduk.

Yola çıktığımızda gördük ki bu konuda bir 
ihtiyaç ve bizden de büyük bir beklenti var. 
Yol arkadaşlarımızla daha büyük heyecan 
ile bölgedeki meslektaşlarımızla çalışmalara 
başladık. 

İstedik ki;
Önce sektördeki aktörler birbirlerini tanısın  

    ve hep birlikte hareket edelim,
Sorunlarımızı taleplerimizi ilgili kurumlara  

    taşıyıp çözümler arayalım,
Kamu ile ortak hareket etme kültürünü  

    başlatalım,
Destinasyon pazarlamasını öne çıkaralım, 

 

    Eğitim ve tanıtım çalışmaları yapalım.
   
  Tabela Derneği Olmadık , Bölgeyi 
  Turizm Masasına taşıdık 
   Üyelerimizin desteği ile kısa sürede önemli 
yol aldık. Daha ilk aylarımızda Otelcilerin 
çatı örgütü olan TÜROFED’ in bölge derneği 
olduk, sonra  derneğimizi bakanlık nezdinde 
akredite ettik, TOBB ve TÜSİAD’ ın turizm 
çalışmalarında yer alarak bölgemizi  temsil 
eder hale geldik, Cumhurbaşkanlığı himayel-
erinde gerçekleşen 3. Turizm şurasında 
komisyon üyesi olarak yer aldık. Buna benzer 
birçok ulusal platformda bölgemizin turizm 
çalışmalarını ve taleplerini dile getirdik. Artık 
Karadeniz Bölgesi de sektör masasında yerini 
almış oldu.
   Sektörün Gazetesi 
   Turizm alanında bütün bölgeyi kapsayan bir 
yayın organı eksikliğini kapatmak ve sesimizi 
daha fazla duyurmak istedik.

İstedik ki bölge illeri birbirlerinin yapmış 
olduğu çalışmalarından ve sorunlarından 
haberdar olsun. Bölgede güzel bir sinerji 
yakalansın. İller bir birini tetiklesin.

Şimdi dağıtım ağı çok geniş, aylık 
yayınlanacak bir turizm bülteni ile camiaya 
gönül veren dostlarımızla buluşuyoruz.

Bu gazetenin sahibi bütün otelciler, 
acenteciler, yerel yönetimler ve bu işe gönül 
vermiş profesyonel yada amatör turizmci 
dostlarımızdır. 

Biz KATİD olarak sadece aracıyız, 
gazetenin sahibi değiliz, bu yolda hep birlikte 
yürüyeceğiz.

Daha büyük hayallerimiz var
Murat TOKTAŞKATİD Başkanı“BİRLİKTE BİR 

BÜTÜN OLDUK”

“Farklı yapılarla bir araya gelerek bakış açımızı genişlettik”

2014 yılı Ocak  Ayı’nda bölge turizmcileri ve turistik kuruluş yöneticileri tarafından ku-ruldu. Zonguldak’tan Rize’ye kadar bölgedeki profesyonel yöneticiler ve marka otellerle bir araya gelinerek Federasyonun (TUROFED) da desteği ile yapılanmasını tamamladı.

Murat TOKTAŞ KATİD Başkanı

HABER
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Turizm dinlence-eðlence kavramlarýný içerse de, insanlarýn farklý kültürleri tanýmalarýný ve sosyalleþmelerini saðlamýþtýr. Sürekli geliþimi hedefleyen ve þehrin kalkýnmasýna katký saðlayan sektörlerin baþýnda gelir. “Bacasýz sanayi” örneði yapýlan en doðru betimlemedir.
Peki Samsun olarak biz turizm’de hangi noktadayýz? Samsun’un Karadeniz’in en büyük metropol þehri olmasý, Asya ve Avrupa transit yolu üzerinde bulunmasý, ayný zamanda da hava, deniz, demir ve karayolu larak 4 farklý ulaþým aðýnýn aktif olarak kullanýyor olmasý þehre dinamizm katýyor.
Tarihi zenginlikleri ,doðal güzellikleri ve termal kaynaklarý gibi bir çok önemli özelliði bünyesinde barýndýrýyor.
Zira turizmde henüz arzu ettiðimiz noktada maalesef deðiliz.Aslýnda kimlik belirleme noktasýna odaklanmamýz gerekiyor.
Turizmden daha fazla pay almalý ve uluslararasý bilinirliðimizi arttýrmalýyýz.
Samsun denildiði zaman akla ilk gelen “Ýlkadým Þehri, Kurtuluþ Þehri, Güneþin doðduðu þehir” iken son zamanlarda bunlara “Gençlik ve Spor Þehri” ’ni de ilave ettik.
271 kilometrelik sahil þeridine sahibiz, esasýnda bu bile baþlý baþýna bir deðerdir. Fakat, sahilimiz ya sanayi ya da kinci konutlar olarak deðerlendirilmiþ vaziyette. 
Yenilikçi stratejiler oluþturup, niteliksel bir anlayýþ ile turizm alt yapýsýný iyi analiz etmemiz gerekiyor.
Turizmin geliþmesi ile baðlantýlý olarak yeni iþ imkanlarý sunmalý ve bunlara kolay eriþim saðlamalýyýz. Özellikle turizm sektöründe “iþgücü niteliði” önem arzetmektedir.
Servis oryantasyonumuzu, memnuniyet ve kaliteli hizme todaklý biranlayýþ ile vermeliyiz.
Turizm denildiðinde akla ilk gelen 3S turizm (deniz,kum,güneþ)’e yönelik faaliyetler olsa da, coðrafyamýzýn bize sunduðu güzellikleri ve kaynaklarý iþleyip arz-talep dengesi ile strateji oluþturmamýz, sektöre hareketlilik kazandýracaktýr.
Turizmi 12 aya yaymak için turizmin diðer dallarýnda da çalýþmalar yapmak durumundayýz.
Dünya’da spor turizmi hýzla geliþiyor ve yapýlan istatistikleregöre ;spor turizmi ile gelen turist tatil için gelen turistten 3 katý daha fazla gelir býrakýyor.
Bu demek oluyor ki potansiyeli olan sporlar üzerine de aðýrlýk vermeliyiz.  
Golf ve futbol, spor turizmine en fazla katký saðlayan branþlar arasýnda gelir.
Buna ilerleyen zamanlarda tenis, paraþüt, doða sporlarý gibi branþlar da eklenecektir.
Samsun’da özellikle spor turizmi için alt yapýmýz mevcut. Geçtiðimiz sene yapýlan Ýþitme Engelliler Olimpiyatlarý (Deaflympic) ‘ný gözardý etmemek lazým. 
Bilhassa golf sahasýnýn 9 delikten, 18’e çýkarýlmasý da Samsun’un Golf Þehri olacaðýnýn teminatý olarak düþünülebilir. Baktýðýmýz zaman Samsun’un , diðer dallarda olduðu gibi spor turizmi bakýmýndan da herhangibir eksiði kesinlikle yok. 
Spor turizmi büyüyor ve pastadan pay alabilmek için de ülkeler kýyasýya yarýþýyor. 
Dünya Kupalarýnýn ülkeye gelirleri ve ülke tanýtýmýna katkýlarý gözardý edilemeyecek seviyedeyken, eðer, biz de Samsun olarak spor turizmine planlý ve ileri görüþlü adýmlarla beklenen noktalara taþýyabilirsek, turizmin 12 aya yayýlmasý için çok önemli bir adým atmýþ oluruz.

Samsun’da Turizm…
Savaþ TÜRKAY Garand Sheraton Hotel  Genel Müdürü
KATİD Yönetim Kurulu Üyesi

Turizm Türkiye’de ve dünyada sürekli gelişen ve gelişim gösterdiği bölgenin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayan bir sektör olarak her dönem üzerinde söz söylemeye değer bir konu olmuştur.
 Ülkeye sağladığı döviz girdisi, beraberinde birçok sek-törün gelişimine de katkıda bulunması, yeni istihdam alanları yaratması, gelişim maliyetlerinin nispeten daha az olması sektöre verilen önemi canlı tutmuştur. 
Özellikle şehrimizin de içerisinde yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde var olan Yayla Turizmi, Mağara Turizmi, Sağlık ve Termal Turizm, Kış Turizmi, Av Turizmi, Kongre Turizmi, Dağcılık Turizmi, Yat Turizmi, İnanç Turizmi, Akarsu-Rafting Turizmi, Su Altı Dalış,  Hava Sporları Turizmi gibi turizm çeşitleri ile farklı turistik deneyim fırsatlarına olanak tanımaktadır.
 Bu alternatifler içerisinde Doğa ve Kültür Turizmi olarak sayabileceğimiz faaliyetler Karadeniz Bölge-si’nin en önemli turizm potansiyelini oluşturmaktadır. Bozulmamış doğası ile yemyeşil ormanları, yaylaları, şelaleleri, dereleri ve yöre insanının doğal samimiyeti bölgeyi avantajlı kılmaktadır.
Tarihe tanıklık etmiş Bandırma Vapuru ve Gazi Müze-si gibi kültür varlıkları, Karadeniz’in tek kayak ve kış turizmi merkezi iddiasını taşıyan Lâdik Akdağ tesisleri, Havza Termal Turizm Merkezi, Bafra Kızılırmak Kuş Cenneti gibi turizm altyapısına sahip potansiyelleri-

yle yakın gelecekte kuzeyin turizm merkezi olmaya adaydır. 
Sağlık altyapısı ile çevre illerinin sağlık talebini karşılar durumda olması şehri, sağlık turizmi açısından da önemli bir üs konumuna yükseltmektedir. 
Bölgemizin turizm değerini yükselten diğer bir unsur olarak Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yer alan “Şa-hinkaya Kanyonu” dikkat çekmektedir. Altınkaya Baraj Gölü üzerinde yer alan ve Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu unvanını taşıyan “Şahinkaya Kanyonu” büyüleyici doğal güzelliği ile doyumsuz bir manzara keyfi sunmaktadır.  Kanyonun, Hitit dönemine kadar dayandığı ve altında eski bir şehrin bulunduğu da iddia edilmektedir. Turizm bölgesi ilan edilen bölge, bu özellikleri ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumdadır. Vezirköprü ilçesine 13 km uzaklıktaki  kanyonda doğa yürüyüşü, kano, tekne turu ve kamp yapılarak eşsiz güzelliğin tadı çıkarılabilirken; bölgeye turizm yatırımları yapılmaya devam edilmektedir.
İlimizde, Ladik Akdağ Turizm Merkezi, Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi (YeniMahalle Klavuz Orman Bölgesi), Havza Kaplıcalar Bölgesi İmaret Mahallesi Turizm Merkezi, Vezirköprü Turizm Merkezi, Bafra-Kolay Turizm Merkezi, Ayvacık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile 19 Mayıs 

Turizm Merkezi olmak üzere 7 adet Turizm Merkezi mevcuttur.
Son yıllarda körfez ülkelerinden Bölgemize yönelik yoğun bir ilgi var . Karadeniz Bölgesi ve Bölgenin incisi Samsun, gerek turizm gerekse yatırım imkânları potan-siyeliyle Arap turistler için önemli bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. 
Gelinen nokta sadece Samsun turizmi için değil ülke-miz turizmi içinde çok sevindirici ve gurur vericidir. Bu kapsamda Körfez ülkelerindeki turistleri bölgeye yön-lendirmek amacıyla  tanıtımlara ve onların daha rahat tatil yapmalarına yönelik hizmet kalitesinin artırılması ve altyapısının geliştirilmesine dönük stratejik yak-laşımlar sürdürülmelidir.
Turizm potansiyeli son derece yüksek olan şehrimizin, başka şehir ve ülkelerdeki insanların gelip görmek, gezmek isteyeceği donatılara sahip, turizm altyapısını hızla tamamlayan modern bir yaşam alanı sunmasıyla yaşanacak bir şehir olduğunu belirtmek isterim. 
Turistler sahip olduğu doğal güzelliklerini yerinde görmek ve huzuru bulmak için Samsun’a koşuyorlar. Bütün vatandaşlarımızı, doğaseverleri de bu güzellikleri görmek ve buralarda fotoğraflar çekmek, yürüyüş yapmak, dağ tırmanışları yapmak dahası turizmin her çeşidine imkân veren Samsun’u keşfetmeye ve görmeye davet ediyorum.

SAMSUN’A DAVET
Vali Osman Kaymak’tan

En basit şekilde ‘‘Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi’’ olarak tanımlanabilen turizm Türki-ye’de ve dünyada sürekli gelişen ve gelişim gösterdiği böl-genin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayan bir sektör olarak her dönem üzerinde söz söylemeye değer bir konu olmuştur.

Deniz, yaylalar, subasar ormanlar, kuş cen-
netleri, birbirinden güzel ve coşkun çağlayanlar, 
avlak alanlar, dağlar, yürüyüş ve kamp alanları, 
antik kalıntılar, kaplıcalar gibi pek çok unsuru 
bünyesinde taşıyan ender turistik alanlardan 
biridir.
Son zamanların en gözde yerlerinden biri olan 
Lâdik Akdağ Kayak merkezi kendi alanında old-
ukça büyük bir söz sahibi oldu. Bunun yanında 
her mevsim gezilip görülecek yerler arasında 
Kızılırmak Deltası, Kuş Cenneti, Salıpazarı 
Garpu Kalesi, Vezirköprü’deki Şahinkaya Kan-
yonu, Terme Miliç sahili ve Amazonları merak 
edenler açısından önemli bir gezi yeri olan Ak 
Göl ve Simenit Gölü, yine bu anlamda Batı 
Park’ta oluşturulan Amazon Adası, Amisos Te-
pesi, Meşe Tesisleri, hepsinden önemlisi Gazi 
Müzesi, Bandırma Gemi Müzesi, Ayvacık Baraj 
Gölü ve daha pekçok yer. 
Yine yazın tuz oranı çok düşük olan Karadeniz 
boyunca uzanan eşsiz sahillerimizdeki mavi 
bayraklı bölüm sayısı bu yıl 8’e çıkmıştır. 
Doyum olmaz doğasıyla yaylalarımız, her derde 
deva Lâdik ve Havza kaplıcalarımız her türden 
turistin ilgisini çekecek yerlerdendir.
Samsun’da her mevsim gerçekleştirilebilecek 
her tür turiste uygun çeşitlilikte turistik etkinlik 
vardır. Son birkaç yılda özellikle dört ve beş 

yıldızlı oteller konusunda ayrıca eğlence merke-
zleri konusunda büyük bir gelişme olmuştur. 
Toplam 7 turizm merkezimizde gerçekleştirilen 
iyileştirme ve geliştirme çalışma-
ları daha bu çalışmaların yapıldığı 
sıralarda meyvelerini vermiş, şim-
diden pek çok meraklının ilgisini 
çekmiştir. 
Var olan müzelerimizin yanı sıra 
Mübadele Müzesi, Kent Müzesi 
ve mağaralar gibi örneğine az 
rastlanır türden müzelerimizin 
de açılmış olması, yine dünyada 
bile az sayıda bulunan engellilere 
yönelik özel havuz ve deniz eğlence 
ve iyileştirme merkezi, yaylal-
arımızın yeniden keşfi, yeni yeni 
antik bölgelerin ortaya çıkarılması, 
sayısı şimdiden yüzü geçen yü-
zlerce yıllık ahşap camileri ve daha 
sayamadığımız pek çok şey turizm 
alanında hızlı adımlar atmamızı 
sağlamıştır.
Öncelikle Çakallı Kervansarayı, ahşap camil-
er, antik mezarlar ve ören yerleri gibi var olan 
değerlerimizin yeniden onarılarak hizmete 
açılması, Alaçam Konakları gibi sivil mimari 
örneklerinin onarılması, Vezirköprü’de sokak 

yenileme çalışmalarının hızlandırılması, yeni gezi yollarının planlanması, yeni turizm odak-larının oluşturulması ve yine var olan turizm seçeneklerimizin vurgulanarak insanların ilgisini çeker hale getirilmesi bizim son dönemde gerçekleştirdiğimiz ağırlıklı çalışmalarımız arasında yer almaktadır.
Samsunumuz sağlık, spor, yaz, kış, doğa, eko turizmin yanı sıra inanç turizmi noktasında da büyük bir öneme sahiptir.
Önümüzdeki 2019 yılı 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Atatürk’ün Samsuna çıkışının 100. Yılı kutlanacaktır. Aslında bu konudaki en önemli görev yerel girişimcilerimize ve turizme gönül vererek kendine meslek edinmiş yatırımcılarımı-za düşmektedir. Kentimizin çok daha yaratıcı, yeni ve kapsayıcı düşüncelere ihtiyacı olduğu düşüncesindeyiz. Elimizden geldiğince bu tür önerileri değerlendirmeye, çalışıyoruz. Konuk-larımızı Karadeniz’in merkezi sayılabilecek bu muhteşem ilimizde ağırlamaktan onur duyacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Konuklarımızı Samsun’da  ağırlamaktan onur duyarız
Samsun genel olarak gençlik kampları, kaplıca turizmi, yayla turizmi dağcılık ve doğa turizmi, kültür turizmi ve kuş gözlemciliği alanlarında yoğun olarak turist çekmektedir. 

SAMSUN

Samsun İl Kültür 
ve Turizm Müdürü
Adnan İPEKDAL

Samsun Valisi 
Osman Kaymak 
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KATÝD Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Toktaþ’a da Turizm Ödülü verildi. 
2016 yýlýnda Samsun’da oluþturulan çevre, tarih, kültür, turizm alanýnda çalýþmalar yapan ve 340 akademizyeni bünyesinde barrýndýran KATAP (Karadeniz Tarih Araþtýrmalarý ve Çevre Platformu) 2018 yýlý Çevre, Kültür, Tarih ve Turi,zm Onur Ödülleri gecesinde ödüller sahiplerini buldu.
Toplam 17 kategoride 32 kiþiye Onur Ödülü verilen gecede saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýn-dan bir konuþma yapan KATAP Baþkaný Þeref Aydýn, “ Çevre ve Kültür bizim varolma sebebi-mizdir. Tarih bizim hafýzamýz, belleðimizdir. Bu deðerlere sahip çýkmak ise misyonumuzdur. Kültürümüz ise samimidir.

Yeni nesillere geçmiþimizi, kültürel mirasýmýzý anlatýrken onlara ilk önce samimiyeti an-latmalýyýz. Kültürümüze ve tar-ihimize sahip çýkmak kimlik meslesidir. Bugün onur ödülü alan tüm kent katýlýmcýlarýnýn emeklerine, kente katkýlarý-na KATAP adýna teþekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeði geçen KATAP Yönetim Kurulu, akademik kurul ve danýþma kurulu üyeleri baþkanlarý ve sekretaryadi arkadaþlarýmýza, destek veren kurum ve kuru-luuþlara teþekkür ediyoruz. “dedi.
Daha sonra ödüller sahiplerine daðýtýldý. KATAP Turizm Ödülü kentin ve bölgenin turizm potan-siyelinin artýrýlmasý ve tanýtýl-masý, sürdürülebilir turizm al-anýndaki çalýþmalarý nedebniyle KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ’a verildi.

Samsunda faaliyet gösteren turizm bakanlığı belgeli tesislerin genel müdürleri, KATİD başkanı ve Tür-kiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu ÜyesiMurat Toktaş’ın ev sahipliğinde yazsezon kapanışı ve son gelişmeleri değerlendirdi.Anemon Samsun Hotel’de gerçekleşen toplantıya katılan Sam-sunlu otelciler yaz sezonunun iyi geçtiğini belirtirken, Ekim ayı itibari ile başlayacak olan iş sezonunda zorlanacaklarını öngörüyorlar.
KÖRFEZ PAZARI YÜZÜMÜZÜ 
GÜLDÜRDÜ Toplantıda konuşan KATİD Başkanı Murat Toktaş ” 2018 yılı yaz sezonu geçen yıla gören biraz daha iyi geçerken körfez pazarındaki hare-ketlilik otelcilerin yüzlerini güldürdü. Tahminimiz 2019 yılı körfez pazarı anlamından çok daha iyi geçecek. Bu olumlu artışın en önemli nedenleri uzun zamandır bu pazara yapılan çalışmalar ve ilk etapta Kuveyt den başlayan direk seferlerin etkisi büyük oldu. Temmuz ve ağustos aylarında otellerde 76.852 yerli, 7.827 yabancı turist ağırladık” Dedi.
KURDAKİ ARTIŞ MALİ-
YETLERİ ÇOK ARTTIRDIKurdaki aşırı yükselmenin maliyetleri artırdığını belirten KATİD başkanı ve Türki-ye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, “ Eskiye göre çok daha küçük kar marjları ile çalışan otellerbu gelişmelerden olum-suz etkilendi. Kurdaki artışlar 

bizim girdilerimizi direk etkiledi. En önemli gider kalemlerimiz olan elektrik ve doğal gazdaki artış ile yiyecek içecek ürünlerinde yaşanan fiyat artışı maliyetleri artırdı.Şuana kadar fiyatlarımıza bir yansıt-ma yapmadık ama bu şartlarda mut-laka bir fiyat ayarlaması yapmamız gerekecek aksi takdirde tesisleri ayakta tutmak zor olacak. Bu konuda dikkat edeceğimiz husus ise bize yansıyan maliyet artışlarının üstünde bir fiyat ayarlaması yapılmayacak. Bu konuda hiç tartışmasız mutabakata vardık.” Diye konuştu.Yeni başlayacak olan iş sezonu ile ilgili değerlendirmelerinde yapıldığı toplantıda önümüzdeki dönemde yapılaması gerekenler vealınması gereken tedbirler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

100. Yýl için Samsun Valiliði, Kültür ve Turizm Müdürlüðü, kamu ve sivil toplum kuruluþlarý özel hazýrlýklar yaparken, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn talimatý ile  Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Daire Baþkanlýðý yetkilileriyle de toplantý yapýlarak kutlamalarýn programý netleþtirilecek.Samsun Valisi Osman Kaymak Samsun Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda   katýlýmcýlara Milli mücadelenin 100. Yýlý olan 2019 yýlýnda Samsun’da düzenlenecek etkinliklerle ilgili çaðrýda bulunarak, bu kapsamda kurumlarýn yapacak 

olduklarý etkinliði planlayýp  Valiliðe bildirmelerini istedi. Kaymak, “Þöyle yapabilirsiniz; Biz kendi imkânlarýmýzla bu kadar etkinlik düzenleyebiliriz. Ama maddi olarak destek ve ödenek verildiði taktirde ilaveten bazý projeleri de gerçekleþtirebiliriz. Biz bu anlamda imkanlar ölçüsünde projelerinize destek oluruz. Etkinlikleri planlarken Samsun’u öne çýkaracak, ilimizi Dünya’ya tanýtacak  yönleriyle kalýcý etki yapacak projeler düþünmek faydalý olacaktýr. Her kurum kendi açýsýndan konuya bu yönüyle bakar-sa güzel sonuçlar alýrýz.” dedi.

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ ve KATÝD Yöne-tim Kurulu Üyesi Savaþ Türkay,  Samsun Valisi Osman Kaymak’ý ziyaret ederek 100. yýl kutlama-larý ile ilgili görüþtü.
Görüþmede,Murat Tok-taþ, zamanýn azaldýðýný belirterek Federasyon  Bölge Derneði KATÝD olarak  Samsun’da yapýlacak her türlü çalýþmada göreve hazýr olduklarýný söyledi.
Somut olarak da Türki-

ye Otelciler federasyonu Toplantýsýný 19 Mayýs’ta Samsun’ yapýlacaðýný söyledi.
Samsun Valisi Osman Kaymak’da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ,” 100 Yýl kutlamalarýný çok önem-siyoruz. Samsun’a ve 100.Yýlýn ruhuna uygun etkinlikler için tüm ku-rum ve kurluýþlara çaðrý-da bulunduk. KATÝD’in katkýda bulunma talebi ve ziyeretleri için teþek-kür ederim.” dedi.

KATAP Onur Ödülleri 
sahiplerini buldu

Karadeniz Tarih Araþtýrmalarý ve Çevre Platformu (KATAP) Samsun Park Ýnn Radison Hotel’de düzen-lediði törenle ONUR ÖDÜLLERÝ’ni sahiplerine verdi.

Samsunlu otelciler sezonu değerlendirdi

100. yıl çağrısı!
Atatürk’ün kurtuluþ meþalesini yaktýðý ve Samsun’a çýkýþýnýn 100. yýlý Samsun’da çok büyük etkinliklerle kutlanacak.

Vali’nin çaðrýsýna ilk cevap KATÝD’den
Samsun Valisi Osman Kaymak’ýn 100. Yýl kutlamalarý için kamu , STK ve Özel Sektöre yaptýðý katký çaðrýsýna ilk cevap KATÝD’den geldi.

SAMSUN

CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleþen toplantýya akademi-syenlerden Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Turizm Ýþlet-meciliði Bölümü Öðrt. Görevlisi Tolga Akagün, Özyeðin Üniversitesi Dekaný Prof.Dr.Teoman Alemdar, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. M. Onur Gülbahar, Yeni Yüzyýl Üniversitesi Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Bölüm Baþkaný Dr. Hü-seyin Altýnel, Akdeniz Üniversitesi Dekan Prof. Dr. Beykan Cizel,Okan Üniversitesi Dr. Demet Tüzünkan, Okan Üniversitesi Öðretim Görevli-si Yasemin Koçak,Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Kansu Geçer,  Marmara Üniversitesi Sosyal  Bilimler MYO Dekaný Prof. Dr. Ýclal 

Atilla, Ýstanbul Kültür Üniversitesi MYO Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Program Baþkaný Öðretim Görevlisi Pelin Fatma Tuna katýldý. 
TUROYD Yönetim Kurulu’ndan ise, Baþkan Ali Can Aksu, Halil Duru, Burçak Atak, Mert Okan, Serdar Balta, Murat Yumak, Orhan Gencelli, Aykut Bakay, Erdal Kur-tuluþ, Ertuðrul Uzak, Binali Kýlýç, Tarkan Akyüz katýlým saðladý.
Toplantýda,Turizmde istihdam ve kalifiye personeldeki güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri, akademsiyenlerin sektördeki mevcut durumu analizi,sorunlar ve çözüm önerileri,Turizm progfesyonelleri-nin akademik yapýdan talepleri ve akademisyenlerle profesyonellerin iþbirliði konularý konuþuldu.

TUROYD Turizm Profesyonelleri ile 
Turizm akademisyenlerini buluþturdu
TUROYD ve Turizm Akademisyenleri toplantýsý CVK Park Bosphorus Hotel’de yapýldý.
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Trabzon binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip, bölgenin aynı zamanda bir imparatorluk başkenti olarak tarihte ortaya çıkmış, Osmanlı döneminde vilayet merkezi olarak adlandırılmış, Tarihi İpek Yolu medeniyetinin önemli ticaret merkezlerinden ve kavşak merkezlerinden bir tanesi. Şu anda Trabzon bir tarih, kültür, medeniyet, sanat, ticaret şehri olarak  son yıllarda turizm ile de çok büyük bir ivme kazandı. 
TRABZON’UN % 60’A YAKINI 
GEÇİMİNİ TURİZMDEN SAĞLIYORŞehrin yaklaşık yüzde 60’a yakını turizmden geçimini sağlamış durumda. Turizm altyapısını, konaklama, tesisleşme, destinasyon olarak tamamlanmış illerden biriyiz.Bizim hedefimiz sadece Trabzon değil, tüm Karadeniz’i bütün bir destinasyon olarak planlayıp, Samsun’dan Sarp’a hatta arka tarafta Bayburt ve Gümüşhane’yi içine alan bir yapı ile birlikte planlamak ve bu potansiyeli tüm Karadeniz’e yaymaktır.
RİZE, GİRESUN, ORDU, 
GÜMÜŞHANE, BAYBURT’U

AYIRT ETMİYORUZ Amacımız,  ülkemize gelen turist sayısını artırmak ve elde ettiğimiz katma değeri halkımızın hizmetine sunmaktır. Trabzon bunları belki özelinde yola çıkarak yaparken diğer yan tarafımızdaki Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt’u kendimizden ayırt etmiyoruz. Hep birlikte bir bütün olarak bu planlamalarımızı yapmak ve bu potansiyeli de birlikte paylaşmaktır. Son yıllarda bölge halkımızın turizmden elde etmiş olduğu kazanımların yarattığı yatırımları da artırdı. Dolayısıyla ticaret odalarından kalkınma ajanslarına, valiliklerinden belediyelerine kadar tüm kamu kurumları ve özellikle sivil toplum kuruluşları bunun bir zorunluluk hatta gerçeklik olduğunu görerek ona göre hareket etmeye başladılar.Trabzon turizmi ve bölge turizmi açısından baktığımızda; geçen yıllara oranla her geçen yıl artan bir ivmemiz var. Bunu sürdürülebilir bir hale getirmemiz lazım. Bizim için asıl hedef memnuniyet odaklı çalışacak bir yapıyı kurmaktır. Memnuniyet de denetimle gerçekleşir. Eğer biz denetimi artırıp, hizmeti yükseltebilirsek bölgemize gelecek insanların hem sayısını hem kapasitesini hem de elde edilecek geliri artırabiliriz. 

Turizm konusunda bölge olarak en büyük ka-zancımız, bugüne kadar en büyük eksikliğimiz olarak ortaya çıkan, ‘birlikte hareket etme’ ol-gusuydu. Ve başta siyasi kurumlarımız olmak üzere sivil toplum örgütlerimizin de katkısıyla oluşturulan yapılar sayesinde bugün Karadeniz Bölgesi olarak birlikte hareket etmeyi öğrendik. 
Bu anlamda DOKA gibi bir kurumun kat-kısı yadsınamaz. Şehrimizin ve diğer bölge şehirlerinin valilikleri, belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ki özellikle burada Ticaret ve San-ayi Odamızın hakkını teslim etmek gerekiyor ve DOKA ile birlikte çıkılan yolda turizm adına çok önemli projeler ve faaliyetler hayata geçiril-irken bizler de oluşturduğumuz yeni oluşum-larla bu hareketliliğe biraz daha ivme sağlamayı amaç edindik.
KATİD olarak bizler de tıpkı Trabzon Ticaret Odası ve DOKA gibi bölgeyi bir bütün olarak ele alarak turizm konusunda bölgemizi birlikte harekete geçirerek, ‘kazanacaksak birlikte ka-zanalım’ düşüncesinden hareket ettik. 
Ve KATİD olarak da turizm sektöründe böl-gemize katkı sağlamak, işletmelerin sezonu en iyi ve kusursuz bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla kolları sıvadık. Belki kısa sayılabilecek bir zamanda da önemli faali-yetlere imza attık. Bunlar bizim belki ilk adım-

larımız ancak gelecek adına büyük umutlar taşıyan adımlar. Çünkü bizler eksiklerimizi göremezsek geleceğe net bakamayız;
Bu anlayıştan yola çıkarak, bizler hep şunu söyledik; Sadece tek bir şehir olarak tanıtım-lara ağırlık verilirse bundan kimse kazançlı çıkmaz.  Artık yerel bazda bakıldığında Trab-zon, Samsun, Ordu’da, Giresun’da turizmciler bir araya gelip sıkıntılarını ortaya koyup çözüm üretilebiliyor. Turizmde topyekün hareket etmek çok önemli. 

Turizm açısından önemli hususlardan birisi de; Turizmde çeşitlilik. Bu anlamda de tek pazara odaklanmak her zaman riski ve endişeyi de beraberinde taşır. Bizler de bu manada daha farklı neler yapılabilir konusunda turizm bileşenleri olarak fikir ve projelerimizle katkı koymak için çalışıyoruz. 
Bir başka önemli husus; Trabzon’a ve bölgem-ize çok önemli markalar yatırımlarıyla geliyor, bunlar güzel yatırımlar. Ancak bu yatırımların içeriğini doldurmak ve şehrin dinamiklerini harekete geçirmek gerekiyor.
Sadece otel yapmakla turist bir şehri tercih etmez. Trabzon’da ve bölgemizde destinasyon-ları ve geceleme sayısını artıracak alternati-fleri artırmak için kafa yormak gerekiyor. Bu anlamda özel sektör-devlet işbirliği de çok önemli. Yerel yöneticilere de bu konuda çok önemli görev düşüyor. 
Biz hizmet standartlarımızı yükselttikçe turist de bölgemize artarak gelmeye devam edece-klerdir. Karadeniz Bölgesi özellikle Orta Doğu turistleri için vazgeçilmezdir.

TRABZON VALİSİ YÜCEL YAVUZ:
“Çok iyi bir sezon geçirdik, 
daha da iyi olacağız!”

İlimiz ve bölgemiz şehir hayatının stresinden uzaklaşarak rahat bir nefes almak isteyenler için eşsiz bir liman olma özelliğine sahiptir. 

Berrak denizi, serin yaylaları, gölleri, sayısız tarihi camii, konak, hamam ve kaleleri, yöresel lezzetleri, ürünleri, modern alışveriş merkezleri ve bir çok coğrafi işaretli ürünüyle Trabzon ve bölgemiz son yıllarda tur-izm alanında büyük fırsatlar yakalamış ve bu fırsatları değerlendirme noktasında büyük atılımlar yapmıştır.
Ülkemizde yaşanan turizm hareketliliğinden, yüksek potansiyel ve altyapıya sahip olan Trabzon şehrimiz, bölgemizle birlikte bu durumdan daha da fazla istifade etmeli diye düşünüyoruz. Son yıllarda sürekli ve hızlı bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizin gözde kon-aklama merkezi haline ilimiz yine bölgemizle birlikte tam anlamıyla bir turizm cenneti olmalıdır. 
Turizmde yaşanan gelişim hizmet sek-törünü de bu manada muazzam derecede bilinçlendirdi. 
Tanıtım kampanyaları, uluslararası bazda yapılan fuarların ve ziyaretlerin neticesini alıyoruz. 
Bu yönüyle Trabzon şehri olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ve bölgesel çapta civar illerimizle birlikte turizmin en önemli katma değer oluşturan sektör old-uğunu da gördük. Taraflar da müthiş bir bilinçlenme var. Gelecek yıllara ilişkin olarak da çok daha iyi bir 

projeksiyonla olaya baktığımızı ifade ediyoruz.
Özellikle Sümela Manastırı’nın da restorasyonunun bitmesi ve hizmete açılması ile birlikte burada inanç turizminde burada muazzam bir gelişme olacak. Geçmişteki o süreçten çok daha ileri düzeyde olacağına ben inanıyorum. Bu nedenle ilgisi olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Hemen hemen her alanda çok iyiyiz, daha da iyi olacağız. O yönüyle teşekkür ediyorum. Kamu kurum ve kuruluşları olarak da en iyi seviyede, hem düzen-leme hem denetleme konusunda çok iyi bir sezon geçirdik, daha da iyi olacağına inanıyoruz. 
Turizm sektöründe hizmet sunan tüm birimler artık büyük bir motivasyon içerisinde olmalıdır. İşletmelerimiz en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmalı ve buraya gelen mis-afir dönüşte ‘seneye buraya geleceğim, arkadaşlarıma da söyleyeceğim’ diyerek yeniden ilimizi tercih etmesi sağlanmalıdır. Bunu için de gerekli yol ve yöntemler izlensin istiyoruz.

KATİD, bir sivil toplum kuruluşu olarak da turizm sektörünün desteklenmesi ve güçlenmesi açısından önemli bir rol ve misyon üstlenmiştir. Bu nedenle değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“Turizmde topyekün hareket 
etmek çok önemli!”

Geçtiğimiz yıllara oranla, son yıllarda Trabzon ve bölgemizde turizm anlamın-da önemli mesafe kat ettiğimizi söyle-mek mümkün. Belki bugün olmamız gereken yerde, çok daha önceden olmamız gerekiyordu. Ancak bazı olgu-ların farkına geç varmamız bu noktada ağır ilerlememize sebep olmuştur. 

Hedefimiz tüm Karadeniz

“Bizim hedefimiz sadece Trabzon değil, tüm Karadeniz’i bütün bir destinasyon olarak planlamak!”

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ali AYVAZOĞLU

KATİD Başkan Yardımcısı 
Grand Zorlu İşletme Müdürü 

ALİ ŞAHİN

TRABZON
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Türkmen, “Sera Gölü Vadisi Turizm Projesi”ne iliþkin Akçaabat’ta  basýn toplantýsý düzenledi.  Türkmen, bu kapsamda en önemli turizm güzergahlarýndan birinin, Yýldýzlý Mahallesi’nden baþla-yarak Sera Gölü’ne, oradan Ayana Tepesi, Sýrt mevkisi, Uçarsu Þelalesi, Taþlýoba ve Büyük Oba yaylalarýný takiben Kayabaþý, Düzköy ve Beypýnarý yaylalarýna kadar ulaþan güzergah olduðunu kaydetti.
Türkmen, Sera Deresi’nin batý yönünde Askeri Ordu Evi Projesi’nin planlandýðýný, 

inþaat ruhsatlarýnýn alýndýðýný, yakýn zamanda da yapýmýna baþlanýlmasýnýn beklendiðini ifade ederek, “Ordu Evi ve Sera Deresi arasýnda kalan alan konaklama gibi turizm amaçlý tesisler için kullanýlabi-lecektir.” dedi.Türkmen, Sera Gölü’nden Ayana Tepesi’ne iki alter-natifli teleferik hattý öner-ildiðini, Sera Vadisi Projesi ile öngörülen tesis ve düzenlem-elerin yapýlmasý halinde Trab-zon ve Akçaabat’ta turizmin geliþmesine büyük katký saðlanacaðýný da sözlerine ekledi.

Manastýrdaki çalýþmalarý inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, restorasyona ve bundan sonraki sürece iliþkin  açýklamalarda bulundu.Ersoy,  “Hedef, önümüzdeki sezona yetiþtirmek ama burasý çok riskli bir bölge, çok yaðýþ aldýðý için çalýþmayý da zorlaþtýrýyor, geciktiriyor.  Kýþýn yapýlacak çalýþmalarla, yaðýþlar da izin verirse tavan kýsmý da bitmiþ olacak restorasyonda ve önümüzdeki sezon tamamen hizmete açýlacak.”Maçka ilçesinde Karadað’ýn Altýndere Vadisi’ne bakan eteðinde, vadiden yaklaþýk 300 metre yükseklikteki ormanlýk alanda kayalar oyularak yapýlmýþ, halk arasýnda ‘’Meryem Ana’’ adýyla bilinen Sümela Manastýrý’nýn restorasyonu ve çevre düzenlemesi iþi Þubat 2016’da baþlamýþtý.

Trabzon Büyükþehir Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoð-lu, yaptýðý  yazýlý açýklamada, Tra-bzon Ýçme Suyu ve Kanalizasyon Genel Müdürlüðü (TÝSKÝ)  tarafýn-dan Uzungöl’de 7 bin metre isale ve þebeke hattý inþa edildiðini söyledi. 4 bin metre kanalizasyon hattý ve 70 muayene rögarýnýn inþa edileceði  proje kapsamýnda mevcut terfi merkezi de iyileþtirilecek. TÝSKÝ Genel Müdürlüðü,  Uzu-

ngöl’de yaðmur suyu sistemini oluþturarak, ayrýk sistem altyapý düzenine  geçilmesi çalýþmasý yapýyor. Ayrýca biyolojik atýk su arýtma tesisine  arýtýlamayacak seyreltik su gelmesinin önüne geçilmesi için de gerekli  çalýþma-larý sahaya tatbik ediyor. Bu amaçla 4 bin metre yaðmur suyu hattý ile 200  muayene bacasý ve 400 yaðmur suyu toplama ýzgarasý inþasý titizlikle  gerçekleþtiriliyor.

Uzungöl’e 5 milyon liralýk altyapý yatýrýmý

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarý arasýnda yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de 5 milyon liralýk altyapý çalýþmasý yapýlacak. 

Trabzon ile Soçi Arasýnda Yeni Dönem Baþladý
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ile Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin’in 17 Eylül tarihinde Soçi’de bir araya gelmesinden sonra, Trabzon Büyükþehir Belediye-si ile Soçi Belediyesi arasýnda iþbirliði bildirisi imzalandý.

Trabzon Büyükþehir Belediyesi adýna bildiriye Baþkan Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, Soçi Belediyesi adýna Belediye Baþkaný Anatoly Ni-kolayevich Pakhomov imza koydu. Türkiye ile Rusya iliþkilerinin ve özellikle de Trabzon ile Soçi arasýn-daki turizmin daha da geliþtirilme-sini amaç edinen ortak bildiride þu görüþlere yer verildi: “Taraflar, turizmde iþbirliðinin güçlendirilmesi gayesiyle Soçi þehri ve Trabzon þehri arasýnda karþýlýklý faydalý ortaklýða ihtiyaç olduðu konusunda müþterek bir anlayýþa varmýþlar ve bu hususu Rusya - Türkiye iþbirliðinin kararlý geliþiminin bir parçasý olarak telak-ki ederler. Taraflar, kendi yetkileri 

dahilindeki sosyoekonomik iþbirliði alanlarýnda özellikle de turizm alanýnda tüm olasý yardýmý, ilgili ülkelerin yasalarýnca belirlendiði þekliyle, düzenli olarak saðlaya-caktýr. Taraflar, dolaysýz iþ irtibatý konusunda iþbirliðini teþvik edecek ve öncelikli temelde ulaþým ve tur-izm organizasyonlarýna tüm olasý yardýmý saðlayacaklardýr. Taraflar, ilgi alanlarýnýn kalkýndýrýlmasý, önemli organizasyonlarýn tertiplen-mesi hususlarýndaki tecrübelerin paylaþýmý konusunda belediyeler arasýndaki iþbirliðini düzenli olarak yürüteceklerdir. Taraflar, turistik gruplar ve belediyelerin resmi heyetleri arasýnda karþýlýklý ziyaret-lerin teatisini teþvik edeceklerdir.”

Sümela Manastırı 

gelecek sezon tamamen 
hizmete açılacak

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü ve Ali Ayvazoðlu ve ilgili birim Müdürleri ile birlikte Sümela Manastýrýný ve Ayavarvara Kilisesi’ni ziyaret etti.

Akçaabat’a Sera Gölü Vadisi Turizm Projesi
Akçaabat Belediye Baþkaný Þefik Türkmen” Sera Gölü Vadisi Turizm Prokesi’ni anlattý,Akçaabat’ta sahil bölgesinde yoðunlaþan turizmin, dað ve yaylalara doðru geliþtirilmesi gerektiðini söyledi.

TRABZON
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Ordu ve Turizm;
Kenan Yusuf YANTUR Anemon Hotel Genel MüdürüKATİD İl Temsilcisi

Yıllar sonra oluşan Turizm bilincinin, özellikle son dönemde bu denli ön plana çıkması şehrimiz için büyük bir kazançtır. Bu bilinci geliştirmek adına tüm şehir olarak buna inanıyor olmamız gücümüzü artırmaktadır.
Bu inanç ve gelişimle birlikte ön plana çıkan ihtiyaçlarımızın tamamlanması ve sonrası tanıtımolmalıdır. 
Şehir olarak turizm konusundaki en önemli sorunumuz ulaşımdı, o da son dönemde yapılan çalışmalarla aza indirgenmeye başladı. Eski yerlere yeni ulaşım yolları yapılıyor, yeni ulaşım yolları yapılan alanlara yeni tesisler açılıyor. Yeni tesislerle birlikte yeni sıkıntılar oluşmaya başlıyor; Kalifiye personel! Maalesef birçok ilde olduğu gibi ilimizde de kalifiye Turizm personeli konusunda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Öncelikle bu tesislerdeki hizmet kalitesini üst seviyelere çıkarmamız gerekmektedir. Bu sektörünün ‘’kaliteli hizmet’‘ olmazsa olmazıdır. 
Turizm konusunda çok yeni olduğumuz için kendimizi de sürekli geliştirmek durumundayız. Mevcut durumda sadece yaz döneminde Turizm hareketi yaşanmaktadır. Bu durum özellikle işletmeler için turizm adına yeterli gelmemektedir. Sürekli yeni pazarlar oluşturmalı ve yaşadığımız şehrin doğasını, hikâyesini, özelliklerini ve güzelliklerini bu çeşitli pazarlara sunmalıyız. Bu inancımızı tüm şehir olarak uygulayabilirsek o zaman birçok organizasyona (kongre, sempozyum, fuar, spor organizasyonları, toplantılar, yarışmalar vsvs) ev sahipliği yaparak 3 ay olan turizm sezonumuzu daha geniş zamana yayabiliriz.Eğer bunu başarabilir ve memnuniyet yaratarak sürekliliği sağlayabilirsek asıl o zaman gerçek bir Turizm kenti haline gelebiliriz. 

“Karadeniz’in çağdaş kenti ORDU’ya bekleriz!”

Doğu Karadeniz’in giriş kapısı olan Ordu, deniz,kum,güneş gibi geleneksel turizm anlayışının çok ötesinde, eşsiz doğası, zengin tabiat ve kültür varlıkları ve yüzlerce çeşit mutfak kültürüyle farklı deneyimlerin yaşanabileceği alternatif turizm destinasyonlarının bir arada bulunduğu bir cazibe merkezi konumuna gelmeye başlamıştır.

100 km.lik kıyı şeridi bulunan Ordu İli’nin 60 km.lik kıyı bölümü kumsallardan oluşmak-tadır. Bu özelliği ile diğer Karadeniz illerinden farklı bir yapıya sahiptir. 
Yeşil ile mavinin kucaklaştığı Boztepe’ye Teleferik ile çıkarken muhteşem manzara ile karşılaşırsınız. Ordu’nun değişik ilçelerinin adları verilen tamamı cam kabinlerdeki dokuz dakikalık seyahatte, hem kara hem de deniz güzellikleri ayaklarınızın altında akıp giden bir manzara gösterisine dönüşüverir.
Tarihi Çivisiz (Laleli) Camii, Kadılar Yokuşu ve Eski Ordu Evleri gibi sivil mimari örnekleri, bu topraklarda yaşayan insanların ruh inceliği-nin bir göstergesi hükmündedir. 
Turizm Merkezi olarak tescil edilen, buz gibi berrak sulara, bulutların altına serilmiş bol oksijenli çam ormanlarına sahip yaylaları, özellikle son yıllarda ısınan havalardan ve şehir hayatının yorucu, yoğun temposundan uzaklaş-mak isteyenlere , huzur vermektedir. 
Türkülere nakşedilen dereleriyle ünlü Ordu’nun, arazi yapısının çeşitliliği sayesinde doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, foto safari ve yamaç paraşütü, son yıllarda artan turizm potansiyelini olumlu yönde etkilemiş; Fatsa Kabakdağı ve Altınordu Kayabaşı mahallerinde uygulamaya konulan ekoturizm çalışmaları, misafirperver yöre halkının refah seviyesini yükseltecek farklı çalışmaların kapısını aralamıştır. 
İlimiz, doğal güzellikleriyle birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş; görsel, işitsel ve ritmik sanatlarda birbirinden değerli sanatçılar yetiştirilmiştir.100 yıllık tiyatro geleneği ile 1908 yılında ilk tiyatro gösterisinin olduğu, 1913 yılında kentteki ilk gazetenin yayınladığı ve 1929 yılında yine Türkiye’nin ilk köy gazetesinin çıkarıldığı bir kültür ve sanat şehridir. Ordu İlinin sosyal ve kültürel yapısı, turizmin gelişmesi için de oldukça uygundur.
İlimizde düzenlenen “Turizm Geliştirme Çalıştayları” ile eksiklikler ve alternatif turizm çeşitlerini belirleyerek, turizmin gelişmesi için gerekli olan kolay ulaşım, kaliteli konaklama tesisi, kaliteli hizmet sunumu, etkili tanıtım, turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması gibi bir takım çalışmaları hızla projelendire-rek uygulamaya koyduk. Çalışmalarımıza ilk olarak yatak kapasitesini arttırmak ve kaliteli konaklama tesislerinin açılması için mülkiye-

ti kamuya ait olan arsaların Kültür ve Turizm Bakanlığın-ca 540 yatak kapasiteli arsa tahsis işlemleri tamamla-narak turizm işletmecilerinin istifadesine sunuldu. Yine bu kapsamda TÜRSAB yöneti-ci ve üyelerini ilimize davet ederek hem ilimizin tanıtımını yaptık hem de Ordu’ya turizm yatırımı yapmalarını istedik. Bu temaslar sonucunda Ordu’lu işadamlarımız ve il dışındaki özellikle marka otellerle konak-lama kapasitemizde %50 artış gerçekleşti. 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin turizm potansiyelini Türkiye 

ve Karadeniz pazarına çekmek, kültürel işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla “2. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi”nin çalıştayı gerçekleşti. 
Ordu’nun en önemli turistik mekanları olan Boztepe, Kurul Kalesi, Yoroz Kent Ormanı, Çambaşı Yaylası, Aybastı Perşembe Yaylası, Gölköy-Ulugöl,  Ünye Kalesi, Asarkaya Kent Ormanı, Yason Burnu, Bolaman Haznedaroğ-lu Konağı,önemli destinasyon alanlarımızın bazılarıdır.  
Yeni cazibe merkezleri oluşturmak amacıyla başlanan Çambaşı Kayak Merkezi tamamla-narak ilimiz turizmine kazandırıldı. Türki-ye’de ilk, dünyada 3. deniz üzerine yapılan Ordu- Giresun Havaalanı 2015 yılı Mart ayında hizmete açılarak, turizmin en önemli unsur-larından olan hızlı ve kolay ulaşım noktasında önemli katkı sağlandı.
“2017 yılının ilk 8 ayında Ordu’da konak-layan yerli turist sayısı 429.010 iken, 2018 yılının ilk 8 ayında bu rakam %23’lük artış-la 527.241 oldu. Aynı şekilde, 56.727 olan yabancı turist sayısı, %38’lik bir artışla 78.401 oldu. Toplamda ise, geçen yılın aynı dönemine oranla %25’lik bir artışla 2018 yılının ilk 8 ayında Ordu’da 605.642 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı”.
Deniz turizmi alanında Ünye Kırkevler Plajı, Fatsa Çamlık Plajı,  Fatsa Bolaman Belediye Plajı,  Altınordu Kumbaşı Kumsalı Plajı, Altınordu Cumhuriyet Mahallesi Plajları mavi bayraklı plajlarımızdır. 
Ayrıca nitelikli eser üretimini teşvik etmek, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarıl-masını sağlamak ve Türk sinemasının yerini ve rolünü uluslararası boyutta güçlendirmek amacıyla “Sinema Günleri’ etkinliği, 2015-2016-2017 yıllarında 19 ilçeye bağlı 38 mahall-ede açık hava sineması kurularak, ilköğretim öğrencileri ve yöre halkına yönelik olarak gerçekleştirilmişti. Bu yıl da, yine Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Ordu Valil-iğinin desteği ile 02-28 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi’nde 2017 yılı kazılarında; 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli bulundu. 2018 yılı Kurul Kalesi kazılarında  2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu. “Bu yeni buluntu grubumuz yeni bir tanrıyı, Kibele’nin partneri olan Anado-lu kökenli bir tanrıyı karşımıza çıkartıyor. Bu da Dionysos. Yeni bulduğumuz bu buluntu-lar, pişmiş topraktan yapılmış bir tane çocuk Dionysos ve onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan’la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar ortaya çıkarıldı. 
Doğa harikası yaylaları, modernleşen al-tyapısı, ahşap mimari örnekleri, misafirperver halkı, özgün yemek kültürü ve harika sahili ile Karadeniz’in çağdaş kenti ORDU’ya bekleriz.

Ordu Valisi Seddar YAVUZ

ORDU



 Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Uður Toparlak, Ordu Valiliði tarafýndan Körfez ülkelerinden kente Arap turist çekmek için yürütülen tanýtým çalýþma-larýnda son yýllarda büyük mesafe alýndýğını söyledi. Doðu Karadeniz’de Trabzon Uzungöl’ü yoðun olarak ziyaret eden Arap turistler, Ordu’ya da raðbet gösteriyor. Suudi Arabistan’ýn El Kasým þehrinden Ordu-Giresun Havalimaný’na charter uçak seferlerinin yaz nedeniyle tekrar baþlamasýyla bölgeye gelmeye baþlayan Arap turistler, kentte tatilin tadýný çýkarýyor.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Uður Toparlak, doðal güzelliði, büyüleyen ve denizle iç içe olan þehri görmek için bölg-eye Körfez ülkelerden gelen turistlerin çoðaldýðýný belirterek, “Ordu Valiliðimiz öncülüðünde kentimize daha çok turist gelmesi için tanýtým faali-yetleri yapýyoruz. Bölgem-izi ziyaret eden Arap turis-tler en fazla 1500 rakýmlý Aybastý Perþembe Yaylasý ile 2 bin rakýmlý Kabadüz Çambaþý Yaylasý’ný ziyaret ediyor. Kente, Boztepe teleferiðine binip, yaylalarý görmek için gelen turistler de var. Özellikle dünyanýn her tarafýndan kentimize turist gelmesi çok önemli. Suudi Arabistan’dan Ordu-Giresun Havali-maný’na gelen uçaklar 

dolu geliyor. Tanýtým çalýþma-larýmýz meyvesini veriyor” dedi.
HAVALÝMANI ULAÞIMI  
KOLAYLAÞTIRDI Ordu-Giresun Havalimaný ile birlikte kente ulaþýmýn daha kolaylaþtýðýný, ulaþým sorunu çözüldükçe turist sayýsýnda da ciddi artýþ yaþandýðýný vurgu-

layan Uður Toparlak, “Bir yerden, turizmden bahsetmek için, o yerin öncelikli olarak ulaþýmý önemli. Havalimaný açýldýktan sonra kentimize 2015 yýlýndan beri düzenli olarak turist alýyoruz. Her Pazartesi Suudi Arabistan El Kasým’dan charter uçak seferi var. Buraya gelerek bir hafta süreyle kalan turistler geri dönüyor. Ordu, ulaþým sorununu çözdükçe, turist sayýsýný da artýrýyor. Ýlimiz doðasýyla, kültürel, tarihi deðerleriyle keþfedilmeye deðer ilimiz. Bu organizasyonlarýn çoðalmasýný, bölgenin turizmle kalkýnmasýný umut ediyoruz. Kalabalýk aileleriyle gelen turistler, Çambaþý ve Perþembe yaylalarýmýzý geziyorlar. Kent merkezinde ise teleferikle Boz-tepe’ye çýkýyorlar, konaklayýp alýþveriþ yaparak büyük katký saðlýyorlar” þeklinde konuþtu.
Uður Toparlak, 2012 yýlýnda Ordu’yu 241 bin 678’i yerli, 15 bin 213’ü yabancý olmak üzere 256 bin 891 turist ziyaret ederken, geçen yýl ise 637 bin 25 yerli, 67 bin 664 yabancý olmak üzere toplam 704 bin 689 turistin ziyaret ettiðini de sözlerine ekledi. 
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Ordu’da arap turistler en çok yaylalara ilgi gösteriyor
 KÖRFEZ ülkelerinden Ordu’ya gelen Arap turistler, en çok yaylalara raðbet gösteriyor.

Ordu, Karadeniz Bölgesi’nde uçsuz bu-caksýz ormanlarý, bol oksijenli yaylalarý ile kanyon içerisindeki þelaleleriyle de turizmde adýndan söz ettiriyor. Doða turizminde ön plana çýkan kent, deniz turizmine alternatif arayanlarca tercih ediliyor.Valilikten yapýlan açýklamada, Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan alýnan ver-ilere göre, Ordu’da konaklama yapan yerli ve yabancý turist sayýsýnýn, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 24 artýþ gösterdiði vurgulandý.2017 yýlýnýn ilk 6 ayýnda, turizm iþletme belgeli tesislerde konaklayan-

larýn sayýsýnýn 132 bin 252 olduðu aktarýlan açýklamada, “Bu sayý 2018 yýlýnýn ayný döneminde 164 bin 65 oldu ve yüzde 24 oranýnda bir artýþ meydana geldi. Belediye belgeli tesislerde, kamu misafirhanelerinde konaklayanlarda ise yüzde 26 oranýnda artýþ oldu. Ayný þekilde, Fatsa ve Ünye’deki deniz hudut kapýlarýndan yapýlan giriþlerde de yüzde 11 oranýnda bir artýþ meydana geldi.”Açýklamada, Karadeniz’in incisi Or-du’nun turizm kenti olmasý hedefleri doðrultusunda yürütülen çalýþma ve projelerin aralýksýz sürdürüleceði kaydedildi.

ORDU’nun Ünye ilçe belediyesinin giriþimleri ile tarihi M.Ö 200-250 yýllarýna dayanan Türkiye’nin en korunaklý kalelerinden biri olduðu ileri sürülen Ünye Kalesi’nde restorasyon çalýþmalarýna baþlandý. 

Ordu’da turist sayısı arttı
Ordu’da bu yýlýn ilk 6 ayýnda konaklama yapan yerli ve yabancý turist sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 24 arttý.

Ünye’de, gizemli kalenin sýrlarý gün yüzüne çýkarýlýyor
Ýçerisinde neler olduðu ve nereye ka-dar uzandýðý bilinmeyen iki dehlizin bu yaz sonuna kadar açýlarak tur-izme kazandýrýlmasý hedefleniyor.
M.Ö. 200-250 yýllarýnda Kral Mithridates tarafýndan yaptýrýlan kalede 2 adet dehliz bulunuyor. Biri küçük diðeri ise çok daha büyük olan ve nereye çýktýðý henüz bilin-meyen dehlizlerde zaman içinde yýpranma ve atýlan taþlarla dolan bölümler yeniden açýlýyor. Ýçerisinde neler olduðu ve nereye kadar uzandýðý bilinmeyen dehlizlerin bu yaz sonuna kadar açýlarak turizme kazandýrýlmasý hedefleniyor. Ünye Belediye Baþkaný Ahmet Çamyar tarafýndan 2015 yýlýnda baþlatýlan 

Kültür Yolu projesi kapsamýnda ele alýnan Ünye Kalesi’nin turizme kazandýrýlmasý çalýþmalarý hýz kazandý.
Ünye Belediye Baþkaný Ahmet Çamyar, yapýlan çalýþmalarla ziyaretçi sayýsýnda bu yýl 2 kat artýþ yaþandýðýný kaydetti. Ünye Kalesi’nde dehlizlerin yaný sýra, kral mezarlarý, tapýnak odalarý, kraliçe havuzu gibi birçok farklý unsur bulunduðunu ifade eden Çamyar, 2.5 yýl süren yoðun bir hukuk mücadelesi sonrasý kalenin mülkiyetini Ünye Belediyesi’ne kazandýrdýklarýný ve restorasyon için tüm engellerin ortadan kaldýrýldýðýný söyledi.

ORDU

Ordu Ýl Kültür ve Turizm Müdürü 
Uður Toparlak
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Şehre egemen bir tepede kurulan Giresun Kalesi yörenin en cazip turistik ve mesire alanlarındandır. Kalede; oyulmuş taş mağaralar ve tapınakların yanı sıra Kurtuluş Savaşında büyük yararlılıklar gösteren ve Atatürk’ün koruma komutanlığını yapan Gazi Osman Ağa’nın (Topal Osman Ağa) mezarı bulunmaktadır. Ortaçağ’dan kalma Şebinkarahisar Meryemana Manastırı, Sümela Manastırı’ndan sonra Türkiye’de bulunan en büyük doğal ve oyma manastırdır. 1.derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Meryemana Manas-tırının ören yeri olarak ilan  edilmiş olması, bir çok inanca ev sahipliği yapan Şebinkarahisar İlçemizi farklı kültürlerin uğrak yeri haline getirmiştir.Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül’ün altın pos-tu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası, geçmiş  kültürlerden izler taşıyan, eşine ender rastlanır bir doğa harikasıdır. İnsan bir anda kendisini tarihin, mitolojinin derinliklerinde bulur. Yaklaşık iki asır önce Avrupa’dan ithal edilen malzemelerle inşa edilen, Rumlar ile Türklerin yıllarca yaşadığı türkülere konu olan Zeytinlik evleri, ziyaretçile-rine tarihin içerisinde yolculuk yaptırır... Giresun evleri, kendine özgü bahçesi, kapıları, pencereleri, iç dizaynı gibi mimari özellikleriyle hiçbiri diğerinin ışığına, man-zarasına, hava sirkülasyonuna etki etmeyecek şekilde 

konuşlandırılmıştır.Kuzalan, Koçkayası, Yedideğirmenler, Ağaçbaşı; bünyesinde barındırdıkları tarihi değirmenler, anıt ağaçlar, kaynak suları,şelaleler,göller zengin flora ve fau-na kaynakları açısından tabiat parkı ilan edilerek koruma altına alınmış ve kontrollü şekilde ziyarete açılmıştır.Çin Seddi›nden sonra korunma amaçlı olarak yapılan ikinci büyük duvar olduğu iddia edilen Hacı Abdullah Duvarı, SeyyitVakkas Türbesi, Millet Bahçesi, Cami, Kiliseve Kemer Köprüleriyle bir hazinedir Giresun…

Dünya üzerinde çok az sayıda ve yerde konuşma dili olarak kullanılan Islık Dili, Çanakçı ilçesinin Kuşköy halkı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.UN-ESCO “Acil Koruma Altına Alınması Gereken Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine eklenmesi ile birlikte uluslararası bir öneme sahip olan şehrimizde daha bir çok tarihi, kültürel değerler bulunmaktadır. Coğrafi konumu ile kıyı kesimlerinde ılıman iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklimi il her türlü kış ve doğa sporlarına uygun oluşu, tarihsel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yanında, dünyanın en kaliteli fındığının Giresun’da yetişmesi, el sanatları, balıkçılığı, avcılığı ve yaylaları ile Giresun turizmiziyaretçilerine çok yönlü fırsatlar sunmaktadır.  Giresunumuzu; eko-turizm, yayla turizmi, deniz turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi ve diğer al-ternatif turizm çeşitleriyle (çim kayağı, yamaç paraşütü, kış kayağı, trekking, rafting, kamp karavan, av turizmi) bir bütün olarak ele alıp, ulusal ve uluslararası payda hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli çalışmalar hızla devam ediyor. Ulaşımdan konaklamaya kadar her türlü hizme-tin  temiz ve kaliteli olarak sunulması için şehrimizin turizm gönüllüleriyle el eleyiz.Ayrıca; bölgemizin ve İlimizin turizm değerlerini tanıtarak farkındalık yaratan KATİD’e emeklerinden ötürü teşekkür eder,  başarılar dilerim… 

Doğası,denizi ve yaşayan insanlarıyla farkın-dalık yaratan bir Doğu Karadeniz şehri Giresun.Tarihi çok eskilere dayanan,hatta Amazon kadınlarının yaşadığına inanılan mitolojiler şehri Giresun.Diğer Karadeniz şehirlerinden farklı bir şehir burası.Türkiye’nin diğer şehirlerinde yaşayan insanlara göre,bu şehrin insanları daha uzun ömürlü.Bu durum bir efsaneden ibaret değil. Yapılan araştırmalarla göre bu şehirde insanların yaşam süresi 3-4 yıl daha uzun.
Temiz havası,yüksek dağlardan gelen berrak suları,stresten uzak yaşayan insanların yüzleri bir başka gülüyor bu şehirde. Küçük bir şehir.İçinde yaşayan bir çok insan büyükşehir olamadık diye ahlanıyor ama,bozulmamış doğası,denizi,yayl-alarıyla bu şehir CENNETE AÇILAN KAPI gibi sanki.
Her gün balıkçı tezgahlarında taze balık satılan,halen köy pazarlarının kurulduğu ve halen taş fırınlarında ekmeklerin buram buram koktuğu nadir şehirlerden birisi Giresun.Lez-zetine doyulmayan yayık tereyağı ve taze yayla peynirlerini köy pazarlarından satın almak ayrı bir keyif veriyor insana.Karalahana çorbası,Kiraz tuzlusu,Taflan tuzlusu,Fasulye turşusu,Fasulye dibleğisi ve Mısır ekmeği gibi yöresel tatlar başta olmak üzere Vejetaryen mutfağın yüzlerce örneği-ni bu şehirde tatmak mümkün. En önemlisi de bu mutfağın yüzde yüz organik ürünlerden meydana gelmesi.
Çok zengin Vejetaryen mutfağa sahip olan bu şehrin,dünyanın en kaliteli fındığını da üretmesi bir tesadüfle açıklanamaz. Evet dünyanın en kaliteli fındığı Giresun ve ilçelerinde üretilir. Onun için FINDIĞIN BAŞKENTİ Giresun’dur. Bu şehirde üretilen fındığın yağ oranı,aroması ve lezzeti çok farklıdır.Fındık piyasasında,bu şehirde üretilen fındığın namı  ‘’GİRESUN KALİTE FIN-DIK’’ diye geçer.Ve bu şehirde yetişen fındığın da her zaman fiyatı daha pahalıdır.
Giresun Karadeniz’in en modern şehirlerinden biridir.İş bulma kaygısıyla halen göç vermeye devam eden bu şehirdir.Dünyanın her yerinde bir Giresunluya rastlayabilirsiniz.İstanbul,İzmir,Bur-sa başta olmak üzere büyük şehirlere göçenlerin yanı sıra;Avrupa’nın değişik ülkelerinde hatta Amerika ve okyanus aşırı ülkelere insanlar gitm-eye devam ediyor.
Ama hiçbir Giresunlu unutmaz doğduğu toprakları.Yaz aylarında binlercesi gelir hasret gidermeye.Şehirler,köyler,yaylalar dolar taşar insanlarla.Sonra Eylül ayının bitmesiyle beraber her şey eski haline döner.Evli evine,köylü köyüne gider;bu döngü yıllardır hep böyle döner durur.
Fındık bu şehrin damarlarında yegane akan kandır,candır. Gurbete çıkmak,fındık ve son yıllarda doğan bir fırsat daha var bu şehrin kapılarında.Bacasız sanayi Turizm… 5-6 yıldır bölgemize ve şehrimize ilgi her geçen gün artarak devam etmektedir. Her geçen gün şehre yapılan turizm yatırımları artmakta ve aynı zamanda devlet destekleri de bu yatırımları hızlandır-maktadır. Bu şehirdeki konaklama tesisleri yaz aylarında 15 tur otobüsünü misafir edecek seviyelere kadar çıkmıştır. Giresun ve Giresunlu Turizmciler bu pastayı büyütmek ve daha fazla pay almak istiyor.
Artık gurbete çıkmak da,fındık mahsulünden alınan pay da bu şehre yetmiyor.Bu konuda herkesin fikir birliği oluşmuş durumda. Gençler-imizin işe,aşa ihtiyacı var. Devlet büyüklerim-izden,siyasilerimizden ve bürokratlarımızdan bu şehrin tanıtımı için  destek istiyoruz. Ayrıca yaylalarımıza konaklama tesisleri yapabilmek için,şehrimiz yatırımcılarına arsa tahsis işlemler-inin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.

Cennete açılan kapı: GİRESUN

Ö
zellikle doğa turizmi başta olmak üzere, alternatif birçok turizm çeşitliliğine kay-nak olabilecek değerlere sahiptir Gire-sun. Turizm altyapısının düzenlenmesi, turizm yatırımcılarının bölgemize gelerek yatırımlarını gerçekleştirmesi ile Giresun, turizm pastasın-dan hak ettiği payı alacaktır. Kuruluşunu yeni yaptığımız “Turizm Koordinasyon Kurulu” ile bütüncül bir anlayışla hazırlanan yol haritası olarak belirlediğimiz “Giresun Turizm Stratejisi ve Eylem Planı” nı turizmin tüm paydaşları ile uygulayarak hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

İlimizin potansiyelini, eko-turizm, yemek sanatı, yayla ve doğa turizmi ile en doğusundan en batısı-na, kadar birlikte değerlendirmekteyiz. İlimizde turizmin sürdürülebilir olduğunun ve çeşitliliğinin göstergesi durumunda olan; Giresun Adası, Giresun Kalesi, Şebinkarahisar Ören Yeri, İlçelerimizde bu-lunan Doğal ve Kültürel Varlıkları, Tabiat Parkları, fındık, yöre mutfağı, kuşdili gibi yerel ürünlerimizi koruyup,  sahip çıkarak markalaşmaya yönelmek ve 

tanıtım stratejileri oluşturmak için çalışıyoruz.
Bildiğiniz gibi Turizm; konaklama, ulaştırma, haberleşme, yeme-içme, hediyelik eşya gibi birçok sektörü içinde barındıran, doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir sektördür. Bu nedenle gerek tur-izm sektörüne doğrudan hizmet eden kuruluşların (oteller, restoranlar, seyahat acentaları), gerekse diğer sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi kate-deceğimiz mesafeye ivme kazandıracaktır.
İl olarak en önemli hususların başında olan ulaşım sorununu büyük ölçüde çözmüş bulunmaktayız. Bunun dışında yaylalarımızın dokusuna uygun şekilde turizm tesisleri ve kalifiye elaman eksiğinin tamamlanmasının da gerekmekte olduğunu ifade etmemiz gerekir.
Giresun olarak geceleme oranımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek öncelikle-nitelikli tesis ve oda sayımızınartmasıyla mümkün olacaktır. Bunun için yerli ve yabancı yatırımcıları 

ilimize bekliyoruz. Turizm Merkezlerimizin imar planlarının hazırlanması ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesi de önümüzdeki dönemde ve eylem planı çerçevesinde hedeflerimiz arasındadır. Bütün bu hedefler ile asıl amacımız kültürel değerleri koruyarak Giresun’un turizmden aldığı ekonomik payın artmasını sağlamak ve ilimizin tercih edilme oranını yükseltmektir. 
Turizmde tek başına gelişme mümkün olmay-acaktır. Bölge olarak birlikte hareket edebilme kapasitesinin artmasıyla özelde illerimiz genelde de bölgemiz ve ülkemizin turizm pastasından aldığı pay artacaktır. Ülkemizin 2023 vizyonuna ve turizm hedeflerine ulaşması birlikte hareket edebilmemiz ile mümkün olacaktır. KATİD (Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği) tarafından aylık olarak hazırla-nacak bu Karadeniz Turizm Bülteni birlikte hareket edebilme olgusunu yerleştirerek bölgenin kalkın-masına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle KATİD yönetimi olmak üzere emeği geçenlere başarılar diliyorum.                                                                                     

HEDEFE ULAŞACAĞIZ
“Giresun Turizm Stratejisi ve Eylem Planı” nı turizmin tüm paydaşları ile uygulayarak

Giresun’umuz; dünyaya marka olmuş kaliteli fındığı, coğrafi konumu, Doğu Karadeniz’de bulunan insan yaşamına elverişli ve geçmişte bir yaşam olduğu izlerinin günümüze kadar gelmiş olduğu tek adası, kültürel değerleri, kendine özgü mutfağı, folkloru ile her mevsim gezilip görülmeye değer eşsiz doğal güzelliklere sahip yaylaları ve tarihi eserleri ile ülkem-izin ve bölgemizin önemli turizm destinasyonu olma potansiyeline sahiptir. Kamu ve özel sektör olarak bu potansiyeli hayata geçirecek çalışmaları hep beraber planlamaktayız.

“Giresun’un turizm gönüllüleriyle el eleyiz”
Tarihi ve doğal zenginliğiyle; sahil ve dik yamaçlarında kurulu kaleleri, antik çağların izine rastlayacağınız Adası, doğanın sesini duyacağınız şelale ve dereleri, türkülere konu olan konakları, serinliği ve temiz havasıyla  her gün ayrı bir renk tonunu görebileceğiniz yaylaları, tarihi köprü, müze ve camileri ve   coğrafyasının bereketiyle zenginleşmiş mutfağı ile tarifi zor bir şehirdir Giresun ...

Islık Dili UNESCO korumasında
Islık Dili’ne UNESCO kayıt beratı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’na teslim edildi.
Islık dili, Dünya üzerinde çok az sayıda ve yerde konuşma dili olarak kullanılmak-tadır. Ülkemizde Giresun İlimiz Çanakçı ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Kuşköy halkı tarafından yaygın olarak kullanıl-makta olan kendine özgü bir iletişim aracıdır. Geçmişi 15.yüzyıla kadar giden bu dilde kelimeler teker teker ıslığa çevril-erek söylenir ve bunlar arasında bırakılan kısa aralıklar cümleleri oluşturur. Çanakçı ilçesi kuş köyde yaşayan insanlar engebeli ve sarp arazi hayatlarının sürdürebilmek veya engebeli arazide yaşama zorluğunu 

aşabilmek için birçok farklı uygulamaya, yeniliğe ve keşfe imza atmak zorunda kalmışlar ve uzaktan uzağa anlaşabilmek için iletişim ve haberleşme aracı olan ıslık dilini kullanmışlardır.UNESCO tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilen Türkiye adına “UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine kaydet-tirilen ilk unsur olan Islık Dili’nin “Kayıt Beratı” Giresun Valisi Harun SARIFAKI-OĞULLARI’na teslim edildi.Kayıt Beratını 

teslim alan Vali SARIFAKIOĞULLARI, Islık Dili’nin UNESCO’ya kaydedilmesi sürecine katkılarından dolayı başta bu mirasın gönüllü taşıyıcılarına, bilimsel ve kültürel çalışmalarla katkı sağlayan akade-misyenlere, Giresun Valiliği adına her türlü katkıyı sağlayan idareci ve çalışma paydaşları ile emeğe geçen diğer herkese teşekkür ederek “Islık Dili’nin UNESCO 
Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesin kaydedilmesinin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dilediğini ifade etti.

Harun SARIFAKIOĞULLARI
          Giresun Valisi

Kemal GÜRGENCİ
Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü

GİRESUN

Mustafa YILMAZOtel İşletmecisiKATİD Yönetim Kurulu Üyesi
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Her ne kadar genç enerjik nüfusunu büyük merkezlere kaptırmış olsa bile bu yeni sihirli kavram bölgeyi “Hiçbir şey için geç değil” noktasına ge-tirmiş durumdadır. 
Bölgenin çay ve fındık gibi mevcut ekono-misini sürdürmeye yarayan demirbaş gelir kalemlerinin de “Dış iş gücü” ile sürdüre-bildiği bir sır değil. 
Ancak son dönemde hızla tamamlanan büyük altyapı projeleri, Karadeniz Otoyo-lu, havaalanları, limanları ile Ovit Tüneli, Zigana Tüneli gibi yatırımların da etkisi ile  “Doğal Turizm” dediğimiz bir akım bölgede başlamış durumda. 
Üstelik bu akım yurt içinden olduğu kadar, yurtdışından da özellikle son dönemlerin tartışmalı coğrafyası Ortadoğu’dan da ilgi görüyor, bölge bütün dezavantajlarını avantaja çevirme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış gibi görünüyor. 
Ciddi tanıtım programları, bölgemizin ma-halli ve mülki idarelerinin çabaları, DOKAP vb. bölgesel ve merkezi yönetimlerin çabaları, bölgeye bütüncül bir bakışı getiren “Yeşil Yol” ve benzeri projeler bu gelişmede 

elbette etkili olmuş durumda. 
Gelinen bu aşamada belki de bölge yeniden sahip olduğu “unique”, kendine has özel-liklerini, coğrafi imkanlarını, yeşil, yağmur-lu doğasını, dağlarını, yaylalarını, vadilerini, derelerini, sahillerini, buzul göllerini, şelalel-erini, mahalli ahşap-taş mimari varlıklarını, bölge insanının samimi, sevecen, espritüel karakterini, nerdeyse her köye, her kasabaya özel yerel mutfağını, damak tatlarını, her şeye rağmen bozulmamış elde kalan tarihi kültürel değerlerini yeniden fark ediyor.  
Gelinen bu noktada altyapımızı hızla ve iyi bir şekilde, hareketin varlık sebebi coğrafyamızı da üzmeden tamamlamalı, üst yapımızı da buna paralel yetiştirmeliyiz. 
Her şeyden önemlisi misafirlerimize iyi davranmak zorundayız. Bunun için ders almamıza gerek yok. 
Son söz! Biz bölge insanları bizi toprak-larımıza bağlayacak tarihi bir fırsatı yaka-ladığımızı biliyoruz. Herkes de bilsin ki bu fırsatı zayi etmeyeceğiz. Bu işi başaracağız. 
Ayrıca bu yolda bize yardımı, katkısı olan herkese ama herkese de teşekkür ediyorum. 

“Rize’de çaydan sonra turizm gelir!”
Doğu Karadeniz merkezli olmak üzere Karadeniz Bölgesinde artık umut veren yeni bir kavram var “Turizm”, daha doğrusu “Doğal Turizm”.

Karadeniz Bölgesi’nin yegâne doğal kaplıcalarının 1400 metrelerden fışkırdığı ve yılın her mevsimi ulaşılabilir tesislerde hizmet ver-ilen yaylalar... Çoğu ilçe merke-zlerine yakın noktalarda çağlayan devasa şelaleler, sonsuzluğa akan bereketli derelerin iki yakasını bağlayan tarihi kemer köprüler...  Bir ustanın maharetli elleriyle oyulmuş ahşap köy camileri...  Maceranın tadına varmak istey-enler için rüzgârın hâkimiyetin-deki yüksek zirveleri... Kaçkarlar. Suyun ve Yeşilin ana kaynağı.  Ve bir müşteri için değil, misafir için kurulmuş yerel lezzet sofralarını düşleyin...  Bunların tümünün sadece düşlerle sınırlı olmadığını, en yakın havaa-lanına bir saat mesafede olduğunu düşünün... İşte bu şehir RİZE’dir. Ulaşılabilir ve gerçek doğanın şehri... 
RİZE BİR DAVETİYEDİRDoğu Karadeniz Bölgesi’nin her mevsim farklı tatlar sunan bir doğa ve kültür cen-netidir Rize. Derin vadileri aşan dereleri, metrelerce yüksekten düşen şelaleleri, Kaçkarlar’ın eteklerini süsleyen yaylaları, doğal termal kaplıcalarıyla Ayder ve An-zer Turizm Merkezleri seçeneklerinizden sadece ikisi. Sivrikaya, Pokut, Sal, Elevit, Petran, Handüzü, Kavron, Samistal, Çağrankaya, Ovit, Vaşa, Kito, Golezana ve daha onlarca yaylaları yanısıra Çat Vadisi, Çağlayan Vadisi, Fırtına Vadisi, Cimil Vadisi ve Senoz Vadisi gibi birbirinden güzel doğal değerler, ziyaretçilerini yılın tüm zamanlarında ağırlar. Uzayıp giden bu listede özetle; her köşesiyle herkes için bir davetiye sunuyor Rize. 
 

YAĞMURUN ÜLKESİBereketli ve yağışlı iklim özelliklerine sahip Rize’de kış ayları kıyı kesimlerde ılıman ve yağmurlu, dağlık kesimlerde soğuk ve kar yağışlı; yaz ayları ise genel-likle ılıman geçer. Sıcaklık ortalamaları yıl boyunca ferah aralıklarda seyreder, genellikle Ocak Ayı en soğuk, Temmuz ise en sıcak ay olarak yaşanır. Rize, Türkiye’nin en çok yağış alan yerleşim-lerindendir, bu nedenledir ki “Yağmurun Ülkesi” payesini almıştır. Rize, Jeotermalkaynak zenginliği ve potansiyeli acısından çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle İkizdere Termal Kaplıcası ve Ayder Kaplıcası’nın yılın her mevsim hizmet veren tesisleri, şifa ve keyif dağıtan turistik merkezlerdir.
YAYLALARIN BAŞKENTİKaçkarlar Silsilesi’nin kuzey eteklerinde 

bir gerdanlık gibi dizili olan Rize Yaylaları; ahşap konakları, otantik yayla evleri, yaşam kültürü, havası, suyu, doğası ve manzaralarıyla doğal yaşamı yerinde gözlemleye-bileceğiniz merkezlerdir. Bugün gelişmiş bir turizm merkezi olan Ayder Yaylası, konaklama tesisleri, yeme-içme olanakları ve dağcılık rotalarının başlangıcına yakınlığı ile her yıl binlerce turisti ağırlar. 
 
DOĞA ve MACERA Fırtına Deresi’nde rafting ve kano dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmış üst düzey parkurlar olduğu gibi, rafting ve kano heyecanını yaşamak isteyen herkesin kat edebi-leceği eğlenceli parkurlar mevcuttur.Kentin dağlık kesimlerinde 2500 m irtifadan sonra görebileceğiniz, buzul aşındırması ve birikme-si sonucu oluşmuş onlarca göl bulunur. Büyükdeniz, Karadeniz, Ambarlı, Anzer, Ovit, yedi Göller ve Aksu Gölleri en bilinen ziyaret noktaları arasında yer alır..

 
KALELERRize’de kökenininOrtaçağ’a kadar uzandığı düşünülen çok sayıda kale bulunur. Pazar İlçesi’nde, küçük bir adacık üzerinde yer alan Kız Kalesi, kent merkezinde konumlanan Rize Kalesi ve Çamlıhemşin ilçe sınırların da bulunan Fırtına Vadisi’ndeki Zil kale, kesinlikle ziyaret listenize eklenmelidir. Doğa’nın samimi sadeliğine sizi davet eden, her mevsimin kenti Rize... İster macera tutkusu, ister kültür aşığı, doğa sevgisi ya da sadece huzurlu bir tatil arayışı... Herhangi bir mevsim, her hangi bir ayda, Rize’ye davetlisiniz! Suyun, Yeşilin, Doğanın ve Tarihin eşsiz yolculuğuna tanık olun… Görmelisiniz!

“Rize ve bölge 
turizminin 
geliþmesi, 

ekonomimize ve yaþam seviyemize de katký saðlayacak”

Rize turizmi son yýllarda büyük ivme kazanmýþtýr yerli turist körfez ülkelerinden gelen turistler ayný zamanda Ýran ve Azerbeycan dan gelen turist sayýsýnda Önemli bir artýþ kaydedilmiþtir.
 Ýlimizde açýlan beþ yýldýzlý otellerin ve turistik tesislerin kalitesinin artmasý ile gelen turistlerin konaklama yeme içme gibi bütün ihtiyaçlarý þeh-rimizde en düþük yüzey hizmet seviyesinde karþýlanmaktadýr. Tesislerinde kalitenin artmasý neticesinde ilimizi tercih eden turist sayýsýnýn buna baðlý olarak bir ivme kazandýðý gözükmektedir Biz iþletmeciler ve sivil toplum örgütleri Rizem Kültür ve Turizim Derneði KATÝD, ortak çalýþmalar neticesinde bölgemizde turizim çeþitliliðini  artýrma gayreti içerisindeyiz .
 Rize turizminin olmazsa olmazý Ayder bölgesinde TOKÝ tarafýndan baþlatýlan deðiþim projesinin bir an önce sonuçlandýrýlýp  uygulama-ya geçilmesi gerekmektedir. Buradaki esnaflarýmýzýn ve 

tesislerimizin geleceði konu-su bir an önce netleþmelidir. Ayder’de bulunan  tesis, otel ve iþletmeler þu anda rezervasyon almakta güçlük çekiyorlar. Gelecek yýllarda ne olacaðý belirsizliðini koruyor. 
Yetkililer iþletmelerle görüþüp projenin ne zaman baþlaya-caðý ve geliþmeler, buradaki iþletmelerin hangi koþullarda nerede yapýlacaðý konusunda bir bilgilendirme yapýlmasý gerekmektedir. Rize’de Ayder dýþýnda diðer tursitik bölgel-erin ve yaylalarýn da turizme açýlmasý gereklidir.Bu açýlým doðayý bozmadan yapýlmalýdýr. 
Rize Valiliði’nin yapmýþ olduðu  11 Ayder Yaylasý projesi mastýr planý yapýlarak bu bölgelerin bir an önce turizim yatýrýmcýlarýna tahsis edilmelidir. Çünkü gelen mis-afirler sadece Ayder’e sýkýþýp oradaki yoðunluk yaratmak-tadýr.Bu yoðunluðun 11 bölg-eye yayýlmasý, hem konaklama gün sayýsýnýn artýrýlmasý, hem de gelen misafirlerin rahat ve güvenli zaman geçirmesini saðlar. 

KATÝD (Karadeniz Turizm Ýþletmecileri) Derneði Yönetim Kurulu Üyesi ve Rizem Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Ramazan Aydoðan 

“Her Mevsimin Kenti” ne Davetlisiniz!
Popüler tatil tercihlerine alternatif olmayı çoktan başarmış trekking, rafting, yay-lacılık, dağcılık, cip safari, heliski, kuş gözlemciliği, foto safari etkinliklerinin sadece birer turistik hizmet olmadığı, yaşamın doğal bir parçası olduğu bir şehir düşleyin.

RİZE

Rize Valisi Erdoğan BEKTAŞ

Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü 
İsmail Hocaoğlu

Ramazan Aydoğan 
KATİD Yönetim Kurulu Üyesi
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Dünya coğrafyasının en güzel yerinde bulunan Anadolu’muzun Karadeniz Bölgesinin en kuzey uç noktasında yer alan Sinop aynı za-
manda Karadeniz sahillerinin de tam ortasında yer 
almaktadır. Sinop ili,  Karadeniz iklimi özelliklerin-
den ziyade ılıman Akdeniz iklim özelliği taşır. Gür 
ormanları, doğal güzellikleri, şelaleleri, uzun kum-
salları ve tertemiz deniziyle turizmin her dalında söz 
sahibi olacak bir potansiyel taşımaktadır. 
Sinoplular Sinop limanının fırtınasız sakin bir liman 
olduğunu anlatmak için “Karadeniz de üç liman 
vardır: Temmuz, Ağustos, Sinop” diye anlatırlar.  
Sinop Karadeniz bölgesinin tek doğal liman kentidir. 
Sahip olduğu bu coğrafi konumu ile tarihin her 
döneminde özelliğini korumuştur. Sinop 8000 yıllık 

tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tüm zamanların deniz ticaretinde uğrak yeri olmuştur.  
Tunç çağından günümüze tüm medeniyetlerin inşa etmiş olduğu yapıtlar her medeniyetin kendine ait tarzıyla, tarihi dokusuyla, bir açık hava müzesi 

niteliğinde bir dünya mirasıdır. Sinop, taşıdığı 
bu değerlerle kültür turizminde önemli bir 
konum elde etmiştir.  
Kara devleti olan Türkler,  Alanya ve Sinop’u 
alarak deniz devleti olurlar. Sinop ve Alanya,  
Alâeddin’in şehri olarak anılır. Sinop ve Alan-
ya da tersaneler kurulmuş Selçuklu donanması 
bu şehirlerde hazırlanmıştır. Sinop’un en 
parlak dönemi Anadolu Selçuklu dönemidir. 
Osmanlıda da bu stratejik önem devam eder. 
Sinop ekonomisinde balıkçılık da önemli bir yer tu-
tar. Sinop, Karadeniz balıkçılığının merkezidir. Kara-
deniz balığının %35’i Sinop Limanından çıkartılır, 
Sinop balık fabrikalarında işlenir. Sinop organik 
sebze meyveciliği, balığı ve zengin mutfak kültürü 
ile misafirlerine özel bir damak zevki sunar.  

Son 15 yıl içerisinde Sinop Turizminde önemli 
sorunlarını geride bırakmış yol standardı yükselmiş 
konaklama ve turizm çeşitliliği ile Karadeniz’in tur-
izminde en potansiyel yer haline gelmiştir. Metropol 
şehir Samsun’a bir saatte, havayoluyla İstanbul’a da 
bir saatte ulaşılır konuma gelmiştir. Hava limanının 
açılması Sinop turizmine entelektüel boyut ka-
zandırmıştır. Ayrıca Sinop, başkent Ankara’nın en 
yakın sahili konumundadır.  
Sinop; müzeleri, tarihi cezaevi, kaleleri, şelaleleri 
ve mesire yerleri ile Karadeniz turizminde turların 
uğrak noktası haline gelmiştir. Bu farkındalıkla 
gizemli il yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlamakta özel-
likle iç turizme hitap etmektedir. Tüm bu özellikleri 
ile Sinop güvenli, huzurlu tatilin adresi olarak ko-
nuklarını beklemekte, onları ağırlamaktan mutluluk 
duymaktadır. 
Sinop, sizleri kendisine hayran bıraktığı gibi sizlere 
unutulmaz güzellikte bir tatil sunacak, güzel 
anılarla evlerinize dönmenizi sağlayacak bir şehirdir. 
Tanıtım,  turizmin en önemli ayağını oluşturur ve 
sektörün sahiplenmesinin sağlayacağı katma değerle 

doğru orantılıdır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir tanıtım 
için bu çalışmanızı destekliyor, kararlılıkla devam 
etmesini umuyorum. KATİD (Karadeniz Turistlik 
İşletmeciler Derneği) ve destek olan sektör temsilcil-
erine adına teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar 
dilerim. 

Sinop potansiyel kültür miras kenti Arke-olojik şehirdir. Sinop bir sit alanı bir açık hava müzesidir.     Sinop Turizmi Karaden-iz Turizmin de cazibe merkezi olmuş 5000 yatak kapasitesi, çadır turizmi, karavan turizmi ve ev pansiyonculuğu ile konuk-larını ağırlamaktadır. Ancak kayıt dışı ev pansiyonculuğu denetimsizlik ve güvenlik bakımından sorun teşkil ediyor.Sinop 175 km sahil bandına sahip.  Bunun 100 km’sinde denize giriliyor.Az tuzlu deniziyle deniz turizmi için önemli bir potansiyel oluşturuyor. Kruvaziyer turizminde Meccuris ağına dahil edilmiş doğal limanı, İstanbul-Ba-tum Karadeniz destinasyonunun tam ortasında bulunuyor.Akşam İstanbul’dan kalkan curise(seyahat gemisi) sabah ışıkları ile Sinop limanında. Günboyu Sinop’un Tarihi ve doğal güzellikleri geziliyor,akşam yola çıkılıyor sabah Batum Limanına varılıyor.Bu coğrafi konum, Kültür ve Tur-izm güzellikleri Sinop’a entelektüel boyut kazandırıyor.
Balatlar yapı topluluğu kazısı Ortak kültürel Miras:Sinop Modeli projesiSinop Kale Koruma Alanlarının Temizlen-mesi ve UNESCO kültür mirası listesine alınmasıKültür Merkezinin hizmete açılmasıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlere hız ver-ilmesi   Sinop mevcut coğrafi ve kültürel konumuyla Karadenizin öne çıkan tatil 

beldesi ve yukarıda sıraladığımız projeleri tamamlandığında 2023 vizyonunda önemli bir cazibe merkezi konumuna gelecektir.  Kuruluşunda gayret sarfettiğim Karadeniz Turizm İşletmecileri Derneğinin bölgem-izin ve ilimizin Türkiye turizm ağına ve uluslararası turizm acentelerine girmesi için yapmakta olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz.    Türkiye’de Antalya ve İstanbul  dışın-daki tüm illerimizin komşu ve bölge illerle ortak destinasyonlara ihtiyacı vardır. Bu boşluğu doldurmaya çalışan KATİD’in çalışmalarını önemsiyor ve yakından takip ediyorum. Bu eksende KATİD’i (Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneğİ) önemsiy-or bölgemizde çalışmalarında başarılar diliyorum.

Öncelikle KATİD Bülteni fikrini ve hayata geçirmeyi gerçekleştiren sevgili başkanımız Murat Toktaş’a ve yönetimine takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.Karad-eniz bölgemizde çeşitli turizm destinasyonları etkilidir. Bazı yerlerde yaylalar, bazı yerlerde Arap turistler, bazı yerler yol üstü olduğundan, bazı illerimiz ticaret, üniver-site, sağlık kurumları nedeniyle, bazı yerler de otantik görünümleriyle turizm yapmaya çalışmaktadır.
Sinop ise saydıklarımdan farklı olarak Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında dalgasız denizi, tertemiz kumsal plajları ve turizme yatkın halkıy-la tatil turizmi yapmaktadır. Bilhassa Temmuz ve Ağustos ve Eylül aylarında dalgasız denizi, tertemiz kumsal plajları ve turizme yatkın halkıyla tatil turizmi yapmaktadır. Bilhassa Temmuz ve Ağustos aylarında aşırı bir yoğunluk oluşmakta, konaklama tesisleri yetersiz kalmaktadır. Bu 4 ay dışında kışın, diğer illerde yukarıda saydığım olanaklar bizde olmadığından turizm hareketliliği ciddi olarak azalmaktadır.
Bu olumsuz durumu aşmanın tek yolu kışın da en azından zarar etmeyecek kadar turizm yapabilmektir. Bunun içinde çevre il ve ilçelerimize, bilhassa Samsun’a ciddi ihtiyacımız vardır. Okul gezileri, organizasyonlar, spor ve bilhassa hafta sonu turizmi şeklinde oluşabilecek turizm hareketliliği Sinop turizmine çok şey katacaktır.
Sinop deniz ve plajlarıyla olduğu kadar gezilecek, görülecek, güzel vakit geçirilebilecek yerleriyle de sizi hayran bırakacak-tır. Balıkçı barınağı, hemen yanında Yalı Kahvesinde, balıkçı kahvelerinde sıcak simitle çay içerken barınağa gelen, giden balıkçıları ve onların telaşlarını izlemek, Aşıklar Caddesindeki şık kafelerde oturup sohbet etmek, kaleleri, tarihi cezaevini gezmek, müzemizi görmek size çok cazip gelecektir.
Doğadan hoşlananlar için doğa harikaları, Akliman, Ham-silos fiyordunu gezmek; deniz, kum, göl ve ormanın iç içe olduğu kuş cenneti Sarıkum Gölü’nde soluklanmak, Türki-ye’nin en kuzey ucu İnceburun Fenerinde hırçın Karadeniz dalgalarının kayalara çarparken çıkardığı sesi dinlemek ve 

yalnızlığınızla baş başa kalmak güzel değil mi?
Cennet güzelliğindeki Erfelek takım şelalelerini gezmek, İnaltı mağarasını görmek, el değmemiş ve yapılaşmamış yayladaki ve orman içindeki Akgöl gölünü seyretmek bile size ciddi huzur verecektir.
Sadece balık ve mantı yemek için bile Sinop’a gelinir.
Ayancık ilçemiz sakin, huzur dolu bir deniz kasabası, Gerze ilçemiz cittaslow (sakin şehir) kent oldu. Bunu gerçektenhak ediyor. Boyabat Kalesi Turizm Bakanlığınca Türkiye’deki en görkemli 10 kale arasında sayıldı. Yine Boyabat’taki bazalt kayalıkları gerçekten görülmeye değer.
Sinop son 3 yıldır Devlet İstatistik Kurumu araştırmaları ve kamuoyu verilerine göre Türkiye’nin en mutlu kenti, en mutlu insanların yaşadığı kent olarak belirleniyor.
Sinoplular neden mutlu? Tabi ki yaşadığı kent Sinop olduğu için, Sinop’ta yaşadığı için mutlu. Demedi demeyin, mutlu-luk bulaşıcıdır.Gelin Sinop’a siz de mutlu olun.

GİZEMLİ ŞEHİR: SİNOP 
TÜRKİYENİN EN KUZEY UCUNDAKİ

Köksal ŞAKALAR Sinop Valisi

“Gelin Sinop’a siz de mutlu olun!” “Antik dönem Selçuklu,Osmanlı ve Cumhuriyet kültürü : SİNOP
Demokratik yapısı, hoşgörülü halkı, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri Sin-op’a bir turizm enerjisi veriyor. Kentler canlı bir organizma gibi zaman içerisinde tarihin derinliklerinden gelen izlerden hareketle geleceklerini biriktirmek isterler.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet TOSUN

 Sinop Turizminin özellikle kışın hedef kitlesi Kastamonu, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya gibi çevre il ve ilçeleri ile diğer Karadeniz illeridir. Onun için bu gazete olayının en çok Sinop’a yarayacağını düşünüyorum.

KATİD Temsilcisi Ali YILMAZ

SİNOP
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Cumhuriyetimizin doğum belge-si olarak kabul edilen Amasya Tamimi’nin tüm dünyaya duyurulduğu kent olarak da tarihimizin altın yapraklarındaki yerini almıştır. Ev sahipliği yaptığı uygarlıklardan günümüze taşıdığı çok önemli kültür zenginlikleri-nin bulunduğu Amasya, dört bir yanına dağılmış bu eşsiz zenginliklerle, ülkemizin ve dünyanın sayılı “müze-kent”lerinden birisi olma özelliğini de taşımaktadır.
Amasya’daki ilk yerleşmeler mevcut bilg-ilerimiz ışığında Neolitik Çağ’a, sekiz bin beş yüz yıl öncesine  kadar uzanmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre Amasya’da ilk yerleşme M.Ö. 6500 yıllarında başlayıp Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Pers, Hellenistik Dönem, Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiştir. Kuşkusuz Amasya’nın tar-ihi Neolitik Çağla da sınırlandırılamaz. Bu nedenle denilebilir ki Amasya’nın tarihi de Anadolu’nun tarihi kadar eskidir.
İlin köklü geçmişinin yanı sıra ev sa-hipliği yaptığı uygarlıkların idarî, bilim ve kültür merkezi olmasının arkasında da, yol güzergâhları üzerindeki stratejik konumu, zengin maden rezervleri ile doğal kaynakların varlığı, tarımsal zenginlik ile topografyanın savunmada sağladığı avanta-jların etkili olduğu kabul edilmektedir.
Dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilen Strabon, ilk kadın Divân Şairimiz Mihrî Hatun, Hattatlar Pirî Şeyh Ham-

dullah, Antik cerrahî tarihinin 3 büyük 
hekiminden birisi olarak kabul edilen 
Sabuncuoğlu Şerefeddin Amasyalı ünlüle-
rden bazılarını; Yeşilırmak boyunca uzanan 
Yalıboyu Evleri, Selçuklu taş işçiliğinin 
doruğa ulaştığı Darûşşifa, UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Harşena 
Dağı ve Kral Kaya Mezarları, Ferhat’ın Şi-
rin’e kavuşmak için açtığı Ferhat Su Kanalı, 
selatin camii II. Bayezid Külliyesi de şehrin 
sahip olduğu kültürel miras değerlerinden 
ilk akla gelen birkaçını oluşturmaktadır. 
Hatuniye Mahallesi, Kale’nin doğu ucun-
daki Helkis Mahallesi ile nehrin karşı 
yakasındaki Sofular, Hacı İlyas ve Şamlar 
mahallelerinde Osmanlı Devleti’nin son 
dönemine denk düşen yaklaşık iki yüz 
yıllık ahşap evler bulunmakta, bu gelenek-
sel Türk evleri, Osmanlı Dönemi’nden 
kalan kültür mirasının nadide parçaları 
olarak gösterilmektedir. Bu nadide kültür 
mirasının en çok dikkat çeken parçası 
ise Yeşilırmak Nehri kıyısındaki Antik 
sur duvarları üzerinde bozulmadan bir 
bütün olarak korunmuş durumda bulunan 
“Yalıboyuevleri”dir.
 Çevresi yüksek duvarlarla çevrili, nar, 
dut ya da innap ağaçlarının serinlettiği 
avlusunda su kuyusu ile bir ocağın 
bulunduğu, haremlik kısımları Yeşilırmak 
kıyısındaki surlara dayanmış, nehre doğru 
uzanan eliböğründelerle desteklenmiş çıkma 
ve şahnişinleriyleYalıboyu evleri; deniz 
olmayan bir coğrafyada köşk ve yalı formu 
kazanmış, özgün mimarili Türk evleridir. 

Alçak Köprü, Künç Köprü, Çağlayan Köprü, İstasyon Köprüsü, Mağdenus ve Hükümet köprüleri, bir ucu geçmişe bir ucu günümüze uzanan birer zaman geçitleridir sanki. Anadolu’da “V” şekilli bir vadi üzerindeki tek büyük şehir olma özelliğini halen koruyan şehrimiz, Kani Kuzucular’ın deyimiyle “nehirlerle, önemli ticaret yol-larının düğümlendiği yerde” bulunmaktadır.
Amasya’nın bir diğer ve en bilinen adı da ‘Şehzadeler Şehri’dir. Osmanlı Devleti döne-minde birçok şehzade eğitimini Amasya’da tamamlamış; Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve III. Murat gibi padişahlar Amasya’da sancak beyliği görevinde bu-lunurken, Yavuz Sultan Selim de Amasya’da doğmuş ve ilk eğitimini yine Şehzadeler Şehri’nde almıştır.
Amasya, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Boraboy Gölü, Yedi Kuğular Kuş Cenneti, Arkutbey,Terziköy ve Gözlek Kaplıcaları başta olmak üzere daha birçok doğal zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır.
Binlerce yıllık tarihiyle ve kültürel birikimi-yle, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetle, eşsiz coğrafyası ve doğal güzellikleriyle Amasya’yı gezip görmek, tanımak ve yaşamak için sayısız neden bulunmakta... Dünyanın en güzel Misket elması, kirazı, şeftalisi ve bamyasının üretildiği, tarih ve doğanın birlikte bulunduğu ilginç bir antik kent görmek istiyorsanız, sıcakkanlı ve misafirperver Amasya sizi bekliyor.

Amasya Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) arasýnda ’21. Yüzyýlda Yavuz Se-lim Meydaný Düzenlemesi Projesi’ ile ‘Amasya Ferhat Tepesi Teleferik ve Doðal Yaþam Alaný Projesi’nin fizibilite çalýþmasýna iliþkin sözleþm-eler imzalandý.
Ýmzalar Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir ile OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen tarafýndan atýldý. Baþkan Özdemir, turizm altyapýsýnýn desteklenmesi nok-tasýnda etkili desteklerini aldýklarýný belirttiði OKA yetkililerine teþekkür ederek yeni projelerde turizmin daha da geliþeceðine inandýðýný söyledi.
Turizm altyapý programý kapsamýnda Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat’ta uygulanan 33 proje ile 40 milyon li-ralýk yatýrýmýn gerçekleþtirileceðini be-lirten Mevlüt Özen de “Ýmzaladýðýmýz 

bütün sözleþmeler bölgesel kalkýnmaya yönelik sözleþmeler” diye konuþtu.
25 yýl iþletme hakký verilecek Þehir merkezi ile Ferhat Tepesi arasýnda 1.488 m uzunluðundaki teleferik, 25 yýl iþletildikten sonra devredilmesi þartlý ihaleyle yapýlacak. 

“Amasya’yı görmediyseniz, en 
güzelini görmediniz demektir”

Amasya, Anadolu’nun Bağ-dat’ı, Âlimler Merkezi, Şe-hzadeler Şehri olarak bilinen, 8.500 yıllık tarihinde ev sahip-liği yaptığı uygarlıkların önemli bilim, sanat ve kültür merkezi, geçmişi geleceğe taşıyan sayısız kültür değerinin saklandığı nadide bir şehirdir. 

Dr. Osman VAROL  Amasya Valisi

Amasya’dan Ferhat Tepesi’ne teleferik
Amasya’da þehir merkezi ile Ferhat Tepesi arasýna 1.488 m uzunluðunda teleferik yapýlacak. Kent turizmine önemli katkýsý olacaðý öngörülen proje yap iþlet devret modeliyle yapýlacak.

Minyatür Amasya Müzesi yenilendi
Amasya Ýl Özel Ýdaresi’nin 2008 yýlýnda yaptýrdýðý ve 1914 yýlý Amasya’sýný yansýtan Minyatür Amasya Müzesi zamanla yýprandýðý için yenileme, bakým ve onarým çalýþmalarý kapsamýnda tadilata alýndý.
Maket Amasya 1914 onarým projesi kapsamýnda elektrik sistemi, havalandýrma sistemi tesisatý, deforme olan maketin ve alanlarýn yenilenmesi çalýþmalarý Amasya Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlarak, Minyatür Amasya Müzesi kapýlarýný tekrar misafirlerine açtý. Minyatür Amasya Müzesi II. Bayezid Külliyesi imaret binasýnýn bir salonu içinde bulunuyor ve gelen misafirlere diðer minyatür müzelerden farklý olarak sinevizyon gösterisi ile 1914 Amasya’sýný 

tüm gerçekçiliðiyle yansýtýyor. Gökyüzü modelinde ay ve 2000 adet yýldýz canlandýrmasý bulunuyor. Ayrýca Yeþilýrmak’ýn akýþýnýn canlandýrýldýðý, tarihi su depolarý, hareket eden kara trenin 
maketinin bulunduðu hem gündüzü hem de geceyi yansýtan uyarlama ile eþsiz manzaralar sunmaya devam eden Minyatür Amasya Müzesi bakým ve onarým çalýþmalarýnýn ardýndan yerli ve yabancý ziyaretçiler tarafýndan ilgi odaðý olmaya devam ediyor.

AMASYA
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“Gümüşhane, Turizmden iyi pay alacak duruma geldi”
Zeki KÖKSAL Çimenler Hotel  Genel MüdürüKATİD İl Temsilcisi

KATİD Gümüşhane İl Temsilcisi  Zeki Köksal, Gümüşhane’nin  turizmden iyi bir pay alacağı duruma geldiğini söyledi.
Önceden kimsenin  Gümüşhane’nin yerini ve bölgesini haritada bilmediğini belirten Köksal, “ Gezilecek, görülecek yerleri zaten vardı ama, tanıtım, ulaşım ve sosyal alan olmadığı için turistleri bölgemize çekemiyorduk. Valimiz ve belediye başkanımızın da emekleri doğrultusunda ulaşım sorunu halledildi. Turistik bölgelerde sosyal alanlar oluşturuldu. Artık turizm açısından bir eksiğimizin kalmadığını düşünüyorum. 
Bu bağlamda Gümüşhane’de yıllardır tek otel olarak hizmet veriyorduk, dolayısıyla turistler, tur otobüsleri şehrimize geldiği zaman konaklama bakımından sıkıntı yaşanıyordu. Artık konaklamada da ileri bir adım atmış bulunmaktayız. Bu da 5 yıldızlı bir tesisin ilimize kazandırılmasıyla oldu. Temel sorun olan ulaşım, konaklama, sosyal alan sorunu halloldu. Şu anda sadece tanıtım noktasında eksikliğimiz var. Bu da fuarlarda yeterli tanıtımı yapamadığımızdan, iller bazında reklam ve tanıtım noktasında eksik kalmamızdan kaynaklanıyor. “ dedi.
GÜMÜŞHANE’NİN TANITIMI İÇİN TRABZON HAVALİMANI’N I İYİ KULLANMALIYIZ
 Gelen yabancı misafirlerin  bölge olarak Trabzon Havalimanı’nı kullandıklarını ifade eden Zeki Köksal, “Bölgede Trabzon’un rolü bizden kat kat üst seviyede. Biz Gümüşhane’nin buradan bir pay almasını istiyorsak ilk önce Trabzon Havalimanı’ndan başlamak zorundayız. Çünkü gelen misafirler havaalanında indiklerinde araç kiralamasından, konaklama ve turlara varıncaya kadar bütün işlemleri eksiksiz hallediyorlar. Gümüşhane olarak burada bir tanıtım ofisi açmamız gerekiyor.
 İkinci bir adımımız ise şehrimizin giriş ve çıkış noktaları itibariyle, cep telefonlarına gönderilecek kısa mesajlar aracılığıyla, şehrimize gelen misafirleri bilgilendirmek. Bir diğer adım ise şehrin giriş ve çıkış noktaları itibariyle belirli aralıklarla totem tabelalar ile İngilizce, Arapça ve Türkçe yazılı tanıtımların yapılması. Çünkü biz Gümüşhane ili olarak geçiş noktasıyız. Geçiş noktası dememin sebebi, şehrimizden geçmeden ne Erzurum ve Bayburt’a ulaşım var ne de Trabzon ve Giresun’a ulaşım var. Bu doğrultuda atılacak adımların payı büyük. Her şey turizm cenneti Gümüşhane’miz için” şeklinde konuştu.

Vali Memiş, Türkiye’de kayalıklara kurulmuş ender vilayetlerden birisi olan Gümüşhane’nin adeta Sümela manastırı gibi kayalıkların oyularak evlerin yapıldığı şirin bir il olduğunu belirterek, “Dezavantaj gibi görünen bu şeyleri avantaja çevirmeye çalışıyor, şehri butik şehir yapmaya çalışıyoruz.  
ÜNİVERSSİTE ÖĞRENCİLERİ ŞEHRE ZENGİNLİK KATIYORBizim en büyük zenginliğimiz yaklaşık 20 bin üniversite öğrencisi. Bu öğrenciler şehre büyük bir dinamizm katıyor. Şehrimizi turizm, madencilik ve tarım ve hayvancılık sektörlerinde kalkındırmaya çalışıyoruz” dedi. Dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun karayolu tüneli olan 14,5 kilometrelik yeni Zigana tünelinde yarıya ulaştıklarını ve en geç 2 yıl içinde hizmete açılacağını kaydeden Vali Memiş, bunun bile tek başına bir turizm destinasyonu olduğunu, insanların bunu deneyimlemek için Gümüşhane’ye geleceklerini söyledi. 

Zigana kayak merkezi, Süleymaniye Kayak Merkezi, Limni Gölü Tabiat Parkı, Torul Kalesi Cam Seyir Terası, Süleymaniye Mahallesi, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı ve Örümcek Ormanlarına yapılan yatırımların karşılığını anında verdiğini ve önceki yıllarda on binlerle ifade edilen ziyaretçi sayısının her bir tesis için yüz binleri aştığını kaydeden Vali Memiş, Kelkit’te ki Satala Antik Kenti ve merkez ilçedeki Santa Antik Kentinde de çalışmaların devam ettiğini belirtti. 
24 SAATİMİZİ GÜMÜŞHANE İÇİN HARCIYORUZDerslerine çalıştıklarını ve 24 saatlerini Gümüşhane için harcamaya çalıştıklarını kaydeden Vali Memiş, “Gümüşhane’ye ağalık paşalık yapmaya gelmedik. Hepinizin emrindeyiz. Türkiye’nin en güvenli ili Gümüşhane. Asayiş ve diğer olaylar açısından 81 il içerisinde Gümüşhane her zaman birinci sırada. Ağalık paşalık derdinde değiliz vatandaşımızın hizmetkarıyız. Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz, 2023 vizyonunun takipçisiyiz, onun vizyoner projelerinin arkasındayız” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE’NİN ODAK NOKTALARINA 150-200 BİN ZİYARETÇİ GİRİŞİGazetemize Gümüşhane’nin  kültür ve turizm değerleri ile ilgili olarak bir açıkla-ma yapan Hüseyin Ateş, “  Gümüşhane alternatif turizmi  3 ayrı başlıkta sunuyor. Birisi doğa turizmi, ikincisi tarih kültür varlıklarıyla ilgili, tarihten kalan kültürel miras. Üçüncü ana başlık ta geçmişte Gümüşhane topraklarında yaşayan medeniyetlerin yaşam kültürü.   Bu üç ana başlık altında aslında biz turizmi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim de bu anlamda zengin bir tarafımız var.
İlimizde Karadeniz’in diğer illerinde olmayan, belki Türkiye’de de örnek teşkil eden çok özel, doğal varlıklarımız var bizim, Bunlardan biri Karaca Mağarası, biri Limni Gölü Tabiat Parkı, birisi Tomara Şelalesi Tabiat Parkı. Bu önemli doğal varlıklar Gümüşhane için hem de Karadeniz ve Türkiye için farkındalık oluşturan alanlar. Buralarla ilgili ciddi alt yapı çalışmaları yapıldı. Son yıllarda 

bahsettiğim bu odak noktalara ortalama 150-200 bin ziyaretçi  girişi sağlanmaya başladı. Bunlar turnikelerden geçiş raka-mlarıdır” dedi. .
DOĞU KARADENİZ İLLERİ ORTAK TANITIM BAŞLATIRSA GÜMÜŞHANE BÜYÜK KATKI SUNARKaradeniz Bölgesi’nde hiçbir ilin tek başına bir destinasyon ifade etmediğini belirten Hüseyin Ateş, “ Karadeniz Bölge-si özellikle ‘Yeşile Yolculuk’ adıyla hem iç turizmde hem de dış turizmde bölge olarak büyük bir destinasyon. Bu yolculuk sırasında eğer Doğu Karad-eniz illeri ortak tanıtım hareketi başlatır-sa, ben Gümüşhane’deki her bir odak noktanın Karadeniz’in diğer illerine katkı sunacağını, tıpkı Uzungöl’ün, Ayder’in, Sümela’nın bize katkı sunduğu gibi katkı sunacağını düşünüyorum. Bu anlamda ben Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ve buna paralel olarak Gümüşhane turizminin gelecekte çok iddialı ve sürdürülebilir görüyorum”diye konuştu.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş:
“Gümüşhane’yi butik şehir 
yapmaya çalışıyoruz”

Gümüşhane Valisi Okay  Memiş,Gümüşhane’nin turizmi ve özellikleri ile ilgili olarak Karadeniz Turizm Bülteni’ne bir açıklama yaptı.

Gümüşhane’de turizmi 3 ana başlıkta ön plana çıkarmaya çalışıyoruz
Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Gümüşhane’nin  Doğu Karadeniz Bölgesi’nde denizle sınırı ol-mayan tek il olduğunu,   Gümüşhane’nin  bu yönüyle, alternatif turizmde kendini gösterme yoluna girdiğini söyledi.

GÜMÜŞHANE
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Çorum 8000 yıllık iskân süreci içerisinde ev sahipliği yaptığı her toplumun kendine özgü maddi ve manevi özelliklerini gelecek nesillere aktararak bugün oldukça zengin olan ‘Çorum Kültür’ünün oluşmasını sağlamıştır. Bu kültürün canlı ve anlamlı belgelerinden biri olan el sanatlarından bakırcılık, dericilik, seramikçilik, boncukçuluk, semercilik, sepetçilik, ahşap oymacılığı, doğal taş işlemeciliği, kitre bebek yapımı, dokumacılık ilde devam ettirilmektedir. Çorum, kökeni Hitit Mutfağına dayanan ve her köy ile ilçede birbirinden farklı ürünler sunan zengin bir mutfağa sahiptir. Geçmişten gelen bu mirası usta ellerde tarih kokan konaklarda geleneksel pişirme yöntemleri ile ko-nuklarına sunmaktadır.  İl ziyaretlerinde özellikle akıllarda ve damaklarda Çorum Leblebisi, Çorum Mantısı, Çorum Simidi, Çorum Beşlisi, Çorum Baklavası, Kargı ve Osmancık Sırık Kebabı, Kargı Tulumu, Oğuzlar Cevizi, Ortaköy Pekmezi,  İskilip Dolması, Söbelek Mantarı Dolması, Madımak, Çatal Aşı Çorbası, Şekerleme gibi sayabileceğimiz bir çok lezzet kalmaktadır. 
Bir tarafta sarının sıcaklığını yeşilin tazelinde gördüğümüz çam ormanlarında doğa yürüyüşleri, kamplar, safariler düzenlenirken güneyin bereket-li ovalarında tarihin mistik izleri için arkeolojik geziler, incelemeler ve kazılar yapılmaktadır. “Hitit Yolu Yürüyüş Parkurları”, “Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu Parkurları” bölgen-in kendine özgü yapısı üzerine hazırlanmıştır. Hititlerin yaşadığı bölgede eski göç ve ticaret yolları esas alınarak 17 adet Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları; doğal güzelliklerin ve yöresel lezzetlerin ön plana çıkarıldığı Kızılırmak Havzasında ise 190 kilometre uzunluğunda 25 parkur oluşturulmuştur.
 Çorum M.Ö. 6000 yıl öncesine kadar uzanan geçmişi ile Kalkolitik, Tunç Çağı,  Hatti, Hitit, Frig, Helenistik, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Os-manlı dönemlerine ait birçok eserin sergilendiği bir açık hava müzesi niteliğindedir. İlde farklı ilçelerde arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken bu sit al-

anlarından bazıları düzenlenerek ziyarete açılmıştır. Bugün adını dünyaya duyurmuş, ilin en önemli ören yerlerinden birisi Hattuşa’dır. Mısır, Babil ve Mitanni gibi Eski Doğu’nun büyük güçlerinden biri olan ve Anadolu’nun büyük bir kısmına hükmetmiş olan Hititler; bu büyük İmparatorluğun başkentini M.Ö. 1665-1200 yıllarında, Çorum’un 80 kilometre güneybatısında,  Boğazkale ilçesinde yer alan Hat-tuşa’da kurmuşlardır.  Hattuşa 1986 yılından beri, UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası Listesinde” çivi yazılı tablet arşivleri ise 2001 yılından itibaren yine UNESCO’nun “Dünya Belleği Listesinde” yer almaktadır. 1966 yılında açılan Boğazköy Müzesi 2011 yılında yenilenerek Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait bölüm-leri ile ziyaretçilerine uygarlıklar ve bölge kültürü 

hakkında bilgi sunmaktadır.
Çorum’un tarihi ve kültürel güzelliklerini oluşturan güney-batı-güneydoğu yayı içerisinde bir diğer önemli nokta ise Alaca Höyük’tür. 1835 yılında keşfedilen höyük, 1935 yılında yapılan bilimsel kazıları ile ilk Türk Kazılarından bir olma özelliği göstermektedir. 4 uygarlık çağı açığa çıkarılan Alaca Höyük’ te bulunan kral mezarları tarihte Anadolu’ya ‘Hatti Ülkesi’ denilmesini sağlayan Hatti kültürüne ışık tutmaktadır. Belde de yer alan Alaca Höyük Müzesi, 1940 yılında açılan ilk yerel müze olma özelliğine sahiptir. 1982 yılında ören yeri içerisinde yer alan binaya taşınan müze, 2011 yılında yeniden düzenlenerek Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Hitit, Frig dönemine ait eserlerin sergilendiği ayrıca müze içerisinde oluşturulan özel bir salonda Alaca Höyük kazısının günümüze değin sürdürülen bilimsel çalışmaları kronolojik olarak ziyaretçilere aktarıl-maktadır.  

Hitit medeniyeti hakkında bizlere önemli bulgular sunan bir diğer düzenlenmiş kazı alanı ise Şapinu-va’dır. Çorum’un 53 km. güneydoğusunda coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan Ortaköy İlçesinde yer alan Şapinuva Hitit Çağında, siyasi,  askeri ve dini bir merkez olarak kul-lanılmıştır. Kazı çalışmalarında açığa çıkarılan adak çukurları, tabletler bu güçlü kültürün ritüelleri, askeri yapısı, kanunları hakkında bilgiler verme-ktedir. İlçede tarih turizminin yanı sıra doğasev-erleri kendine çeken bir diğer gezi alanı ise İncesu Kanyonu’dur. Kanyonun uzunluğu 12.5 km’dir. Çekerek Irmağının geçtiği kanyonun her iki yanın-da yükselen kayalar üzerinde Helenistik Döneme  (M.Ö.  2. yüzyıl ) tarihlenen duvar kalıntıları, su sarnıçları,  ahşap hatıl oyukları yer almaktadır. Kanyon içerisinde yer alan yürüyüş parkurları zi-yaretçileri Anadolu’nun Helenistik Çağa tarihlenen en büyük Kybele kabartmasına götürmektedir.
Kale, han, hamam, konak, idari mekanlar ve Çorum Müzesi ile en üst düzeye taşımaktadır. Bugün ilin gözdelerinden olan Çorum Müzesi, 1968 yılında açılmış olup 2000 yılında 1914 yılında hastane olarak inşa edilen ve geçirdiği yangından dolayı restorasyonu yapılan tescilli binasında hizmet sunmaktadır. Arkeoloji, Etnografya Teşhir Salonları ve Yatılı Çocuk Eğitim Atölyesi bulunan müzede, Alacahöyük, Kuşsaray, Büyük Güllücek, Boğazköy-Hattuşa, Yörüklü, Hüseyindede ve Or-taköy-Şapinuva kazılarında bulunmuş olan Kalko-litik Çağ, Eski Tunç Çağı, Hitit, Frig, Helenistik, Galat, Roma, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. 

Turizm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hep önemli bir sektör olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ancak benim kanaatim özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemi gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır ve fazla olması gerekir.
Gelişmekte olan ülkeler için gelir yaratma, ödemeler dengesi, ekonomik ve bölgesel kalkınma konuları hep önem arz eder ve bu konularda sıkıntılar yaşanır. Buna ülkemizdenyola çıkarsak, ülkemiz degelişmekte olan ülkeler kategorisindedir. Ülkemizin yaşamış olduğu sıkıntılara bak-tığımızda döviz, ekonomik kalkınma, alt yapı, gelir yaratma ve istihdam gibi konu-lar geliyor. Bu sıkıntıların giderilmesin de ise turizm, vazgeçilmez bir unsurdur.
Sektörün ilerleye bilmesi ve gelişmesinde pazarımızı oluşturan ülkeler ile kurdu-muz ilişkiler son derece önemli oluyor.  Turizm sektörü; siyasi, askeri ve politik olaylara karşı kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle siyasi, askeri ve politik açıdan alınacak kararlar değerlendirilirken turizm sektörünün büyüklüğü, istihdamı ve getiri-si de dikkate alınarak hareket edilmesinde fayda görüyorum. Bu konuda son günle-rde başta Avrupa ve diğer ülkelerle olan münasebetlerde yapıcı yaklaşımlar gördük.
Mevcut konjonktürde ülkemizin katma değeri yüksek gelir getirici ürünler üret-mesi, ihraç etmesi noktasında çok geride olduğumuz, üretim noktasında istenilene henüz ulaşamadığımızı görüyoruz. Marka ve markalar çıkarmak uzun süreçler gerektiriyor. Herkes bunun üzerine tartışıyor. Unutulmaması gerekir ki Türkiye de turizm en büyük markadır. Bu nedenle sektörünün el üstünde tutulması ve gereken olumsuzlukların giderilmesi ve tanıtım üzerine çalışmalar yapılması gere-kir. Teşvikler ve destekler noktasında ger-eken hassasiyeti henüz görebilmiş değiliz. Sürdürülebilir turizm ve turizmin on iki aya yayılması, alternatif turizm çeşitlerinin üretilmesi konusunda ilerlemeler sağlama-mız gerekiyor.
İlgili bakanlığa sektör içinden birinin getirilmesi bizi geleceğe dair umutlandır-maktadır. Her ne kadar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kaybetmiş olsak ta sektördeki iyileşmenin artarak devam etmesi dileğiyle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim…

Ülkemizde UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý liste-sine alýnmýþ 10 deðerden biri olarak da dünyanýn gözbebeði konumunda olan Hattuþa Örenyeri, Fransýz Gezgin Charles Texier tarafýndan 1834 yýlýnda keþfedilmiþtir. 1906 yýlýnda baþlayan kazýlar sonucunda buradaki yer-leþimin M.Ö. 2. bin yýlýnda Anadolu ve kuzey Suriye’de hâkimiyet kuran “Hitit Devleti’nin Baþkenti” olduðu anlaþýlmýþtýr. 1986 yýlýnda Dünya Mirasý olarak tescillenen Hattuþa Antik Kenti, sadece Çorum’un deðil ülkemizin en önemli arkeolojik alanlarýndan biridir.Boðazkale Ýlçesi’ndeki Hattuþa ile Alaca Ýlçesi’ndeki Alacahöyük kalýntýlarýný kapsayan 2634 hektarlýk alan, 1988 yýlýnda Milli Park ilan edilerek bölgemizin turizm dinamiði haline getirilmiþtir.
BÝN TANRILI ÞEHÝR Eski çaðlarda etrafý 6 km’lik surlarla çevrilmiþ örenyerinde bulunan çivi yazýlý tablet arþivleri de UNESCO’nun Dünya belleði Listesi’nde yer alýyor. Söz konusu tabletlerde “Bin Tan-rýlý þehir” olarak söz edilen Hattuþa’da bugüne kadar saray ve tapýnaklar, binlerce tablet içeren arþiv yapýsý, çoðu günümüze kadar oldukça saðlam durumda gelmiþ olan anýtsal kapýlar (Aslanlý Kapý, Kral Kapý, Yerkapý), krallarýn ikamet ettiði Büyükkale Saray Kompleksi, Aþaðý Þehir’de ülkenin en yük-sek tanrýlarý olan Fýrtýna Tanrýsý Teþup ile Arinna’nýn Güneþ Tanrýçasý’na adanmýþ olan Büyük Tapýnak, Hitit Büyük Kralý II. Þuppiluliuma’nýn yaptýðý iþleri anlatan yazýtýn bulunduðu Hiyeroglifli Oda, devasa boyutlarda tahýl ambarlarý, kýsmen 

silinen Hititlere ait en uzun hiyeroglif yazýyý içeren Niþantepe Yazýtý gibi çok sayýda yapý açýða çýkarýlmýþtýr. 2007 yýlýnda tamamlanan sur duvarý canlandýrmasý, döneme ait kil yapý tarzýyla türünün nadir örneklerinden biridir

TURİZM SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ
Hasan ÖZER
Anitta Hotel Genel Müdürü 
KATİD İl Temsilcisi

ÇORUM 6000 YILLIK BİR GEÇMİŞ 
İLE BİR MÜZEYİ ANDIRIYOR

Dünyanýn gözbebeði:“Hattuþa Örenyeri”
Hattuþa Örenyeri Hititler’in baþkenti Hattuþa Çorum’un güneybatýsýnda, Boðazkale Ýlçesi’nde yer almaktadýr. 

Necmeddin KILIÇ Çorum Valisi

ÇORUM



16

Kastamonu Azdavay’da bulunan dünyanýn en büyük 4. kanyonu Çatak’a yapýlan seyir terasý, ziyaretçilerine 450 metre yükseklikten manzarayý seyretme heyecaný yaþatýyor.Mayýs ayýnda ziyarete açýlan cam seyir terasýna bugüne kadar ilçe nüfusunun 15 katý ziyaretçi geldi. Kanyonun turizm potansiyelini daha da artýracaðý düþünülüyor.Azdavay Belediye Baþkaný Osman Nuri Civelek, “3 bin 600 nüfuslu Azda-vay ilçemizi cam terasý vesilesiyle 5 

ay içerisinde 50 bin kiþinin üzerinde yerli ve yabancý ziyaretçimiz ziyaret etti. Hedefimiz bir yýlda 300 bini bulmak inþallah” dedi.Cam terasýn, 60 tonluk çelik ve cam aðýrlýðý ile 450 metre yüksekliðe sahip boþluk üzerinde durmasý ziyaretçilere eþ-siz bir doða manzarasý sunuyor. Cam ter-asý ziyaret edenler korku dolu anlar yaþa-sa da manzara karþýsýnda hayran kalýyor.Ziyaretçiler, Azdavay’ýn Yöresel Türkmen elbisesini giyen kadýnlarla hatýra fotoðrafý çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kastamonu, sahip olduğu doğal ze-nginlikleri sayesinde kültür, inanç, kış, deniz, eko, sağlık, yayla, mağara kanyon turizmi ve atlı turizm gibi birçok turizm çeşidine ait potansi-yelleri bünyesinde toplamıştır.Türk edebiyatında oldukça önemli yerleri olan Behçet Necatigil, Orhan Şaik Gökyay, Oğuz Atay ve Rıfat Ilgaz da ilimizin yetiştirdiği değerli isimlerdendir. Ayrıca evliyalar şehri olarak bilinen ilimiz birçok evliyayı barındırmış bir kent olarak inanç turizmi bakımından da önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Öyle ki Anadolu’nun 4 manevi direğin-den biri olan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri adına yapılan külliye her yıl binlerce kişiyi ağırlamaktadır. 

Kastamonu, kendine özgü kon-akları, dini, kültürel, askeri, idari yapıları, kentsel ve doğal sit alan-larıyla tescilli 2030 adet taşınmaz kültür varlığına sahip tarih, doğa ve kültür merkezidir. İlimiz 5 Aralık 2017 tarihinde Kazakistan’ın Türkistan kentinde yapılan TÜRKSOY Daimi Konsey 35. Dönem Toplantısında 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmiştir. Türk Dünyası Kültür Başkenti Etkinlikleri nedeniyle Kastamonu’da konaklama sayıların-da önemli bir artış olmuş, hem kon-aklama tesisleri hem de restoran sahipleri ile turizm alanında faaliyet gösteren çeşitli işletmeler bu hare-ketlilikten paylarını almışlardır.

2013 yılında yeniden faaliyete geçen Kastamonu Havalimanı ile İstanbul’un iki yakası ile havayolu bağlantısını kuran Kastamonu’nun, 2016 yılında hizmete giren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile de Ankara’ya olan ulaşımı oldukça kolaylaşmıştır. 
“2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanlı Kastamonu, tarihi ve doğal dokusu, konak ve hanları, gastronomik unsurları, doğal yaşam alanları ve özellikle bu yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler-le adından sıkça söz ettiriyor.
Kastamonu’nun inanç turizmi alanındaki potansiyeli ise şehrin bu eksende de bir destinasyon olmasında önemli bir yere sahiptir. Evliyalar şehri Kastamonu bu yıl Anadolu’nun dört manevi direğin-den biri olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve diğer Kastamonu evliyaları için “27. Uluslararası Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası Etkinlikleri” ‘ne ev sahipliği yaptı. Kastamonu’daki bu inanç unsurlarının kuvvetli bir şekilde tarihle bağlantısının olması şehirdeki turizmin geleceğinin şekillenmesinde olumlu etki yaratıyor.
Gastronomi değerleri ulusal düzeyde ün yapmış Kastamonu geçtiğimiz ay coğrafi işaret ile tescillenen Çekme Helva ile birlikte sahip olduğu coğrafi işaretli ürün sayısını 7’ye çıkarmıştır. Söz konusu ürünlerin 6’sı gastronomik ürünlerdir. (Taşköprü Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı, Pınarbaşı Kara Çorbası, Tosya Pir-inci, Daday Etli Ekmeği ve Tosya Bıçkısı)

2018 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Etkinlikleri kapsamında uluslararası 
tanıtım çalışması olarak ITB Berlin 2018 
fuarında milli katılımdaki gastronomi 
bölümünü üstlenmiştir.
Ilgaz ve Küre Dağları Milli Parkı’na ev 
sahipliği yapan şehir, Ilgaz Kış Turizm 
Merkezi ile kış turizmi için ideal bir 
destinasyon olarak göze çarpmaktadır. 
Yurduntepe Kayak Merkezi projesi tama-
mlandığında Ilgaz Dağı Türkiye’deki kış 
turizminde kilit destinasyonlardan birisi 
olma noktasında önemli bir adım atmış 
olacaktır.  
Daday bölgesindeki at çiftlikleri ise 
metropollerde yaşayan ve doğa ile içi içe 
olmak isteyenlerin değerlendirebileceği 
alternatif destinasyonlar arasındadır. 170 
km’lik sahil şeridinde bulunan İnebolu, 
Abana ve Cide ilçeleri de bakir doğası ve 
muhteşem koylarıyla şehrin deniz tur-
izmine yönelik alternatifleridir.
Bunlara ilaveten, “Ahşaba Hayat Verenler 
Burada” mottosuyla bu yıl 3-7 Ekim 
tarihlerinde 8.’si düzenlenecek olan 
Kastamonu Ahşap Fuarı, şehrin bu 
yönüyle de tanıtımını yaparak Kastamonu 
turizmine dolaylı olarak katkı sunuyor.
Her geçen gün kendi turizm potansi-
yelinin değerini bilen ve bu potansiyeli 
doğrultusunda kendini olumlu yönde 
dönüştüren Kastamonu’yla randevunuz 
var, bekletmeyin. Çünkü Kastamonu 
keşfedilmeyi bekliyor.

“Kastamonu keşfedilmeyi bekliyor
%65’i ormanlarla kaplı, 170 km sahil şeridine sahip Kastamonu son dönemde turizm alanındayürüttüğü sistematik çalışmalarla dikkat çekiyor. Son yıllarda yapılan kilit altyapı yatırımları ile ulaşılabilir-lik sorununu çözen şehir, fiziki ve beşeri altyapısını geliştirmeye, tanıtım çalışmalarını bütünleştirmeye odaklanmış durumda.

Bu terasa nüfusun 15 katý ziyaretçi geldi
Kastamonu Azdavay’da yer alan cam teras, dünyanýn en büyük 4. kanyonu olma özelliðine sahip Çatak Kanyonu üzerinde yapýldý. Cam terasa açýldýðý günden beri yoðun ilgi gösteriliyor.

Saklı Cennet: “Kastamonu”
Yedi bin yıllık tarihi geçmişi ile Kastamonu,  Candaroğulları’na başkentlik; aynı zaman-da Gaslar, Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuk-lular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete tarih boyunca ev sahipliği yapmıştır. 

Kastamonu Ahþap Fuarý 8 yaþýnda
‘2018 Türk Dünyasý Kültür Baþkenti’ Kastamonu 8’inci Ahþap Fuarýný gerçekleþtirdi.

Uluslararasý Türk Kültürü Teþkilatý tarafýndan ‘2018 Türk Dünyasý Kültür Baþkenti’ seçilen ve Türkiye’nin ahþap iþçiliði ve oymacýlýk eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasýnda ‘8’inci Kastamonu Ahþap Fuarý’na ev sahipliði yaptý. ‘Ahþaba hayat verenler burada’ sloganýyla organize edilen fuar için Kuzeykent Fuar alanýnda düzenlenen açýlýþ törenine Vali Yaþar Karadeniz, Ak Parti Mil-letvekili Hakký Köylü, Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ ve sektör temsilcileri ile çok sayýda kiþi katýldý.Fuarda, protokol üyeleri ve katýlýmcýlar açýlýþ sonrasý; ahþap iþleri, ahþap el sanatlarý, ahþap oymacýlýk, ahþap oyuncak, ahþap masa-sandalye-sehpa, ev mobilyalarý, banyo ve mutfak 

mobilyalarý, bahçe mobilyalarý, 
kapý, masif ve endüstriyel kapý, 
ahþap kaplama paneli gibi birçok 
ürün bir arada sergilendi.
ODUN YIÐMA YARIÞMASI 
NEFES KESTÝ
Türkiye’nin birçok bölgesinden 
sektör temsilcileri ile firmalarýn 
katýldýðý fuarda, ahþap temalý 
yarýþmalarda dereceye giren-
ler de ödüllendirildi. Fuarda 
gerçekleþtirilen birbirinden 
ilginç etkinliklerle de ziyaretçil-
ere heyecanlý ve eðlenceli anlar 
yaþatýldý. Fuar kapsamýnda 
düzenlenen, Ekstrem sporlar 
arasýnda yer alan ‘Stihl Timber-
sports-Kütük Kesme’ gösterileri-
nin yaný sýra ‘maket ev yapma’ 
ve ‘ster odun yýðma’ yarýþmalarý 
da izleyicilerden tam not aldý.

Kastamonu Valisi Yaşar KARADENİZ

Mehmet İshak
Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü

KASTAMONU
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O
rman denizinin içinde,yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan,Türk sivil mimarisi-nin şehir ölçeğinde korunmuş tek örneği Safranbolu’yu içinde barındıran çok şanslı bir bölgede yaşıyoruz. Dünyanın sayılı sıcak bölge-lerinden Yenice’mizin anıt ağaçları, yaylaları, yaban hayatı, eşsiz florası Allah’ın bizlere lütfu ve emaneti. Alternatif turizm açısından bütüncül yaklaşımla bakıldığında büyük fırsatlar sunan güzel bir coğrafyamız var.

Derin vadiler,orman denizleri, zirveler, kral mezarları, antik kentler, göletler, mağara ve kanyonlar,anıt ağaçlar, bir arada düşünüldüğünde dağcılık,yamaç paraşütü,izcilik, off-road, rafting, komping tarzı ekstrem sporların bile profesyo-

nelce yapılmasına imkan veren, sınırsız imkanlar sunan, fırsata çevirecek girişimcileri bekleyen eşsiz bir coğrafya.
Bu güzelliklerin ilimiz sınırlarını aşıp Karaden-iz’i içine alarak Sakarya-Bolu hattından Artvin’e uzanan bir destinasyonda doğuracağı sonuçlar ve ortaya çıkaracağı potansiyel hepimizi heyecan-landıracak büyüklüktedir.
Akdeniz ve Ege’nin kum-deniz-güneş üçgeninde sıkışmış turizm faaliyetinin hem süresini hem de çeşitliliğini artırmayı hedefleyen ülkemizin önünde iki değerli alternatifimiz Doğu ve Güney Doğu Anadolumuz ve Karadeniz Bölgemiz.Bu açıdan alternatif turizm alanında yeni başlayan 

yarışta yüz işletmecinin bir araya gelmesi ve ku-rumsal çatı altında beş yıldır faaliyet göstermesi çok önemli ve değerli bir çaba.
Bu güzel çabanın devamında yazılı, basılı tanıtım yanında yeni çağın iletişim araçların-dan,sosyal medyadan ve fenomenlerinden, youtuberlerinden istifade edilerek,fırsatçılık ve hep bananecilik hastalığına yakalanmadan, paylaşarak, potansiyeli büyüten işbirliği anlayışıyla, nitelikli hizmetin nitelikli turisti getireceği bilinciyle hareket edileceği ümidi ve ülke turizmine yeni açılımlar getireceği beklentisiyle emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor,KATİD yönetici ve üyelerine başarılar diliyorum.

Tarihi Safranbolu kenti Türkiye’deki  UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan 15 alandan biridir. 
17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin en değerli ve koruma altına alınmış eserlerini barındıran kentimiz 20 yıldır en çok tercih edilen kültür turizmi bölgelerinin başında gelmektedir. Kentimize gelenlerin %80lik kısmını yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır. 
Safranbolu hedefli gezi planlayan; ister münferit, ister turla gelen olsun, tüm ziyaretçiler tarihi bölgeyi gezdikten sonra Cam Teras, Mencilis Mağarası, Yörük köyü gibi yakın çevredeki popüler ilgi noktalarını görüp gezilerine Kastamonu ya da Bartın-Amasra üzerinden devam etmektedir.
 Halbuki Türkiye’nin en büyük blok ormanı olma özelliğine sahip Yenice ormanlarındaki 30 metrelik ağaçları görmeden,  antik çağın hac merkezi olarak kabul edilen Eskipazar Hadrianapolis’te Anadolu’nun en eski kilisesinin kalıntılarını ve eşsiz mozaikleri ziyaret etmedenayrılmış oluyorlar. Başta Safranbolu olmak üzere Karabük ve ilçelerini tek bir turistik hedef olarak belirlemek ve tur programlarının buna göre düzenlenmesini sağlamak en büyük hedefimiz olmalıdır.
 Bu programın içine, kuruluş emrini bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ağır sanayi hamlesi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın içinde yapılacak sembolik bir üretim gezisi eklenebilir. Üretimin ve kendi kendine yetebilmenin öneminin anlaşıldığı bu günlerde, bölgemize gelen misafirlerin 1600 derece sıcaklıktaki yüksek fırınların karşısında alın teri döken emekçilerle temas etmesi turizmi çeşitlendirmek adına da faydalı olacaktır.
Turizm sezonunun 7 aya sıkışarak bir anda başlayıp bıçak gibi kesilmesi ve dengeli bir şekilde dağılmaması bölgemizdeki sorunların başında gelmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için başlatılan, Karabük Keltepe bölgesine yapılmakta olan kayak merkezini dört gözle beklemekteyiz. Kayak turizminde hedeflenen kitle gelir düzeyi yüksek ve hafta sonunu en verimli şekilde değerlendirmek isteyen kişilerden oluşmaktadır. Bu da kayak merkeziyle birlikte Karabük Havalimanının da gerekliliğini bizlere bir kez daha anımsatmaktadır.
Bölgemizin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan bu değerleri koruyabilmek ve gelen ziyaretçilerin buradan mutlu dönmesini sağlamaktır. Bu aşamada en büyük görev biz işletmecilere düşüyor. Konaklama standartlarımızı yüksek tutmalı ve küçük hesaplar peşinde olmamalıyız. Ziyaretçilere ‘’Bir daha mı gelecekler ’’ düşüncesi ile davranmak yerine, memnuniyetlerini dostlarına anlatacak şekilde uğurlamanın kültürel ve tarihi değerlerimizi korumak ve tanıtmak kadar önemli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

“Yenice ormanlarındaki 30 metrelik ağaçları görmeden, Eskipazar Hadrianapolis’i  ziyaret etmeden ayrılmayın!” 

Bu evler bir yandan kentsel konumlarýyla diðer yandan mimarileriyle dikkate deðer-lerdir. Ýlçe merkezinde 18 ve 19. yy. baþlarýnda yapýlmýþ yaklaþýk 2000 geleneksel Türk evi bulunmaktadýr. Evler Safranbolu’nun iki ayrý kesiminde gruplanmýþtýr. Birincisi þehir diye bilinen kýþlýk olarak kullanýlan, ikincisi baðlar diye bilinen ve yazlýk olarak kullanýlan kesimdir.
SafranboluSafranbolu, geleneksel Türk toplum yaþamýnýn özellikler-ini kent ölçeðinde yaþatan, tarihi ve kültürel eserlerini tüm insanlara sunan bir 

örnek bir kenttir. Sahip olduðu zengin kültürel miras ve bu mirasýn korumadaki baþarýsý Safranbolu’yu bir dünya kenti ününe kavuþtur-muþ ve UNESCO tarafýndan Dünya Miras Listesi’ne alýnmasýný saðlamýþtýr.Daha çok Eski Türk Evleri ile tanýnan Safranbolu, tar-ihi boyutuyla, doðal güzel-likleriyle ve kent ölçeðinde korumacýlýkta örnek oluþturmasýyla gün geçtikçe daha çok ilgi görmektedir. 1200’ü koruma altýnda olan sayýsýz kültürel eseri bulu-nan Safranbolu, bugün kent ölçeðinde en iyi korunan yer olarak anýlmaktadýr.

Tümülüste Kültür ve Turizm Bakan-lýðý’ndan alýnan izinle Karabük Valiliði, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlýðý, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012’den itibaren aralýklarla yapýlan kazýlar tamamlandý.Safranbolu Belediyesi tarafýndan tümülüsün turizme kazandýrýlmasýna yönelik hazýrlanan proje, Karabük Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü’ne sunuldu. Projenin onaylanmasýnýn ardýndan çalýþmalara baþlanacak.
 “Gizli kalmýþ noktalarýn 
açýða çýkmasý için çalýþýyoruz”Safranbolu Kaymakamý ve Belediye Baþkanvekili Fatih Ürkmezer, Safran-bolu’nun kültürü, tarihi konaklarý ve çarþýlarýyla nam saldýðýna dikkati çeker-ek, “Safranbolu’da doðal güzellikler kanyonlar,tarihi köprüler de var. Karay-ollarý tarafýndan köprüler onarýlýyor. Tarihi çeþmelerimiz kral mezarlarý var. Onlar da tümülüs gibi turizme kazan-dýrýlacak. Ancak bunlarýn bir plan, proje içerisinde yapýlmasý gerekiyor.” dedi.

“Karabük,eşsiz bir coğrafya!..”
Karadeniz Bölgesin’de faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yüz turizmci tarafından 2013 yılında kurulan ve beş yıllık geçmişi bulunan KATİD’in kurumsallaşma sürecini yeni bir aşamaya taşıyacak aylık dergi çalışmasını öğrenmek ve dergi-nin ilk sayısında yer bulmak turizm konusunda derdi ve heyecanı olan herkes gibi beni de mutlu etti ve heyecanlandırdı.

UNESCO Dünya Miras Listesinde; Safranbolu Evleri
Kültür turizmi kapsamýnda Safranbolu’yu Ülkemizde ve Dünyada ön plana çýkar-tan en önemli unsur geleneksel Türk mimarisi tarzýndaki Safranbolu evleridir.

Yenice Doðal Turizmde iddialý hale geliyor
Barýndýrdýðý yaban hayatý ve bitki çeþitliliðiyle dikkat çeken Yenice Ormanlarý turizme kazandýrýlýyor.

Yenice Ormanlarý, Uludað Göknarý, Doðu Kayýný, Sarý Çam, Kara Çam, Kýzýl Çam, Istýranca Meþe-si, Virgiliana Çýnarý, Ceviz, Diþbudak, Kýzýl Aðaç, Fýndýk, Porsuk, Gümüþ Ihlamur, Akaðaç, Kýzýlcýk, Þimþir, Kontus Defnesi, Erguvan gibi çeþitli aðaç türlerine ve nadir birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliði yapýyor. 
 Yenice Belediye Baþkaný Zeki Çaylý, Türkiye’de doða turizminde iddialý konuma geleceklerini, Yenice’nin, Safranbolu ve Amasra üçgeni içerisinde yer almasýný saðlayacaklarýný söyledi. 
Baþkan Çaylý, yüzölçümünün yüzde 71’i ormanlarla kaplý olan Türkiye’deki birinci il’in Karabük, yine yüzölçümünün yüzde 86’sý ormanlarla kaplý olan 

Türkiye’de birinci ilçenin Yenice olduðunu belir-terek, “ Dünya Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF) tarafýndan Avrupa’da flora ve fauna bakýmýndan acil korunmasý gereken 100 sýcak nokta belirleniþ ve bu noktalardan 9 tanesi Türkiye’de olup, bunlardan biri de Yenice ormanlarýdýr. 
Tüm doða aktivitelerini gerçekleþtirilebileceðiniz böyle eþsiz bir doða potansiyeline sahibiz. Belediye olarak altyapý ve tanýtým çalýþmalarýmýza hýzla devam ediyoruz. Önceliði konaklama sorununa verdik ve Yenice Orman Ýþletmesi’nden kiraladýðýmýz 68 dönümlük bir alana restaurant, kýr kahvesi ve 30 adet bungalov evden oluþan bir kompleks inþaatýmýzýn büyük kýsmý bitti. 68 dönüm arazi içersinde þuan bungalov evlerimizin yapýmlarý sürüyor. “dedi.

Safranbolu Büyük Göztepe Tümülüsü turizme kazandýrýlýyor
 UNESCO Dünya Mirasý Listesi’nde yer alan ve “En iyi korunan 20 kent” arasýnda bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki “Büyük Göztepe Tümülüsü”, turizme kazandýrýlacak.

Kemal ÇEBER Karabük Valisi

KARABÜK

Erdinç SEZER 
Lokum Konak İşletmecisi
KATİD Yönetim Kurulu Üyesi
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Son yıllarda turizm sektöründe “ekstracı” olarak adlandırılan işçi temini ile ilgili sorular alıyorum. Bu konuda sizleri bilg-ilendirmek istiyorum.Ekstracı olarak tanımlanan işçi teminin Ka-nunlarımızda bir tanımı yok. Bu tür işçi temini sağlayan işletmeler ve onlara işçi temin eden firmalar 4857 sayılı İş Kanunun 7 maddesinde tanımlanan “Geçici İş İlişkisi” uygulamasını dayanak olarak ileri sürüyorlar. Oysaki söz konu-su madde geçici iş ilişkisinin ne şekilde, hangi işlerde, ne süreler ile ve ne şartlarda kurulacağı belirtilmiştir.Buna göre;  1- Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.  Bunun dışında yetkili olmayan organizasyon fir-maları veya aracılar ile geçici iş ilişkisi kurulması mümkün değildir. Özel istihdam bürolarında işçi temin ediliyor ise bunların yetkili olup olmadığının yanında, geçici iş ilişkisi kurmak 

içinde yetkili olup olmadığı da araştırılmalıdır. Bunları bağlı bulunduğunu Çalışma ve İş Kuru-mu İl Müdürlüklerinden öğrene bilirisiniz.2- Her iş için geçici iş ilişkisi kurulamaz. Yine Kanunda hangi durumlarda geçici iş ilişkisi ku-rulabileceği tanımlanmıştır. Bu tanımlamalardan hareket ile otellerde işçi yetersizliği öne sürülerek geçici iş ilişkisi ile işçi (ekstracı işçi) çalıştırılması mümkün değildir. Örneğin katlarda işçi eksikliği nedeniyle ekstracı kat görevlisi çalıştırmak, mutfak ta bulaşıkçı eksikliği nedeniyle ekstracı bulaşıkçı çalıştırılması veya servis bölümünde garson eksikliği nedeniyle ekstracı çalıştırılması mümkün değildir.3- Ekstra işçi olarak çalıştırdığınız bütün işçilerin çalışma mevzuatından doğan hakları geçersiz bir iş ilişkisi kurduğunuzdan dolayı işveren olarak sizin üzerinizde olacaktır. Geçici iş ilişkisi kur-duğunuzu belirtiğiniz firma (işverenlik) üzerinden işçinin sosyal güvenliğinin sağlanması ve mali haklarının ödenmesi sizi bu yükümlülükten kurtarmayacaktır.4- Bir kısım işletmeler tarafından ekstra işçi 

temin etmek için organizasyon firmaları veya aracılar ile alt işverenlik (taşeronluk) sözleşmesi yapılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanun 2 mad-desinde alt işverenliğin nasıl kurulacağı belir-tilmiştir. Ekstra işçi temini işyerinde genelde yukarda da belirtiğim şekilde otellin asıl işi olan bölümlerde işçi eksikliği nedeniyle yapılan bir uygulamadır. Oysaki söz konusu 2 madde de “İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik ned-enlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.” denilmek-tedir. Bu nedenle yapılmış olunan alt işverenlik sözleşmesinin bir hükmü olmayacak ve yine bu ekstra işçiler sizin işçiniz sayılacaktır.Sonuç olarak ekstra işçilik uygulaması sektörün işçi sıkıntısı çekmesinden dolayı çaresizlikten başvurduğu bir yöntem olsa da Kanuni anlamda doğru bir uygulama değildir. Ekstra işçilik sonu-cunda 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ge-reği idari para cezası uygulanacağını ve ekstra işçi olarak çalıştırdığınız işçinin de sosyal güvenlik ile işçilik hakları yönünden tüm sorumluğunun sizin üzerinizde olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Bu konuda gerek sosyal medya, gerekse e-posta aracýlýðýyla bir çok soru aldýðým için bu yazý vesilesiyle hem bayramýnýzý kutlamak hemde bu konudaki bilgilerimizi sizlerle paylaþ-mak istedik. Kur’daki deðiþiklikler, doðru teknoloji kullanýmý ve bu teknolojilerin doðru kurgulanmasýyla (set up) her otelcimiz için fýrsata çevirilebilir.
Bu konudaki çeþitli önerilerimizi 
aþaðýda sizlerle paylaþýyorum;1-) Pazar çeþitleriniz ve bu pazarlarýn alým güçleri (kullandýðý döviz) hakkýn-da detaylý bir çalýþma yapýn.2-) Çalýþtýðýnýz pazarlarda ayný özel-likleri taþýyan ülkeleri ve bölgelerisýný-flandýrýn. Örneðin; Türkiye Pazarý, 

Avrupa Pazarý, Asya Pazarý v.s.
3-) Çalýþtýðýnýz dinamik kanallarda 
(Booking, Expedia, kendi web siteniz, 
sosyal medya v.s.) her bir pazar için 
ayrý ayrý rate plan (Fiyat Planlarý 
kimi pansiyon tipi diyor) oluþturun. 
Örneðin: BB TR, BB EU v.s. 
4-) Tanýmladýðýnýz bu Rate Plan’larý 
ilgili pazarlara IP tabanlý hedefleme 
teknolojisi yardýmýyla atayýn.
Bu teknoloji pazardaki OTA’lerin 
çoðu tarafýndan ve iyi booking engine 
sistemleri tarafýndan desteklenmek-
tedir. Nasýl yapýldýðýný bilmiyorsanýz 
market müdürlerinizle iletiþime 
geçebilirsiniz.
5-) Son olarak bu rate planlar arasýnda 
fiyat formulasyon yapýsýný channelma-
nager’larýnýz aracýlýðýyla oluþturun. Bu 
þekilde tek tuþla Avrupa pazarýna daha 
fazla fiyat çýkabilecekken iç pazara 
daha uygun fiyatlar çýkabilirsiniz. 
6-) Bu yapý sayesinde pazarlardan 
gelen talepleri ve satýþa dönüþleri 
çok daha rahat takip edebilir buna 
göre karlýlýk optimizasyonu (Revenue 
Management) stratejileriniz geliþtire-
bilirsiniz. 

Þu Hatalarý Yapmayýn;
1-) Panik yapmayýn. Sakin olun!
2-) Nasýl olsa USD, EUR yükseldi deyip 
fiyatlarýnýzý düþürmeyin. Ýç pazarý kay-
betmemek için yukarýda tarif ettiðimiz 
gibi bölge bazlý fiyatlandýrmalar yapýn.
3-) Mutlaka bu fiyatlarý yönetebilecek 
iyi teknolojiler kullanýn.
4-) Kullandýðýnýz teknolojileri seçerken, 
bu teknolojilerin yetenekleri ve 
yapabilirliklerinin farklý olabileceðini 
unutmayýn. 
Her teknolojinin adý Channel Manager, 
Revenue Management Sistemi, Booking 
Engine diye, hepsini ayný zannetmeyin. 
Örneðin, Egea’da araba, Mercedes’de 
araba ama çok farklýlarý var v.s..  Sadece 
aldýðýnýz ürünün yeteneklerinin farkýn-
da olun, neyi aldýðýnýzý bilin ve ona göre 
karar verin. Mesela yukarýda anlat-
týðým bölge bazlý fiyatlandýrmalarý her 
bookingengine’de yapamazsýnýz. Kimi 
bookingengine’in bunu yapma yeteneði 
vardýr,kiminin ise yoktur.  Özetle, neyi 
aldýðýnýzý bilerek alýn. Seyahat teknolo-
jisi okur yazarlýðýnýzý arttýrmaya çalýþýn.
Umarýz sizler için konuya farklý bir 
bakýþ açýsý kazandýrabilmiþizdir.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca yöresel bitki ve baharatlar, etler, meyveler ve sebzeler kulla-narak çeşitli yiyecek ve içecekler geliştirildi ve onlarla farklı yemek tarifleri veya özgün fizyon birçok isim deniyor. Bu gelişme tarzı, yiyecek ve içeceklerin özgünlüğüne büyük katkıda bulundu.
Menü nedir?Yiyecek ve içecek işletmeleri (Restaurant, kafe v.s.) tarafından hazırlanan ve müşteriyi bilg-ilendirmek açısından, yiyecek ve içeceklerin fi-yatları, mevcudiyeti ve bazen kısa küçük tarif yada açıklamalarıyla verilen ayrıntılı listenin adıdır menü.İyi bir menüde;Açık ve net bilgi sunumu.İşletmenin gıda güvenliği ve beslenme politikalarına uyumu.Misafirlerin beklentilerini karşıla-mak ya da bunları aşmak.İşletmenin kalite standartlarını karşılaması.Tat ve içeriğini açıklarken doğruyu bilgilendirme.Mümkünse çoğunluk kendi üretiminiz olmalıdır.
Yukarıdaki başlıklardan eksik olan varsa işletme politikanızı tekrar gözden geçirmenizde fayda var.Restaurant ve Kafelerde Menü Hazırlama;Menünüz işletme yapınız, konseptiniz ve özellikle mevcutsa eğer mutfağınızın 

olanakları yada yeni kuruyorsanız yap-acağınız mutfağın menü üretiminize uygun olmalıdır.  Spesifik öğün menüleri, sadece bir mutfağa ait olanlar, yöresel yada bölgesel, dünya lezzetleri gibi bir çok menü çeşidi vardır yada sizde hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri ticari mutfaklar için menü planlamanızı yapmadan önce değerlendirmeleri için meslektaşlarım ve yatırımcılar ile paylaşmak için derledim:Ne tür bir mutfak planlamaktasınız? (Yöresel, Vintage, Çağdaş, Modern, Tema, Bar ve daha fazlası)İşletmenin adı ne olacak?Üretim alanınız,Depolama ve saklama alanınızMali-yet kontrol işlemlerinin belirlenmesi,Üretim gereklerinin belirlenmesi,Servis gereklerinin belirlenmesi,Menü dili (Resmi-Gayri resmi)Yiyecek ve içecek için hangi bilgileri hazırlamak gerekir?Sunacağınız ürünlerin me-kânınıza uygun başlık ve kategorileri nelerdir.Menünüz hangi tasarım, görüntü, renk ve yazı karakteri ile en iyi şekilde görünür?Grafik tasarımız işletmenizin konsept ve dekoru ile uyumlu 

mudur?Menü boyutu ne kadar büyük olmalı?Yeni trend tablet menü kullanmalı mıyım?
Menü hazırlarken profesyonel bir tasarımcıdan, mimar ve danışmanızdan öneriler alabilirsiniz ayrıca internette hazır menü “(template)” tasarımlarından bilgi açısından faydalanabilir-siniz.Menü değiştirme sıklığı, mevsimsel menüler ve trendleri takip etme açısından menülerinizde sık değişimler yapıyor yada böyle olmasını düşünüyorsanız. Menü tasarım ve basımında maliyetlerin nasıl olması gerektiğini önceden planlamanızda fayda vardır.Yiyecek-içecek maliyet kontrol süreci, menü kontrolüyle başlar. Menü, sadece önemli bir kontrol aracı değil, aynı zamanda satış, reklâm, satış teşvik planı ve pazarlama aracıdır. Menünün bu çok fonksiyonlu özelliklerin-den dolayı, işletmelerin maliyet kontrolüne başlamadan önce menülerini planlı ve uyumlu bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Menünün planlanmasından sonra “yiye-cek-içecek maliyet kontrol sürecini oluşturan unsurların kontrolünün yapılması gerekme-ktedir. Bu unsurlar, satın alma, teslim alma, depolama, depodan mal verme, üretim ve satış kontrolü şeklinde sıralanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur vardır. İşletme hangi maliyet kontrol yöntemini uygularsa uygulasın, yiyecek-içecek malzem-elerinin depolara girişlerinde stok kartlarına alım fiyatları üzerinden kaydedilirken, depodan üretime gönderilmelerinde farklı yöntemler kullanılmaktadır

Sustuk… Sadece konuşmasını bekle-dik. ‘ hesabımı kesin ’ dedikten sonra başka bir şey konuşmadı. Görüntüye göre sanki hesap daha önce kesilmiş gibiydi. Ödemesini yaptı ve gitti. Sonradan anladık ki misafirin oda numarasını öğrenen kız arkadaşı, oteldeki odasına kadar gelip doğum günüsürprizi yapmak istemişti. Ancak ne yazık ki oda kapısını açan başka bir hanımdı (!) 
Çok alışık olmadığımız ama, alışmayı hiç de istemeyeceğimiz bu durum bize bir şey öğretmişti ki, otelde kalan misafirin oda numarası asla söylenme-meliydi.
Misafirin ismi, oda numarası, kaç gece kaldığı, kaç gece kalacağı, misafirin haricinde  başkalarına söylenmez demiştik ya , bu işi kötüye kullanan bir grup uyanık insan , alışkanlık edinmiş, adını soyadını ve oda numarasını öğrendikleri misafirlerin adına restoran da yiyip içip, adisyonu da imzalayıp, sessiz sedasız kaçıp gidiyorlarmış.
 Otelci olarak işimiz çok zordur gerçek-ten… Toplayıp çarptığınızda ayda binlerce insan ağırlamaktayız. Her çeşit insan çeşidi ile karşılaşıyoruz . Kapıdan çıkışa kadar misafirin güvenliği de sorumluluğu da üzerimizde . Hiç kimse otelde kalan misafirin oda numarasını bilmek zorunda değildir.
* Otelde kalan misafirin oda fiyatı, ödemeleri ve harcamaları konak-lama yapan misafirin haricinde kimseye söylenmemelidir.
 * Oteldeki bilgiler de gizlidir. Otelde konaklayan kişiler, yapılan iç işler, iç çalışmalar, satışlar, satış politikaları, cirosu, doluluğu, personel maaşları, dışarıdan hiç kimseyle konuşulmayacağı gibi yapıldığı takdirde de yasal olarak da suç işlenmiş olur.
 * Diğer işletm-elerle, özellikle rakip oluştura-cak işletmelerle ilgili kötü konuşulmaz. İştir kişinin aynası, başka-larının eğrisi-ni söylemeye gerek yok... Biz böyleyiz, onlar öyledir.Tercih zaten misa-firindir.

 * Misafir otele tekrar geldiğinde, yanında birisi varsa o istemediği sürece sohbet edilmez, daha önce buraya çok sık geldiği izlenimi verilmez. Bazı in-sanlar bundan rahatsız olabilir. Önceki gelişi ile ilgili hiçbir konuşma yapıl-maz. Tanıyıp tanımamazlığa, görüp görmemezliğe gelinir veya göz göze gelinirse de hafifçe gülümsenir.
 * Otelcilik gizli yapılmalıdır. Misafir - Acenta - Firma – otel ilişkileri bir sır gibi yürütülmelidir. Fiyat konuşul-mamalı, özellikle acenta fiyatı, şirket fiyatı gibi özel yapılan indirimler telefon görüşmelerinde bile söylen-memeli, yazılı olarak görüşülmelidir. Telefonda ‘ acentadan arıyorum neydi bizim fiyatımız ? ’ sorusuna karşılık, ‘Nerden bileyim ki sizin o acentadan aradığınızı’ tarzından düşünceye sahip olunmalıdır…
 * Hele hele acentacı, otele yanında müşteri ile gelirse fiyat hiç konuşulmaz . 
* Otelde kalan misafirin oda rezer-vasyonu acenta kanalıyla yapıldıysa , misafirefiyat söylenmez. Çünkü misa-firin ödeyeceği miktar farklıdır. Acenta komisyonu varsa ki genelde vardır, bu miktarı misafirin bilmemesi gerekir. Etik olmaz.
  Kat hizmetleri, resepsiyon, resto-ran servis personeli ve oda servisi yapan personel her gün iyi veya kötü bir çok olaya şahit olurlar. Kendi aramızda; ‘ aaa. bak bak sana ne anlatacam.. Şu 1408 de kalan misafir var ya.. ’ diye başlayan dedikoduları çok severiz… İşte o an… Heye-canlanırız… Kan akışımız hızlanır, hareketlerimiz hızlanır… Misafirlerle ilgili bir şeyler paylaşmayı çok isteriz…

 Zaman zaman dünyanın en gereksiz soru-larını sorarız onlara. Tanıştığımız kişinin ismin-den önce ne iş yaptığını sorarız , sonra da nereli old-uğunu… Merak ederiz çünkü… Ama profesyonel otelcilik bunu gerektirmez. Ağzın sıkı olması lazım.

Kanuna göre Ekstra işçi nasıl çalıştırılmalı
Turizm sezonun sezonlarındave otellerin konaklama yada organizasyon yoğunluğu olduğu anlarda başvurduğumuz personel çözümü ekstracılar.

Otelcilikte müşteri bilgileri neden gizlidir?
Otelde kalan misafir resepsiyona geldiğinde şok yaşamıştık. Öyle bir dayak yemişti ki, tanıyamadık… Zaten o da tanın-mamak için siyah bir gözlük takmıştı. Yüzüne tırnak izleri kapansın diye yara bantları yapıştırmış, kulağında da ısırık izi olduğunu tahmin ettiğimiz yarayı bir sargı ile kapatmıştı.

Otelciler  Döviz Krizini Teknoloji Yardýmýyla Nasýl Fýrsata Çevirebilir?
Bildiðiniz gibi artan döviz kurlarý kimi otelcimiz için (yurt dýþý pazarýyla çalýþan) ciddi fýrsatlar sunarken, kimi otelci-miz için ise (yurt içi pazarla çalýþan) krize sebep olabiliyor.

RESTAURANT VE KAFELERDE MENÜ’NÜN ÖNEMİ
Yiyecek ve içecekler insan kültürünün ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. İnsan kültürünün gelişm-eye başlamasından bu yana, yiyecek ve içecek hazırlığı da yeni yollar bulmaya başladı. Bugün, her ülkenin hatta yörenin, otantik mutfak usulüyle hazırlanmış farklı bir yiyecek ve içecek gelenekleri vardır.

Suat ŞİMŞEK 
T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı 
İş Baş Müfettişi

Erhan KAYA 
Hotel Linkage’da 

Pazarlama ve İş Geliştirme 
Başkan Yardımcısı

Orhan GENCELİ 
Danışman

Aykut BAKAY 
Genel Müdür

KATİD AKADEMİ
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Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye genelindeki müze sayılarını ele alan raporu inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansıma-larından derlediği bilgilere göre,2017 yılına bakıldığında Türkiye genelindeki müze sayısının 2016 yılına oranla yüzde 5 artarak, 438’e ulaştığı görüldü.Bu 

müzelerin 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 239 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldığı saptandı. Bununla birlikte, Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 18,9 artarken, yine Bakanlığa bağlı olup ücretli olan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının da yüzde 28,3 arttığı kaydedildi.

ESER SAYILARI DA ARTTIPRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede,  müze ve ören yerleriyle ilgili 34 bin 110 haber yansıması tespit edildi.Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, özellikle son zamanlarda müze ve ören yerlerine yapılan zamların medyada geniş yansıma bulduğu görüldü.Raporda, özel müze ziyaretçi sayısında da artış yaşandığı görülürken, bu artışın yüzde 26,3 olduğu tespit edildi. Özel müzelerdeki mevcut eser sayısı da 2016 yılına oranla yüzde 3,4 artış göster-irken, rakamsal olarak 386 bin 842’ye ulaştığı belirlendi. Bununla birlikte mü-zelerin sorumluluğunda yer alan taşınmaz kültür varlıklarının sayısının da geçen yıl yüzde 2,7 artarak 106 bin 356 olduğu görüldü. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin 191 adet ile İstanbul oldu. İstanbul’u bu bağlamda takip eden iller ise İzmir, Muğla ve Bursa olarak kaydedildi. Elde edilen veriler neticesinde tabiat park alanlarının ve tabiat anıtı al-anlarının da artış gösterdiği tespit edildi.

Ýslam Dünyasý Saðlýk Turizmi Konferansý yapýldý
Harran Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Þanlýur-fa Saðlýk Ýl Müdürlüðü organizasyonu ile  “Uluslararasý Ýslam Dünyasý Saðlýk Turizmi Konseyi” konulu konferans gerçekleþtirildi.
Türkiye Saðlýk Turizmi Federasyonu 
(TÜRSAF ) Genel Sekreteri Ahmet 
Girgin ile Uluslararasý Antalya 
Saðlýk Turizmi ve Eðitimi Derneði 
(UASTED) Baþkaný ve ayný zamanda 
MEDTÝS 2018 Düzenleme Kuru-
lu Baþkaný Dr. Mehmet Kanpo-
lat, MEDTÝS2018 Organizasyonu 
hakkýnda bilgi verdiði konferansa, 
Þanlýurfa Ýl Saðlýk Müdürü Himmet 
Durgut, Harran Üniversitesi Saðlýk 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Saðlýk Turizm Ýþletmeciliði Program 
Baþkaný Dr. Öðr.Üyesi Hüseyin Eriþ, 
Harran Üniversitesi Araþtýrma ve 
Uygulama Hastanesi Baþhekimi 
Prof. Dr. M. Akif Altay,  kamu ve 
özel hastane yöneticileri ile özel 
sektör temsilcileri katýldý. 

Konferansýn açýlýþ konuþmasýný 
yapan Þanlýurfa Ýl Saðlýk Müdürü 
Himmet Durgut, Türkiye’nin saðlýk 
turizminde 2023 yýlý gelir hedefi 

olarak belirlenen 20 milyar dolarlýk 
hedefi yakalamak için tüm ülkenin 
var gücüyle çalýþmasý gerektiðini 
belirtti.

MÜZE SAYISI YÜZDE 5 ARTTI
2017 yılı istatistikleri incelendiğinde,Türkiye genelindeki müze sayısının 2016 yılına oranla yüzde 5 artarak, 438’e ulaştığı görüldü.

Sabah yazarý Þelale Kadak, Kültür ve Turizm Bakaný Ersoy’un bakanlýða iliþkin planlamalarýný yazdý.  Kadak, Ersoy’un ‘’en önemli konumuz’’ ifadel-erine yer vererek þu açýklamasýný pay-laþtý:”Tanýtým en önemli konumuz ve tanýtýmýn baþýna bir CMO düþündük. Tabii bu isimler özel sektörde çok büyük paralar kazanýyor ama söz konu-su olan Türkiye’nin tanýtýmý ve devlette gönüllü çalýþmalarýný isteyeceðiz”Türkiye’nin katýldýðý turizm fuarý sayýsýný 150’den 40’a indireceklerini belirten Ersoy, nitelikli turist için 

fuarlarýn bir anlamý olmadýðýna dik-kat çekerek, “Fuar en pahalý yatýrým. Kaç kiþiye ulaþýyor ki? Bir turizmci olarak söyleyeyim, fuarlarýn tanýtýma hiçbir faydasý yok. Bakýn Berlin Turizm Fuarý’na, hiç TUI katýlýyor mu? Doðru bir CMO ve doðru bir altyapý ile doðru hedef kitleye ulaþmanýn da mümkün. Gerekiyorsa kanaat önderlerini Türkiye’ye getirip, onlarla tanýtým yapacaðýz. Yurtdýþýnda konunun uzmaný tüm ajanslarla görüþüyoruz” ifadelerini kullandý.

Turizm ve Kültür Fuarları sayısı 
150’den 40’a indiriliyor

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy, bakanlýða pazarla-ma þefi (Chief Marketing Officer-CMO) alacaklarýný ve Kültür ve Turizm Fuarlarýnýn sayýsýnýn düþürüleceðini açýkladý

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy   
“Tanýtýmýn merkezine THY’yi koymayý 
düþünüyoruz. THY ile ortak uçacaðýmýz 
destinasyonlarda iþ birliði ve ayný politika-
larla bir tanýtým yapacaðýz. Ayný zamanda 
bütün bakanlýklar, devlet kurumlarý ve 
devlet þirketleri tek bir koordinasyon altýn-
da, tek sesli hale getireceðiz. Gereksiz yere 
birkaç iþ yapmak yerine toplu halde etkin 
bir tanýtým politikasý geliþtireceðiz. Bir 
ekip, bir almak yerine bir ekip, üç almak 
için formüller geliþtiriyoruz.” dedi.

TANITIMDA YENÝ 
TEKNOLOJÝK 
ÝLETÝÞÝM ARAÇLARI 
VE YAPAY ZEKA 15 sene önce fuarlarýn çok cazip turizm tanýtým alan-larý olduðunu ancak iletiþim 

teknolojilerinde ciddi deðiþiklikler olduðunu beliten Ersoy “ Yeni stratejimizde teknolojinin yeni iletiþim araçlarýný ön planda tuttuðumuz, yapay zekalarla hedef kitleleri belirleyip, nokta atýþý yaptýðýmýz yeni bir tanýtým politikasýyla ilgili hazýrlýklarýmýzý tamamlýyoruz. Çok yakýnda bununla da ilgili detaylý tanýtým politikamýzý da devreye alacaðýz.” diye konuþtu.
TURKEY YERÝNE TURKÝSHYýl sonuna kadar yeni bir tanýtým sloganýyla yeni bir tanýtým programýyla ve yeni bir ajansla tekrar tanýtým operasyonuna baþlayacaklarýný if-ade eden Ersoy, “ Burada da ciddi bir deðiþikliðe gitmek istiyoruz. Bundan sonra ‘Turkey’ yerine ‘Turkish’ olsun diyoruz. Turkish otels, Turkish destinations... Turkish’in ön planda olduðu yeni bir tanýtým projesiyle Türkiye’yi tekrar tur-izm alanýnda atýlýmlar yaparak devreye almaya çalýþýyoruz.” ifadelerini kullandý.

12 AY HÝZMET VERECEK TESÝSLER 
YAPILACAK
Nitelikli turizmden kastýn 12 aya yayýlmýþ 
turizm olduðunu vurgulayan Ersoy, yatýrým 
yapmak için yeni turizm tahsis alanlarýný ihaleye 
çýkacaklarýný, 12 ay hizmet verebilecek þekilde 
planlanan alanlarla ilgili hazýrlýklarýnýn bitmek 
üzere olduðunu ifade etti. Ersoy, içinde golf, 
spor, kongre, termal gibi özellikleri barýndýran 
kompleks turizm alanlarýný yýl bitmeden ihale 
aþamasýna geleceklerini belirterek, þunlarý anlattý: 
“Yetiþmiþ personeli sektörden soðutmamak için 
onlara 12 aylýk iþ ortamý yaratmamýz lazým. Ayný 
þekilde tarifeli seferle getirdiðimiz, tarifeli sefere 
teþvik etiðimiz havayollarýnýn da 12 ay boyunca 
bu hatlarda uçmasýný saðlayacak, 12 ay boyunca 
misafir çekme özelliklerine sahip yatýrýmlarý 
devreye almamýz gerekiyor. Ýnsan kaynaklarý, 
ulaþým ve sürdürülebilir turizm açýsýndan da bu 
12 aylýk tesislerin önemi büyük.”

Tanıtımda tek seslilik 
ve yapay zeka dönemi
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy bütün bakanlýklar, devlet kurumlarý ve devlet þirketlerini tek bir koordinasyon altýnda, tek sesli hale getireceklerini, gereksiz yere birkaç iþ yapmak yerine toplu halde etkin bir tanýtým politikasý geliþtireceklerini söyledi.

Çevreye Duyarlý Konaklama Tesisi Belgesi’ni (yeþil yýldýz) uygulamasý Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan ilk kez 2008’de turistik konaklama tesislerinde çevreye duyarlý yapýlaþma ve iþletmecilik özelliklerinin teþviki amacýyla baþlatýldý. Bakanlýk, dünya genelinde de revaçta olan “yeþil turizm” ve buna uygun tesis anlayýþýný Türki-ye’de de yaygýnlaþtýrmayý hedefliyor.Bu yýl itibariyle Bakanlýk’tan “yeþil yýldýz” almaya hak kazanan, otellerin de içerisinde olduðu tesislerin sayýsý 464’e ulaþtý. Söz konusu tesislere eylül ayý itibariyle aktarýlan toplam enerji desteði ise 7 milyon 103 bin 375 lira oldu.

Tesislerin “yeþil” yýldýz belgesine sahip 
olmalarý gerekiyorBakanlýðýn verilerine göre, Türkiye’de en çok “yeþil yýldýz” belgesine sahip tesislerin bulunduðu illerin baþýnda sýrasýyla Antalya, Ýstanbul, Muðla, Ýzmir ve Ankara geliyor. Tesislerin “yeþil yýldýz” belgesini alabilmesi için bir çevre politikasý ve eylem planýnýn bulunmasý ve uluslararasý alanda ka-bul gören çevre yönetim sertifikalarýna sahip olmasý gerekiyor. Su tüketimin-den oda aydýnlatmalarýna ve yenilen-ebilir enerji alanýndaki çalýþmalarýna kadar uzanan geniþ bir yelpazedeki durumlarý deðerlendiriliyor. Belirlenen kýstaslardan yeterli düzeyde puaný almayý baþaran tesisler “yeþil yýldýz” belgesine sahip olabiliyor.
Bakanlýk, belgelendirilen turizm iþlet-melerine tüketilen elektrik giderleri-nin tesisin bulunduðu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düþüðü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasýndaki fark olarak belirlenen elektrik enerjisi desteðini saðlýyor.

YEÞÝL’ TURÝZME 7 MÝLYON LÝRALIK DESTEK
Kültür ve Turizm Bakanlýðý, çevreye duyarlý uygulamalarý ile ‘yeþil yýldýz’ almaya hak kazanan tesislere 7 milyon liralýk enerji desteði saðlýyor.

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy



SİPARİŞ VERMEK ARTIK 
ÇOK DAHA KOLAY VE HIZLI!
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Detaylı bilgi için:

Müşteri Destek Hattı: 

444 50 40metrogastroservis.com
Müşteri Temsilciniz

Metro Gastro Servis Online Sipariş 
Sistemi’ni neden tercih etmeliyim?

Günün her saatinde sipariş verebilirsiniz.

Geçmiş siparişlerinize anında 
ulaşabilir, sonraki siparişlerinizi kolayca 
oluşturabilirsiniz.

Metro Gastro Servis’in tüm ürün listesini 
görebilirsiniz.

Kolay ara yüz ile siparişinizi hızlıca 
oluşturabilirsiniz.

Sipariş durumunuzu anlık takip edebilirsiniz.

İstediğiniz ürünü listeden anında 
arayabilirsiniz.

Sistemi nasıl 
kullanacağınızı anlatan 
videomuza QR kodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.


