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Samsun’un
Tanıtımına 
1.5 Milyon 
Dolarlık 
Kaynak
Samsun’da son günle-
rde hareketlenen turizmi 
geliþtirme çalýþmalarýna en 
önemli katký, KATÝD (Karadeniz 
Turizm Ýþletmecileri Derneði) ve 
Samsun Turizmciler Derneði’nin 
Ticaret Bakanlýðý ile ortak hibe 
projesi ile gelecek. 5’te

Çaykaralý 
Ýþadamý Dursun 

Ali Ýnan tarafýndan 
oluþturulan ve içerisinde 

Trabzon’un tarihi 
geçmiþini ve medeniyetini 
yansýtan kültür eserlerinin 

yer aldýðý Uzungöl 
Müzesi hizmete 

açýldý. 7’de

Uzungöl Müzesi’nin açılışı yapıldı
TARiHi YARIMADADA 

ÜNYE’NiN TURiZMi 
KONUŞULDU

Ünye Belediyesi 
tarafýndan Burunucu 
Yarýmadasý’nda, “Or-

du’nun Giriþ Kapýsý, 
Turizm Adasý; 

Burunucu” 
konulu turizm 

sempozyu-
mu düzen-

lendi. 
8’de

Yeþil kaya 
gizemini koruyor

Anadolu’nun ilk medeni-
yetlerinden Hatti ve Hititlerin 
kültürel mirasýna ev sahip-
liði yapan Çorum’un Boðaz-
kale ilçesindeki Hattuþa An-
tik Kenti’nde bulunan büyük 
“yeþil kaya”, bölgeyi ziyaret 
eden yerli ve yabancý turis-
tlerin ilgisini çekiyor. 9’da

Rize-Artvin Havalimaný’nda 
dolgu çalýþmalarýnýn yüzde 

41’i tamamlandý
Türkiye’nin deniz 

dolgusu üzerindeki 
2. havalimaný olmasý 
planlanan Rize-Art-
vin Havalimaný’nýn 
29 Ekim 2020 tari-
hinde açýlabilmesi 
için çalýþmalar hýz 
kazanýrken, dolgu 
çalýþmalarýn yüzde 

41’i tamamlandý. 9’da

Sinoplulardan Hamsilos’u 
Özelleþtirme Tepkisi 

Sinop’ta doða harikasý Akliman ve Hamsilos’a giriþler-
in ücretli hale getirilmesine tepki gösteren ve sosyal 
medyada örgütlenen çok sayýda Sinoplu tarafýndan 
protesto yürüyüþü ve basýn açýklamasý yapýldý.10’da

Giresun Kalesi’ne Yeni Düzenleme
Giresun Belediye 
Baþkaný Aytekin 

Þenlikoðlu 
þehrimizin daha 

modern bir 
yapýya kavuþmasý 
ve turizm adýna 

geliþiminin 
saðlanmasý için 
önemli adýmlar 
atýyor. 11’de

KASTAMONU’DA 
GASTRONOMi FESTiVALi
Dünya Mirasý Kastamonu 
Ýnisiyatifi (DMKÝ) 
öncülüðünde Kastamonu 
Valiliði ve Belediye 
Baþkanlýðýnýn da destekleri 
ile Mimar Vedat Tek Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde  
Kastamonu Gastronomi 
Festivali (KASTROFEST) 
Bdüzenlendi. 13’te

Altýn safran belgesel
 film festivali’nde 

ÖDÜLLER 
SAHİPLERİNİ

 BULDU 13’te

Santa Harabeleri ziyaretçilerini bekliyor
Trabzon-Gümüþhane sýnýrýnda yer alan Santa Harabeleri, taþtan inþa edilen tek katlý konutlarý, 
her mahallede en az bir kilise ve her sokaktaki çeþmesiyle görenleri adeta büyülüyor. 14’te

Afrika ülkelerinin büyükelçileri 
Tokat’ta tarihi mekanları gezdi
Afrika ülkelerinin 
büyükelçileri ile eþleri 

ve büyükelçilik yet-
kilileri Tokat’ta tarihi 
mekanlarý gezerek 
bilgi aldý. 12’de

Amasya Kalesi Surları Onarılıyor
Vali Varol, 

OKA desteði-
yle uygulanan 
Amasya Kalesi 
Sur Duvarlarý 
Onarým Proje-
si kapsamýn-
da yapýlan 
çalýþmalarý 
yerinde in-

celedi.10’da

İŞTE  TÜRKİYE’NİN 2023 
TURİZM STRATEJİSİ 

Turizmi Türkiye’nin stratejik 
sektörlerinden biri haline getirmeyi 
hedefleyen 2023 Turizm 
Stratejisi’ne göre Türkiye, turizmde 
ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı 
bir büyüme modeline geçecek. 
Stratejide, 2023 yılı için hedeflenen 
turist sayısı 75 milyondan fazla, 

turizm gelirleri ise 65 milyar dolar. 
2023 Turizm Stratejisi’ndeki 
hedeflere uygun olarak çekilen ve 
Türkiye’yi günümüz ziyaretçilerinin 
aradıkları zengin ve derin 
deneyim çeşitliliğinin adresi olarak 
tanımlayan “2020 Reklam Filmi” 
ilk kez gösterildi. 2’de



2 HABERLER

Turizm Bülteni
Karadeniz YAYIN KURULU

Murat TOKTAŞ 
Ali ŞAHİN 

Mustafa YILMAZ 
Savaş TÜRKAY 

Ramazan AYDOĞAN 
Aslı POYRAZ 
Erdinç SEZER 

Orhan KADIOĞLU 
Özcan İLARSLAN 
Osman Nuri ŞEN

Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat TOKTAÞ

Genel Yayýn Yönetmeni
Coþkun ÖZBEK

Dizgi
Caner YILMAZ

Karadeniz Turizm Bülteni
KATÝD 

(Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği)

Aylýk Yayýn Organý 
Para ile Satılmaz

1 Ekim 2019
Yýl:1 Sayý :12

YÖNETÝM YERÝ
19 Mayýs Mh. Himaye-i Etfal Sok. Kýlýç 

Ýþhaný No: 19 Kat: 2
ÝLKADIM/ SAMSUN 
Yayına hazırlayan

KARADENİZ AJANS SAMSUN
Coşkun ÖZBEK

TEL: 0553 023 25 15-0533 955 55 20
E-POSTA: karadenizturizmbulteni@gmail.com

BASKI: Ceylan Ofset Pazar Mh. Necati Efendi Sk. No:47 İLKADIM/SAMSUN Tel: (0362) 431 1 444  “ Bu gazete, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir!”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde 
İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yerli ve 
yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği 
toplantıda Türkiye’nin 2023 Turizm 
Stratejisi’ni açıkladı. Bakan Ersoy, 
stratejide yer alan yaklaşımlara uygun 
olarak geliştirilen Türkiye’nin yurt dışı 
tanıtımında kullanılacak yeni 2020 
Reklam Filmlerini de gösterdi. 

Türk turizmini, sürdürülebilir ve gelir 
odaklı bir büyüme modeline taşıyan 
2023 Turizm Stratejisi, gerçekleştir-
ilecek çalışmaların ve çok yönlü yeni 
uygulamaların sonucunda, 2023 yılında 
Türkiye’nin 75 milyondan fazla turisti 
ağırlamasını ve 65 milyar dolarlık bir 
turizm gelirine ulaşılmasını hedefliyor. 

2023 Turizm Stratejisi, 11’inci Kalkın-
ma Planı içindeki hedefler kapsamında 
ve 3’üncü Turizm Şurası çıktıların-
dan yararlanarak, Türkiye’nin turizm 
sektöründe gerçekleşmesi beklenen 
büyük değişim ve ilerlemeye uzanan 
yolu özetliyor. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın 
toplantısında Türkiye’nin 2023 Turizm 
Stratejisini şöyle anlattı:

Türkiye, Turizmde 
Bir Üst Lige Çıkacak
“Türkiye, günümüz turistlerinin değişen 
beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü 
çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir 
dünya markası. 2023 Turizm Strate-
jisi’nde ortaya konan yeni stratejileri 
uygulamaya geçirerek ülkemizi, ağırladığı 
turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla 
küresel turizm pazarında bir üst lige 
çıkaracağız. 2023 yılında ülkemizi 75 
milyondan fazla turistin ziyaret etmesini 
ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde 
etmeyi hedefliyoruz. Bunu, turist başına 
ortalama harcamayı artırıp ve ortalama 
geceleme sayısını 9,9’dan 10’a çıkararak, 
gecelik ortalama 86 dolarlık harcama se-
viyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz.” 
 
Tanıtım Faaliyetlerinde 
Sürdürülebilir Yaklaşım

Dünya genelinde turizmde rakibimiz 
olan ülkelerde uzun yıllardır faaliyetini 
sürdüren turizm tanıtım ve gelişimi için 
tek elden çalışan ajans modeli ülke-
miz için hayata geçirilmiştir. Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile 
sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı 
mümkün kılınmış, bütçe imkanlarının 
genişletilmesi ile de sürdürülebilir ve 
etkin tanıtımın önü açılmıştır. 2018 
yılında 18 milyon dolar olan Bakanlık 
tanıtım 
bütçesi-
ni, 2019 
yılında 
ortaya koy-
duğumuz 
politika 
değişikliği 
ile 72 mi-
lyon dolara 
çıkardık. 
2020 
yılında ise 
Bakan-
lığımız 
ve yeni 
kurulan 
Türkiye 
Turizm 
Tanıtım ve 
Geliştirme 
Ajansı ile 
birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon 
dolara taşımayı hedeflemekteyiz. 

Turizmde rakibimiz olan ülkelerin uzun 
yıllardır yaptıkları yatırımlarla ortaya 
koydukları çalışmalar için kullandıkları 
büyük tanıtım bütçelerine oranla var 
olan açığımızı her yıl yapacağımız 
artışlarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu 
hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 
milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaş-
mak için çalışacağız. Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım 
yaptıkça turizm gelirlerimizi arttıracak, 
gelirlerimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi 
büyüteceğiz. 

TANITIM ÇEŞİTLENDİRMESİ
Bu hedefler doğrultusunda tanıtım 

faaliyetlerimizi TV, açıkhava, dergi, 
editöryal yazı, dijital ve sosyal mecralar-
da çeşitlendirerek odaklı ve yoğun-
laştırılmış şekilde gerçekleştiriyoruz. 
Hedef pazarlarda ziyaretçilerin beklen-
tilerine ulaşmak için pazar araştırmaları 
yaptırıyor ve söz konusu araştırmalar 
doğrultusunda tanıtım stratejimizi 
çeşitlendirerek tüm mecralarda yer 
alıyoruz. Deneyime dayalı Türkiye por-
talının ve dijital uygulamaların hayata 
geçirilmesine öncelik veriyoruz.
Yabancı ziyaretçilerin yanında, iç tur-
izmin gelişmesine yönelik olarak yerli 
ziyaretçilere yönelik tanıtım çalışmaları 
gerçekleştireceğiz. Başta az keşfedilmiş 
ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri 
olmak üzere, yeni ürün ve destinasyon 

çalışmalarına ağırlık vereceğiz. 
Bu kapsamda ayrıca, arz güvenliğini 
sağlayarak paket tur oranlarını yüzde 15 
ila 60 bandına çekmeyi hedefliyoruz. 

TURİZM ÜRÜNÜ VE HEDEF KİTLE 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
Yüksek harcama potansiyeli olan 
ziyaretçi oranında da artış olmasını 
hedefliyoruz. Bunun için de yeni ürünler 
geliştireceğiz. Gastronomi tanıtımını ayrı 
bir başlık altında ele alacağız. UNE-
SCO’dan tescilli marka şehirlerimize 
yenilerini ekleyeceğiz. ‘Türkiye Lezzet 
Haritası’ çıkartacak ve gastronomi 
güzergâhları oluşturacağız. Kültür turları 
ile sağlık turizmini büyütmek, turistlerin 
alışveriş harcamalarını yükseltmek için 
adımlar atacağız. Eğitim turizminden 

spora, inanç turizminden üçüncü yaş 
hedef kitlesine, kongre turizminden 
festival ve etkinlikler ile kurvaziyer-yat 
turizmine kadar pek çok alana odakla-
nacağız. Türkiye genelinde yeni müzeler 
açmaya devam edeceğiz. UNESCO 
Dünya Mirası Listelerindeki unsur 
sayılarımızı artıracağız. Yeni kültür 
rotaları ile arazi ve yol bisiklet turizmine 
yönelik rotalar oluşturacağız. Aynı za-
manda da “Bisiklet Dostu Otel” sayımızı 
artıracağız. Dijitalleşmeyi tüm çalışma-
larımızın temelinde tutarak, yeni nesil 
turiste aradığı tüm deneyimi seyahati 
başlamadan vereceğiz. İnanç turizmi için 
Türkiye Dijital İnanç Haritası ve İnanç 
Portalı’nı hayata geçireceğiz.” 

YENİ ODAK 
PAZARLAR
Bundan sonraki 
süreçte, tanıtımda 
halen ülkemize 
büyük rakamlarla 
turist gönderen 
ana pazarlarımızın 
yanı sıra dünyadaki 
turizm büyümesinde 
kaynak pazarlar 
olarak öne çıkan 
Uzak Doğu ve 
Pasifik Bölgelerinde 
yer alan Çin, 
Hindistan, Güney 
Kore, Japonya gibi 
yükselen pazarlara 
odaklanacağız. Orta 
ve Doğu Avrupa’nın 
gelişen ekonomil-
eri de yeni odak 

pazarlarımız içerisine alınacak. 
Uzak Doğu ve Pasifik ülkelerinden 
gelen turist sayısının artırılması için 
ulaşım, kapasite ve direkt uçuşlarda 
buna uygun düzenlemeler yapılacak. 
Asya Pasifik Bölgesinden gelen turist 
sayısının 2018-2023 yılları arasında 
yıllık ortalama yüzde 30’un üzerinde 
artmasını öngörüyoruz.  Uzak Asya ve 
Okyanusya Bölgesinden 2019 yılında 
gelmesi beklenen yaklaşık 1 milyon tur-
istin 2023 yılında 4 milyona ulaşmasını 
hedefliyoruz.
THY’nin uçtuğu ve uçacağı bütün ülkeler 
artık hedef pazarımız. Çin, Japonya, 
Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı 
ek slot taahhütleri yapıyoruz. THY ile 
ortak reklam ve pazarlama faaliyetler-
imizi artırarak sürdüreceğiz. Türkiye’ye 

yönelik münferit seyahatlerde artış 
sağlayacağız.

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR, 
ÇEVRE DOSTU GELİŞİM
Turizmde sürdürülebilir ve çevre 
dostu bir gelişim için çalışmalarımızı 
hızlandırıyoruz. Bu kapsamda da turizm 
alanı ilan edilmiş kıyı kentlerinde 
özellikle arıtma yatırımlarına önem 
vererek belediyeleri destekliyoruz. 
Bundan sonraki süreçte Mavi Bayrak ve 
tesislerde Yeşil Yıldız uygulamaları gibi 
çevre sertifikasyonlarına çok daha fazla 
ağırlık vereceğiz.” 

Tanıtım Filmi Türkiye’nin Turizmde 
Sunduğu Deneyim Zenginliğini 
Vurguluyor…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, düzenlediği basın toplantısında, 
Türkiye’nin 2020 yılında kullanılacak 
ve tanıtım kampanyasının temelini 
oluşturacak yeni reklam filmini de 
katılımcılarla paylaştı. 
Film, Türkiye’nin günümüz ziyaretçil-
erinin aradıkları özgün seyahat ve keşif 
deneyimini yaşayabilecekleri ideal bir 
adres olduğunu çarpıcı bir kurguyla an-
latıyor.  Film aynı zamanda Türkiye’nin 
aile seyahati için aranan bir destinasyon 
olduğunu vurguluyor. 
Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında 
gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan 
90 saniyelik Türkiye tanıtım filmi, 
Türkiye’nin hem güncel yüzüne hem de 
kültürel zenginliklerine ve derinliğine 
vurgu yapıyor. Deneyim odaklı seyahati, 
yenilikçi ve farklı bir yaklaşımla anlatan 
film, Türkiye’nin doğasına, tarihine, 
kültürel hazinelerine, inanç noktalarına, 
gastronomisine, alışveriş, moda ve sanat 
dünyası ile eğlence yaşamına yer veriyor. 

Turizmi Türkiye’nin stratejik sek-
törlerinden biri haline getirmeyi hede-
fleyen 2023 Turizm Stratejisi’ne göre 
Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir 
ve gelir odaklı bir büyüme modeline 
geçecek. Stratejide, 2023 yılı için hede-
flenen turist sayısı 75 milyondan fazla, 
turizm gelirleri ise 65 milyar dolar. 2023 
Turizm Stratejisi’ndeki hedeflere uygun 
olarak çekilen ve Türkiye’yi günümüz 
ziyaretçilerinin aradıkları zengin ve 
derin deneyim çeşitliliğinin adresi olarak 
tanımlayan “2020 Reklam Filmi” ilk kez 
gösterildi. 

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, turizm 
baþlýðý altýndaki basýn haber adetlerini inceledi. Ajans 
Press ve PRNet’in dijital basýn arþivinden derlediði 

bilgilere göre 2019’un ilk 9 aylýk döneminde turizm baþlýðý altýn-
da 174 bin 744 basýn haberi çýktýðý kaydedildi. Bu rakam 2018 
yýlýnda ise 249 bin 444 olarak kaydedilirken, 2017 yýlýnda da 235 
bin 605 olarak kayýtlara geçti. Turizmde yaþanan hareketliliðin 
medyaya da yansýdýðý görülürken, Türkiye’nin birçok farklý þehri-
nin turizmle gündem de yer aldýðý saptandý.
Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlýðý verilerinden elde ettiði 

bilgilere göre, 2019 yýlýnýn ilk 8 ayýnda Türkiye’ye giren yabancý 
ziyaretçi sayýsý 31 milyon bin 394 olarak belirlendi. Sadece 
Aðustos ayý verilerine bakýldýðýnda da bu sayýnýn 6 milyon 307 
bin 508 olduðu kaydedildi. Ýlk 8 aylýk dönemde Türkiye’ye en 
çok ziyaretçi 4 milyon 831 bin 341 ile Rusya Federasyonu’ndan 
gelirken, ikinci olarak 3 milyon 384 bin 199 ile Almanya’dan, 
üçüncü olarak da 1 milyon 849 bin 764 ile Ýngiltere’den yabancý 
turist aðýrladýk. Yine ilk 8 aylýk dönemde en çok yabancý zi-
yaretçinin giriþ yaptýðý ilk 3 il Antalya, Ýstanbul ve Edirne olarak 
kayýtlara geçti.

İŞTE  TÜRKİYE’NİN 2023 
TURİZM STRATEJİSİ 

Turizmi Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen 2023 Turizm Stratejisi’ne 
göre Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçecek. Stratejide, 
2023 yılı için hedeflenen turist sayısı 75 milyondan fazla, turizm gelirleri ise 65 milyar dolar. 2023 
Turizm Stratejisi’ndeki hedeflere uygun olarak çekilen ve Türkiye’yi günümüz ziyaretçilerinin aradıkları 
zengin ve derin deneyim çeşitliliğinin adresi olarak tanımlayan “2020 Reklam Filmi” ilk kez gösterildi. 

8 ayda 31 milyon yabancı turist rakamını yakaladık
Bu yýl Türkiye’ye gelen yabancý ziyaretçi sayýsý ise 31 milyon bin 394 olarak belirlenirken geçen yýla oranla yüzde 14,72 arttýðý görüldü. 2019 
yýlýnýn baþýndan bugüne kadar ‘turizm’ baþlýðý altýnda 174 bin 744 basýn haberi çýkarken, geçen yýl bu rakamýn 249 bin 444 olduðu kaydedildi.
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Bugün Ýstanbul’da 
Türkiye’nin 2023 
Turizm Stratejisi’ne 

iliþkin bir sunum yapan 
Kültür ve Turizm Bakaný 
Mehmet Nuri Ersoy, kon-
aklama tesislerinin stan-
dartlarýna iliþkin önemli 
bir deðiþikliðe gidecekleri-
ni açýkladý. Pansiyonlarda 
5 oda üzeri, otellerde ise 
10 oda üzeri tüm tesisler-
in Turizm Ýþletme Belgesi 
almasý zorunlu olacak.
Uygulama ile konaklama 
sektöründe belediye bel-
geli tesislerin çok büyük 
bir kýsmý, Turizm Ýþletme 
Belgesi almak zorunda 
kalacak.
Bakanlýðýn uygulama-
ya yakýn bir zamanda 
baþlayacaðý gelen bilgiler 
arasýnda.

Belediye belgeli oteller Turizm İşletme 
Belgesi almak zorunda kalacak

Kültür ve Turizm Bakaný 
Mehmet Nuri Ersoy, 10 
odanýn üzerindeki tüm 
otellere Turizm Ýþletme 
Belgesi almayý zorunlu 
kýlacaklarýný açýkladý.

2023 hedefi 1,5 milyon saðlýk turisti ve 10 milyar dolar gelir
Dünyadaki saðlýk harcamalarýnýn yaklaþýk 500 milyar dolar ile ifade edildiðini belirten Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Prof. Dr. 

Muhammet Güven, “Ülkemizin 2023 hedefi 1,5 milyon saðlýk turisti ve 10 milyar dolar gelir olarak ortada duruyor” dedi.

Saðlýk turizmi 
kapsamýnda ülkel-
erin dýþýna çýkan 30 

milyon insan olduðunu 
vurgulayan Saðlýk Bakan 
Yardýmcýsý Prof. Dr. 
Muhammet Güven, 
“Dünyadaki saðlýk 
harcamalarý yaklaþýk 
500 milyar dolar ile 
ifade ediliyor. Ülkemizin 
2023 hedefi 1,5 milyon 
saðlýk turisti ve 10 milyar 
dolar gelir olarak ortada 
duruyor.  Bugün dünya 
çapýnda hatta standart-
larýn üzerinde hastaneler 
sahibiz.  Amacýmýz ilk 
önce yakýn komþu ülkeler olmak 
üzere tüm dünyaya güvenilir ve hýzlý 
bir saðlýk hizmeti sunmak. Nitelikli 
insan kaynaðýna sahibiz.

2018 yýlýnda saðlýk turizmi ve turistin 
saðlýðý kapsamýnda ülkede 550 bin 
hasta bakým hizmeti aldý. Ayný 
yýl ülkemizde saðlýk hizmeti alan 
uluslararasý hastalarýn geldiði ülkeler 

ise Azerbaycan, Irak ve Alman-
ya þeklinde gerçekleþmiþtir. 
En çok tercih edilen þehirlere 
bakýldýðýnda ise Ýstanbul, Anka-
ra, Antalya, Ýzmir, Erzurum ve 
Yalova ön plana çýkmaktadýr. 
2018 yýlýnda çeþitli saðlýk ned-
enleri ile gelen yabancý ziyaretçi 
ve yurt dýþý vatandaþlarýndan 
elde edilen toplam turizm 
geliri de 1 milyar 110 bin dolar 
civarýnda olmuþtur. Türki-
ye de özel hastanelerin yaný 
sýra çok geliþmiþ üniversite 
hastanelerimiz var. Baþta þehir 
hastanelerimiz olmak üzere 
nitelikli yataklarý yüksek oran-
da tamamlanmýþ olan kamu 

hastaneleri saðlýk turizminde önemli 
rol oynayacaðýný düþünüyoruz. Bunun 
için alt yapý çalýþmalarýna da hýz 
veriyoruz” diye konuþtu.

Önceliði Türk tiyatrosuna veren Bakanlýk 2019-
2020 sanat sezonu için 110 profesyonel, 53 
çocuk oyunu, 51 amatör ve 42 geleneksel olmak 
üzere toplamda 256 özel tiyatronun projesine 6 
milyon 102 bin lira maddi yardýmda bulunacak.
Bakanlýk Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðünce 
daðýtýlan yardýmlardan yararlanmak üzere 2019-
2020 sanat sezonu için 132 profesyonel, 61 
çocuk oyunu, 149 amatör ve 43 geleneksel kate-
goride toplam 385 özel tiyatro baþvurusu yapýldý.
Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek 
üzere son yýllarda yerli oyun yazarlarýna aðýrlýk 
veren deðerlendirme komisyonu yardým baþ-
vurularýndaki Türk oyun yazarlarýna ait eserlerin 
yüzdesini 83’e ulaþtýrdý. Bakanlýk, geçtiðimiz 
sanat sezonunda da profesyonel kategoride 
destek saðlanan 110 özel tiyatrodan 91’ine maddi 
yardýmda bulunmuþtu.   
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 2019-2020 sanat 
sezonunda destek saðlanan projelere www.guzel-
sanatlar.gov.tr adresinden ulaþilabiliyor.

Özel tiyatrolara rekor yardım
Kültür ve Turizm Bakanlýðý, özel tiyatrolara bugüne kadar 

bir sanat sezonu için daðýtýlan en yüksek ödeneði verecek.

Asýrlýk mübadil yemek 
tarifleri kitaplaþtýrýlacak

Samsun’da Tekkeköy Belediye-
sinin desteðiyle “Geçmiþe Açýlan 

Pencere” projesi kapsamýnda asýrlýk 
mübadil yemek tarifleri kayýt altýna 

alýnarak kitap haline getirilecek.

Samsun Balkan Türkleri Kültür-Haber-
leþme ve Dayanýþma Derneðince 
gerçekleþtirilen ve Ýçiþleri Bakanlýðý 

Dernekler Daire Baþkanlýðý, Tekkeköy Bele-
diyesi, Ýlkadým Belediyesi ve Samsun Tarih 
Derneðince desteklenen “Geçmiþe Açýlan 
Pencere” projesi etkinliðini son ayaðý Çýrak-
man Mahallesi’nde gerçekleþtirildi. Etkinlik 
kapsamýnda, unutulmaya yüz tutmuþ asýrlýk 
mübadil lezzetleri günümüz sofralarýna taþýndý. 
50’ye yakýn yemek tarifinin farklý köylerde 
yapýlan etkinliklerle tanýtýlmasýnýn ardýndan 
yemekler kayýt altýna alýnarak kitap haline 
getirilecek ve yeni nesillere aktarýlacak. Proje 
ile yemeklerin unutulmamasý saðlanacak.
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Toplantýya 
Samsun Valisi 
Osman Kaymak,  

Vali Yardýmcýsý Sezgin 
Üçüncü, OKA Genel 
Sekreteri Mevlüy Uysal,  
TÜRSAB Karadeniz 
Bölge Temsil Kurulu 
Baþkaný Yýlmaz Uzun-
lar, Karadeniz Turistik 
Ýþletmeciler Derneði 
(KATÝD) Baþkaný Murat 
Toktaþ ve turizm sek-
törü temsilcileri katýldý.

Samsun Ýl Kültür 
ve Turizm Müdürü 
Adnan Ýpekdal ve OKA 
Genel Sekreteri Mevlüt 
Özen’in sunumlarýnýn 
ardýndan söz alan Samsun Valisi Osman Kaymak, Sam-
sun’un potansiyelinin çok yüksek bir þehir olduðunu 
ve bu potansiyellerin çok daha iyi deðerlendirilmesi 
gerektiðini belirterek, “ Samsun dört ulaþým aðý üze-
rinde olmasý, ovalarýnýn olmasý, ilk adým kenti olmasý 
nedeniyle büyük özellikleri olan bir Ýl. Samsun’da 
turizmde çok iyi bir yerde olmadýðýmýzý, ama sürekli de 
artan bir ivmemiz olduðunu görüyoruz. Ýlimize gelen 
turist sayýlarýna baktýðýmýzda; 400-500 binlerden bu 
sene 800 bine ulaþtýk. Ama bunlar Samsun için çok 
da büyük rakamlar deðil. Samsun turizm potansiyelini 
çok iyi deðerlendiremeyen bir il. Bu anlamda hepimize 
görevler düþüyor.” dedi.

5-6 ay önce OKA öncülüðünde bütün sektörlerin eylem 
planlarýnýn çalýþýldýðýný ve turizm sektörünün 5 yýllýk 
eylem planýnýn da hazýrlandýðýný ifade eden Vali Osman 
Kaymak, “Bugün konuþacaðýmýz konularýn birçoðu 
orada da konuþuldu. O eylem planýnýn da bize yol 
göstereceðini düþünüyorum. Öyle bir þehir vardýr ki; 
çabalasanýz da adým atamazsýnýz ama Samsun’da çaba-
lanmasý halinde tarým, sanayi ve turizm baþta olmak 
üzere sektörlerin her birinde yol alýnabilir. Ýþlenecek, 
geliþtirilecek, üretime ve istihdama dönüþtürülecek 

alanlar bunlar. O anlamda Samsun’un potansiyeli 
yüksek diyoruz. Gerçek manada el birliðiyle, ortak akýl 
kullanýlarak sonuca ulaþabiliriz.” þeklinde konuþtu.

Dýþardan gelenler için Samsun’un albenisi yüksek bir 
kente dönüþtüðünü ifade eden Kaymak,” Þimdi un var, 
yað var, þeker var helva yapma zamaný. Þuan oteller, 
gelen insanlara sunulacak hizmetler ve þehircilik an-
lamýndaki görseller turistler için çok güzel bir görüntü 
veriyor. Ýki yýldýr Samsun’dayým ve ülkemizin dört bir 
yanýndan gelen misafirlerim Samsun’un çok geliþtiðini 
söylüyorlar. 15-20 yýl önce denizden yararlanamayan 
bir þehirken þuanda 7-8 tane mavi bayraklý plajýmýz ve 
çok güzel sahil düzenlememiz var. Bu anlamda Yusuf 
Ziya Yýlmaz’a çok teþekkür ediyoruz. Þehrin çýtasýný 
yükseltmiþ. Þimdi yeni Belediye Baþkanlarýmýzla bu 
çýtayý ileri götürmemiz lazým. Elimizde güzel bir ürün 
var: ‘Samsun’. Samsun’u pazarlamamýz lazým. Daha 
çok insanýn buraya gelmesi ve bu þehrin güzelliklerinin 
diðer þehirlerle, dünyayla paylaþýlmasý lazým.” diye 
konuþtu.

Vali Osman Kaymak’ýn konuþmasýnýn ardýndan 
toplantý, sunumlarý ve sektör temsilcileriyle karþýlýklý 
görüþ alýþveriþinde bulunulmasýyla devam etti.

1508 yýlýnda Mahmut Bin Ali Paþa Vak-
fýnca inþa ettirilen 511 yýllýk Taþhan’ýn 
2016 yýlýnda sözleþmesi yapýldý. 2017 
yýlýnda restorasyonu tamamlanmasý 
planlanan tarihi Taþhan’ýn tamamlanma 
tarihi uzamýþtý. 6 milyon lira harcanan 
Taþhan’ýn büyük titizlikle yürütülen 
restorasyon çalýþmalarý sona erdi.

Çevre düzenlemesinin ardýndan Taþhan 
hem kültür turizmine hem de ticarete 
kazandýrýlacak. Ortasýnda yer alan avlu-
suyla kare planlý, tuðla hatýllý moloz taþ 
beden duvarlarý olan iki katlý Taþhan, 
Osmanlý dönemi þehir hanlarý plan 
özelliklerini taþýyor.

Samsun’da Turizmi 
Geliştirme Toplantısı

Samsun Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü’nün çaðrýsý ile Sam-
sun’da Serra Otel’de Turizmi Geliþtirme Toplantýsý düzenlendi.

Samsun’u ve değerlerini tanımayan 
Turizm Çalışanı Kalmayacak
SAMTÝAD (Samsun Turizmve Ýþadamlarý Derneði) turizm çalýþanlarýna Sam-
sun’u ve deðerlerini tanýtma projesi kapsamýnda 2 info gezisi düzenledi.

Birinci gezi, Vezirköprü, Kanyon, Ladik, 
Boraboy Gölü’ne,  2. Ýnfo Gezisi Ýkiztepe,  
Bafra, Asarkale, Altýnkaya Barajý ve Kuþ 

Cenneti’ne yapýldý. 

Samsun Büyükþehir Belediyesi ve TÜRSAB 
Karadeniz (BTK)  Bölge Temsil Kurulu’nun 
destek verdiði gezilere 40’a yakýn otelin çalýþan-
larý katýldý.  Gezilerde Ergun Tur Acentasý Sahip 
Ergun Yýlmazve  Samsun Arkeoloji Müzesi 
Arkeoloðu Kenan Sörül  tanýtým yaptý.

Katýlýmcýlar sýrasýyla Ýkiztepe Höyükleri, 

Asarkale, Altýnkaya Barajý, Bafra Müzesi ve Kuþ 
Cenneti gezisi ile sonlandý. Kuþ Cenneti’nde 
Alan Rehberi Kadir Yýlmaz Kýzýlýrmak Deltasý 
ve buradaki hayvan türleri, göç zamanlarý ile 
ilgili bilgi verdi. Asarkale’de Kale surlarý, Kaya 
mezarlarý ve Poterne’de incelemelerde bulunan 
katýlýmcýlarýn sorularý Arkeolog Kenan Sörül 
tarafýndan cevaplandýrýldý.

Proje ve Ýnfo gezileri ile ilgili olarak bir açýkla-
ma yapan SAMTÝAD Baþkaný Mustafa Öztürk; 
“Samsun’da turizm çalýþanlarýnýn turistik yerleri 
tanýmalarý ve bilgi sahibi olabilmeleri bizim için 

çok önemli. Samsun’a gelen 
misafirlerimizle ilk iletiþim ku-
ran çalýþanlarýmýzýn, misafirleri 
doðru alanlara bilerek yön-
lendirmeleri turizmin geliþmes-
ine ve sürdürülebilir turime katký 
saðlayacaktýr. Bu çalýþmalarýmýz 
devam edecek. Ben bu info 
çalýþmalarýna katký saðlayan 
Samsun Büyükþehir Belediye 
Baþkanýmýz Mustafa Demir ve 
TÜRSAB Orta Karadeniz BTK 
baþkanýmýz Yýlmaz Uzunlar’a 
teþekkür ederim” dedi.

Samsun’da 511 yıllık Taşhan’ın 
Restorasyonu Sona Erdi

2016 yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðünce restorasyon 
çalýþmalarýna baþlanan Saathane Meydaný Projesi içerisinde 

yer alan tarihi Taþhan’ýn restorasyon çalýþmalarý tamamlandý.

Havzalı Muhtarlar Kanyon Gezisinde 
Havza Muhtarlarý Derneði tarafýndan üyelerine yönelik Þahinkaya Kanyon gezisi düzenledi.

Gezi programý kapsamýnda muhtarlar ilk 
olarak Samsun Büyükþehir Belediyesi 
Samsunum 3 gemisi ile Þahinkaya Kan-

yon gezisine katýldý. Yaklaþýk 2 saat süren gezi 

boyunca muhtarlar kanyonda vakit geçirdiler.

Düzenlenen geziyle ilgili açýklama yapan Havza 
Muhtarlarý Derneði Baþkaný Ahmet Çavdar 

gezinin amacýnýn birlikte olmak 
olduðunu belirterek, “Samsunu-
muzun en çok ziyaret edilen doðal 
alanlarýndan biri haline gelen 
Vezirköprü Þahinkaya Kanyonu’na 
üyelerimize yönelik gezi düzenle-
dik. Üyelerimize yönelik toplantý 
ve çalýþmalarýmýzýn dýþýnda sosyal 
ve kültürel faaliyetler yapmaya 
çalýþýyoruz. Bundan sonra da bu tür 
sosyal etkinlikleri düzenleyeceðiz. 
Seçim sonrasý yeni arkadaþlarýmýz 
ile kaynaþmak adýna güzel bir 
etkinlik oldu..” dedi. 
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Samsun’un tanýtýmýna katký 
saðlayacak olan ve 3 yýl sürecek 
projede, kATÝD ve Samsun 

Turizmcileri Derneði’ne üye 27 
iþletmenin tanýtýmý için ulusal 
ve uluslararasý alanda çalýþmalar 
yapýlacak.

1.5 Milyon Dolarlýk hibe projesinin 
kabul edildiðini  belirten Samsun 
Turizmcileri Derneði Baþkaný Dilek 
Genç,” Dernek olarak Samsun 
turizminne katký saðlamak ve 
Samsun’un deðerleri,ni tanýtmak, 
sektör çalýþanlarýný ve temsilccile-
rine destek olmak amacýyla  proje 
çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bu 

güne kadar 4 proje yaptýk.Sivil 
Toplum güçlendirilmesi , Ot yeme-
kleri Festivali ve OKA Kooperratif 
Eðitimi projelerimizi hayata geçirdi. 
Bu son projemiz de baþarýlý olan 
diðer projelerimizin katklýlarý büyük.

Bu proje ile,KATÝD ve Derneðimize 
üye olan otel, retoran acentalarla 
ilgili olarak ihtiyaç analizi yapýla-
cak Eðitim , tanýtými, pazarlama 
faaliyetleri planlanacak ve bu 
tesisler için belirlediðimiz her yýl 10 
ülkede fuarlara katýlýnarak tanýtým 
faaliyetleri yapýlacak. 3 yýl boyunca 
en az 30 tanýtým organizasyonu 
yapmayý planlýyoruz.” dedi.

Samsun standı büyük ilgi görürken, 
zirvede coğrafi işaretli ürünlerin 
ulusal ve uluslararası boyut-

ta tanıtılması ve ticarileştirilmesi 
amaçlanıyor.

Ülkemizin yöresel lezzetleri, ATO 
Congresium’ da düzenlenen 
“Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi’ n de sergilendi. 
Ankara’ da yaşayan Samsunlu 
vatandaşlarda yöresel ürünler 
ile buluştu. 

Samsun Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Sinan Çakır’ ın yanı sıra Bafra 
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Göksel 
Başar, Bafra Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Namık Kibaroğlu, Vezirköprü 
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Abdülkadir Fişekçi 
ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ekme-
kçi ve Samsun Ticaret Borsası  Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi  Nurettin Odabaş 
Samsun standına gelen ziyaretçileri 
karşılayıp misafir etti.

TÜRSAB Orta Karadeniz 
Yöresel Temsil Kurulu 
Baþkaný Yýlmaz Uzun-

lar þehirdeki ziyaretleri boyu-
nca Baðlýkaya’ya eþlik ederek 
ev sahipliði yaptý. Acentalarýn 
sorunlarýný ve fikirlerini dinleyen 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Firuz Baðlýkaya,18 ay önce göreve 
baþladýklarýný, aylarca hacizlerle 
ve tacizlerle mücadele ettiklerini 
belirterek, “Borçlarýmýzý yapýlandýr-
arak, yeni yönetmelik çalýþmalarýna 
baþladýk. Yeni acentalar mesleki 
ticari kuruluþ oldu ve artýk acenta-
larýn açýlabilmesi için ciddi þartlar 
getirdik” diye konuþtu.

Yeni yasal düzenlemelerin yürürlüðe girmesi için Kültür ve 
Turizm Bakanlýðý ile sürekli görüþme halinde olduklarýný 

belirten Baðlýkaya, “ Kaçak acentalar-
la ciddi þekilde mücadele ediyoruz.  
Son dönemimizde 70 binin üzerinde 
denetim yaptýk. Kaçak acenta sahipleri 
cezayý ödeyip iþlerine devam ediyor. 
Ceza miktarlarý düþük, araç baðlama 
yapýlmýyor. Yeni yasal düzenlemeyle 
bu sorunlarý halledeceðiz. Ekip olarak 
hazýrýz ve tüm Türkiye’de 80’in 
üzerinde eðitimli denetçimiz var. Bu 
sayýyý 100’e çýkarmayý düþünüyoruz. 
Ciddi bir mücadele baþlarsa çok kýsa 
sürede bu konunun sonuçlanacaðýný 
düþünüyorum” dedi.

Samsun’un özellikle iç turizm 
bakýmýndan çok önemli olduðunu 
dile getiren Baðlýkaya, “Nitelikli yatak 
açýsýndan bakýldýðýnda bölge geliþiyor. 

Zaten arz-talep dengesi oluþmuþ vaziyette. Karadeniz Bölge-
si’nin liderliðini þu anda Trabzon yapýyor olsa da ben ileride 

eþit bir daðýlým olacaðýný gözlem-
liyorum. Öte yandan Ortadoðu 
pazarý bölgeye ilgi gösteriyor” dedi. 

Samsun’un Karadeniz’in Ýs-
tanbul’u olduðunu ifade eden 
TÜRSAB Orta Karadeniz Bölgesel 
Temsil Kurulu Baþkaný Yýlmaz 
Uzunlar, “Verdiðimiz sözlerin bir 
kýsmýný yaptýk ama zamanýmýz 
yetmediði için bazýlarýný yap-
amadýk. Bizler kaldýðýmýz yerden 
devam ederek yapamadýðýmýz 
çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz. 
Turizm konusunda verdiðimiz sö-
zleri tuttuk ve tutmaya da devam 
edeceðiz” diye konuþtu.

KATiD ve Samsun Turizmciler Derneği’nden

Samsun’un Tanıtımına 
1.5 Milyon Dolarlık Kaynak
Samsun’da son günlerde hareketlenen tur-
izmi geliþtirme çalýþmalarýna en önemli katký, 
KATÝD (Karadeniz Turizm Ýþletmecileri Derneði) 
ve Samsun Turizmciler Derneði’nin Ticaret 
Bakanlýðý ile ortak hibe projesi ile gelecek.

Samsun’da Mültecilere Ait Kaçak 
Turizm Acentalarý Kapatýlýyor

TÜRSAB Karadeniz BTK (Bölge Temsil Kurulu ) 
tarafýndan tespit edilerek tutanak tutulan Sam-

sun’da mültecilere ait ruhsatsýz ve turizm belgesiz 
çalýþan 10 kaçak iþletmeden 4 tanesi kapatýldý.

Mültecilerin Karadeniz Bölge-
si’nde , özellikle Samsun’da 
kaçak turizm acentalýðý ve 

seyahat iþlemeciliði yaptýklarýný be-
lirten TÜRSAB Karadeniz BTK (Bölge 
Temsil Kurulu) Baþkaný Yýlmaz Uzu-
nlar “Yaptýðýmýz denetim ve tutanak-
larýmýz sonucunda müracaatýmýz 
deðerlendirildi ve Samsun’da kaçak 
faaliyet gösteren mültecilere ait 10 
turizm iþletmesinin 4’ünün kapatma 
kararýnýn çýktýðýný söyledi.

Geri kalan 6 kaçak iþletmenin de faa-
liyetten men edilerek kapatýlmasýný 
beklediklerini ifade eden Yýlmaz Uzu-
nlar, “ Türkiye’de Turizm Acentasý 

açabilmek ve taþýmacýlýk yapmak için 
ekonomik ve bürokratik bir çok zor-
luklar var. Ancak Türklere uygulanan 
bu ekonomik ve bürokratik zorluklar 
ve iþletmelerin yasal hale getirilmesi 
mültecilerden istenmiyordu.

Biz de TÜRSAB olarak gerken dene-
timlerimizi yaptýk, tutanaklarýmýzý 
tuttuk ve baþta Sayýn Valimiz olmak 
üzere yetkililere ilettik. Bunun 
sonuçlarýný da almaya baþladýk. 4 
kaçak iþletmenin kapatýldýðýný,öðrend-
ik. Kalan 6 iþletme için de ayný kararýn 
uyguþanmasýný bekliyoruz. Yetkililere 
teþekkür ederiz. Çalýþmalarýmýz ve 
denetimlerimiz sürecek” dedi.

Uluslararası Coğrafi 
İşaretli Ürünler Zirvesi’nde 

Samsun Rüzgarı
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından gerçekleştirilen, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan tarafından açılışı yapılan “II. Uluslararası Coğrafi 

İşaretli Ürünler Zirve”si renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

TÜRSAB Genel Baþkaný Firuz Baðlýkaya Samsun’da:

“Kaçak Acentalarla Ciddi 
Şekilde Mücadele Ediyoruz!”
TÜRSAB’ýn geliþim ve deðiþim süreci olarak adlandýrýlan sürece 
Samsun’dan baþlayan Baðlýkaya, Samsun’da üyeleri ile buluþtu.
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2019 yýlý turizminin ilk 8 ayýnýn deðer-
lendirildiði toplantýda 2019 yýlýnýn ilk 8 
ayýndaki Trabzon’daki turizm rakamlarý 
hakkýnda bilgiler veren Vali Ustaoðlu, 
sezon içerisinde turizmden yaklaþýk 269 
Milyon dolar gelir elde edildiðine vurgu 
yaptý. Vali Ustaoðlu, “2018’in ilk 8 ayýnda 
Trabzon’ a Dýþ Hatlardan 218 bin 737 
turist giriþ yapmýþ iken, 2019 yýlýnda ilk 
8 ayýnda ise Trabzon’a Dýþ Hatlardan 338 

bin 585 turist giriþ yapmýþ ve 2018’e oranla 
%55’lik bir artýþ görülmüþtür.Yine 2018’in 
ilk 8 ayýnda Trabzon’a Dýþ Hatlardan 968 
Uçak  (2018 Tamamýnda bin 163 Uçak 
gelmiþtir.) 2019’un ilk 8 ayýnda da ilimize 
Dýþ Hatlardan bin 326 uçak gelmiþtir. Artýþ 
oraný %37’dir.

2018 yýlýnda yabancý 5 hava yolu þirketi di-
rek uçuþla Trabzon’a gelirken 2019 yýlýnda 

bu sayý 8’e çýkmýþtýr. 20 Ekim’e kadar direk 
seferler devam edecektir.2018’in ilk 8 ayýn-
da iç hatlardan gelen yolcu sayýsý 2 milyon 
619 bin 939 iken, 2019’un ilk 8 ayýnda iç 
hatlardan gelen yolcu sayýsýnda yüzde 12 
oranýnda bir azalma yaþanarak bu rakam 2 
milyon 301 bin 075’e gerilemiþtir.

Ýç turizm konaklama sayýsýnda yine yüzde 
12 civarýnda bir azalma baþ göstermiþtir. 
Ancak bunun yanýnda geceleme oranýnda 
ise yüzde 16 oranýnda artýþ yaþanmýþtýr. 
2018’in ilk 8 ayýnda toplam geceleme 2 
milyon 562 bin 836 iken, 2019’un ilk 8 
ayýnda bu oran yüzde 16 oranýnda artarak 
toplam geceleme 2 milyon 960 bin 192 
olarak gerçekleþmiþtir” diye konuþtu.

Uzungöl’e ilk 8 ayda PTS kayýtlarýna göre 
792 bin 405 araç giriþi olduðunu ifade eden 
Vali, Uzungöl’ü yaklaþýk 3 milyon kiþinin 
ziyaret ettiðini belirtti.

Yabancý ziyaretçilerden elde edilen tahmini 
günlük harcama tutarýnýn yaklaþýk 150 
Dolar olduðunu ifade eden Vali Ustaoðlu, 
sezon içerisinde turizmden 269 Milyon 467 
bin dolar gelir elde edildiðini açýkladý.

20 kiþilik endüstriyel daðcý ekibi tarafýn-
dan sarp yamaçlardaki kayalarý temizleme 
çalýþmalarý devam ederken, malzemelerin 
taþýnmasý teleferik aracýlýðýyla yapýlýyor. 
Tehlike oluþturan kayalar tek tek ya-
maçtan aþaðýya düþürülürken, Sümela 
Manastýrý’nýn önümüzdeki yýllardaki 

güvenliði için riskli görülen yaklaþýk 360 
tonluk kaya kütlesi çelik að ile bulunduðu 
alana sabitlendi. Yüksek dayanýmlý çelik 
tel aðlarýnýn yamaca gerildiði sistem ile 
korunacak olan Sümela Manastýrý’ndaki 
yapýlarýn zarar görmemesi için koruyucu 
iskeleler kurularak koruma altýna alýndý.

Trabzon’da 2019 Yılı Turizm 
Değerlendirme Toplantısı 
Valilik  Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu’nun yaný sýra, Vali 

Yardýmcýsý Bünyamin Yýldýz, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu, turizmin paydaþlarý ve diðer ilgililer katýldý.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý 
(TTSO) M. Suat Hacýsalihoðlu, 
‘’Yaptýðýmýz çalýþmalarda turis-

tlerin geldiðini ancak otellerin gerekli 
doluluk oranýna ulaþmadýðýný tespit 
ettik. Araþtýrýnca oteller yerine evlerin 
dolduðunu gördük. Kayýt dýþý evlerde 
yoðunluk oluþtu’’ dedi.

Turizmde bu yýlýn iyi geçeceðini 
tahmin ettiklerini vurgulayan Baþkan 
Hacýsalihoðlu, “Malum nedenlerden 
dolayý Suudi turist sayýsýnda azalma 
oldu ama özellikle Umman, Ürdün, 
Kuveyt ve Katar’dan misafirlerimiz 
geldi. Geride býraktýðýmýz sezonda 
Trabzon’a 450 bin civarýnda yabancý 
turistin geldiðini ve toplam geceleme 
sayýsýnýn 2,5 milyonun üzerinde old-
uðunu söyleyebiliriz. Bu turistlerin 600 
– 700 milyon lira bandýnda harcama 
yaptýðýný tahmin ediyoruz. Yaptýðýmýz 
çalýþmalarda turistlerin geldiðini 
ancak otellerin gerekli doluluk oranýna 
ulaþmadýðýný tespit ettik. Araþtýrýn-

ca oteller yerine evlerin dolduðunu 
gördük. Kayýt dýþý evlerde yoðunluk 
oluþtu. Vergi Dairesi ve Valilik kayýt 
dýþý evlerle mücadele ediyor. Bizim de 
çabamýz Trabzon’a daha çok turisti 
getirme yönünde. Bunun için daha çok 
ülkede tanýtým yapmayý amaçlýyoruz. 
Ýran, Azerbaycan, Irak, Libya ve 
Cezayir’den de turistler gelmeye 
baþladý. Tanýtýmlarýmýzý daha geniþ bir 
coðrafyaya yayacaðýz” dedi.

Baþkan Hacýsalihoðlu, yatak kapasi-
tesinin her geçen gün arttýðýný ifade 
ederek, “Hedeflerimiz doðrultuþum-
da eksiklerimizi tamamlamamýz 
lazým. Yatak kapasitemiz artýyor. 
Yeme – içme tesislerimiz kaliteli hale 
geliyor. Eðlence sektöründe altyapý 
eksikliðimiz var. Bu eksikliðimizi 
giderme yönünde yatýrýmcýlarýmýzý 
önümüzdeki ay ABD’de çeþitli fuarlara 
götüreceðiz. Hýzla bu yöndeki eksikler-
imizin tamamlanmasýna gayret 
edeceðiz” diye konuþtu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) 
Müþterek Meslek Komiteleri toplantýsý yapýldý.

DAHA GENÝÞ COÐRAFYADAN 
TURÝST GETÝRMEK ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ

Trabzon TTSO:

Çalışmalar Zorlu coğrafi koşullarda sürüyor
Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden biri-
si olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastýrý’nda 

restorasyon çalýþmalarý zorlu coðrafi koþullarda sürdürülüyor.
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Açýlýþa Trabzon Valisi Ýsmail 
Ustaoðlu, Devlet Eski Bakaný 
Faruk Özak, Trabzon Millet-

vekili Muhammet Balta, Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Murat Zorluoðlu, 
Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof Yusuf 
Þevki Hakyemez, Trabzon Ticaret 
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Suat Hacýsalihoðlu, Çayka-
ra Kaymakamý Salih Çiðdem, Ýlçe 
Belediye Baþkaný Hanefi Tok, Ýl Kültür 
ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu, il 
protokolü ve vatandaþlar katýldý.  
Açýlýþta bir konuþma yapan Vali Ustaoðlu, 

“Trabzon’umuzun medeniyetine, tari-
hine, geçmiþine yakýþan bir müze oldu. 

Geçmiþine sahip olamayan milletler 
geleceðini inþa edemezler. Tarihine ve 
medeniyetine sahip çýkmak önemli. Bugün 
burada geçmiþimize ait birbirinden kýymetli 
eserlerin yer aldýðý müzenin açýlýþýný yaptýk. 
Trabzon’umuzun uluslararasý marka deðeri 
olan Uzungöl’ümüzde böyle bir müzenin 
açýlmýþ oymasý da çok daha anlamlý. Çünkü 
turizm ilimizde yükselen deðer. Yüzbin-
leri aþan ziyaretçimiz var. Geçen yýl dýþ 
hatlardan ilimize gelen yolcu sayýsý yüzde 

55 oranýnda arttý. Sadece yolcu sayýsý 
deðil, uçuþ sayýsýyla birlikte ilimiz çok 
güzel bir turizm sezonu geçirdi. Uzu-
ngöl’e gelen araç sayýsý 700 bini aþtý. 
Açtýðýmýz müzelerimizle, yapacaðýmýz 
yeni yatýrým ve projelerle böyle bir tur-
izm destinasyon alaný çok daha güzel 
dönemler yaþayacaktýr. Bu eþsiz kültür 
mirasýný ilimize kazandýran baþta Ýnan 
ailesi olmak üzere emeði geçenlere 
teþekkür ediyorum. Hayýrlý olmasýný 
diliyorum” dedi.

Açýlýþýn ardýndan Vali Ustaoðlu ve 
beraberindekiler müzeyi gezerek eserleri 

yakýndan incelediler. 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý 
(TTSO), Trabzon Esnaf ve San-
atkarlar Odasý (TESOB), Türkiye 

Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB), 
Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasý 
(TMMOB), yetkilileriyle görüþen Baþkan 
Genç, projenin Trabzon’un bütün güzel-
likleriyle seyredilebileceði þehrin en hakim 
noktasýna yapýlacaðýný dile getirdi.

Genç, Baþkan Yardýmcýsý Erdoðan Beder 
önderliðinde yapýlan tasarým ve plan-
larýn belli bir noktaya geldiðini belirterek 
yapýlacak seyir terasýnýn Trabzon’a yeni 
bir turistik deðer kazandýracaðýný söyledi. 
Baþkan Genç, “Seyir kulesi ve terasý 
projesi geçen dönemde programýmýza 
aldýðýmýz ve bu dönemde de revize edilmiþ 
þekliyle proje kitapçýðýmýzda yer alan çok 
önem verdiðimiz bir proje.  Trabzon’a 
yeni bir turistik deðer katacaðý ve yeni bir 
cazibe alaný oluþturacaðý için projemizin 
mütekamil bir eser olarak ortaya çýk-
masýný istiyoruz. Bunun için de herkesin 
eleþtiri ve görüþüne açýðýz. Özellikle de bu 
iþin teknik kýsmýný çok iyi bilen mimar 
ve mühendis odalarýnýn deðerlendirmeleri 
bizim için çok önemlidir.” diye konuþtu.

“Turizm ivme kazanacak”
Projenin farklý turist profillerine hitap 
edecek tarzda yapýlacaðýný belirten Baþkan 
Genç, “Ahi Evren Kentsel Tasarým 
Projesi, Kurtuluþ ve Muhacirlik Müzesi 
ile Kýzlar Manastýrý devamýnda yeni bir 
seyir rotasýný içeren projenin hayata 

geçmesi ile þehrimiz mevcutlarýn olduðu 
kadar farklý turist profillerinin de çekim 
merkezi olacaktýr. Ýstanbul’da Eyüp 
Sultan, Bursa’da Emir Sultan 
gibi Trabzon’da da bu deðerimiz 
þüphesiz Ahi Evran Veli’dir. 
Þehrimizin bu manevi önderini, 
þehrin balkonu olarak görülen 
Boztepe’de yeni bir proje ile 
yaþatmak istiyoruz. Bu amaçla 
halkýmýzýn alaný daha nitelikli kul-
lanýmýný saðlamak için “Boztepe 
Ahi Evran Kentsel Tasarým 
Projesi”ni hayata 
geçireceðiz. Þeh-
rimizin panoramik 
olarak izlenebildiði 

Boztepe eteklerinde, Kýzlar Manastýrý’nýn 
olduðu kýsma kadar, yöremize has 

bitki ve aðaçlarla süslenmiþ 
yürüyüþ yollarý ve fotoðraf çekim 
alanlarý yapacaðýz. Projemizin 
þehrimizin turizmine yeni 
bir ivme kazandýracaðýný 
düþünüyorum. O nedenle 
herkesin görüþ ve önerileri 
bizim için önemlidir. Bütün 

kent paydaþlarýmýzý bu sürece 
katýlmaya davet ediy-
oruz. Projeyi incelesin-
ler, kendi fikirlerini 
ve yorumlarýný beyan 
etsinler” ifadelerini 
kullandý.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon 
çalýþmalarý nedeniyle ziyarete kapatýlan 
Trabzon’un Maçka ilçesi Altýndere Va-
disinde bulunan Sümela Manastýrý’nýn 
bir bölümü 25 Mayýs’ta ziyarete açýldý. 
Birinci avluya kadar olan bölümünün 
ziyarete açýlmasýnýn ardýndan yerli ve 
yabancý turistlerin yoðun ilgi gösterdiði 
Sümela Manastýrý’nda devam eden 2. 
etap çalýþmalarý sürüyor. 20 kiþilik 
endüstriyel daðcý ekibi tarafýndan 
sarp yamaçlardaki kayalarý temizleme 
çalýþmalarý devam ederken, malzem-
elerin taþýnmasý teleferik aracýlýðýyla 
yapýlýyor.

Sümela Manastýrý ile ilgili de deðer-
lendirmelerde bulunan Vali Ustaoðlu, 
restorasyon çalýþmalarý devam eden 
Sümela Manastýrý’ný 2020 yýlýnýn turizm 
sezonuna yetiþtirmeyi planladýklarýný 
söyledi. Vali Ustaoðlu, “Kapalý olmasýna 
raðmen Sümela Manastýrýný 2018 
yýlýnda 295 bin kiþi ziyaret etmiþken, 
2019 yýlýnýn Haziran ayýndan itibaren 
Sümela Manastýrýný 3 ayda toplamda 
178 bin 192 kiþi ziyaret etmiþtir. Sümela 
bizim önemli bir deðerimiz, kültür ve 
turizm açýsýndan da çok önemli bir alan. 
Hedefimiz burayý 2020 yýlýnýn turizm 
sezonunda turizme açmaktýr” dedi.

Uzungöl Müzesi’nin 
açılışı yapıldı Çaykaralý Ýþadamý Dursun 

Ali Ýnan tarafýndan 
oluþturulan ve 

içerisinde Trabzon’un 
tarihi geçmiþini ve 

medeniyetini yansýtan 
kültür eserlerinin yer 

aldýðý Uzungöl Müzesi 
hizmete açýldý. Trabzon’da 3. Art 

Ulusal Resim Çalıştayı 
Trabzon’da Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Büyükþehir Belediyesi 

organizasyonunda  3.Art Trabzon Ulusal Resim Çalýþtayý düzenlendi.

15 Temmuz Þehitler ve Hürriyet 
Parký’nda düzenlenen etkinliðe 
Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu, 
Büyükþehir Belediye Baþkaný Murat 
Zorluoðlu, Ortahisar Kaymakamý 
Tolga Toðan, Trabzon Ticaret 
ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný M. Suat Hacýsalihoðlu, 
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali 
Ayvazoðlu, vatandaþlar, öðrenciler 
ve sanatçýlar katýldý.

 Vali Ustaoðlu, “Bugün burada Tra-
bzon’un kadim geçmiþine, tarihine 
ve kimliðine yakýþan çok anlamlý bir 
sanatsal faaliyetle bir arada olmak-
tan mutluluk duymaktayýz. Þehirler-
in kimlikleri ve ruhlarý vardýr. 
Þehirlere bu özellikleri kazandýran 
tarihleri, sanata ve kültüre verdiði 
deðerlerdir. Sanata ve sanatçýya 
vermiþ olduðu deðerle  þehrimiz çok 

güzel iþlere imza atmaktadýr.” dedi.

Trabzon’un bir kültür ve  sanat þeh-
ri olduðunu ifade eden Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Murat Zorluoðlu 
ise; “Belediye olarak her zaman 
sanata ve sanatçýya destek veriy-
oruz, vermeye de devam edeceðiz. 
Trabzon’dan çok deðerli san-
atçýlar yetiþmiþtir. Özellikle sokak 
sanatçýlarýnýn ilimizde sanatsal 
faaliyetlerini rahatça icra edebilm-
eleri konusunda gerekli hassasiyeti 
göstermekteyiz. Organizasyonda 
emeði geçenlere teþekkür ediyoruz” 
dedi. 

Konuþmalarýn ardýndan Vali 
Ustaoðlu, Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Murat Zorluoðlu sanatçýlar 
ve öðrenciler  alana getirilen boþ 
tuvallere resim yaptýlar.

Ortahisar’da Turizm Hamlesi
Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediye Baþkaný Ahmet Metin Genç, seçim vaadi 

olan ‘Boztepe Seyir Terasý Projesi’ için sivil toplum örgütlerinin görüþünü alýyor. Uzungöl’de yýkýmlar baþlýyor
Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi 
Uzungöl’de imar barýþýna uygun olmayan yaklaþýk 118 yapýnýn 
yýkýmýna turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte baþlanacak.
Her mevsim ayrý bir gü-
zelliðe bürünen, misafirler-
ini çam aðaçlarý ile kaplý 
yeþil örtüsüyle karþýlayan, 
vadinin ortasýnda bulunan 
ve yamaçlardan düsen 
kayalarýn Haldizen Dere-
si’nin önünü kapatmasýyla 
oluþan heyelan bir set 
gölü olan Uzungöl, kaçak 
ve çarpýk yapýlaþmadan 
kurtuluyor.

Çevre ve Þehircilik 
Bakanlýðý 40 yýl önce bir 
mýsýr tarlasýný andýran, 
bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi 
haline gelen Uzungöl için harekete geçti. 
Her yýl yerli ve yabancý turistlerin uðrak 
yerlerinden biri olan turizm merkezinde imar 
barýþýna uygun olmayan yaklaþýk 118 yapýnýn 
yýkýmýna turizm sezonunun sona ermesi ile 
birlikte baþlanýyor. Sezon bitiminin ardýndan 
yýkýmlarýn baþlayacaðý turizm merkezinde 
doðal güzellikler ön plana çýkartýlacak. Yýlda 
yaklaþýk 2,5 milyon turistin ziyaret ettiði 
Uzungöl’de kentsel dönüþümünün ardýndan 
trafik sorunu da ele alýnacak.

Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Uzungöl 
Turizmciler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Murat 
Akyüz, Uzungöl’de yapýlan yanlýþlarýn önüne 
geçilmesi gerektiðini söyledi. Akyüz “Devletin 
almýþ olduðu karara saygý duyuyorum. Artýk 

Uzungöl bizim deðil, bütün dünya 
mirasý gibi bir hal aldý. Dünyada artýk Uzu-
ngöl ismini duymayan kalmadý. Uzungöl’e 
ciddi manada yapýlan yanlýþlarýn önüne 
geçilmesi lazým. Bu da devletimizin görevidir. 
Buradaki turizmciler olarak artýk keþmekeþ 
yapýnýn ortadan kalkmasý için bakanlýðýmýzýn 
bu iradesinin devam etmesini arzuluyoruz. 
En azýndan kamu ve kýyý alaný üzerinde 
olan kötü yapýlarýn kaldýrýlmasý ve imara 
uygun imar þartlarýnda gösterilen þartlarda 
uygulanmasý gerektiðini düþünüyorum. Alýpta 
bir baþkalarýna peþkeþ çekilmesi deðil alýnan 
yerlerin otoparksa otopark, rekreasyon alaný 
ise rekreasyon alaný. Oturma alaný ise otur-
ma alanlarý olarak deðerlendirilmesi lazým. 
Çünkü burasý artýk Türkiye’nin, sýcak ülke 
insanlarýnýn gelip dinlendiði alanlardýr” dedi

Vali Ustaoðlu’ndan, Çaykara 
Yedi Göller’e ziyaret

Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu, Çaykara Demirkapý 
Mahallesi Yedigöller Bölgesini ziyaret etti.

2 bin 700 metre rakýmlý 
Aygýr Gölü ve çevresinde 
incelemelerde bulunan Vali 
Ustaoðlu, Çaykara Kay-
makamý Salih Çiðdem’den 
bilgi aldý. Buradaki ince-
lemelerin ardýndan yöre 
sakinleri ve esnafla bir 
araya gelerek sohbet etti, 
bol kazançlar diledi.

Sümela’da restorasyon çalışmaları sürüyor
Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastýrý’nda resto-
rasyon çalýþmalarý zorlu coðrafi koþullara raðmen devam ediyor.
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Ordu Kano Kulübü ve Doðada 
Yaþam Derneði (ORKADO) 
Fatsa Belediyesi ile bundan 

böyle ortak hareket ederek özellikle 
gençleri Kano sporuna yönlendirmeyi 
hedefliyor.
Gaga Gölündeki Kano etkinliðine 
Fatsa Belediye Baþkaný Ýbrahim Etem 
Kibar’ýn yaný sýra, Ýlçe Baþkaný Ýsa 
YÜKSEL,Belediye Baþkan Yardýmcýsý 
Ruhi Özbay, Ordu Kano Kulübü ve 
Doðada Yaþam Derneði Baþkaný Mus-
tafa Sarýkaya ve yönetimi katýldý. 

Gaga Gölünde Kano gezintisi son-
rasý ilk açýklamayý yapan Ordu Kano 
Kulübü ve Doðada Yaþam Derneði 
Baþkaný Mustafa Sarýkaya, “ Kano 
sporunu Ordu ile tanýþtýralý 6 yýl 
oldu. Bu sporu belediyemizle ilk önce 
tanýtým olarak baþlayacaðýz daha sonra 
öðrenciler üzerinden eðitim amaçlý 
sürdüreceðiz. Gaga Gölü durgun sudan 
oluþtuðu için eðitim amaçlý kullanýl-
maya çok müsait. Fatsa Belediyesi Spor 
kompleksi’nde ve Bolaman Irmaðýný da 
kano sporu için kullanacaðýz.

Ordu’nun Ulubey 
ilçesindeki Küpkaya 
Kanyonu, doðal gü-

zelliðinin yaný sýra farklý özel-
likleriyle de yerli ve yabancý 
ziyaretçilerini cezbediyor. 
Kültür ve Turizm Ýl Müdürü 
Uður Toparlak: ‘Kanyonumuz 
hem uzunluðu hem içerisinde 
barýndýrdýðý balýklarý hem de 
görselliði yönünden Karaden-
iz’in en güzel destinasyonlarýn-
dan bir tanesi. Yaz aylarýnda 
dahi suyunun sýcaklýðý 5 derece olan yaklaþýk 2 kilometrelik kanyon, macera tutkun-
larýnýn yaný sýra yerli ve yabancý turistlere ev sahipliði yapýyor. Olta ile balýk da avla-
nabilen kanyon, sýcak havalarda serinlemek isteyenlere de olanak saðlýyor. dedi.

Yapýlan çalýþmalarý yerinde in-
celeyen ve uygulama hakkýn-
da bilgi alan Baþkan Güler, “ 

100’ü aþkýn yöresel yemek çeþidinin 
bulunduðu mahalleye yabancý turist 
çekerek hem güzelliklerimizi göster-
ecek hem de kültürel zenginliðimizi 
turizm gelirine dönüþtüreceðiz. 
Burada çok güzel bir uygulama var. 
Hem iþin otel pansiyon þeklinde 
kullanýmý, hem de yerel ürünlerin 
burada yetiþtirildiði tamamen or-
ganik bir ürün pazarý var. Bunlarýn 
yaygýnlaþtýrýlmasý için biz yoðun bir 
çaba içerisindeyiz. Bununla ilgili 
dört tane þirket kurduk. Tarým ve 
turizm þirketleri teknoloji ve alt yapý 
þirketleriyle beraber bu dört þirketle 
ciddi çalýþmalar yapýyoruz. Onunla 
ilgili de gelir gelmez 16 tane dükkan 
açtýk. Þimdi bunlarý pazarlayacaðýz. 
Daha sonra da sayýsýný artýracaðýz. 
Böylece hem ekonomiye katkýsý ola-
cak hem tarým ürünlerinin üretim 
artýþýný saðlayacaðýz” diye konuþtu.

Ordu’nun tarihi ve kültürel 
miraslarýný gelecek nesillere 
aktarmak amacýyla Osmanlý 

dönemine ait Altýnordu, Ulubey ve Güly-
alý ilçelerinde bulunan toplam 7 çeþmede 
restorasyon ve temizleme çalýþmalarý 
yapýldý.Samsun Kültür Varlýklarýný Koru-
ma Bölge Kurulu’ndan onarým izni alýnan 
çeþmelerin restorasyonu, Ordu Büyükþe-
hir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Dairesi 
Baþkanlýðý’na baðlý Koruma Uygulama 
ve Denetim Þube Müdürlüðü tarafýndan 
yaptýrýlýrken, tarihi çeþmeler aslýna sadýk 
kalýnarak ayný malzeme ve tarz ile ye-
nileniyor.Yürütülen çalýþmalar kapsamýn-
da Altýnordu ilçesinde Kirazlimaný ve 
Oluksuyu Çeþmelerinde taþ temizliði ve 
altýn varak çalýþmalarý yapýldý. Ulubey 
ilçesinde Uzunmahmut, Güzelyurt, 
Kýranyaðmur ve Karakoca çeþmelerinde ise 
kumlama, duvar yapýmý ve zemin döþeme-
si çalýþmalarý uygulandý. Gülyalý Kestane 
Mahallesi’nde bulunan Kurtlu Çeþme’de 
kumlama, eskiyen taþlar da deðiþim, 
duvar yapýmý ve zemin döþemesi yapýlarak 
restorasyon çalýþmalarý tamamlandý.

Ünye Belediye Baþkaný 
Hüseyin Tavlý, sem-
pozyumun açýlýþýn-

da yaptýðý konuþmada, 
sempozyumun turizme katký 
saðlayacaðýna inandýðýný 
söyledi.

Sempozyumla birlikte turizmle ilgili 
yeni görüþ ve önerilerin ortaya çýka-
caðýný ifade eden Baþkan Tavlý, “Bugün 
burada aramýzda birbirinden deðerli 
misafirlerimiz var. Bu sempozyumun 

yeni görüþ ve önerilerin ortaya 
çýkmasý noktasýnda þehrimizin 
geleceðine ve turizmine katký 
saðlayacaðýna yürekten in-
andýðýmý ifade etmek istiyo-

rum.” dedi.

Ünye Belediye Baþkaný Hüseyin 
Tavlý’nýn konuþmasýnýn ardýndan 
sempozyum baþladý.
Sempozyumda, Ordu Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürlüðü Müze Müdürü 
Cihat Çakýr, “Ünye Kültür ve Turizm 
Yatýrýmlarý”, ESAK Derneði’nden 
Mehmet Çolakoðlu, “Turizm Bilinci”, 
ÜNTÝSAD Baþkaný Hasan Þimþek, 
“Alternatif Turizm”, ÜNTÝD Baþkaný 
Adnan Sobi, “Ünye Turizminin Sorun-
larý ve Çözüm Önerileri”, Ünye Esnaf 

Sanatkarlar ve Kredi Kefalet 
Kooperatifi adýna Soner Çam, 
“Turizm Gelirlerinin Ýyileþtir-
ilmesi ve Turizm Teþvikleri”, 
Ünye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Öðretmeni Meh-
met Güngör Can, “Turizmde 
Nitelikli Ýþgücü”, DOKA adýna 
Ahmet Doðan, “Coðrafi Ýþaret-
ler ve Turizm”, KATÝD Baþkaný 
Murat Toktaþ ise “KATÝD 
Gözüyle Ünye Turizmine 
Bakýþ” konularýnda sunumlarýný 
gerçekleþtirdiler.

TARiHi YARIMADADA 
ÜNYE’NiN TURiZMi 

KONUŞULDU
Ünye Belediyesi tarafýndan Burunucu Yarýma-

dasý’nda, “Ordu’nun Giriþ Kapýsý, Turizm Adasý; Bu-
runucu” konulu turizm sempozyumu düzenlendi. BOZTEPE’YE 

5 YILDIZLI PROJE!
Ordu Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Boztepe’de 
doðayla uyumlu inþa edilen ‘Dört Mevsim Bulut-
lara Dokunun’ projesinin peyzaj ihalesi yapýldý.

Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Boztepe’nin 
cazibesini artýracak 5 aþamadan oluþan projenin birinci etabý tamamlandý. 
Diðer 4 projeyi de hayata geçirdiðimizde, Türkiye’nin tartýþmasýz en güzel 

seyir terasýna dönüþecek. Boztepe’nin turizm potansiyelini artýrmak için çalýþma-
larýmýz hýz kazandý. Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi kapsamýnda, 11 
dairelik 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoranýn yapýmý tamamlandý. Þimdi ise 
Etüt ve Projeler Dairemiz tarafýndan hazýrlanan peyzaj projemizle ilgili ihaleyi 
yaptýk. Kýsa süre içerisinde peyzaj çalýþmalarýna baþlayacaðýz. ” diye konuþtu.

Karadeniz’de görenleri hayran 
býrakan kanyon: Küpkaya

Ordu’nun Ulubey ilçesindeki Kardeþler Mahallesi’nde bulunan ve 
çeþitli sportif aktivitelere de olanak tanýyan Küpkaya Kanyonu, 
doðal yapýsý, akýntýlarla þekillenmiþ kayalarýyla dikkati çekiyor.

KANOCULAR GAGA 
GÖLÜNDE BULUŞTU
Ordu Kano Kulübü ve Doðada Yaþam Derneði (ORKADO) ve 
Fatsa Belediyesi iþbirliði ile Belediye Baþkaný Ýbrahim Etem 

Kibar’ýn da katýlýmý ile Gaga Gölünde Kano gezisi düzenlendi. 

TARiHi ÇEŞMELER ONARILIYOR
Ordu Büyükþehir Belediyesi, Ordu’nun geçmiþinden izler taþýyan tarihi çeþmeleri restore ediyor.

Ordu’nun Eko Turizm Yapan 
Tek Mahallesi: “Kabakdað”

Ordu Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Dr. 

Mehmet Hilmi Güler, 

organik tarýmla beraber 

eko turizm çalýþmasý 
yapýlan tek mahalle 

unvanýna sahip Fatsa 

Kabakdað mahallesine 
ziyarette bulundu.



Çorum’da, Selçuklu mimari özelliði 
taþýyan tarihi Çorum Kalesi, içerisine 
yýllar önce yapýlan konutlarýn iþgaline 
teslim oldu. Halk arasýnda ‘kale kondu’ 

olarak bilinen ve kamulaþtýrýlan yapýlar, 
Kültür Varlýklarý Koruma Bölge Kuru-
lu’ndan kale için restorasyon onayý çýk-
mayýnca yýkýlamadý. Surlardan koparak 

yola düþen kayalara tel örgü çekilerek 
önlem alýnan kalenin restore edilerek 
turizme açýlmasý isteniyor.

Çorum’da, 1571 tarihinde ‘Sultan Süley-
man Hayratý’ olarak yaptýrýldýðý bilinen 
Selçuklu mimari özelliði taþýyan Çorum 
Kalesi yapý iþgaline teslim oldu. Kale 
içerisinde yýllar önce birer ikiþer yapýlan 
ruhsatlý, tapulu ve bir kýsmý ise kaçak 
olan evlerin sayýsý 42’ye ulaþtý. Çorum 
Belediyesi tarihi kaleyi yapý iþgalinden 
kurtarmak için harekete geçti, kamu-
laþtýrma çalýþmasý baþlattý. Proje ile 42 
yapý kamulaþtýrýldý ancak yapý sahipleri-
nin itirazý üzerine konu yargýya taþýndý. 
Mahkeme, yapýlarýn yýkýmý için Kültür 
Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu’ndan 
restorasyon onayý alýnmasý gerektiðini 
karar verdi. Ancak kurul, restorasyon 
için henüz bir karar vermeyince yapýlarýn 
yýkýmý gerçekleþtirilemedi. 
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Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden 
Hatti ve Hititlerin kültürel mirasýna ev 
sahipliði yapan Çorum’un Boðazkale 

ilçesindeki Hattuþa Antik Kenti’nde bulunan 
büyük “yeþil kaya”, bölgeyi ziyaret eden yerli ve 
yabancý turistlerin ilgisini çekiyor.
Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür 
Örgütünün (UNESCO) “Dünya Kültür Mirasý” 
ve “Dünya Belleði” listelerindeki tek antik þehir 
unvanýyla Türkiye’nin adeta göz bebeði turizm 
mekanlarý arasýnda yer alan Hattuþa, antik 
kenti çevreleyen 6 kilometrelik surlara, anýtsal 
kapýlara, 71 metre uzunluðunda yer altý geçidine 
sahip.Büyükkale’deki saray, bugüne kadar açýða 
çýkarýlan 31 tapýnak, kentin kuzeydoðusunda-
ki Büyükkaya sýrtlarýnda açýða çýkarýlan çok 
büyük boyuttaki buðday silolarý ve Yazýlýkaya 
Açýk Hava Tapýnaðý Hattuþa Antik Kenti’nde 
görülmeye deðer mekanlar arasýnda yer alýyor.

Çorum’dan da katýlým 
saðlandýðý zirvede Vali-
lik, OKA ve Ýl Kültür 
ve Turizm Müdürlüðü 
iþbirliðinde coðrafi 
iþaretleri alýnan ve 
adaylýk iþlemleri devam 
eden Çorum leblebisi, 
Oðuzlar cevizi, Kargý tu-
lum peyniri, Osmancýk 
pirinci, Mecitözü Halk 
Eðitim Merkezi tarafýn-
dan üretilen doðal taþ ile 
naturoil doðal ürünler 
tanýtýldý. Stantlarý ziyaret 
edenlere Çorum’un yöre-
sel ürünleri tattýrýldý.

Doðal güzellikleri turizme kazandýr-
mak amacýyla kurulan Kanyon ve 
Doða Sporlarý Araþtýrma Derneði 

(KAD) üyeleri, Baldýran köyünde bulunan 
içerisine gizlenmiþ doðal þelalesiyle gören-
leri hayran býrakan Kalinse Kanyonu’na 
gezi düzenledi.

Bugüne kadar içinden hiç geçiþ yapýlmamýþ 
olan doða harikasýndan geçen daðcýlar, kan-
yon ve þelalenin doða sporlarý ve doða tur-
izmine kazandýrýlacak alternatif bir merkez 
olabileceðini ifade etti. Kanyon içinde kamp 
yaparak geçiþte fotoðraf ve video çekimleri-
ni yapan ekip, doðal bir güzelliðe sahip olan 
kanyonun tanýtýmýna da dikkat çekti.

Vali Kemal Çeber yapýlan sunu-
mun ardýndan; “ Deremezra 
günümüzde organik tarýmýn 

yapýldýðý örnek yerlerden biri olduðunu 
yapýlan bu sunumla daha iyi görmektey-
iz. Bölgemizde iklim koþullarý sayesinde 
pek çok ürün yetiþtirebilmektedir. Dere-
mezra’da yetiþtirilen ürünlerde bunun 

önemli örneklerinden bir 
tanesidir. Bu festivalin 
düzenlenmesinde ve tanýtýl-
masýnda emeði geçen baþta 
Sedat Önder ve Hasan Basri 
Önder olmak üzere herkese 
teþekkür ederim.” Dedi.

Deremezra:
Rize’nin Ardeþen ilçesine 
baðlý günümüzde organik 
tarýmýn itinayla yapýldýðý 

yerlerden bir tanesi. Bölge iklimine baðlý 
olarak ürünler güz dönemine doðru olgun-
laþmaktadýr. Mezra alanýnda armut, elma, 
havuç, kabak, fasulye gibi ürünler yetiþme-
ktedir. Bunun yaný sýra bölgenin flora 
açýsýndan zenginliði sayesinde kestane ve 
çiçek balý üretimi de  yapýlmaktadýr.

Ýlk etapta 2022 yýlýnýn Ocak ayýnda yapýl-
masý planlanan ve daha sonra Cumhur-
baþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn bölge 

halkýna verdiði müjde ile çalýþmalar iki katýna 
çýkartýlarak açýlýþý 2020 yýlýnýn Ekim ayýna 
çekilen Rize-Artvin Havalimaný’nýn açýlýþý 
için geri sayým baþladý. Bölge halkýný heye-
canlandýran ve bölgeye gelen turist sayýsýna 
doðrudan etki etmesi düþünülen Rize-Art-
vin Havalimaný’nda 2 gemi, ortalama 200 
kamyon olmak üzere 300’e yakýn iþ makinesi 

gece gündüz çalýþýrken, 600 kiþilik personel 
grubu da açýlýþýn verilen tarihte gerçekleþe-
bilmesi için görev yapýyor. Yüzde 95’ini dolgu 
oluþturan Rize-Artvin Havalimaný’nda üst 
yapý çalýþmalarý için ise dolgunun bitme-
si beklenmeyecek. Terminal binasý gibi 
üst yapýyý oluþturan binalarýn ihalesi için 
Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan çalýþmalarýn 
gerçekleþtirildiðini dile getiren Rize Valisi 
Kemal Çeber, ihalenin Eylül ayý sonunda veya 
Ekim ayý baþýnda yapýlacaðýný söyledi.

Çorum kalesi,
‘kalekondu’lara teslim

Çorum Kalesi, ‘kalekondu’lara teslimÇo-rum’da, Selçuklu mimari özelliði taþýyan tarihi Çorum Kalesi, içerisine yýllar önce yapýlan konutlarýn iþgaline teslim oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Rize’ye Gelişinin 95. Yılı 

Törenlerle Kutlandı
Valilik önü tören alanýnda bulunan Atatürk Anýtýna çelenklerin 

sunulmasýyla baþlayan programa; Rize Valisi Kemal Çeber,  Rize 
Belediye Baþkaný Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Baþsavcýsý 

Önder Kemal Sekücü, Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran, Ýl Emniyet 
Müdürü Nurettin Gökduman, Ýl Jandarma Komutaný Albay Hakan 
Dedebaðý, daire müdürleri, STK temsilcileri ve öðrenciler katýldý.

Törende öðrenciler tarafýndan 
þiirler okundu ve Rize Belediye 
Baþkaný Rahmi Metin günün 

anlam ve önemini belirten bir konuþma 
yaptý. Belediye Baþkaný Metin yaptýðý 
konuþmada “17 Eylül 1924 tarihinde 
Hamidiye zýrhlýsý ile Rize’ye gelen 
Atatürk Rizeliler tarafýndan coþkuyla 
karþýlanmýþtýr.Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Rize’ye yaptýðý ziyaret esnasýn-
da Mataracý ailesine ait evde misafir 

edilmiþ ve bugün o ev Atatürk müzesi 
olarak kullanýlmaya devam etmektedir. 
” ifadelerine yer verdi.
Valilik önü tören alanýndaki kutlama-
larýn ardýndan Ulu Önder Atatürk’ün 
Rize’ye geldiðinde konakladýðý ve halen 
Atatürk Müzesi olarak ziyaretçilerini 
aðýrlayan eve geçildi.
Vali Çeber ve beraberindekiler burada 
Atatürk konulu fotoðraf sergisini gezer-
ek müze hakkýnda yetkilerden bilgi aldý.

Antik kentteki “yeþil kaya” gizemini koruyor
Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasýna ev sahipliði 
yapan Çorum’un Boðazkale ilçesindeki Hattuþa Antik Kenti’nde bulunan büyük 

“yeþil kaya”, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekiyor.

Deremezra Hasat 
Festivali Gerçekleþtirildi
Sedat Önder, Hasan Basri Önder tarafýndan Rize Valisi 
Kemal Çeber’e 7-8 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtir-
ilen festival ve yöre ürünleri hakkýnda sunum yapýldý.

Rize-Artvin Havalimaný’nda dolgu 
çalýþmalarýnýn yüzde 41’i tamamlandý
Türkiye’nin deniz 
dolgusu üzerindeki 
2. havalimaný olmasý 
planlanan Rize-Art-
vin Havalimaný’nýn 
29 Ekim 2020 tar-
ihinde açýlabilmesi 
için çalýþmalar hýz 
kazanýrken, dolgu 
çalýþmalarýn yüzde 
41’i tamamlandý.

Dağcıların yeni gözdesi “Kalinse Kanyonu”
Çorum’un Osmancýk ilçesinde bulunan Kalinse Kanyonu daðcýlar ve doða tutkunlarýnýn yeni gözdesi oldu.

Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi’ne Çorum’dan katılım

Ankara Ticaret Odasý tarafýndan ( ATO ) bu yýl 2. düzenlenen Uluslararasý Coðrafi Ýþaretli Ürünler Zirvesi baþladý.



Ýstanbul’dan gelen basýn mensuplarýy-
la buluþan Vali Dr. Osman Varol, 
tarihi, kültürel ve doðal güzellikleri ile 

zenginliklerinden bahsettiði Amasya’nýn 
geliþimine yönelik uygulanan çeþitli alan-
lardaki projeleri de anlattý.

Amasya Valiliði ile Orta Karadeniz Kalkýn-
ma Ajansý’nýn iþbirliðiyle düzenlenen 
program kapsamýnda þehre gelen haber 
ajansý, televizyon ve gazete çalýþaný basýn 
mensuplarýyla buluþan Vali Varol, ilimizin 
tarihi, kültürel zenginlikleriyle tarým, san-

ayi, turizm, eðitim alanlarýnda yapýlan ve 
uygulanmasý planlanan proje ile çalýþma-
lardan bahsedip detaylý bilgiler verdi.

‘Tarým Þehr-i Amasya’ Projesi 
kapsamýnda uygulanan  çalýþmalar 
sonucu Amasya Misket Elmasý, Amasya 
Beji Mermeri ve Çiçek Bamyasý’na 
coðrafi iþaret tescili de yaptýrýldýðýný 
vurgulayan Vali Varol, organize sanayi 
bölgelerinde de yeni yatýrýmlarýn hayata 
geçtiðine iþaret etti.

Vali Varol, Harþena Daðý ve Pontus Kral 
Kaya Mezarlarý UNESCO Dünya Miras 
Geçici Listesinde yer alarak daimi listeyi 
hedeflediðini belirterek, Amasya’da 
turizm alanýnda yapýlan çalýþmalarý da 
anlattý. 
Basýn mensuplarý iki gün boyunca 
Amasya’nýn tarihi ve kültürel mekan-
larýný gezdi. 

Programa, Ýl Basýn ve Halkla Ýliþkiler 
Müdürü A. Hamdi Yanýk, Ýl Kültür ve 
Turizm Müdür Vekili Bilal Eken ve OKA 
Ýl Koordinatörü Erdin Güden de katýldý.
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Toplantýda konuþan Vali Dr. Os-
man Varol, “Eðer ortaya koyduðu-
muz 2023 yýlýnda 1 milyon turist 

hedefine ulaþabilmemiz için mutlaka 
ve mutlaka beþ yýldýzlý bir otele sahip 
olmamýz, hatta belki birden fazla otele 
sahip olmamýz gerekiyor” dedi.

Kendine özgü müþteri çekebilen beþ 
yýldýzlý otellerin Amasya’nýn ölçeðinde-

ki özellikle turizmin belirli bir sezona 
yayýldýðý þehirlerde sezonun 12 aya 
yayýlabilmesi için sahip olunmasý gerek-
en nitelikle iþletmeler olduðuna deðinen 
Vali Varol, bu eksikliði giderebilmek için 
bütün paydaþlar, yerel yönetimler ve sivil 
toplum kuruluþlarýyla birlikte bir çaba 
içerisine girdiklerini ifade etti.

Ýhale sonrasý sözleþme imzalandý
Mülkiyeti Amasya Ýl Özel Ýdaresi’nde bu-
lunan, Ziyaret Belediyesi sýnýrlarý içindeki 
eski Taþ Ocaðý mevkisinde yap-iþlet-devret 
modeli ile kamu-özel sektör iþbirliðiyle bir 
beþ yýldýzlý otelin yapýlmasý için baþlatýlan 

çalýþmalarda süreç devam ediyor.

Bu kapsamda Amasya Ýl Özel 
Ýdaresi tarafýndan gerçekleþtir-
ilen ihale neticesinde Armada 
Kurumsal Hizmetler Limitet 
Þirketi’ne “Ön Ýzin” verilmesi 
uygun görüldü. Ýlgili firma ile 
Amasya Ýl Özel Ýdaresi arasýn-
da 18.03.2019 tarihinde 1 yýlý 
süreli geçerliliði bulunan ön izin 
sözleþmesi imzalandý. 

Vali Dr. Osman Varol, Türkiye’nin en 
görkemli kaleleri arasýnda gösterilen 
Amasya Kalesi’nde Orta Karad-

eniz Kalkýnma Ajansý (OKA) desteðiyle 
uygulanan Sur Duvarlarý Onarým Projesi 
kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý yerinde 
inceledi.

Amasya Kalesi’nin yukarý kale olarak 
bilinen güney eteklerindeki surlarýn derz 
dolgu ve saðlamlaþtýrmasýnýn yapýlarak 
kalýcýlýðýnýn da saðlanmasýnýn amaçlandýðý 
proje kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý gö-
zlemleyen Vali Varol, yetkililerden de bilgi 
aldý.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 
Türkiye’nin en görkemli kaleleri arasýnda 
gösterilen Amasya Kalesi’nin üzerinde bu-
lunduðu, Harþena Daðý ve Pontus Kral Kaya 
Mezarlarý UNESCO Dünya Miras Geçici 
Listesinde yer alarak daimi listeyi hedefliyor.

Konu ile ilgili açýklamalarda bu-
lunan Boyabat Belediye Baþkaný 
Þefik Çakýcý, “Türkiye bir 

medeniyet müzesi. Sinop ve Boyabat’ta 
aslýnda bu medeniyet müzesinin bir 
parçasý. Bugün kral mezarý dediðimiz 
yer hemen Ýstanbul yolu üzerinde 300 
metre yolun kenarýnda bulunuyor. 
Paflagonyalýlar döneminden bize miras 
kalan bir kralýn mezarý. En önemli 
özelliði ise korunmuþ olmasý.” dedi.

“Kaya mezarlýklarý” Kaya mezarlarý 
Boyabat-Kastamonu kara yolunun on 
beþinci kilometresinde Salar köyü sýnýr-
larý içinde yer alýyor. Kaya mezarýna 
ulaþmak için kara yolundan ayrýlarak 
köy yoluna girilmesi gerekiyor. Mezar 
çevresinde bulunan kaya iþlemeleri, 

çevre köylerce “Þeytan Basamaklarý” 
adý verilen insan yapýmý bir basamaklý 
tünelin bulunmasý bu alanýn sadece 
mezar için kullanýlmadýðýný ve çok eski 
bir yerleþim yeri olduðunu gösteriyor. 
Kaya mezarýnýn MÖ 7. yüzyýlda Paflag-
onyalýlar tarafýndan yapýldýðý sanýlýyor. 

Amasya 5 Yıldızlı 
Otele Kavuşuyor
Amasya’da inþa edilecek 5 yýldýzlý otel projesinin tanýtým toplantýsý Amasya Ýl Özel Ýdaresi’nde gerçekleþtirildi. 

Sinoplulardan Hamsilos’u 
Özelleþtirme Tepkisi 

Sinop’ta doða harikasý 
Akliman ve Hamsilos’a 
giriþlerin ücretli hale ge-

tirilmesine tepki gösteren ve 
sosyal medyada örgütlenen 
çok sayýda Sinoplu tarafýn-
dan protesto yürüyüþü ve 
basýn açýklamasý yapýldý. 
Sinop’ta Orman ve Su Ýþleri 
Bakanlýðý Doða Koruma 
ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüðüne baðlý Hamsilos Tabiat 
Parkýnýn özelleþtirilererek giriþler-
in ücretli hale getirilmesine tepki 
gösteren çok sayýda Sinoplu, protesto 
eylemi yaptý. Sosyal medya üzerinde 
örgütlenen vatandaþlar araçlarla 
konvoy halinde klakson çalarak Su 
Ürünleri Fakültesinin bulunduðu ala-
na geldi. Burada toplanan vatandaþlar 
geniþ güvenlik önlemi altýnda giriþ 

kapýsýnýn konuþlandýrýldýðý alana 
kadar yürüdü.  Grup adýna konuþan 
Tuncay Üstün, yapýlanýn yanlýþ 
olduðunu ve bu yanlýþtan dönülmesi 
geektiðini söyledi.
Geniþ güvenlik önleminin alýndýðý 
protesto eylemi, olaysýz þekilde sona 
erdi.  Hamsilos Tabiat Parký, Milli 
Parklar 10. Bölge Müdürlüðünce 
pazarlýk usulü ihaleye çýkartýlarak beþ 
yýl süreli olarak bir þahsa verilmiþti.Amasya Kalesi Surları Onarılıyor

Vali Varol, OKA desteðiyle uygulanan Amasya Kalesi Sur Duvarlarý 
Onarým Projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi.

İstanbul Basını’na Amasya Tanıtıldı
Ýstanbul’dan gelen basýn mensuplarýyla buluþan Vali Dr. Osman Varol, 

Amasya’nýn tarihi, hedefleri ve geliþimine yönelik uygulanan projeleri anlattý.

 “Boyabat Kaya Mezarları” 
tanıtılmayı bekliyor

 Sinop’ta yer alan ve Türkiye’nin saðlam kaya 
mezarlarýndan sadece biri olan koruma altýndaki 

Boyabat Kaya Mezarlarý, tanýtýlmadýðý için  bilinmiyor.

SOLOTÜRK Sinop’ta
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý F-16 Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, Ulu 

Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sinop’a geliþinin 91. Yýl dönümü 
kutlamalarý kapsamýnda Sinop semalarýnda gösteri uçuþu gerçekleþtirdi.

Merzifon 5. Ana Jet Üs 
Komutanlýðýndan hava-
lanan F-16 Gösteri Ekibi 

SOLOTÜRK ekibinin uçuþunu 
izlemek isteyen binlerce vatan-
daþ Ýskele Meydanýna akýn etti. 
Baþarýsýný uluslararasý yarýþma-
larda kanýtlamýþ, cesur ve estetik 
hareketleriyle bilinen SOLTÜRK 

uçaðýnýn  gerçekleþtirdiði hareketler 
izleyenlerden büyük alkýþ aldý.

F-16 Gösteri Ekibi SOLOTÜRK’ün 
uçuþunu eþi Müslime Þakalar 
Hanýmefendi ile birlikte izley-
en  Vali Köksal Þakalar, gösteri 
sonrasýnda  SOLOTÜRK pilot ve 
komutanlarýný tebrik etti. 

Köksal Þakalar, F-16 Gösteri 
Ekibi SOLOTÜRK Kol Komu-
taný Gösteri  Pilotu Yzbþ. 
Erhan Günar’a Sinop’a özgü 
gemi maketi hediye etti. F-16 
Gösteri Ekibi SOLOTÜRK 
Kol Komutaný gösteri  pilotu 
Yzbþ. Erhan Günar ise Sayýn 
Valimiz Köksal Þakalar’a 
SOLOTÜRK uçaðý resmi 
hediye etti.
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Giresun Belediye Baþkaný 
Aytekin Þenlikoðlu 
Giresun Kalesinin 

düzenlenmesi, estetik kazan-
masý ve daha fazla turistin kale-
mizi ziyaret etmesi amacýyla, 
Kültür Varlýklarý Koruma Bölge 
Kurulu ile görüþmeler yapmak 
üzere Trabzon’a gitti.
Giresun Kalesini hem yerli hem 
de yabancý turistlerin daha fazla 
ziyaret etmelerini hedefledikler-
ini söyleyen Baþkan Þenlikoðlu; 
‘’Þehrimizin sembol noktalarýn-
dan biri olan Giresun Kalemizi 
turizm sektöründe daha etkin 
bir hale dönüþtürmek için 

düzenleme ve bazý alanlarýn 
yenilenmesi çalýþmalarýna 
baþlýyoruz. Giresun Kalemizi 
hem yerli hem de yabancý tur-
istler için görülmesi deðer bir 
yer haline dönüþtüreceðiz. Bu 
nedenle baþta aydýnlatma proje-
si olmak üzere Kalemizde bazý 
düzenlemelerin yapýlmasý için 
Trabzon Kültür Varlýklarýný 
Koruma Bölge Kurulu ile birebir 
görüþme saðladýk. Þehrimizin 
turizm kenti imajýný kazanmasý 
adýna yapýlan tüm çalýþma-
larýmýzý büyük bir titizlikle ve 
þehir estetiðine yakýþacak bir 
þekilde sürdürüyoruz’’ dedi.

Tanýtým günlerine, Giresun Belediyesi 
ve Giresun Valiliði ortak stant açarak 
katkýda bulundular.

Giresun’un kültürü, mutfaðý ve birçok 
güzelliklerinin tanýtýldýðý etkinlik Tüm Gire-
sun Kültür Turizm Derneði öncülüðünde 
gerçekleþti. Program önümüzdeki yýl Ege 
Bölgesi’ndeki 10 ilde gerçekleþecek.
Tüm Giresun Kültür Turizm Derneði 
Baþkaný Mehmet Uzun, bu yýl ve önümüzde-
ki yýllarda Giresun’un  tanýtýmý adýna önemli 
olan programa destek veren Giresun Belediye 
Baþkaný Aytekin  Þenlikoðlu’na teþekkür etti.

Giresun Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, 
Dereli-Bulancak ilçeleri sýnýrlarýndaki 2000 
rakým üzeri alanlarýn kýþ turizm potansi-

yelini araþtýrmak için harekete geçti. Yayla ve doða 
turizmi kapsamýnda sezonluk olarak kullanýlan böl-
geyi kýþ turizmine kazandýrmayý amaçlayan Gire-
sun Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, potansiyelin 
araþtýrýlmasý ve fizibilitesinin yapýlmasý için ihaleye 
çýktý. Diðer ilçelerdeki 2000 rakým üzerindeki 
alanlarý da uzmanlarýna inceletecek olan Giresun Ýl 
Kültür ve Turizm Müdürlüðü, bölgede kýþ ve kayak 
turizmini geliþtirmek için çalýþmalarýný sürdürüyor.

İzmir’de 2. Giresun 
Tanıtım Günleri

Ýzmir’de 26-30 Eylül tarihleri arasýnda Ýzmir 
Karþýyaka Bostanlý 
Pazar yerinde  2. “Giresun Tanýtým Günleri” düzenlendi.

Giresun Kalesi’ne Yeni Düzenleme
Giresun Belediye Baþkaný Aytekin Þenlikoðlu þehrimizin daha modern bir yapýya 

kavuþmasý ve turizm adýna geliþiminin saðlanmasý için önemli adýmlar atýyor.

Şebinkarahisar’da 6. Kültür, 
Sanat ve Ceviz Festivali

Giresun’un Þebinkarahisar ilçesinde “6. Kültür, 
Sanat ve Ceviz Festivali” gerçekleþtirildi.

Ara Güler caddesinde 
gerçekleþtirilen açýlýþ etkin-
liðinde konuþan Belediye 

Baþkaný Þahin Yýlancý, 16 Aðustos’a 
kadar sürecek festivalin bu yýl al-
týncýsýný düzenlemenin mutluluðunu 
yaþadýklarýný söyledi.

Üç gün dolu dolu festival gerçekleþtir-
ileceðini ifade eden Yýlancý, “Kelkit 
Vadisinin en güzel festivallerinden 
birini gerçekleþtiriyoruz. Þebinkarahis-
ar’ýn kalkýnmasýna da kaktý saðlayan 
festivalimiz, içerisinde kültürü ve 
sanatý da barýndýrýyor.” dedi.

Festival açýlýþýna, AK Parti 
Giresun Milletvekilleri 
Cemal Öztürk ve Kadir 
Aydýn, AK Parti Ýstanbul 
Milletvekilleri Hasan Turan 
ile Ahmet Hamdi Çamlý, 
ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. 
Halis Aygün, sivil toplum 
kuruluþlarý ve siyasi parti 
temsilcileri ile vatandaþlar 
katýldý.

Giresun kış turizmi için 
arayışını sürdürüyor

Kýþ turizmi için potansiyelini araþtýrmaya baþlayan Gire-
sun, 2000 rakým üzeri alanlarýný uzmanlara inceletecek.



Tokat Valiliði, Tokat Ýl 
Özel Ýdaresi ve Belediye 
tarafýndan kente tarihi 

sokaklarda bulunan sivil mimari 
yapýlarýn sokak cephelerinin 
güzelleþtirilmesi için 20 kiþilik 
özel ekip kurdu. Restorasyonda 
kullanýlacak malzeme alýmýnýn 
gerçekleþtirilmesinin ardýn-

dan, Sivas Kültür Varlýklarýný 
Koruma Kurulu tarafýndan onaylý 
projeleri bulunan Bey Sokak ve 
Bey Hamam Sokak’taki evlerde 
uygulamalara baþlandý. Resto-
rasyon çalýþmasýnýn baþlanmasý 
için düzenlenen törene Tokat 
Valisi Ozan Balcý, AK Parti Grup 
Baþkanvekili ve Tokat Milletvekili 

Özlem Zengin, AK Parti Tokat 
Milletvekili Mustafa Arslan, To-
kat Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, 
Ýl Emniyet Müdürü Göksel To-
paloðlu ve vatandaþlar katýldý. 

Törende konuþan Belediye 
Baþkaný Eyüp Eroðlu, “Kýz 
Meslek Lisesi’nin orada bir 
meydan proje düþüncemiz var. 
Bu konuda Milli Eðitim Bakan-
lýðýmýz ile de görüþtük. Bir yer 
bulduk, oraya lisemizi taþýdýktan 
sonra çalýþmalarýmýza baþlay-
acaðýz. Altýnýn 3 katlý otopark 
olacaðý tarihi dokuya güzel 
uygun bir meydan yapacaðýz. 20 
kiþiden oluþturulan restorasyon 
ekibi kurduk. 1 Eylül tarihinden 
itibaren de bu ekiple baþlayarak 
restorasyon atölyesini kurduk. 
Bey Sokaðýnda 70’den fazla sivil 
mimari olan tescilli binanýn hem 
çatýlarýný, hem dýþ cephelerini, 
hem de boyalarýný usulüne uygun 
yaparak Tokat turizmine kazan-
dýracaðýz” dedi. 
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Tokat’a ithalat ve ihracat odaklý 
ticari iliþkileri arttýrmak, eðitim 
olanaklarýný araþtýrmak, kültürel 

ve turistik özelliklerini yerinde görmek 
için gelen Afrika’nýn Ankara Büyükelçil-
eri ve eþleri kentinin tarihi mekanlarýný 
gezdi. Tarihi Sulu Sokak Çarþýsý’nda 
bulunan müzeler ve tarihi yapýlarý gezen 
kafile, mimari özelliði ile Arastalý Be-
desten ve Yaðbasan Medresesi’ne hayran 
kaldý. Tokat’lý diplomatlar-
dan birisi olan ve Afrika 
Genel Müdürü olarak 
görevine devam eden 
Büyükelçi Hulusi Kýlýç, 
Afrika Ülkelerinden 
22’sinin büyükelçileri, 
iþ adamlarý ile bir araya 
getirdiklerine dikkat 
çekti. Kýlýç, Tokatlý iþ 
adamlarýnýn Ankara’da 
Afrika büyükelçilikler-
ine gittiklerinde artýk 
bir kapýlarýnýn olduðunu 
belirterek, “Bu kapýlar 
iþ adamlarýmýza açýk 
olacak. Ýþ adamlarýmýz 
bu büyükelçilere giderek 

birebir yüz yüze 
görüþecek, bilgi ala-
cak o ülkeleri ziyaret 
edecek. Bu iþler 
böyle oluyor bun-
dan sonra güzel bir 
baþlangýç olduðuna 
inanýyorum. Bugün 
Tokat için tarihi 
bir gün, ilk defa 
Afrika’dan böyle 
kalabalýk bir üst 

düzey yetkililer geliyor. Büyükelçi demek 
Türkiye’deki o ülkenin cumhurbaþkaný 
demektir” dedi.
Tokat Valiliði, Tokat Belediyesi ve Tokat 
Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn destekleriyle 
gerçekleþen geziye Demokratik Kongo, 
Gabon, Gana, Güney Sudan, Benin, Fas, 
Gine, Fildiþi Sahili, Burkina, Cezayir, So-
mali, Zambiya, Kenya, Ekvator, Kongo, 
Angola, Kamerun, Mali, Libya, Güney 
Afrika, Çad, Nijer ülkelerinin temsilcileri 
katýldý.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü 
Adem Çakýr kütüphane ile 
ilgili bilgi verdi. Kütüphaneler 

ve Yayýmlar Genel Müdürü Hamdi 
Turþucu ve Belediye Baþkaný Eyüp 
Eroðlu’nun ardýndan konuþan 
Vali Dr. Ozan Balcý, Türkiye’de 
ilk defa müstakil bebek ve çocuk 
kütüphanesinin Tokat’ta açýldýðýný 
belirterek, müstakil bebek kütüpha-
nesi fikrini vererek, açýlmasýnda 
önemli desteði olan Kütüphaneler 
ve Yayýmlar Genel Müdürü Hamdi 
Turþucu’ya teþekkür etti. Vali 
Dr. Ozan Balcý,  “Tokat kitabýn 

merkezi, baþkenti olacak. Türki-
ye’nin en zengin ve en nitelikli 
kitaplarýnýn olduðu bir il olacak. 
Zenginleþtirilmiþ kütüphanesi 
olmayan anaokulu, ilkokul kalmay-
acak.” dedi. 

Törene Vali Dr. Ozan Balcý’nýn 
yaný sýra Tokat Milletvekili Kadim 
Durmaz, Kütüphaneler ve Yayýmlar 
Genel Müdürü Hamdi Turþu-
cu, Genel Müdür Yardýmcýsý Ali 
Odabaþ, Belediye Baþkaný Eyüp 
Eroðlu, il protokolü, eðitim camiasý 
ile anneler ve çocuklar katýldý.

Vali Dr. Ozan Balcý, Tarým Tokat 
çalýþmalarý kapsamýnda Orta Ka-
radeniz Kalkýnma Ajansý tarafýn-

dan sürdürülen SODES Projelerinden 
faydalanýlacaðýný belirterek, “Kadýnlarýmýzýn 
gücünü iþ hayatýna katarak, Tokat’ýn el 
sanatlarý ile yöresel ürünleri Türkiye’ye ve 
dünyaya tanýtýlacak.” dedi. Kurulacak koop-
eratiflerle organik olarak üretilecek Tokat’ýn 
yöresel ürünleri ile el sanatlarýnýn bir marka 
altýnda, logosu ile paketlenerek pazara 
sunulacaðýný ifade eden Vali Dr. Ozan Balcý, 
“Tokat’ýn meþhur ürünlerini kültür ve tur-
izme kazandýrarak,  tanýtacaðýz.” dedi.

Afrika ülkelerinin büyükelçileri 
Tokat’ta tarihi mekanları gezdi
Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile eþleri ve büyükelçilik yetkilileri Tokat’ta tarihi mekanlarý gezerek bilgi aldý.

Türkiye’nin Ýlk Müstakil Bebek ve 
Çocuk Kütüphanesi Tokat’ta Açýldý

Müstakil Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin açýlýþ töreni 
saygý duruþu ve istiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþladý.

 Zile’deki Yarı Değerli Taşlar Turizme Kazandırılıyor
Vali Dr. Ozan Balcý, Zile’de Halk Eðitim Merkezi 
El Sanatlarý Satýþ Maðazasý Zelve’yi ziyaret etti.
Zile havzasýnda çýkartýlan Mavi 
Kalsedon, Jasper, Aðaç opal  gibi 
yarý deðerli taþlardan yapýlan ürün-
leri inceleyen Vali Dr. Ozan Balcý, 
merkezde üretilen ve satýþý yapýlan 
ürünler hakkýnda bilgi aldý.
Zelve’de el sanatý ustalarýnýn orta-
ya koyduðu eserlerin çok kýymetli 

olduðunu belirten Vali Ozan Balcý, 
“Tokat’ýmýzýn çok kýymetli el sanat-
larý ve ayný zamanda kýymetli oriji-
nal taþlarý var. Bunlar moda, renk, 
dizayn anlamýnda çaðýn koþullarýna 
uygun olarak geliþtirilecek, Tokat’ýn 
kültürüne turizmine katký saðlaya-
caðýz.” dedi

Tarihi yapılar restore ediliyor
TOKAT kent merkezindeki sivil mimari örneði tarihi evler-
in sokak cephelerinin restorasyonu için çalýþma baþlatýldý.

Tokat’ýn Geleneksel El Sanatlarý 
ve Yöresel Ürünleri Tanýtýlacak

Vali Dr. Ozan Balcý, Tokat’ýn el sanatlarý ve yöresel ürünlerinin kooperatif ku-
rularak, paketlenip pazarlanarak, Türkiye’ye ve dünyaya tanýtýlacaðýný söyledi. 



Cumhuriyet Meydaný’ndan Mimar Vedat Tek 
Kültür ve Sanat Merkezi’ne gerçekleþtirilen kortej 
yürüyüþü ile baþlayan festival programýnýn açýlýþýn-

da konuþan Belediye Baþkaný Galip Vidinlioðlu “Ýlk defa 
düzenlediðimiz gastronomi festivaline hoþ geldiniz. Geçen 
hafta Ankara’da coðrafi iþaretli ürünler zirvesi, Ýstanbul’da 
Kastamonu Günleri’ne katýldýk.  Özellikle coðrafi iþaretli 
ürünler konusunda Türkiye’nin ilk üç ilinden bir tane-
siyiz. Öyle zannediyorum ki bu hýzla da devam edersek 
zirveyi de zorlayacaðýz. Çünkü o kadar çok ürünümüz, o 
kadar çok deðerimiz var ki biz bunlarý da mutlaka ama 
mutlaka coðrafi iþaret alarak patentlerini alacaðýz. 

Kastamonu, Kastamonu’nun çok daha ötesinde bir yerdir. 
Kastamonu, cumhuriyetin temellerinin atýldýðý yerdir. 
Kastamonu öyle bir yerdir ki bu ülkenin mayasýdýr. Bizi 
geçmiþte buluþturandýr. Kastamonu’yu sadece Türkiye’ye 
deðil, dünyaya da tanýtmamýz lazým. Çünkü bu topraklar 
öyle topraklar ki yarým saat ötede kayak yaptýðýnýz, 45 

dakika ötede denize girdiðiniz, dünyadaki sayýlý kanyon-
lara sahip ve bunun çok daha ötesinde eski bir sancak 
beyliði olmasýndan mütevellit çok ciddi konaklara sahip 
bir þehir. Bu topraklarýn o kadar çok deðeri var ki bizim 
turizmden baþka çýkýþ yolumuz yok. ”dedi.
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Turizm sektörünün duayenlerinin yeraldýðý, bilgi,  birikim ve deneyimlerini  
paylaþtýðý, eðitici, öðretici, tamamlayýcý aydýnlatýcý bilgiler sayfasý

Üstün bir satış anlayışı “konuklardan önce 
problemleri bulmamız gerek” diyor. Peki 
bunu nasıl yapacağız?

Kontroller; Her vardiya başlangıcında 
her ürünün kalitesini, miktarını, tadını, 
dokusunu ve sıcaklığını kontrol ederek 
verimli bir şekilde mükemmel bir ürün 
sunmaya hazır olduğunuzdan emin 
olmalısınız. Sürprizleri ortadan kaldırırsınız 
ve üretken bir çalışma ortamı yaratırsınız.

Sipariş ve Satın alma; Ürünlerin minimum 
ve maksimum “par”larını ve doğru planlama 
ile konuk taleplerini karşılamak için günlük 
haftalık ve aylık ihtiyaçların tespit edilmesi, 
doğru kaliteli ve ihtiyacı karşılayan ürünü 

en iyi fiyata satın almak.

Ön hazırlık; Dolulukların tahmin edilmesi 
ve rezervasyonlara göre ön hazırlıkların, 
mutfak, bar ve servis “mice an place”larının 
tamamlanmış olması

Misafir İlişkileri; Konuklar iyi iletişim kuran 
işletmeler,  operasyonlarınız ve işletmeniz 
hakkında paha biçilmez bilgi alabilirsiniz. 
Aktif olarak dinleyip uygun eylemi 
gerçekleştirerek, hedeflerinizin ve hedeflerin 
yollarını bulabilecek meselelere dikkat edin.

Misafir şikâyetlerinin çözümü; Unutmayın 
ki şikâyet eden misafir aslında işletmenizin 
iyi olmasını temenni etmektedir. Asıl 
tehlikeli olan hiçbir şikâyette bulunmadan 
işletmenizi terk edip bir daha asla gelmeyen 
ve konuşmalarda işletmeniz hakkında 
olumsuz yorumlar yapanlardır. Misafiriniz 
size şikâyette bulunuyorsa bu iyi bir şeydir 
ve size iyilik yapıyor demektir. Yapacağınız 
şey o misafirinizin sorununu çözerek mutlu 
ayrılmasını sağlamak. Günümüzde en 
tehlikeli olanların başında ise sosyal medya 
yorumları da hafife alınmamalı ve mutlaka 
takip edilerek çözüm üretilip şikâyetçiye 
mutlaka geri dönülmelidir.

Çalışanların yetkilendirilmemesi

Misafir şikâyetleri ve işletme kararlarında 
personel ve yöneticilerinize yetki 
vermezseniz o sorun çözülmeyecek ve 
size şikâyet, imaj ve para kaybı olarak 
geri dönecektir. Çalışanınız bir misafirin 
sorununu derhal çözebildiğinde, daha 
hızlı ve bazen daha etkileyici olur. Bir 
misafiri tatmin edemeyecek kadar çok 
kural oluşturmayın. Çalışanlarınızı eğitin, 
onlara güvenin ve bir sorun oluştuğunda 
konuklarınızı olumlu anlamda şaşkına 
çevirmelerini sağlayın.

a) Dört saat veya daha kýsa süreli iþlerde on 
beþ dakika, 
b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate 
kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli iþlerde 
yarým saat, 
c) Yedi buçuk saatten fazla süreli iþlerde bir 
saat, ara dinlenmesi verilmelidir. 
Kanunda öngörülen ara dinlenme süreleri 
asgari olup, iþ sözleþmesi veya toplu iþ 
sözleþmesi ile artýrýlmalarý mümkündür. 
Ara dinlenmeleri çalýþma süresinden 
sayýlmaz.

-Ara dinlenme süreleri tek 
seferde mi kullanýlmalýdýr? 
Genel kural ara dinlenme sürelerinin 
aralýksýz olarak kullandýrýlmasýdýr. Ancak bu 
süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler 
ve iþin niteliði göz önünde tutularak 
sözleþmeler ile aralý olarak kullandýrýlabilir.

-Çalýþma süresi hesaplanýrken 
ara dinlenmeler hesaba katýlýr mý? 
Ara dinlenmesi süreleri çalýþma süresinden 
sayýlmaz. Örneðin; sabah 08:00’de 
çalýþmaya baþlayan, saat 17:00’de çalýþmayý 
býrakan ve gün içinde bir saat yemek molasý 
ve iki kez on beþer dakika çay molasý 
kullanan bir iþçinin günlük çalýþma süresi 9 
saat deðil, 7.5 saattir.

. Turizme katılan tüketicinin 
öncelikle beklentisi, yeni bir bölgeyi 
keşfetmek, rahatlamak, dinlenmek, 
eğlenmek ve kaldığı tesiste rahat 
etmek olarak değerlendirilebilir. 
Ancak söz konusu unsurlar ne 
kadar nitelikli olursa olsun, hizmet 
sırasında çalışanın sergilediği duygu 
ve davranışlar algıladığı bütün 
güzelliklerin önüne geçebilmekte-
dir. Turizmde genel kabul gören bir 
klişe vardır; bazı müşterilerin kötü 
bir yemekten bile iyi bir servisle ve 
güler yüzle tatmin olmasını sağlay-
abilirsiniz; ancak iyi bir yemeği de 
çalışanların etkisiyle müşterilere ze-
hir edebilirsiniz. Sanayi sektöründe 
işin kalitesini bireylerin elleri 
ve beyinleri belirlerken, hizmet 
sektöründeki işlerde ise hizmetin 
kalitesini bireylerin samimiyetleri, 
içtenlikleri ve gülümsemeleri belirlemektedir. İşte bu 
noktada çalışanların sergilediği duygusal emek önemli 
hale gelmektedir. Duygusal emek, önceleri herkes 
tarafından gözlenebilen yüz ifadeleri ve beden hare-
ketleri olarak tanımlanmış; daha sonra ise çalışanlar 
tarafından müşteriye karşı sergilenmesi gereken 
sistematik davranışlar olarak kabul edilmiştir.
Özellikle müşterilerle birebir etkileşim halinde olan 
çalışanlar için işin nasıl bir duyguyla yapılacağı ve 
sunulacağı konusunda, duygusal emek işin önemli 
bir parçası olarak görülmektedir. İşletmeler -bazıları 
farkında bile olmadan- çalışanlarına duygusal emek 
gösterim kuralları sunmakta ve bu kuralları yerine 
getirmesini beklemektedir. Yapılan araştırmalarda, 

duygusal emeğin müşteri bağlılığı 
ve işletme karlılığı ile yakından 
ilgili olduğu ortaya koyulmakta 
ve duygusal emek işletmelerin 
sistemli bir faaliyeti olarak kabul 
edilmektedir. Hatta son yıllarda 
işletmeler, bu kuralları sergileye-
bilecek nitelikte çalışan istihdam 
etmeyi tercih etmektedirler.
Turizm sektöründe duygusal 
emeğin hizmet kalitesinde önemli 
bir belirleyici olması, işletme 
yöneticilerini, çalışanların duygu-
larını kontrol edebilmeleri ve örgüt 
tarafından beklenen duyguları 
yansıtabilmelerine yönelik girişim-
lerde bulunmaya zorlamaktadır. 
Yapılan araştırmalarda, mutsuz 
olan çalışanların duygularını 
düzenlemeleri için daha fazla 
çaba sarfetmeleri gerektiği, mutlu 

olanların ise daha az çaba sarfedeceği ortaya konul-
maktadır. Çalışanların mutlu ya da mutsuz olmasının 
kaynağı ailesi ve örgüt dışı çevresi olabileceği gibi; 
müşterilerden, iş arkadaşlarından, yöneticilerden ve iş 
yeri ortamından-çalışma koşullarından kaynaklandığı 
bilinmektedir. Çalışanların duygularının işletmelerin 
hedefleriyle uyumlu kılınma çabası, duygusal emeğin 
çalışma yaşamı içinde ekonomik piyasa tarafından 
yönetilen ve pazarlık unsuru haline getirilen özelliğini 
göstermektedir. Duygusal emekten beklenilen verimi 
almak için çalışanlarda olumlu duygu durumlarını 
oluşturacak çalışma ortamı önemli hale gelmektedir. 
Bu ortamı oluşturacak ise işletmeler ve yöneticileridir. 
Bir sonraki yazıda bu konu üzerinde durulacaktır.

DUYGUSAL EMEK
TURİZM SEKTÖRÜNÜN EMEK BİÇİMİ: 

Birçok sektörde işin yapılabilmesi için zihinsel veya fiziksel emek 
önemli iken, turizm sektöründe duygusal emek ön plana çıkmaktadır.

Otellerde ara dinlenme 
süreleri ne kadar olmalýdýr?
Günlük çalýþma süresinin ortalama bir zamanýnda o yerin ge-
lenekleri ve iþin gereðine göre ayarlanmak suretiyle iþçilere;

RESTAURANT YÖNETiMiNDE 
YAPILAN EN KRiTiK HATALAR
Sorunlar ortaya çıkmadan önce öngörememek ve çözüm üretememek

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

Orhan GENCELİ
Danışman

Festivale Kastamonu Valisi Yaþar 
Karadeniz, Milletvekili Hasan 
Baltacý, Garnizon Komutaný Per-

sonel Albay Gamze Aydoðdu, Belediye 
Baþkaný Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioð-
lu, Ýhsangazi Kaymakamý Ümit Fýrat 
Böçkün, Ýlçe Kaymakamlarý, Ýhsangazi 
Belediye Baþkaný Hayati Saðlýk, ilçe 
belediye baþkanlarý kurum müdürleri 
ve daire amirleri, siyasi parti temsilcil-
eri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.

Siyez Buðdayý için düzenlenen festival 
saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn 
okunmasý ile baþladý. Önümüzdeki 
birkaç ay içerisinde alýnacak tescillerle 
Kastamonu’nun coðrafi iþaretli ürünler 

sýralamasýnda Türkiye’de ilk üç il 
arasýna gireceðini ifade eden Vali Kara-
deniz;  “ Bu festivali Kastamonu’nun 
önde gelen ürünlerinden siyez adýna 
yapýyoruz. Kastamonu’nun ürünleri ile 

ilgili coðrafi iþaret alanlarý konusunda 
yürütülen çalýþmalarda da siyez ile ilgili 
üç farklý konuda dosya oluþturuldu. Kul-
landýðýmýz siyez bulguru coðrafi iþarete 
alýndý. Siyez buðdayýyla ilgili çalýþma 
devam ediyor.  Siyez ununun da tescili 
þartý siyez buðdayýna baðlý dolayýsýyla 
buðdayýn tescilli olmasý demek, siyez 
ununun tescilinin de önünün açýlmýþ 
olmasý anlamýna gelecek.  Önümüzde-
ki birkaç ay içerisinde alýnacak 
tescillerle Kastamonu coðrafi iþaretli 
ürünler sýralamasýnda Türkiye’de 
ilk üç il arasýna girecek.  Festivalin 
organizesinde emeði geçen herkesi 
tebrik ediyorum. Festivalimiz hayýrlý ve 
uðurlu olsun.” dedi.

Karabük Üniversitesi, Çamlýköy Köyü 
mevkisinde düzenlenen ve mukavemet etabýyla 
baþlayan Off-Road Türkiye Þampiyonasý ikinci 

gününde Vali Fuat Gürel’in verdiði start ile baþladý. 
Sporcular özel olarak hazýrlanan zorlu parkurlarý 
geçmek için kýyasýya mücadele etti.

Türkiye’nin çeþitli illerinden 28 araç ve 56 sporcu, 
33.6 kilometreden oluþan 4 etabý tamamlarken 
yarýþmada dereceye giren sporculara ödülleri 
düzenlenen törenle verildi.Genel klasmanda bir-
inci olan Çaðdaþ Çaðlar ve Ertuðrul Danýþment, 
ikinci Guseppe Simose Agazzi ve Oytun Albayrak 
ile üçüncü olan Mehmet Vurulmuþ ve Mehmet 
Gözetleyen’e kupalarýný  Vali Gürel verdi.

Yarýþmada dereceye giren diðer sporculara Karabük 
Belediye Baþkaný Rafet Vergili, Ýl Emniyet Müdürü 
Sýrrý Tuð, Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Kýdemli 
Albay Ali Sefa Yýlmaz ve protokol üyeleri tarafýndan 
verilirken Kardoff Baþkaný Ahmet Demir tarafýndan 
da Vali Fuat Gürel, Belediye Baþkaný Rafet Vergili, 
Emniyet Müdürü Sýrrý Tuð, Ýl Jandarma Komutaný 
Ali Sefa Yýlmaz ve katký veren diðer protokol üyeler-
ine teþekkür plaketi verilmesi ile sona erdi.

KASTAMONU’DA 
GASTRONOMi FESTiVALi
Dünya Mirasý Kastamonu Ýnisiyatifi (DMKÝ) öncülüðünde Kastamonu Valiliði 

ve Belediye Baþkanlýðýnýn da destekleri ile Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde  Kastamonu Gastronomi Festivali (KASTROFEST) Bdüzenlendi.

Ýhsangazi’de 14.Ýhsangazi Siyez ve Sepetçioðlu Festivali 
Siyez buðdayýnýn tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla Ýhsangazi Kaymakamlýðý ve Ýhsangazi 

Belediye Baþkanlýðý tarafýndan “14. Ýhsangazi Siyez ve Sepetçioðlu Festivali”  gerçekleþtirildi.

Altýn safran belgesel film festivali’nde 

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ‘Uluslararasý Altýn Sa-

fran Belgesel Film Festivali’nde, Ýranlý yönetmen Mahdi Zamanpore’nin 
hazýrladýðý ‘Asak/Taþ Ýþçisi’ adlý belgesel birincilik ödülüne layýk görüldü.

Safranbolu Belediyesi tarafýndan bu yýl 
20’ncisi düzenlenen Uluslararasý Altýn Sa-
fran Belgesel Film Festivali’nin ödül töreni 

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Turizm Fakültesi’nin konfer-
ans salonunda düzenlendi. Festival kapsamýn-
da Mahdi Zamanpore’nin hazýrladýðý taþtan 
ekmeðini çýkartan yaþlý bir adamýn hayatýný 
anlatan ‘Asak/Taþ Ýþçisi’ isimli belgesel 
birincilik ödülüne layýk görülürken, 
Tevfik Þenol’un hazýrladýðý ‘Deðiþen 
Þehirler’ isimli belgesel ikinci, Ebru 
Çakýrkaya’nýn hazýrladýðý ‘Son 
Kabileler’ isimli belgesel 
ise üçüncü oldu. 
Ünlü senarist 
ve yapýmcý 
Türker Ýnanoðlu’na 
‘Yaþam Boyu Onur 
Ödülü’ verildi Ödülü 
rahatsýzlýðý nedeniyle 
törene katýlamayan 
Türker Ýnanoðlu adý-
na Serpil Akýllýoðlu 
aldý.
Sanatçý Müjdat 
Gezen, Türker 
Ýnanoðlu’nun 

memleketi Safranbolu’ya iletiþim fakültesi 
yaptýrdýðýna dikkat çekerek, “Türker abi gerçek-
ten bu meslekten kazandýðýný bu mesleðe yatýran 
ender insanlardan biridir. Benim için çok önemli 
ve deðerlidir.” dedi.
Safranbolu Belediye Baþkaný Elif Köse, “Festival 
biter bitmez bir sonraki festivalin çalýþmalarýna 
hemen baþlayacaðýz. Göreceksiniz ki açýla-
cak olan iletiþim fakültesi, sinema televizyon 

bölümü, bitecek olan kültür merkezimizden 
sonra Safranbolu gerçekten belgesellerin 
baþkenti, kültür ve sanatýn da baþkenti 
olacak.” diye konuþtu.

EDÝP AKBAYRAM KONSERÝ
Festivalin kapanýþýnda sanatçý Edip 

Akbayram konser verdi. Misak-ý Milli 
Demokrasi 
Meydaný’nda 

düzenlenen kon-
serde yaklaþýk 10 bin 

kiþi ünlü sanatçýnýn 
türkülerine eþlik etti. 
Safranbolu Belediye 
Baþkaný Elif Köse, 
konser sonunda Edip 

Akbayram’a Safranbolu 
evi maketi hediye etti

Off-Road Türkiye Şampiyonası nefes kesti
Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doða Sporlarý Arama Kurtarma Derneði (KARDOFF) Kulübü’nün 
katkýlarý ile düzenlenen ve 2 gün süren Off-Road Türkiye Þampiyonasý 3. ayak yarýþlarý sona erdi.

Safranbolu TSO, YÖREX Yöresel 
Ürünler Fuarına katılıyor

Safranbolu TSO Baþkaný Ali Sami Acar, Antalya Ticaret Borsasý 
öncülüðünde TOBB’un desteðiyle bu yýl 10’uncusu düzenle-

necek olan Yöresel Ürünler Fuarý YÖREX’e katýlacaklarýný açýkladý.

Antalya Ticaret Borsasý öncülüðünde 
TOBB’un desteðiyle bu yýl 10’un-
cusu düzenlenecek olan Yöresel 

Ürünler Fuarý YÖREX’e Safranbolu 
Ticaret ve Sanayi Odasý olarak stant 
kiraladýklarýný ve etkin bir þekilde 
katýlým saðlayacaklarýný ifade eden 
Safranbolu TSO Baþkaný Ali Sami 
Acar, 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde 
düzenlenecek olan YÖREX Fuarý ve 
hazýrlýk çalýþmalarý hakkýnda Vali 
Gürel’e bilgiler verdi. Safranbolu TSO 
Baþkaný Ali Sami Acar ve Yönetim 
Kurulu üyelerine teþekkür eden 
Vali Gürel, YÖREX Yöresel Ürün-

ler Fuarýnýn ilimizin ve Safranbolu ilçemiz 
tanýtýmýna katký saðlamasýný temenni ederek 
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
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Kocaeli Uluslararasý Fuar Merkezi’nde 26-29 Eylül 
2019 tarihlerinde gerçekleþtirilen etkinlik, Kocaeli 
Büyükþehir Belediyesi, Gümüþhane Valiliði, Kocae-

li Gümüþhaneliler Vakfý, Kocaeli Gümüþhane Dernekleri 
iþbirliði ile gerçekleþtirilen Gümüþhane Tanýtým Günleri 
Etkinliklerinde, Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðümüzün 
açtýðý standa ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamýnda Ýl Müdürlüðü olarak stant açarak 
Gümüþhane’nin yöresel gýda ürünlerini ve ilimizde 
yetiþtirilen diðer tarýmsal ürünlerini sergileyerek, 
Gümüþhane’nin organik ve doðal ürünlerinin tanýtýmý 
yapýldý.

Stantta ayrýca Gümüþhane’de yetiþtirilen ve projeli 
çalýþmalar arasýnda yer alan bitkisel ve hayvansal ürün-
lere ait tanýtýcý afiþler, el broþürü ve çiftçi el kitaplarýnýn 
da büyük ilgi gördü. Ayrýca hayvancýlýk ve organik tarým 
konularýnda da bilgiler verildi. Gümüþhane lezzetleri-
nin sunumlarý yapýlýrken, pestil, köme, kuþburnu, kuru 
fasulye, nohut ikramlarý ile yöresel lezzetleri de tanýtýldý.

2 gün süren haftasonu etkinliði, “Deðiþime Kalbini 
Aç” temasýyla 21 Eylül’de  baþladý.
Dünya Deðiþim Akademisi tarafýndan hazýrlanan 
Deðiþim programlarýnýn uygulandýðý Festivalde ayrý-
ca Ýnteraktif Söyleþiler, danslar, bireysel geliþime ve 
farkýndalýðý artýrmaya yönelik kitaplar var. Festival 
tümüyle bireysel geliþimi ve deðiþimi destekliyor.
Programda yer alan “Deðiþim” çalýþmalarý: Stresi 

Yönetme, Öfkeyi Dönüþtürme, Korkuyu Aþma ve 
Depresyondan Özgürleþme üzerine olup, þirket 
çalýþanlarý ve aileler de programlara büyük ilgi 
gösteriyor. Saðlýklý düþünme, davranma, iletiþim 
ve farkýndalýk için nefes çalýþmalarýnýn da yer 
aldýðý etkinlikte özgüven, yaratýcýlýk, kararlýlýk ve 
sevgi dolu iletiþimi geliþtiren enerji çalýþmalarý da 
yapýlýyor.

Kocaeli’de ‘Gümüşhane Tanıtım Günleri’ 
Kocaeli Büyükþehir Belediyesi’nce, ‘Anadolu Kocaelide Projesi’ kapsamýnda Gümüþhane’nin sahip olduðu tarihi, kültürel 

ve doðal güzelliklerinin ülke çapýnda tanýnmasý amacýyla düzenlenen ‘Gümüþhane Tanýtým Günleri’ etkinliði gerçekleþtirildi.

Santa Harabeleri ziyaretçilerini bekliyor
Trabzon-Gümüþhane sýnýrýnda yer alan Santa Harabeleri, taþtan inþa edilen tek katlý konut-
larý, her mahallede en az bir kilise ve her sokaktaki çeþmesiyle görenleri adeta büyülüyor.

Gümüþhane merkeze 72, Tra-
bzon’un Arsin ilçesine ise 42 
kilometre mesafedeki Dumanlý 

köyü sýnýrýnda yer alan Santa Hara-
beleri, Rumlar tarafýndan 17. yüzyýlda 
kurulmuþ.

Arkeolojik, doðal sit alaný olan bölgede, 
taþtan inþa edilen tek katlý konutlar 
ve her mahallede en az bir kilise, her 
sokakta da bir çeþme bulunuyor. Birbir-
ini kuþ bakýþý çok net görebilen 3 ayrý 
yamaç üzerine kurulmuþ Santa Hara-
belerinde mahalle olarak da 7 yerleþim 

yer alýyor. Bu mahallelerde 18. yüzyýlýn 
son yarýsýnda inþa edilen resmi binalar 
da dikkati çekiyor. 

Gümüþhane Valisi Kamuran 
Taþbilek,  Dumanlý köyü sýnýrlarýn-
da bulunan Santa Harabeleri’nin 
Gümüþhane için önemli bir deðer 
olduðunu söyledi. Taþbilek, “Santa, 
çevresiyle beraber bir tarafta Sümela, 
Çakýrgöl, bir tarafta Taþköprü, Karaca 
Maðaramýz, Limni Gölümüz, bu tarafa 
geçtiðimizde Örümcek ormanlarýmýzla 
Gümüþhane’nin ülkemize sunduðu çok 

özellikli bir turizm destinasyonudur.

Bu yýl inþallah yol çalýþmamýzý da 
tamamlanmýþ hale getireceðiz. Bu 
faaliyete geçtikten sonra Santa antik 
kenti Gümüþhanemize, yakýn çevrem-
ize, Trabzon’a gelen turistlerimize daha 
rahat hizmet sunar hale gelecektir. 
Birtakým altyapý faaliyetleriyle ilgili 
de çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Ýnþallah 
bunlarla beraber Santa, çok özellikli 
bir turizm destinasyonu olarak bütün 
turistlerimizin ve vatandaþlarýmýzýn 
hizmetinde olacaktýr.” dedi.

Abant’ta Uluslararası 
Farkındalık Festivali

Bolu Abant’ta Uluslararasý Farkýndalýk Festivali gerçekleþtirildi.

Bolu’da Türkiye 2019 Sportif 
Sazan Balığı Yakalama Yarışması
Bolu’da, Amatör ve Sportif Olta Balýkçýlýðý Federasyonu (ASOF) tarafýndan düzenlenecek 
olan ASOF Türkiye 2019 Sportif Sazan Balýðý Yakalama Yarýþmasý, 8 Ekim’de baþlayacak.

Gölköy Sulama Barajý’nda baþlayacak olan yarýþmada ilk etap-
ta çekilecek kuralar sonrasýnda yarýþacaklar, kamp alanlarýna 
yerleþecek. Daha sonra takýmlar, 5 gün boyunca en büyük 
ve en çok balýðý yakalayýp öldürmeden ait olduðu suya geri 
býrakmak için birbiriyle yarýþacak. Yarýþma cumartesi günü 
yapýlacak ödül töreniyle son bulacak.
Birçok ilden 25 takýmýn ve 100 sporcunun mücadele edeceði 
yarýþmada yarýþmacýlar gölden yakaladýklarý balýklarý boy ve 
kilo ölçüleri alýndýktan sonra ölmeden yeniden suya býrakýyor.
Yakalanan balýðýn ölmesi halinde takým yarýþmadan diskali-
fiye ediliyor.
Tarým ve Orman Bakanlýðý izniyle gerçekleþecek olan 
yarýþmada Bolu Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü Su Ürünleri 
personelleri de gözlemci olarak yer alacak.
Geçtiðimiz sene limitler üzerinde 45 balýðýn yakalanýp tek-
rardan göle salýndýðý yarýþmada yakalanan en büyük balýk 12 
kilo 800 gram olmuþtu.
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S 20 ECO POWER
Kuru Vakum Makinesi

15 m geniş kullanım yarıçapı 
ve tek elle açılıp kapanabilen 
toz haznesi sayesinde günlük 
temizlikte zamandan kazanın!

Hopa TSO Meclis salonunda gerçekleþtirilen 2. toplantýda bir 
araya gelen turizmciler  proje detaylarý hakkýnda görüþ alýþveriþi 
gerçekleþtirdiler.Toplantýya ev sahibi Oda adýna Yönetim Kurulu 

Baþkaný Osman Akyürek katýlýrken Artvin TSO adýna Yönetim Kurulu 
Baþkaný Seçkin Kurt, Meclis Baþkaný Ýrfan Yýldýrým ve Yönetim Kurlu 
Baþkan Yardýmcýsý Sedat Ali Öktem ve DOKA Artvin temsilcisi Berna Kiriþ 
Turna katýldýlar. Proje kapsamýnda ilk toplantýlarda bulunmayan üyelere 
proje detaylarý aktarýldý.

Off-road tutkunu 90 yarýþçý, seyircilere heyecan dolu 
dakikalar yaþattý.Zorlu parkurlarý araçlarý ile tamamlamaya 
çalýþan yarýþmacýlar, izleyenleri kendilerine hayran býraktý. 
Yusufeli’nde bu yýl beþincisi düzenlenen off-road oyunlarýna 
20 kulüp ve 90 yarýþçý kýyasýya mücadele etti. Yarýþlara, 
Artvin, Murgul, Ardanuç, Hopa, Þavþat, Borçka, Arhavi, 
Erzurum, Rize, Trabzon, Giresun, Erzurum, Erzincan, Kars, 
Iðdýr, Gürcistan, Irak’tan gelen off road kulüpleri katýldý. 

Yarýþlar S1, S2,S3ve Bayanlar olmak üzere dört kategoride 
gerçekleþtirilen yarýþlarda; S1 kategorisinde; Jimy Glop-Gür-
cistan Offroad Kulübü’nden, Griyol Mihvenieredze birincilik 
madalyasýný, Arduss Offroad Kulübü’nden Hüseyin Güngör  
ikincilik madalyasý ve Yusufeli Offroad Kulubü’nden 
Ýbrahim Akan üçüncülük madalyasýný aldý.S2 kategorisinde;  
Göreli Sanayi Offroad Kulübü’nden, Mehmet Kirmen 
birinci, 36 Offroad Kulübü’ndenTarýk Yýlmaz  ikinci, Rize 
Offroad Kulübü’nden Halil Ýhtiyar üçüncü  oldu.
S3 kategorisinde; Barut Offroad Kulübü’nden Cengiz Sarý 
birinci, Yusufeli Offroad Kulübü’nden Zafer Sinir ikinci, 
Arutt Offroad Kulübü’nden Burak Köksal üçüncü oldu.

ARTViN VE HOPALI TURiZMCiLER 
HiSER PROJESi iÇiN BiR ARAYA GELDi

Hopa ve Artvinli Turizm sektörü temsilcileri HOPA-Hopa 
ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odalarý T.C. Ticaret Bakan-
lýðýnýn Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artýrýlmasý 

Projesi Desteði  (HÝSER)  kapsamýnda bir araya geldi.

Borçka Barajı 
Turizme Kazandırılıyor

Çoruh Havzasý üzerinde kurulan Borçka Bara-
jý’nýn turizme kazandýrýlmasý amacýyla hazýr-
lanan turizm master planý projesi kapsamýnda 
istiþare toplantýsý yapýldý.

Çoruh Havzasý Projesi kapsamýnda Devlet Su 
Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çoruh 
Nehri üzerinde iþletmeye açýlan hidroelektrik 
santraller enerji üretiminin yaný sýra turizm 
alanýnda da baþta Artvin olmak üzere ülke 
ekonomisine katký saðlanmasý planlanýyor.

Artvin Valisi Yýlmaz Doruk baþkanlýðýnda 
Hopa Kaymakamlýk makamýnda düzenlenen 
barajlarýn turizme kazandýrýlmasý deðer-
lendirme toplantýsýna, Artvin Milletvekili 
Erkan Balta, Hopa Kaymakamý Abdurrezzak 
Canpolat, DOKA Genel Sekreteri Onur Adýya-
man, DSÝ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, 
Ýl Genel Meclis Baþkaný Furkan Çakmak, Ýl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüþ, Tarým 
ve Orman Ýl Müdürü Dursun Okur, Artvin Ýl 
Temsilcisi Berna Kiriþ Turna, ODTÜ Mimarlýk 
Fakültesi Öðretim Görevlisi Sezgin Akan, Lima 
Tasarým Firma Yetkilisi Mimarlarý Fatmanur 
Eskiçýrak, Çiðdem Deðirmenci, Lima Tasarým 
Program Yönetim Birimi Uzmaný Burhan Yazýcý 
katýldý.

Artvin Valiliði tarafýndan yürütülen ve Doðu 
Karadeniz Kalkýnma Ajansý (DOKA) tarafýndan 
hazýrlanan turizm master planý çalýþmalarý 
kapsamýnda Borçka baraj gölü üzerine ve 
çevresinde kurulmasý planlanan projelerin 
uygulanabilirliði üzerinde deðerlendirmeler 
yapýldý.

5. YUSUFELİ OFF-ROAD 
YARIŞLARI NEFES KESTi
70. Geleneksel Karakucak Güreþ etkinlikleri kapsamýnda 5. Yusufeli Offroad 

oyunlarý bugün ilçe merkezine baðlý Demirçubuk Mahallesinde yapýldý. 




