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Karadeniz Turizm 
Bülteni 1 Yaşında
Derneğimiz KATİD’in çıkardığı ve yayın 

hayatına 1 Kasım 2018 tarihinde 
Başlayan Karadeniz Turizm Bülteni yayın 

hayatında 1. yılını tamamladı. 2’de

Türkiye’de Turizmin gelişme-
sinin önündeki makro so-
runlar GLOBE 2019 Global 
Konferans On Business And 
Economics (Küresel İşletme 
ve Ekonomi) konferansında 
konuşuldu. 14’te

Murat Toktaş, 
GLOBE 2019’da 

konuştu

Kongre hazırlıklarını sürdüren TÜRSAB’da BTK 
(Bölge Temsil Kurulları)  da seçimlerini tamam-

lıyor. Samsun’da gerçekleşen Batı Karadeniz Bölge 
Temsil Kurulu Başkanlığını Yılmaz Uzunlar, Trab-

zon’da gerçekleşen Doğu Karadeniz BTK Başkan-
lığı’nı da Volkan Kantarcı yeniden kazanarak güven 

tazeledi. Haberi Sayfa 4 ve Sayfa 7’de

TÜRSAB Batı ve Doğu Karadeniz

BTK Başkanları 
Güven Tazeledi

Elmalı mozaik Amasya’nın 
sembollerinden olacak
Misket 

elmasıyla ünlü 
Amasya’nın 

sembollerinden 
biri olacak 
1800 yıllık 
elma figürlü 

mozaiğin 
yakında 

sergilenmesine 
başlanacak. 

10’da

3002 Yıllık Yarışma 
Festival Oluyor

2018 yılında Sinop’ta 
yapılan Lakerda 
Yarışmasının çok 

büyük ilgi görmesi 
üzerine, Sinop Kültür 
ve Turizm Derneği 

bu yıl etkinliği   
Lakerda Festivali 
olarak düzenleme 
kararı aldı.10’da

GİRESUN’DA 1.KÜLTÜR 
VE SANAT ÇALIŞTAYI 

Giresun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından şehrin kültür ve sanatı 
adına ilk kez bir çalıştay düzenlendi. 11’de

Tokatlı İş İnsanları ve Bürokratlar 

Tokat İçin Buluştu
Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve 
Tokatlı Bürokratlar ve İşadamları 
Derneği ‘Tokatlı İş Adamları ve 

Bürokratlar Tokat İçin Buluşuyor’ 
sloganıyla çalıştay düzenlendi. 12’de

Binicilik Tesisi’ne 
görkemli açılış

 Çorum belediyesi 
tarafından yapımı 

tamamlanan 
ve Atahan 
Atlı Spor 

Kulübü’nün 
işletmeciliğini yaptığı 

Binicilik Tesisi, görkemli 
açış töreni ile kapılarını 
misafirlerini açtı. 9’da

11. Rize 
Tanıtım 

Günlerine 
Yoğun İlgi

İstanbul Maltepe Sahilinde bu yıl 11. si 
düzenlenen Rize Tanıtım Günlerini ziyaret 

edenler, hazırlanan stantlar sayesinde 
Rize’nin kültürel ve turistik değerlerini 
yakından görme fırsatı buldular. 9’da

5’de

TRABZON’UN FETHİNİN  
558’İNCİ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Trabzon’un fethinin 558’inci yıldönümü dü-
zenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 7’de

Konaklama 
Vergisine 

Sert Tepki!
Geçen ay kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için oteller cirolarının %0,75 
ini fona aktaracaklarına dair çıkan yasadan sonra “konaklama vergisi” adı altında getirilen 
vergiye sektör temsilcileri ve otelciler set tepki gösterdi. Meclis’teki görüşmelerde yapılan 
değişiklikle konaklama vergisi otelin yıldızına göre konaklama yapan kişilerden gecelik 
olarak yıldıza göre 6 ile 18 TL arasında değişecek konaklama vergisi alınacak! Sayfa 3’te

OKA’ dan Samsun Turizmine  
4 Milyon 135 Bin Liralık Destek

Su Altı Hazineleri 
Görücüye Çıktı

Ordu’nun sahillerinde profesyonel ekip tarafından gerçek-
leştirilen dalışlar neticesinde ortaya çıkarılan çalışmalar ‘Su 
Altından Ordu’ sergisiyle vatandaşlar ile buluşturuldu. 8’de

Osman Ayık
(TÜROFED) Başkanı 

Yılmaz Uzunlar Volkan Kantarcı

Murat Toktaş
(KATİD) Başkanı 

Müberra Eresin 
(TÜROB) Başkanı 



Gıda ürünleri ve teknolojileri sektörünün 
buluşma noktası olan SAMSUN GIDA 
2019 Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme 

Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı bu yıl 
4 . kez sektörü bir araya getirecek. Fuar; T.C. 
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret 
Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Gıda 
İşverenleri Sendikası (TÜGİS), Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Aşçılar Federa-
syonu (TAFED), Karadeniz Perakendeciler Derneği 
(KARADENİZ PERDER), Karadeniz Turistik 
İşletmecileri Derneği (KATİD), Karadeniz Aşçılar 
ve Turizm Birliği (KATBİR)’nin destekleri ve işbir-
likleri ile hazırlanıyor. Birçok firma ve markanın 
katılımı ve en son ürün, hizmet ve teknolojilerinin 
sergileneceği fuar; her yıl olduğu gibi TÜYAP 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştir-
ilecek.
TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, 
da gerçekleşecek Samsun 4. Gıda Fuarı hakkında 
özel açıklamalarda bulundu. 

SAMSUN GIDA İHTİSAS FUARI 4 YAŞINDA
Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörlerinden 
olan gıda sektörünün; üretim değeri, istihdama 
sağladığı katkı ve ihracat performansı bakımından 
ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten 
Oğuzhan Çamaş, TÜYAP olarak Anadolu’da 
sadece Samsun’da Gıda İhtisas Fuarı yapıyoruz. 
Samsun 4. Gıda Fuarı’nın Anadolu’daki tek gıda 
ihtisas fuarı olma özelliğini taşıdığını, Fuarımız-
da, gıda fabrikaları, büyük toptancılar, büyük dis-
tribütörler stant açıyor. Hedef kitle toplu tüketim 
noktaları ve toptan mal almak isteyen firmalardır. 
Amacımız, firmaların toptan alım satım yapma-
larını, yeni firmaların yeni ürünlerle ve teknolo-
jilerle buluşmalarını ve fabrikaların yeni pazarlara 
ulaşmasını sağlamaktır.’’ dedi.  Fuarın tam bir 
profesyonel ihtisas fuarı olacağını belirten Çamaş, 
“Her geçen yıl üstüne katarak büyüdüğünü Bu yıl 
daha güzel bir fuar olacak, Fuarımızın ulusal-
laşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız fuarın 
sadece sayı ve metre kare olarak büyümesi değil. 
Nitelik olarak da büyümesidir. Ulusallaşmadan 
sonra, uluslararası olmak için çalışacağız. Uzun 
ve meşakkatli bu yolda da emin adımlarla iler-
leyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.  

EDT VE HOREKA FUARI 
Fuarın aynı zamanda gıda teknolojileri yönü 
olduğunu da sözlerine ekleyen Çamaş, “Bu fuar 
aslında ev dışı tüketim (EDT) ve otel, restoran 
ve kafeterya yani HOREKA ekipmanlarının da 
yer aldığı bir fuardır. Endüstriyel mutfak, otel ve 
kafeteryaların masa üstü ekipmanları dediğimiz 
tabaklar, çatal-bıçaklar, tuzluklar gibi ürünler ve 
hijyen ekipmanları satışını gerçekleştiren firmalar 
fuarda yerini alıyor. Bu da tam bir ihtisas fuarı 
olduğumuzu kanıtlıyor” dedi. 
Fuarın bir de eğitim yönü olduğunu kaydeden 
Çamaş, “Dört gün boyunca Fuar’la eş zamanlı 
gerçekleşecek etkinlik programında tadım şovları 
ile madalyalı aşçılar, genç aşçılara work shoplar 
düzenliyor. Ayrıca büyük otel, büyük restoran, 
fast food zincirlerinin aşçı başlarını ve Aşçılar 
Federasyonu’nu çağırdık. Değerli aşçılar show ve 
sunumlar yapacaklardır.” dedi. 

HEDEF YENİ PAZARLAR
Türk gıda sektörü her yıl büyüme kaydediyor. Bu 

doğrultuda TÜYAP Samsun Gıda Fuarı’nın 
sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni 
iş fırsatları yaratmayı ve ziyaretçileri gıda 
alanıyla ilgili gelişmelerden haberdar etmeyi 
Potansiyel müşterilerle iletişim kurarak 
yeni satış alanları yaratılmasına, pazarla 
ilgili yeniliklerin keşfedilmesine, katılımcı 
firmalar ile ilgili yeniliklerin tanıtılmasına 
katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. 
İnsanların, yerel olana, doğal olana 
daha fazla ilgi duyduğunu o kapsam-
da bu sene fuarda yöresel ürünler 
özel alanı oluşturularak doğrudan 
tüketiciye ulaşmayı hedefle-
diklerini belirtiyor. Böylelikle 
katılımcıların yüz yüze görüşerek 
yeni pazarlar ve yeni müşteriler 
için oldukça verimli bir platform 

olacağını her yıl olduğu gibi 2019 yılında 
da sektöre katkı sağlamayı hedefliyor” 
dedi. 

Girişin ücretsiz olduğu ‘Samsun 4. Gıda 
İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojil-
eri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı’  21-23 

Kasım 2019 tarihleri arasında 
10.00- 20.00, 24 Kasım 2019 

günü ise 10.00-19.00 
saatleri arasında ziyaret 
edilebilecektir. 
Fuar hakkında daha 
detaylı bilgi için www.
gidafuarisamsun.
com adresini ziyaret 
edilebilir. 

2 HABERLER

Samsun Gıda Fuarı Kapılarını 4. Kez açacak
Profesyonel ihtisas fuarı olan Samsun Gıda Fuarı, 4. Kez 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Samsun 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde birçok markanın da katılımıyla gıda sektörünü yeni ürünle buluşturmaya hazırlanıyor.

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)
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Turizm Bülteni
Karadeniz

Karadeniz Turizm 
Bülteni 1 Yaşında

Derneğimiz KATİD’in çıkardığı ve yayın hayatına 1 Kasım 2018 tarihinde 
Başlayan Karadeniz Turizm Bülteni yayın hayatında 1. yılını tamamladı.

Gazeteci Coşkun Özbek’in hazırladığı ve 
Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı 
Karadeniz Turizm Bülten, www.karad-

enizturizmbulteni.com alan adı ile web sitesinde 
haberleri, e gazete olarak tüm sayılarımızın yer 
aldığı www.karadenizturizmbulteni.com.tr alan 
adı ile yayınlanmaktadır. Bölgemizin ve ülkemizin 
turizm ile ilgili faaliyet, sorun ve çözüm önerileri-
ni sektörün uzmanları ve bileşenleri ile duyurma 
yolunda önemli adımlar attı.

Yayın hayatında kesintisiz olarak bir yılını 
tamamlayan Karadeniz Turizm Bülteni her ay, 
1500’ün üzerinde otel, acenta, STK, sektöre katkı 
sağlayan destek veren kamu kurumları, belediyeler 

ve siyasilere posta yolu ile ücretsiz ulaşıyor.  Web 
sitelerimiz yolu ile de internette tüm Türkiye’ye 
bölgemiz turizminin sesini duyurma ve tanıtımını 
yapma, sektör bileşenlerini ve sektörümüzdekileri 
buluşturma görevini başarı ile yerine getirdi.

Karadeniz Turizm Bülteni, 13. Sayıdan itibaren 
Karadeniz Turizm Gazetesi olarak yayın hayatı-
na devam etme ve Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı nezdinde de tanınırlığını sürdürme 
kararı aldı. 

Sizlere 13. sayımızdan itibaren Karadeniz Tur-
izm Gazetesi olarak hizmet sunmaya ve ücretsiz 
olarak katkı ve desteklerinizle sesimizi duyurmaya 
devam edeceğiz.



Geçen ay kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için oteller cirolarının %0,75 
ini fona aktaracaklarına dair çıkan yasadan sonra “konaklama vergisi” adı altında getirilen 
vergiye sektör temsilcileri ve otelciler set tepki gösterdi. Meclis’teki görüşmelerde yapılan 

değişiklikle konaklama vergisi otelin yıldızına göre konaklama yapan kişilerden gecelik 
olarak yıldıza göre 6 ile 18 TL arasında değişecek konaklama vergisi alınacak!

İşte o Tepkiler!
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Konaklama Vergisine Sert Tepki!
Sektör 

Bu Yükü 

Kaldıramaz!

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 
yeni getirilecek konaklama ver-
gisiyle ilgili  değerlendirmelerde 

bulundu. Kanun teklifinde konaklama 
vergisiyle ilgili maddenin mevcut haliyle 
kendilerinin bildiği konaklama vergisine 
benzeyen tarafının olmadığını belirten 
Ayık, “ Teklife göre konaklama vergisi 
ödemesi doğrudan bizim tarafımızdan 
yapılacak gibi görünüyor. Biz sorumluyuz 
yani. Hizmetleri verenlerden alınacak 

gibi anlıyoruz. Bu 
haliyle ilave bir yük 
demektir Turizm 
Tanıtım Ajansı 
için ödeyeceğimiz 
turizm payının 
üzerine böyle bir 
ilave yük geliyor gibi 
görünüyor ki sektör 
bu yükü kaldıramaz. 
Sayın bakanımıza burada çok büyük 

görevler düşüyor. Bunun düzeltilmesi 
lazım.” diye konuştu.

Meclis Plan Bütçe Komisyonda, 
Dijital Hizmet, Değerli Konut 
ve Konaklama hizmetleri 

olmak üzere üç yeni vergi öngören 
45 maddelik Dijital Hizmet Vergisi 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik 
yapan yasa teklifinin görüşmeleri ne 
turizmcilerin çağrılmadığı ortaya çıktı.
Osman Ayık: Davet edilmedik
Kanun teklifiyle getirelecek olan  kon-
aklama vergisi turizmcileri, özellikle 
otelcileri çok yakından ilgilendiriyor. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi 
Elvan geniş bir kitleyi ilgilendiren vergi 
paketi görüşmelerine 35 sivil toplum 
örgütünün davet edildiğini söyledi. 
Ancak turizmcilerin görüşmelere 
davet edilmediği ortaya çıktı. Turizm 
Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan 
Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜRO-
FED) Başkanı Osman Ayık, kendilerine 
herhangi bir davetin gelmediğini söyle-
di. Ayık, “Davet gelseydi görüşmelere 
katılırdık” diye konuştu.

Gecelik konaklama vergisiyle ilgili 
uygulamanın otel işletmecilerini, otel 
yatırımcılarını ve tatil yapanları derinden 
etkileyeceğini belirten İşler, “ Bu yapılan 
büyük bir adaletsizlik. Türk turizm sek-
törüne vurulan çok ağır bir darbe. 

Bu rakamlar ödenebilir tutarlar değil. 
İnsanlar ‘Her şey dahil’ geceliği 200 li-

raya kaldığı bir otelde bir hafta için 100 
liraya yakın ekstra konaklama vergisi 
ödeyecek. 4 kişilik bir aileye ekstra 400 
lira yük demek. Yerli turist ekonomide 
yaşananlardan dolayı zaten tatil mas-
rafını kısıyor. Şimdi tatile çıkması çok 
daha zor olacak. Aslında kaybeden hem 
devlet hem otelciler hem de vatandaş 
olacak” dedi.

KATİD Başkanı Murat Toktaş: 
Ödediğimiz vergi 

kârımızdan yüksek
Ajans payı ve konaklama vergisine yönelik tepkilerini dile 

getiren KATİD Başkanı Murat Toktaş, “Devlete ödeyeceğimiz 
Ajans payı ve konaklama vergisi karımızdan fazla olacak” dedi.

Türkiye Otelciler Federa-
syonu TÜROFED yönetim 
kurulu üyesi ve KATİD 

başkanı Murat Toktaş ”Son 1 
ay içinde sektöre gelen ikinci 
vergi oldu. Fiyatlar çok düşük bu 
düşük fiyatların üstüne eklenecek 
bu vergiyi misafirler ödemek 
istemeyecektir. Korkumuz bu 
verginin fiyatlara yansıtamamak. 
Konaklama vergisinin çok yüksek 
olduğunu düşünüyorum. Bölgem-
izde ve Samsunda 4 yıldızlı bir 
otelde 2 kişi konaklama bedeli 
şuan 200TL civarında. Bu bedelin 
üstüne birde oda için 24 TL 
konaklama vergisi talep ede-
ceğiz.  Buda fiyatın %12 artması 
demek.” Dedi. 
Son 1 yıldır maliyetlerin çok 
artığını fakat alım gücünün 
düşmesi nedeni ile bunu fiyatlara 
yansıtamadıklarını belirten 
KATİD başkanı Murat Toktaş 
“Bu durumda devlete ödeye-
ceğimiz Ajans ve konaklama 
vergisi bizim karımızdan fazla 
olacak” diye konuştu.

Turizmciler 
çağrılmamış!

Başkan ‘ 35 STK’yı davet ettik’ dedi ama...

TBMM Plan ve 
Bütçe Komi-
syonunda 

dün başlayan 
ve turizmcileri 
çok yakından 
ilgilendiren 

görüşmelere 
turizmcilerin 
çağrılmadığı 
ortaya çıktı.

Düzeltilmesi Lazım!
Ayık’tan Bakan Ersoy’a çağrı:Bunun

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Os-
man Ayık, TBMM’ye sunulan kanun teklifinde yer alan 
konaklama vergisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İki vergi turizm tesislerini 
çok zorlayacak

TÜROB Başkanı 
Müberra Eresin, 
Plan ve Bütçe 

Komisyon’unda kabul 
edilen kanun teklifi içinde 
yer alan ‘Konaklama 
Vergisi’nin tasarıdan 
tamamen çıkarılarak 
ertelenmesini istedi. 
TÜROB Başkanı Eresin 
yaptığı yazılı açıklamada 
sektörün bu kadar yükü 
kaldırabilecek kadar 
güçlenmediğini vurguladı. 
Eresin şu ifadeleri kul-
landı: “TÜROB olarak Ka-
nun teklifinin TBMM’ye 
sunulması ile birlikte 
derhal, başta Kültür ve 
Turizm Bakanlığı olmak 
üzere yetkili kurumlar 
nezdinde girişimlerde 
bulunarak ‘Konaklama 
Vergisinin’ sektöre olası 
zararları dikkate alınarak 
bu aşamada Kanun 
tasarısından çıkartılması 
yönünde girişimlerde 

bulunulmuştur. 

SEKTÖRE ZARAR 
VERECEK
Ekim 2019 ayı itibariyle 
Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı’nın 
(TGA) kurulmasına 
ilişkin yasa kapsamın-
da otellerden fon payı 
olarak, tüm yaptıkları 
ciroları üzerinden 
binde 7.5 pay alınmaya 
başlandı. Hemen bunun 
ardından yeni vergi, 
turizmde çok sıkıntılı 
geçen 2-3 yılın ardından 
yeni yeni nefes almaya 
başlayan turizm tesis-
lerini çok zorlayacaktır. 
Sektör olarak bu kadar 
yükü kaldırabilecek 
kadar güçlenmedik. Hem 
fon hem vergi hem diğer 
olası vergisel değişiklikler 
hepsi üst üste bindiğinde 
sektöre zarar verecek bir 
boyuta ulaşabilecek.”

Türk Turizmine Vurulan 
Ağır Bir Darbe!
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı 
ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 
Başkanı Mehmet İşler, konaklama vergisiyle ilgili belirlenen 
tutarların otellerin ipini çekilmesi anlamına geldiğini söyledi. 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 
Başkanı Müberra Eresin TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
kabul edilen konaklama vergi-

siyle ilgili açıklama yaptı.



Son dönemlerde Suudi Arabistan ile 
yaşanan gerginlikle birlikte bölge 
ülkelerinden Türkiye’ye gelen mis-

afir sayısında ciddi düşüşün etkisi yeni 
hareketlenmeye başlayan Samsunda da 
hissedildi.
Bu pazarın açığını kapatmak ve Samsuna 
yeni pazar açmak için THY Lübnan 
Ofisi, Karadeniz Turistik İşletmeciler 
Derneği KATİD ve İBK turizm ortaklaşa 
Samsuna organizasyon gerçekleşti.
Tanıtım gezisine Lübnan’ın en büyük 
9 acentesi ve Lübnan ulusal basınından 
2 gazeteci katıldı. 2 gün süren organi-
zasyona THY Lübnan satış müdürü de 
eşlik etti.
THY Lübnan satış müdürü Can Çayırcı 
“Lübnan’ın önemli acentelerine Sam-
sunu ve Karadeniz bölgesini tanıtmak 
istiyoruz. Seneye yaz için talep oluşmaya 
başladığında direk uçuşlar gündeme 
gelecektir.” Dedi.
Organizasyonun Türkiye ayağını yapan 
İBK Turizm Genel müdürü Sezgin Tan-
rıkulu ise ”Daha önce KATİD desteği ile 

İran pazarına bir çalışma yapmış ve Sam-
suna birçok acenteciyi getirmiştik. Şimdi 
ise Lübnanlı acentelerle birlikte bölgeyi 
geziyor tur programı hazırlıyoruz.” Dedi
Organizasyonun ev sahibi KATİD 
Başkanı Murat Toktaş ”Yeni pazarlarla 
ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gelen 

acente sahipleri Samsunun müşterile-
rinin beklentilerinin karşılanacağı bir 
şehir olarak tanımlaması bizi sevindirdi. 
Biz KATİD ve Samsun otelcileri olarak 
elimizden geldiğince çalışmalarımızı 
yapıyoruz.  Bizde elimizi taşın altına 
koyuyoruz.
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Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığının 

destekleri ile Havza 
Belediyesi tarafından 
Havza Belediyesi 
Kültür Merke-

zi’nde düzenlenen kitap 
günlerinin açılışı, Havza 
Kaymakamı Metin Yılmaz, 
Belediye Başkanı Seba-
hattin Özdemir ve Havza 
Milli Eğitim Müdürü Uğur 
Sağlam tarafından gerçek-
leştirildi. Açılışa çok sayıda 
eğitimci ve öğrenci katıldı.

Konuşmaların ardından 
Havza Kaymakamı Metin 

Yılmaz ve Belediye 
Başkanı Sebahattin 
Özdemir çocuklar 
ile birlikte kestikleri 
kurdele ile etkinliği 
ziyarete açtılar.

Havza Kaymakamı 
Metin Yılmaz ve Bele-
diye Başkanı Sebahat-
tin Özdemir bir süre 
kitapları incelediler.

Samsunlu turizmciler 
yeni pazar arayışında
Uzun yılardır Suudi Arabistan ve komşu ülkelere çalışan turizmciler, şimdi rotayı Lübnan pazarına çevirdi.

TÜRSAB Orta Karadeniz BTK Seçiminde 
Yılmaz Uzunlar Güven Tazeledi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu seçimi yapıldı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi  
Kaptanağa Caddesi Uzunoğlu 
İşhanı’ında Orta Karadeniz Bölge 

Temsil Kurulu binasında gerçekleştir-
ilen ve 3 adayın yarıştığı seçime Beyaz 
Liste ile giren mevcut Başkan Yılmaz 
Uzunlar ipi göğüsleyerek güven 
tazeledi.
Seçimde Yılmaz Uzunlar 54, Metin 
Çalışkan 28 ve Murat Küçük de 12 
oy aldı.
Seçim sonrasında bir açıklama yapan 
Yılmaz Uzunlar, TÜRSAB Orta Kara-
deniz BTK olarak önemli çalışmalara 
imza attıklarını, bölgede Turizm 
Acentalarının haklarını korumak ve 
turizmi geliştirmek için 
yaptıkları çalışmalara 
devam edeceklerini 
söyledi.
Samsun’un tanıtımı-
na katkı veren her  
proje için önümüzdeki 
dönemde de gereken 
çalışmaları yapacak-
larını ifade eden Uzun-
lar, “Çünkü şehrimiz, 
Karadeniz Bölgesi’nin 
önemli şehirlerinden 
birisi. Tarihi, kültürel 
ve sosyal alanlarda old-

ukça güzel olan şehrimizi tanıtmak 
adına tüm projeleri önemsiyoruz” 
dedi. Yılmaz Uzunlar’ın Yeni Yöne-
tim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan : Yılmaz Uzunlar

YÖNETİM KURULU:
Emre Yılmaz
Fatma Çiçek
Selçuk Yeşilnar
H. İbrahim Kabakçı
Mustafa Ünal
Yusuf Yılmaz

Samdak’tan Ovit Dağı’na ‘Cumhuriyet Tırmanışı’
Samsun Dağcılık kulübü (SAMDAK) Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ıncı yıl 
dönümü dolayısıyla Ovit Dağı’na (3230 m.) zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Samsun Dağcılık Kulübü Cumhuriyet 
bayramı kutlamaları kapsamında her yıl 
olduğu gibi bu yıl da çeşitli faaliyetlerle 

Cumhuriyete sahip çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu 
toplam 3 etkinlik gerçekleştiren kulüp sporcuları 
ilk olarak Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan 
toplam 3230 yüksekliğinde olan Ovit dağı 
zirvesine dokuz dağcı başarılı bir şekilde 
tırmandı.
Samsun Dağcılık Kulübü başkanı Faruk 
Karaduman, “Samsun dağcılık kulübü 
olarak Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümü 
dolayısıyla üç adet faaliyet gerçekleştirdik. 9 
dağcı ile Rize’nin İkizdere ilçesinde bulu-
nan 3230 metre yüksekliğindeki Ovit Dağı 
zirve tırmanışı oldu. İkinci faaliyetimiz olan 
Karakaya Kaya tırmanışını üç sporcumuz 

gerçekleştirdi. Samsun’un  Kavak ilçesine bağlı 
Başalan köyünden Şahin dağlarına Trekking 
faaliyeti düzenleyen 3 dağcı toplam 22 kişi 
12 kilometrelik orman parkurunda yürüyüş 
gerçekleştirdiler. “ dedi.

Havza da 2. Çocuk Kitapları Günleri 
Havza Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 

kapsamında düzenlenen “Havza 2. Çocuk Kitapları Günleri” düzenlendi.
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yöne-
tim Kurulu tarafından, 2019 Yılı Teklif 
Çağrıları kapsamında desteklenecek pro-

jeler için tahsis edilen  34 Milyon Lira toplam 
hibe kaynak tutarı kapsamında kabul gören 
projelere verilecek olan destekler belirlendi.
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı kapsamında; Samsun’dan sunulan 5 
Turizm projesine 4 Milyon 135 Bin Liralık hibe 
desteği verilecek.
İşte Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı kapsamında Samsun’da veri-
lecek olan hibeler:
Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Tefriş 
ve Tanzim Projesine 1 Milyon 15 Bin Lira, 
Vezirköprü Vezirsuyu Tabiat Parkı Kır Evleri 
Kamp Alanı Projesine 1 Milyon 5 Bin Lira, Sam-
sun’da Engelsiz Mavi Bayraklı Plajlar Projesine  
515 Bin, Çarşamba Doğal Yaşam / Tema Park 
Projesine 990 Bin,  Terme Kaymakamlığı Çiko-
lata Park Dinlenme Tesisi’ne 610 Bin Lira.

Huzura ihtiyacınız varsa sağlığınızın bo-
zulduğunu düşünüyorsanız bir termal ya 
da kaplıca oteli tatili size iyi gelebilir.

Şehrin koşuşturmacasından kaçmak, işlerden 
uzaklaşmak istediğiniz noktada kese, köpük 
aroma terapi masajı, sıcak taş masajı,  Bali masajı, 
medikal masaj , İsveç masajı, tedavi balıkları, de-
tokslar, hacamat ve cilt bakımlarımızın sunulduğu 
doğa ile iç içe olan otelimizde hayatınıza kalite 
katmak için sadece şifalı suyumuzla değil, çeşitli 
kür, SPA uygulamaları ve masaj tedavilerimizle de 
hayatınızda yer alıyoruz. 

Kaplıca nedir nasıl olmalıdır? 
Sağlık kürü uygulamalarının yapıldığı tesislere 

kaplıca denmektedir. M.S.  5 y.y’a  Dayanan kaplı-
ca tarihinde; Evliya Çelebinin seyahatname isimli 
eserinde “Gençlik suyu” olarak övgüyle bahsedilen 
HİLAS TERMAL OTEL’in üzerinde kurulu olduğu 
Hamamayağı Kaplıcası’nın tarihi çok eski yıllara 
dayanmaktadır. Otelimiz Hilas Termal Resort 
&SPA ‘nın suyu da İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi tıbbı ekoloji ve hidroklimatoloji anabilim 
dalı başkanı tarafından 17.02.2015 tarihinde 
yapılmış olan Tıbbi balnelolojik değerlendirmelerle 
onaylanmıştır. 

Kaplıca veya Termal Otel 
Tatilinin Hayatınıza etkileri 
Termal suyun cilt hücrelerini uyararak cildi 

nemlendirerek kırışıklıkların başlamasına,  gecik-
tirmesine yardımcı olabilmektedir. Romatizmadan 
ortopedik rahatsızlıkları, solunum problemlerin-
den, cilt hastalıklarına , Metabolizma, bağırsak 
ve mide hastalıklarından kalp dolaşım ve dolaşım 
hastalıklarına kadar Bir çok hastalık kaplıca ve 
termal sularla şifa bulabilir. Bizim kaplıcamız; 
tüm bunların yanı sıra da Türkiye’de nadir bulu-
nan içilerekte tedavi edici özelliği barındıran nadir 
şifalı sulardandır. 

Ek olarak, genellikle kendinize rahatlamak stres 
atmak için zaman tanımak, başlı başına harika bir 
yaşlanma karşıtı tekniktir. Güncellik rahatlama 
için zaman ayırmanız zor olabilir, ancak kaplıca 
oteli tatiliniz de kendinize biraz zaman ayırmak 
çok avantajlı olabilir.

Kaplıca tatili 
hakkında bilmeniz 
gerekenler 

Hilas Termal Otel Yönetimi 
Kurulu Başkanı 
Zafer Dilmen

Sabahın erken saatlerinde Sürmeli 
Mahallesi’ne gelen Ata Tohumu 
üreticileri, açtıkları statlarda bu-

lunan Ata tohumlarını yapılan takasın 
yanı sıra şenliğe katılan vatandaşlara da 
ücretsiz olarak dağıttı.

SÜR-DER Başkanı Aşire 
Yılmaz tarafından yapılan 
açılış konuşmasının ardın-
dan konuşan Bafra Belediye 
Başkanı Hamit Genç, 
“Bafra Belediyesi olarak 
7.’sini düzenlediğimiz to-
hum takas şenliğini burada 
yapmamızın amacı Sürmeli 
Mahallesi’nde yapılan 
organik tarımı da destekle-
mek. Bir nevi buranın 
tanıtımını yapmak için 

burada yapıyoruz. Ülkemizin değişik 
yerlerinden tohum takası yapmak 
için burada gelenlerimiz var. Ata to-
humu dediğimiz bu tohumları birbirimi-
zle takas ederek, bölgeler arasında geçişi 

sağlamaya çalışıyoruz. Burada yapılan 
organik tarım gerçek bir organik tarım. 

Aynı zamanda da Türkiye’ye örnek 
olacak bir yer. Dernek başkanımıza 
ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. 
Bizde belediye olarak bundan sonrada 
elimizden gelen desteği yapacağız” 
dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Sam-
sun, Tokat, Amasya, Ordu, İzmir, 
Muğla, Manisa ve İstanbul’dan etkin-
liğe katılan ata tohumu üreticileri, 
Başkan Kılıç’a getirdikleri tohumlar-
dan hediye ettiler. Açılış töreninin 
ardından organik ürünlerin satıldığı 
pazarı gezen konuklar, daha sonra ata 
tohumu stantlarını gezdi.

OKA’ dan Samsun Turizmine  
4 Milyon 135 Bin Liralık Destek
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, (OKA) Toplam Bütçesi Samsun’da 5 Turizm Projesine 4 Milyon 135 Bin Liralık Hibe desteği Verdi.

19 Mayıs İlçesi’nde Doğa Festivali
Samsun’un 19 Mayıs İlçesinde 15-16 ve 17 Kasım tarihlerinde ‘Nebiyan Doğa Festivali’ gerçekleştirilecek.

Samsun 19 Mayıs ilçe merkezinin 
güneyinde, 1224 metre yükseklikte 
olan Nebiyan Dağı bu yıl bir festivale 

ev sahipliği yapacak. Birbirinden farklı 
spor dallarını aynı ortamda sunarak, doğa 
severleri bir araya getirmeyi hedefleyen 
Nebiyan Doğa Festivali’nin ilki, 15-16 ve 
17 Kasım tarihlerinde Nebiyan Yaylası’nda 
gerçekleşecek. 

RENKLİ YARIŞMALAR 
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğ-
lu, “ Bu yıl ilki düzenlenecek olan Nebiyan 
Doğa Festivali’ne de katılımın oldukça 
fazla olması bekleniyor. Festivalde ödüllü 
yarışmalar olacak. Mesela Ödüllü Tahtar-
alli yarışmasıyla renkli anlar yaşanacak. 
Bunların yanı sıra Nebiyan Fasülyesi 
Tat Yarışması ve Buzağı Yarışması, 
Foto Maraton, Oryantiring yarışmaları 
da festivale renk katacak. Paraşüt, dağ 
bisikleti, Woswos, ATV vb. etkinlikler de 
katılımcıların eğlenceli vakit geçirilmesi 
sağlanacak. Festivalimizde birçok lezzet, 
vatandaşlarla buluşacak “diye konuştu.

Samsun’da Halk Kültürü 
Alan Aramaları Yapıldı
Samsun’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Araştırma ve Eğitim 

Genel Müdürlüğü’nce halk kültürü alan araştırmaları gerçekleştiriliyor.

Samsun Kültür ve Turizm 
il Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, bu araştırmalar-

da elde edilen bilgi ve belgelerin 
Bakanlığı bünyesindeki Halk 
Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine 
kazandırıldığı belirtilerek şu bilgil-
ere yer verildi:
“ Genel Müdürlüğümüzce ilim-
izde araştırmalar yapmak üzere 
görevlendirilen folklor araştır-
macılarından  oluşan 8 kişilik 
bir ekip tarafından, ilimize ait 
kültürel değerlerin tespit edilmesi, 
kayıt altına alınması ve elde 
edilen belgelerin Halk Kültürü Bilgi 
ve Belge Merkezine kazandırılması 
amacıyla 17 Ekim 2019 tarihinde 
bir halk kültürü alan araştırması 
başlatıldı.
Alan araştırmasında, Samsun  
Çarşamba, Ladik, Havza, Bafra, 

Asarcık, Alaçam, Vezirköprü, İlkadım 
ve Yakakent ilçelerindeki bazı yerleşim 
yerlerinde, hayatın dönüm noktaları 
adı verilen doğum, evlenme ve ölüm 
gelenekleri, geleneksel el sanatları, 
geleneksel giyim kuşam ve süslenme, 
çocuk oyunları ve oyuncakları, yöresel 

mutfak kültürü ve halk mimarisi 
konularında derleme çalışmaları 
gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğünce planlanan, Sam-
sun Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Koordinasyonu ile 
yürütülen Samsun Folklor alan 
araştırmaları, ilçe Belediyeleri, 
ilgili Kaymakamlıklar ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesi’nin teknik 
desteğiyle hayata geçirildi.”

Bafra’da 7.Ekolojik Tohum ve Yaşam Şenliği
Bafra Belediyesi öncülüğünde Sürmeli Köyü Derneği (SÜR-DER) tarafından organize edilen “7. Ekolojik 
Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği’nde Türkiye’nin çeşitli illerinden getirilen organik tohumlar takas edildi.



Yenikapı etkinlik alanında yapılan 
tanıtım günlerine Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, TBMM Başkan 

Vekili Celal Adan, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, si-
yasi parti mensupları, STK temsilcileri ve 

çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Açılış töreninde 
konuşan Vali 
Ustaoğlu, Karad-
eniz’in gözbebeği 
olarak nitelendird-
iği Trabzon’un, 
maddi-manevi tüm 
kültürel değerlerini, 
İstanbul’dan Tür-
kiye’ye ve dünyaya 
tanıtıyor olmaktan 
büyük mutluluk ve 
onur duyduklarını 
söyledi.

Sıla hasreti çeken 
hemşehrilerine ve Trabzon’a ilgi duyan, 
şehri merak eden misafirlere, Trabzon’u 
bir nebze de olsun yaşatmak ve tanıtmak 
için bu organizasyonun düzenlendiğini 
anlatan Vali Ustaoğlu, emeği geçen ve 
fedakârlık gösteren herkese teşekkürler-

ini sundu. Vali Ustaoğlu konuşmasının 
sonunda katılımcıları, Trabzon’un 
güzelliklerini yerinde görmek üzere kente 
beklediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ise, “Deniziyle, yaylalarıyla, 
ormanlarıyla, horonuyla-kemençesiyle 
hoşgörülü ama her daim dik duran, mem-
leket sevdalısı üretken insanlarıyla ve tabi 
Trabzonspor’uyla gerçek bir Türkiye mar-
kasıdır Trabzon. Binlerce yıllık tarihiyle, 
sayısız kültürü ve onlarca medeniyetiyle, 
Uzungöl’üyle, Ayasofya’sı ve Sümela’sıyla 
tam bir turizm şehridir Trabzon. Köftesi 
ve hamsisiyle, kuymağı ve peynirlisiyle, 
ekmeği ve karalahanasıyla her damağa lez-
zet sunan bir şehirdir Trabzon” ifadelerini 
kullandı.

Açılışın ardından Vali Ustaoğlu, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı murat Zorluoğlu 
Trabzon Tanıtım Günleri için kurulan 
ve Trabzon’a özgün ürünlerin yer aldığı 
stantları gezdiler.
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Geçen yıl bin 163 yabancı uçak 
Trabzon’a iniş yaparken, bu 
yılın 9 aylık dönemindeki bu 
rakamların üzerlerine ulaşıldı.

Bu yılın 9 aylık döneminde 
Trabzon’a Suudi Arabistan’dan 
517, Almanya’dan 211, B.A.E, 
233, Almanya’dan 211, Ku-
veyt’ten 129, Bahreyn’den 142, 

Ürdün’den 116, Umman’dan 
49, Fransa’dan 2, Rusya’dan 1, 
Kazakistan’dan 1, Irak’tan 77, 
Danimarka’dan 1, Avustu-
rya’dan 1, Yunanistan’dan 3, 
Çekya’dan 3, İspanya’dan 1, 
Lübnan’dan 6 olmak üzere 
toplam bin 483 uçak iniş yaptı.

Geçen yıl ise yine en fazla ya-

bancı uçak 418 rakamıyla Suudi 
Arabistan’dan gelirken, aynı yıl 
Katar’dan gelen uçak sayısı ise 
2 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın 
9 aylık döneminde Trabzon Ha-
valimanına Katar’dan hiç uçak 
gelmezken yine bu yıl Irak’tan 
77 uçak gelmesi dikkat çekti. 
Geçen yıl ise Irak’tan Trabzon’a 
hiç uçak gelmemişti.

İstanbul Yenikapı’da 
Trabzon günleri Rüzgarı
İstanbul’da ’da bu yıl 11’ncisi düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’ gerçekleştirildi.

Uzungöl’deki yapılar 
boşaltılmadı, yıkım 

yapılamadı

Uzungöl’deki çarpık yapılaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tali-
matıyla harekete geçen Bakanlık, imar barışına aykırı olan yapıların yıkımı 
için yapı sahiplerine 5 Ekim’e kadar süre vermişti. Ancak sürenin dolmuş 

olmasına rağmen, yapılar boşaltılmadı ve yıkımlar gerçekleştirilemedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 
imar kirliliği tartışmaları ile 
gündeme gelen dünyaca ünlü 

turizm merkezi Uzungöl'de, imar 
barışına uygun olmayan yapıların 
yıkımı için sahiplerine verilen süre 
doldu. Ancak bugün başlaması 
planlanan yıkım süreci 118 yapı 
sahibinin yapıları boşaltmamaları 
nedeniyle yapılamadı. Yapı sahip-
lerine, boşaltma için yetkililerin 
uyarıda bulunulacağı öğrenilirken, 
bekleyiş sürüyor.

SÜRE DOLDU, BOŞALTAN YOK
Uzungöl'de, yıkım kararı bulu-
nan 862 kaçak yapı sahibi, İmar 
Barışı'ndan 
yararlanmak 
için başvuru 
yaptı. Yaklaşık 
bin 650 hektar 
alan üzerine 
kurulu, 1983 
yılında milli 
park ilan edilen 
ve 2003 yılında 
da yaklaşık 30 
bin hektara 
varan özel 

çevre koruma bölgesi ilan edilen 
Uzungöl'de imar barışına uygun 
olmayan 118'e yakın kaçak yapı için 
harekete geçildi. Uzungöl'de imar 
barışına uygun olmayan kaçak ve 
çarpık yapıların yıkımıyla ilgili Trab-
zon Valiliği'nden Çaykara Belediye-
si'ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak 
yapıların boşaltılması ve yıkıma uy-
gun hale getirilmesi istendi. Bunun 
üzerine Çaykara Belediyesi, bahse 
konu yapı sahiplerini gönderdiği 
tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede 
yapı sahiplerine, yapılarını 5 Ekim'e 
kadar boşaltmaları ve yapıları yıkı-
ma hazır hale getirmeleri yönünde 
tebligatlar ulaştırıldı.Trabzon’a inen yabancı uçak sayısı arttı

Bu yılın 9 aylık döneminde çoğunluğu Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerden 
toplam bin 483 uçak Trabzon’a iniş yaparken, en fazla uçak Suudi Arabistan’dan geldi.

DAHA FAZLASINI BEKLEYİN

www.evinoks.com.tr
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2014 yılının Mart ayında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
aslına uygun olarak restore 
edilmesi için restorasyon çalış-
maların başladığı manastırda 4 
yıl süren restorasyon çalışma-
ları yaklaşık 2 milyon TL’ye 
mal oldu. Tarihi Kaya Kilisesi 
ve örneğine nadir rastlanan 
fresklerin gün yüzüne çıkarıldığı 
manastır ziyarete açılacağını 
günü bekliyor.

Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait, restorasyonu 
bitene kadar İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne tahsis edilen 
Kızlar Manastırı’nın belediye-
yi devrinin yapılamadığı 
için ziyarete açılamadığı 
öğrenildi.

Kızlar Manastırı
Boztepe mahallesinde 
şehre hakim bir yamaçta bir 
bulunan manastır Pontus 
Kralı III. Alexios zamanında 
iki teras üzerine inşa edildi. 

Yüksek bir koruma duvarı ile 
çevrilen manastır birkaç defa 
onarılsa da son şeklini 19. 
yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç 
hücrenin bulunduğu manastır-
daki kaya kilisesinin içerisinde 
kitabeler ve III. Alexios’un eşi 
Theodora ve annesi Eirene’nın 
portreleri yer alıyor. Kaya Kili-
sesi ve örneğine nadir rastlanan 
fresklerin gün yüzüne çıkarıl-
ması restorasyon projesinin en 
önemli kısmını oluştururken, 
restorasyonu tamamlanan ve 
ziyaretçilerine açılacağı günü 
bekleyen Kızlar Manastırı’nın 
turizmde yeni bir cazibe merkezi 
olması bekleniyor.

7TRABZON

Fetih programında; Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Baş-

kan Vekili Atilla Ataman, MHP İl 
Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Orta-
hisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl 
Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral 
Erhan Demir, Garnizon Komutan 
Vekili Albay Ahmet Burak, İl Emniyet 
Müdürü Metin Alper, kamu kırımları 
ve STK’ların temsilcileri ile siyasiler 

ve vatandaşlar hazır bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Atilla Ataman,  “Fatih Sultan Mehmet, impa-
ratorluğun Trabzon fetih edilmeden kurula-
mayacağını biliyordu. Bu şehri Fatih fethetti, 
Yavuz yönetti, Kanuni doğdu. Yetmedi, bizim 
için çok önemli olan cumhuriyetimizin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk de Trabzon’da 
ev sahibi oldu. Trabzon bu kadar önemli bir 
yer. Hem Osmanlı imparatorluğunun cihan 
padişahlarına, hem de cumhuriyetimizin 
kurucusu Atatürk’e ev sahipliği yapmış bir 
şehrin insanlarıyız. Böyle bir şehre, Büyük-

şehir Belediyesi olarak hizmet vermekten 
büyük gurur ve onur duymaktayız” dedi.

Trabzon’un fethinin 558’inci yıldönümü 
kutlama programında, Trabzon Büyük-
şehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere ödülleri 
takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Ka-
nuni Mehteran Takımı’nın gösterisi ile 
devam eden program, Osmanlı şerbeti 
ikramı ile son buldu.

Trabzon’un Maçka ilçesine 36 kilometre 
uzaklıkta, yörenin “saklı cenneti” ola-
rak da nitelendirilen Çakırgöl, Zigana 

Dağı zirvelerinin Camiboğazı mevkisinde 
bulunuyor. Çevresi bin 160 metre, boyu 250 

metreyi bulan, derinliği 2 ile 15 
metre arasında değişen gölü, 
halk arasında ‘’göze’’ olarak bili-
nen 8 küçük su kaynağı besliyor.

Çakırgöl, erken kar yağması ve 
uzun süre erimemesi nedeniyle 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
“kış sporları turizm merkezi” 
ilan edilmişti. Maçka Belediye 
Başkanı Koray Koçhan,  Çakır-
göl’ün bölgenin en yüksek tepe-
sinden çıkan, yaklaşık derinliği 
2 ile 15 metre arasında, güzel bir 
çağlayanı da içinde bulunduran 
bir bölge olduğunu söyledi.

Koçhan, Çakırgöl’ün daha önce “kış turizm 
merkezi” ilan edildiğini, Çakırgöl’de Kayak 
Merkezi yapılması çalışmalarını da sürdür-
düklerini belirten  Koçhan, “Çakırgöl Kayak 

Merkezi, karın erken yağması ve geç kalkma-
sıyla beraber kayak yapılabilecek çok nitelikli 
kar kalitesi olan bir bölge. Aynı zamanda açık 
alanlar, uçurumlar yok ve Türkiye’nin de en 
uzun kayak pistlerini içinde barındıran bir 
turizm projesi olacak. Öncelikle yolu hızlı bir 
şekilde Karayolları tarafından önümüzdeki 
yıl itibarıyla bitecek. Yapılacak bu merkezin 
içinde yaz kış çalışacak oteller olacak çünkü 
yazın da Sümela’dan dolayı bölgemize yoğun 
bir turist geliyor. Yani o bölgede yapılacak 
turizm tesisleri sadece kışın kayak merkezin-
de hizmet etmeyecek, bunun yanında da yazın 
gelen turistlere de hizmet edecek.”

Koçhan, Çakırgöl’ün bir turizm aksı niteliği 
taşıdığını, bölgede Sümela’yı ziyarete gelen 
turistlerin, Çakırgöl’ü, Camiboğazı Yaylası’nı, 
Çataltepe Şehitliği’ni ve Santa Harabeleri’ni 
de ziyaret ederek sahil şeridine ulaşabilecekle-
rini söyledi.

TRABZON’UN FETHİNİN  
558’İNCİ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Trabzon’un fethinin 558’inci yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kızlar Manastırı’nın restorasyonu 
bitti, ziyarete açılmayı bekliyor

Pontus Kralı III. Alexios zamanında iki teras üzerine inşa 
edilen Kızlar Manastırı’nda restorasyon çalışmaları yak-
laşık 1 yıl önce bitmesine rağmen ziyarete açılamadı. 

ÇAL MAĞARASI’NA SEYİR TERASI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi; sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer 
altındaki “saklı cennet” olarak nitelendirilen Çal Mağarası’na, seyir terası kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Dairesi tara-
fından gerçekleştirilen 

“Çal Mağarası Bilet-Ürün 
Satış/Kafe-Seyir Terası Ya-
pım İşi” ihalesi sonucunda 
yüklenici firma ile sözleşme 
imzalanarak çalışmalara 
başlandı.
 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, 
Karadeniz’in en önemli doğal 
ve turistik alanlarından biri 
olan Çal Mağarası’nı ziya-
retçileri için daha da cazip 
hale getireceklerini söyledi. 
Bölgeye kazandıracakları 
bilet ve ürün satış alanı, kafe ve seyir tera-
sının ziyaretçilere çok yönlü olarak hizmet 
vereceğini kaydeden Zorluoğlu, “Şehri-
mizdeki bu önemli doğal mirasın içinde 

bulunan ahşap yürüyüş yolu, paslanmaz 
çelik olarak yenilenmiştir. Bunun yanı sıra 
mağara içi acil durum planına göre kamera 
sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm 
sistemleri, acil durum çıkış noktaları dü-

zenlenmiştir. Şimdi de ziyaretçi-
lerimize hizmet verecek olan bilet 
ve ürün satış alanı, kafe ve seyir 
terasının yapımına başlıyoruz. 
Kısa sürede tamamlayacağımız 
çalışmalarımızla Çal Mağarası 
her açıdan çok daha cazip hale 
gelecektir” dedi.
 
Düzköy ilçesinin Çalköy Mahal-
lesi sınırları içinde bulunan Çal 
Mağarası’nın dünyanın en uzun 
ikinci mağarası olarak kabul 
edildiğini ifade eden Zorluoğlu, 
“Şehrimizin yerli ve yabancı tüm 
misafirleri ile halkımızı bu tabiat 
güzelliğini görmeye, gezmeye, 
yaşamaya davet ediyorum. 

Şehrimizdeki turizm alanları ve tabiat 
varlıklarının korunması ve geliştirilmesi 
için sorumluluklarımızı fazlası ile yerine 
getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Zirvedeki “saklı cennet” Çakırgöl’e kayak merkezi yapılacak
Trabzon-Gümüşhane sınırındaki 2 bin 533 rakımlı Camiboğazı mevkisinde yer alan ve yörenin saklı cenneti ola-
rak nitelendirilen Çakırgöl, doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenlere her mevsim eşsiz güzellikler sunuyor.

Kantarcı yapmış olduğu açıklama “Devam kararımdaki büyük 
etken, bölgemizdeki seyahat acentalarımızdan aldığımız destek 
ve kısa süredeki çalışmalarımızı olumlu değerlendirmeleri oldu. 

Başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, çalışmalarımıza destek 
veren seyahat acentalarımıza ve bölgemiz turizmine destek veren 
herkese teşekkür ederim. Oluşturduğunuz yönetim kurulu listesinde, 
gönüllülük esasına dayanan çalışmalarımıza daha fazla zaman ayırabi-
lecek, katkılarda bulunabilecek, donanımlı ve çalışkan üyelerimize yer 
verdik.” ifadelerini kullandı.
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu’na bağlı olan Trabzon, 
Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde şubeler haric 
toplam 212 seyahat acentası bulunuyor.

TÜRSAB Trabzon’da 
kongresini yaptı

16 Ekim’de Trabzon’da gerçekleştirilen TÜRSAB Doğu Karadeniz 
Bölge Başkanlığı seçimini, Volkan Kantarcı ve listesi kazandı. Top-
lam 86 üyenin katıldığı ve tek listenin olduğu oylamada, oyların 

tamamını alan Volkan Kantarcı, 2 yıl sürecek görevine devam etti. 

Volkan Kantarcı 
Güven Tazeledi
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17 Ekim’de Yenikapı Sahili Etkinlik 
Alanı’nda başlayan ve 20 Ekim’de sona 
eren program kapsamında İstanbul 
ve çevre illerde yaşayan Ordulular, 
Ordu Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere 19 ilçe belediyesi, sivil 
toplum kuruluşları ve birçok firmanın 
stant açtığı fuarda memleket özlemini 
giderdi.

Yaklaşık 700 bin Ordulunun yaşadığı 
İstanbul’daki etkinliğe yüz binlerce 
vatandaş katıldı. Stantlardan Ordu ilini 
tanıtan kitap, broşür, cd ve bülten gibi 
materyalleri alan vatandaşlara Ordu 
fındığı da ikram edildi. Zaman zaman 
horonların çekildiği ve eğlenceli anların 
yaşandığı Büyükşehir standına gelen 
vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. 4 
gün süren etkinlik, İstanbul’da yaşayan 
Orduluların yanı sıra farklı illerden 
binlerce vatandaşa da ev sahipliği yaptı.

Kumru ilçesi Ericek Yaylası’nı 
turizme kazandırmak ve 
ilçenin çekim merkezi haline 

gelmesini sağlamak amacıyla çalış-
ma başlattıklarını belirten Başkan 
Güler, “Ordu sadece 3 ay değil, 12 
ay yaşanacak bir şehir. Bu da turizm 
odaklı yapılacak çalışmalarla hayata 
geçirilecek. Kumru ilçesine bağlı Eri-
cek Yaylası keşfedilmemiş güzelliğe 
sahip. Yapacağımız çalışmalarla Eri-
cek Yaylası’nı cazibe merkezi haline 
getireceğiz.

Burası sadece Ordu’da değil, Türkiye’de 
de adını duyuran ender yaylalardan bir 

tanesi olacak. Ericek Yaylası hayatım-
da gördüğüm en güzel yaylalardan bir 
tanesi. Etkileyici ve keşfedilmemiş bir 
güzelliğe sahip. Doğası, yaylaları ve 

masmavi denizi ile Ordu’muz farklı 
bir şehir. Bu şehir için ne yapsak az. 
Onun için ilimiz sadece 3 ay değil 12 
ay turist ağırlayan bir şehir olacak” 
diye konuştu.

Başkan Güler, Ordu’nun yaylaları-
nın sadece gezi turizmi için değil, 
sağlık turizmi için de değerlendi-
rilmesi gerektiğinin altını çizerek, 
“ Yapacağımız özel çalışmalarla 
burayı ve diğer yaylalarımızı sağlık 
turizmine de kazandıracağız. Bunlar 

için çalışmalarımız hazır, kısa süre için-
de uygulamaya başlayacağız” şeklinde 
konuştu.

Yapılacak çalışmayla 1. 
derece arkeolojik, 2.derece 
doğal sit alanı olarak bili-

nen ve Karadeniz sahil yolu boyunca üze-
rinde kilise bulunan tek yarımada olma 
özelliğini barındıran Yason Burnu’nun 
cazibesi artırılacak. 1869 yılında inşa 
edilen ve mübadele yıllarında burada 
yaşayan Rumların göç etmesiyle kaderine 
terk edilen kilise, 2004 yılında koruma 
altına alınarak restore edilmiş ve turizme 
açılmıştı. 

Yabancı turistler özellikle de Hristiyanlar 

için görülmesi gereken önemli bir mabet 
olan Yason Kilisesi’nin yanında bulunan 
ve papaz evi olarak kullandığı bilinen 
yapı Büyükşehir ekiplerince restore edi-
lerek turizme kazandırılıyor. Büyükşehir 
Belediyesi, Yason Kilisesi Müştemilatı 
ve Çevre Duvarları Restorasyonu yapım 
işi kapsamında harabe halde bulunan 
müştemilatın duvarlarını tamamen yı-
karak yapının temelini meydana çıkardı. 
Mevcut temel üzerine aslına uygun yeni 
duvar örme işlemine devam eden ekipler, 
yapıyı aslına uygun olarak geleceğe 
taşıyacak.

İSTANBUL’DA ORDU 
TANITIM GÜNLERİ 

Ordu Valiliğinin himayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Dernekler Federa-
syonu (ORDEF) iş birliğiyle bu yıl dokuzuncu “Ordu Tanıtım Günleri” düzenlendi. Su Altı Hazineleri 

Görücüye Çıktı
Ordu’nun sahillerinde profesyonel ekip tarafından gerçek-

leştirilen dalışlar neticesinde ortaya çıkarılan çalışmalar 
‘Su Altından Ordu’ sergisiyle vatandaşlar ile buluşturuldu.

Profesyonel Su Altı Fotoğrafçısı 
Recep Şen ve Sedat Türk-
men’in geniş açı ve mikro 

çekimlerle su altında yaşayan 
canlıların ve farklı manzaraların ka-
yıt altına alınarak oluşturduğu ‘Su 
Altından Ordu’ sergisi Ordu Büyük-
şehir Belediyesi Sanat Galerisinde 
vatandaşların beğenisine sunuldu.
Toplam 64 fotoğrafın yer aldığı ‘Su 
Altından Ordu’ sergisi 9-30 Ekim 
tarihleri arasında halkın ziyaretine 
açık tutuldu. Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hil-
mi Güler, “ Bu güzellikleri bütün 
dünyanın görmesini istiyoruz. Çek-
tikleri fotoğraflarla diplerdeki sessiz 
dünyanın sesini bizlere duyuran 
Su Altı Fotoğraf Sanatçısı Recep 
Şen ve Sedat Türkmen’e teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 
Su Altı Fotoğraf Sanatçısı Recep 
Şen de Karadeniz kıyısında ilk defa 
böyle bir projenin ortaya çıkarıldığı-
nı söyledi.

BOZTEPE’DEN 
UÇUŞLAR 
YENİDEN 
BAŞLADI

Yamaç paraşütü 
Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Baş-
kanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler’in 
girişimleriyle 8 
ay sonra yeniden 
başladı.

Dünyada yamaç pa-
raşütü sporu için sayılı 
alanlardan biri olan ve 
teleferikle kısa sürede 
ulaşım sağlanabilen 
Boztepe’nin, şehrin 
misafir odalarından 
biri olduğunu belirten 
Başkan Güler, “Amacı-
mız Ordu’nun turizmine, 
tanıtımına katkı sunmak. 
Bu kapsamda yapılan 
faaliyetlerin sonuna ka-
dar destekçisi olacağız”
 dedi.

MAVİ BAYRAKLI PLAJDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI  
Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahalle-
si’nde bulunan Mavi Bayraklı Plaj’da düzenleme çalışmalarına başladı.

Kumbaşı Mavi Bayraklı Plaj’da yapımı 
devam eden peyzaj ve düzenleme 
çalışmaları ile birlikte insanların 
dinlenebilecekleri, denize karşı hoş 
vakit geçirebilecekleri modern rekre-
asyon alanı oluşturulacak.  Altınordu 
ilçesine bağlı Kumbaşı Mavi Bayraklı 
Plajın yamacındaki kötü görüntü-
yü engelleme ve mevcut toprağın 
kaymasını önlemek için 200 metre 
uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde 
duvar inşa edildi. İnşa edilen duvarın 
estetik olması ve bitki dikimine uygun 
olması için 11.000 adet kırmızı ve gri 
renkte şev taşı kullanıldı. Yapımı biten 
duvarın üst kısmında meydana gelen 
terasın toprak tesviyesi işlemleri de-
vam ediyor. Tesviye işlemleri bittikten 
sonra alana 6 adet kamelya yerleştirilip 
bitkilendirme işlemleri yapılacak.

YASON’DAKİ PAPAZEVİ 
RESTORE EDİLİYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yason 

Burnu’nda kilisenin yanında bulunan ve 
geçmişte papaz evi olarak kullanılan ya-
pıyı restore ederek turizme kazandırıyor.

ORDU’NUN YAYLALARI SAĞLIK 
TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun yaylalarının sadece gezi 
turizmi için değil, sağlık turizmi için de değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. 
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Binicilik sporunda Türkiye’nin sayılı 
tesislerinden birisi olan Binicilik 
Tesisi’nin açılışına Vali Mustafa 

Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri 
Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Bele-
diye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK 
Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez 

İlçe Başkanı Erhan Akar, TSO 
Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl 
Genel Meclis Başkanı Osman 
Günay, ÇESOB Başkanı Recep 
Gür, Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Yılmaz Kaya, kurum 
müdürleri, STK temsilcileri ve çok 

sayıda vatandaş katıldı.

80 dönümlük devasa alan üzerine inşa 
edilen Binicilik Tesisi’nde 3 bin 150 
metrekare kapalı manej alanı, binicilik 
eğitim alanı, 4 bin 600 metrekare açık 
manej alanı, 1650 metrekare Ahır, 21 

metrekarelik 25 adet box, veteri-
ner hekim odaları, otlaklar, seyis 
odaları, karantina odası, depo, 
samanlık, at yıkama odaları, 
teknik donatılar, cafe, mescit, 
çok amaçlı salon, teras ve ofisle 
Çorum halkına hizmet verecek. 
Konuşmaların ardından tesisin 
açılış kurdelesi kesildi. Vali 
Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri 
tesisi gezerek, ata bindi ve göster-
ileri izledi.

Osmancık Kaymakamı Hakan 
Alkan da konuşmasında pırlanta 
pirinç festivalinin en önem-

li amacının Osmancık pirincini tüm 
dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. 
Alkan “Çeltik tarımı ile uğraşan 813 
çiftçi, 9 çeltik fabrikası ve 2018 yılı raka-
mlarına göre 18 bin 134 ton olan çeltik 
üretimini artırmayı hedefliyoruz” ifadel-
erini kullandı. Osmancık’ta 5 yıl sonra 
yeniden festival etkinliklerinin yapılması 
sevindirici olduğunu dile getiren Vali 
Yardımcısı Recep Yüksel de, birlik ve 
beraberliğin sağlanması konusunda festi-
vallerin önemli olduğuna dikkat çekti.

İlçenin kalkınması için pirinç üretimi-
nin artırılması ve tanıtımının yapılması 
gerektiğine vurgu yapan Yüksel, özellikle 
gençlerin ilçeye sahip çıkmasını istedi.

Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Müdürlüğü Çorum 
Şubesi’nce doğadaki ekolojik 

korunması amacıyla bu yıl 2 bin 500 
adet kınalı kekliğin doğaya bırakıldığı 
açıklandı.
Zirai ilaç ile gübrelerin aşırı ve bilinç-
siz kullanımı ile kontrolsüz avlanma 
gibi etmenler birçok türün nesli 
tehlikeye attığını belirten Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Şube Müdürü 
Mustafa Gözler, bakanlığa bağlı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 

Genel Müdürlüğü’nün sürdürülebilir bir 
yaban hayatı yönetimi kapsamında tabiatta 
azaldan ve nesli tükenme noktasına gelmiş 
türleri yetiştirerek doğaya bıraktıklarını 
söyledi.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum’da 
2003-2018 yıllarında yaklaşık 10 bin, 
2019 yılında ise 2 bin 500 kınalı kekliğin 
doğaya salındığını açıkladı. Yüksel, avcıları 
uyararak, bu işin eğitimini almaları gerek-
tiğini ve avlanma izni olan avcıların da av 
dönemlerinde bu canlılara kotaları aşma-
yarak sahip çıkmaları için çağrıda bulundu.

Doğu Karadeniz’in incisi olarak 
bilinen, Rize’nin Çamlıhemşin 
ilçesine bağlı bin 350 rakım-

daki Ayder Yaylası 2019 yılında turist 
akınına uğradı. 
Kış aylarında a yaz aylarında olduğu 
gibi rağbet gören Ayder Yaylası’na 
Ocak ayında 17 bin 400, Şubat ayında 
6 bin, Mart ayında ise 9 bin 300 kişi 
kışın tadını çıkarttı. Hava şartlarının 
değişmesi ve sıcaklıkların biraz daha 
artmasıyla ise yaylalara olan rağbet 

biraz daha arttı. Nisan ayı içerisinde 
21 bin 700 kişinin ziyaret ettiği Kaçkar 
Dağları Milli Parkları’na bağlı Ayder’i 
Mayıs ayında ise 32 bin 50 kişi ziyaret 
etti.
2019 yılında Ayder Yaylası ve içerisinde 
barındığı Kaçkar Dağları Milli Park-
ları’nı Temmuz ayında 199 bin 700 kişi 
ziyaret ederek yılın turist rekoru kırıldı. 
Ağustos ayında ise 198 bin 700 kişinin 
geldiği bölge böylelikle 8 ayda toplamda 
574 bin 550 kişiyi ağırlamış oldu.

Çorum Binicilik Tesisi’ne 
görkemli açılış

Çorum belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 
Atahan Atlı Spor Kulübü’nün işletmeciliğini yaptığı Binicilik 
Tesisi, görkemli açış töreni ile kapılarını misafirlerini açtı.

11. Rize 
Tanıtım 

Günlerine 
Yoğun İlgi

İstanbul Maltepe Sahilinde bu yıl 11. si düzenlenen Rize Tanıtım 
Günlerini ziyaret edenler, hazırlanan stantlar sayesinde Rize’nin 
kültürel ve turistik değerlerini yakından görme fırsatı buldular.

“Kardeşçe buluşalım, çayla sohbet 
edelim” sloganıyla Rize Valiliğinin 
himayesinde (RİDEF) tarafından 
organize edilen Rize Tanıtım Gün-
lerine katılan resmi ve özel kuru-
luşların yanı sıra STK’lar tarafından 
hazırlanan ve Rize’nin sahip olduğu 
kemer köprülerin, derelerin, tarihi 
konakların sergilendiği stantlar 
ziyaretçiler tarafından beğeniyle 
takip edildi. Hazırlanan stantlarda 
tulum ve kemençe sesleri eşliğinde 
ziyaretçilere Rize çayı, simit, pey-
nir, mısır unu helvası, yeşil mavi 

atkıların yanı sıra çeşitli yöresel 
hediyeler takdim edildi. Rize’nin 
tarihi, doğal güzellikleri ve turistik 
değerlerini yansıtan doküman ve 
tanıtıcı materyaller dağıtıldı. Doğa 
ve kültür turizminin birçok çeşidine 
imkan sağlayan, farklı alternatif 
turizm türlerinin yılın her mevsi-
mi gerçekleştirilebildiği Rize’nin 
turizminin gelişmesine ve Rize’nin 
ulusal-uluslararası turizm pazarında 
tanınmasına önemli katkılar sağla-
ması beklenen Tanıtım Günleri, 20 
Ekim Pazar günü sona erdi.

Ayder Yaylası’nı 8 ayda 
yarım milyon turist ziyaret etti
Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası 2019 
yılının ilk 8 ayında toplamda 574 bin 550 kişiyi ağırladı.

Rize’de 2. Pepeçura Festivali 
Rize’de, yöre mutfağının önemli tatlılarından olan ve siyah 
üzümden yapılan pepeçura tatlısı için festival düzenlendi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği 
tarafından, Tuzcuoğlu 
Memişağa Parkı’nda düzen-

lenen 2. Pepeçura Festivali’nde, 300 
kişilik pepeçura ikram edildi. Yörede 
yetişen kokulu siyah üzümün suyu 
kullanılarak hazırlanan ve üzüm 
muhallebisi olarak da bilinen 
pepeçuraya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, 
burada yaptığı açıklamada, 
tatlının, Rize’nin en önemli 
kültürel değerlerinden birisi 
olduğunu söyledi.  Vali 
Çeber, “Bu tatlımızı hem 
tanıtıyoruz hem de her-
kesin tatmasını sağlıyoruz. 
Şehirler simgeleriyle yaşar. 
Var olan değerlerimize sahip 
çıkmalıyız ve tanıtmalıyız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da çok sevdiği bir 
tatlıdır. Yöresel mutfağın turizmde 
önemli bir etkisivar. Nesilden nesile 
bunu koruyarak aktarmamız lazım. 
Pepeçura’yı Rize’nin bir tatlısı old-
uğu için değil, lezzetinden dolayı çok 
seviyoruz ve tüketiyoruz.” dedi.

Osmancık’ta  “Pirinç Festivali” 
Kortej yürüyüşü ile başlayan festival mehter ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.  Osmancık 

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festival geleneğini 5 yıl aradan sonra yeniden canlandırmayı 
amaçladıklarını belirterek, “Festivalimiz dolu dolu geçecek. Tüm halkımızı etkinliklere bekliyoruz” dedi.

Çorum Sıklık Tabiat parkına 200 keklik salındı
Çorum’da yaban hayvanı popülasyonu artırmak amacıyla Sıklık Tabiat Parkı’na 200 keklik salındı.

Çorum’da Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı 
Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Satranç Federasyonu’nun ev sahipliğinde hayata geçen 

dünyanın en prestijli turnuvalarından 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı Çorum’da başladı.

40 ülkeden 51 takım ve 235 
sporcunun katıldığı turnuva 6 
Kasım’da sona erecek. 
Anitta Otel’de gerçekleşen tur-
nuvanın açılışına Vali Mustafa 
Çiftçi, Millet Vekilleri Erol Ka-
vuncu,Tufan Köse, Garnizon 
Komutanı Albay Çetin Öcal, 
Belediye Başkanımız Dr.Halil 
İbrahim Aşgın, Hitit Üniver-
sitesi Rektörü Prof.Dr.Ali 
Osman Öztürk, İl Jandarma 
Komutanı İlhan Uzunoğlu, 
Emniyet Müdürü Mehmet 
Gülser, FiDE Teknik Temsil-
cisi Vadim Tsypin, Türkiye 
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız 
Tulay, Türkiye Satranç Federasyonu 

As Başkanı hmeşehrimiz Fatih Maden, 
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, 
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü 

Haşim Eğer,ÇESOB Başkanı 
Recep Gür ve sporcular katıldı.

Programda açış konuşması 
yapan Çorum Belediye Başkanı 
Dr.Halil İbrahim Aşgın, 
Çorum’un sevginin,kardeşliğin 
ve barışın merkezi olduğu gibi 
sporunda ve satranç sporunun 
da merkezi olduğunu belirterek 
bu olimpiyatların şehrimize 
kazandırılmasından dolayı 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.Kadeş Barış Ant-
laşması’nın yapıldığı bir yerde 
yeryüzünün tüm çocukları bu-

rada buluşturduğumuz için mutluluk 
duyuyoruz.” dedi.
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Amasya Valisi Dr. Osman 
Varol, Amasya Müzesi’nde 
teşhir edilmesi için insiyatif 

aldıkları mozaiğin hazırlık çalışma-
larını yerinde inceledi.
2013 yılında Yavru köyü yakın-
larında yapılan arkeolojik kazılar 
sonucu bulunan elma ağacı ve keklik 
figürlü mozaik, misket elmasıyla 
ünlü şehirde heyecan oluşturmuştu. 
Amasya Müze Müdürlüğü deposuna 
kaldırılması sonrası sergilenmesi 
için insiyatif aldıkları mozaiğin 
konuşlandırılacağı alandaki çalış-
mayla ilgili İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Bilal Eken ve Müze Müdürü 
Celal Özdemir’den bilgiler alan Vali 
Varol, tarihi şehrin sembollerinden 
biri olacak mozaiğin yeniden hayat 
bulmasıyla önemli ölçüde ziyaretçi 
kitlesi çekeceğine inandığını belirtti.

Amasya Valiliği 
Proje Koordinasyon 
Merkezinin koor-

dinasyonunda Amasya’nın 
zengin mutfak kültürünün 
araştırılmasına yönelik bir 
dizi çalışmayı kapsayan 
‘Geleneksel Lezzetleri 
Arıyoruz Projesi’nin 
tanıtım toplantısı Vali 
Dr. Osman Varol’un 
katılımıyla gerçekleştirildi.
Büyük Amasya Oteli’nde 
düzenlenen toplantı-
da Proje Koordinasyon 
Merkezi Koordinatörü 
Dildar Çetin Hatipoğlu çalışmalar 
ve gerçekleştirilmesi planlanan panel 

hakkında sunum yaptı.
Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, 

diğer yetkililer ve turizmcilerin de yer 
aldığı toplantının sonunda katılımcılara 
yöresel yemeklerden ikram edildi. Sinop İlçelerindeki tarihi ve kültürel 

mirasları, yapılan özel tasarımlarla zi-
yaretçilerin beğenisine sunulacak. Sin-

op’tan gelen işletmeler İstanbul’da yaşayan 
hemşerilerini, hazırladığı birbirinden güzel 
Sinop’a özgü ürünlerle buluşturdu.
Sinop Valiliği Koordinesinde, Sinop 
Dernekler Federasyonu (SİNDEF) ve 
Sinop Yardımlaşma Derneği (SİYAD) 
ortaklığıyla çalışmaları yürütülen Sinop 

Tanıtım Günleri için, SİNDEF Genel 
Başkanı Hasan Dalkıran ve SİYAD 
Genel Başkanı Mehmet Kuru tarafın-
dan y apılan ortak açıklamada, “Değerli 
hemşehrilerimizi, tüm Sinop halkını, 
doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz 
topraklarda bir araya getirmeyi,  hasret 
gidermeyi,  sohbet etmeyi, kültürümüzü 
yaşamayı,  birlik ve kardeşliğimizi pe-
kiştirmeyi hedefledik.” Denildi.

Elmalı mozaik Amasya’nın 
sembollerinden olacak

Misket elmasıyla ünlü Amasya’nın sembollerinden biri olacak 1800 yıllık elma figürlü mozaiğin yakında sergilenmesine başlanacak.

3002 Yıllık Yarışma 
Festival Oluyor

2018 yılında Sinop’ta yapılan Lakerda Yarışmasının çok 
büyük ilgi görmesi üzerine, Sinop Kültür ve Turizm Derneği 

bu yıl etkinliği   Lakerda Festivali olarak düzenleme kararı aldı.

Sinop Kültür ve 
Turizm Derneği 
Başkanı Ahmet 

Çobanoğlu,  Lakerda Fes-
tivali’nin 15-17 Kasım 
tarihleri arasında Sinop 
Eski Buzhanesi ile İskele 
Meydanında gerçekleştir-
ileceğini söyledi. Festival 
hakkında bir açıklama 
yapan Çobanoğlu , 
açıklamasında şu ifadel-
ere yer verdi. “Sinop bir 
balık ve deniz şehridir. 
Doğal limanı sayesinde 
Karadeniz sahillerindeki 
diğer tüm şehirlere göre 
avantajlı konumdadır. 
Bu konumu sayesinde 
MÖ 3000’lere varan 
tarihsel bir mirası da vardır.

3002. LAKERDA YARIŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sinop’ta yapılan kazılardaki bulun-
tular ışığında, Antik Dönemlerde 
anforalarda taşınan tuzlu balığa ve 
kurutulmuş balığa rastlanmıştır. 
Sinop’taki killi toprakla yapılan 
anforaların varlığı ve ticari kullanımı 
zaten tarihi kayıtlarda mevcuttur. 
Son yapılan kazılarda MÖ 1000 
yıllarına ait tuzlu balık kapları 
bulunmuştur. Buna istinaden geçen 
sene yapılan yarışmayı 3001. Lakerda 
Yarışması olarak düzenleyen dernek 
bu sene festival kapsamında 3002. 
Lakerda Yarışması da gerçekleştir-
ilecek. Lakerda Yarışması dışında 

festival kapsamında deniz ürünleri 
satış standları, Lakerda/Ağ Örme / 
Oltacılık / seramik ve Tekne Model 
atölyeleri, Balık Avlama, Karikatür 
ve Fotoğraf Sergileri, Balıkçılık 
ve Turizm Konulu Paneller ve 
Söyleşiler, Çocuk Gösterileri, Sokak 
Müzikleri ve Fuat Saka Konseri de 
yer alacak.Katılımcıların güzel bir 
hafta sonu geçirebileceği festival 
15-17 Kasım tarihleri arasında Sinop 
Eski Buzhanesi ile İskele Meydanın-
da gerçekleştirilecek.”  Çobanoğlu, 
Ödüllü Lakerda Yarışmasına katıla-
cakların başvurularını sinoplak-
erdafestivali.com web adresinden 
yapabileceklerini,  festival haberlerini 
@sinoplakerdafest instagram ve face-
book sayfalarından takip edebilece-
klerini sözlerine ekledi.

Beylerbeyi sarayı yeniden inşa Edilecek
Amasya Valisi Dr. Osman  Varol, Osmanlı Devleti döneminde şehzadelerin şeh-
ri yönettikleri Beyler Sarayı’nın yeniden inşa edilmesini  planladıklarını söyledi.

Vali Dr. Osman Varol, Saraydüzü 
Mevkisinde bulunan Şehzadeler 
Anıtı’nı beraberindeki protokol 

üyeleriyle birlikte inceleyerek bilgi aldı.
Saraydüzü Mevkisinde bulunan Şehza-
deler Anıtı’nı beraberindeki protokol 
üyeleriyle birlikte inceleyerek bilgi 
alan Vali Dr. Osman Varol, Osman-
lı Devleti döneminde şehzadelerin 
şehri yönettikleri Beyler Sarayı’nın da 
yeniden inşa edilmesini planladıklarını 
ifade etti.
Vali Varol, beraberindeki Amasya Mil-
letvekili Hasan Çilez, Tugay Komutanı 
Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı ve daire amirleri-
yle birlikte Şehzadeler Anıtı’nın 
tarihçesi hakkında Amasya Müzesi 
Müdürü Celal Özdemir’den bilgi aldı.

Amasya’da “Geleneksel lezzetler Projesi
Amasya’nın mutfak kültürünün araştırılmasına yönelik çalışmaları kap-

sayan ‘Geleneksel Lezzetleri Arıyoruz Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Sinoplular’dan gövde 
gösterisi gibi tanıtım
Huzur kenti Sinop’un tarih, kültür ve yöresel ürünler-
inin tanıtımının yapılacağı Sinop Tanıtım Günleri’nin 
6.’sı 31 Ekim günü İstanbul Yenikapı’da başladı.

Sinop Valisi Köksal Şakalar’dan 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ziyaret

Sinop valisi  Köksal Şakalar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
 25.10.2019 Cuma günü sabah mesaisine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 
başlayan Vali Köksal Şakalar,  ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun’dan Kuru-
mun Çalışmaları ve faaliyetleri  hakkında bilgiler aldıktan sonra işlerinde kolaylıklar diledi.

“Sinop’ta turizmde ciddi bir daralma var”
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop’ta turizmde ciddi bir daralma olduğunu söyledi.

Sinop’un turizmini değerlendiren Çobanoğ-
lu, “İç turizmde ciddi bir daralma olduğunu 
düşünüyorum. Sinop turizm potansiyelini 

kullanamıyor. Dolayısıyla bir daralma olduğunu 
düşünüyorum. Ama sadece daralma değil, kalite 
eksikliği de olduğunu düşünüyorum. Bu da gelen 
eski turistlerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum. 
2011-2015 tarihleri arasındaki turistlerimizin 
büyük bölümünü kaybettiğimizi düşünüyorum. 
Çünkü gelen turist niteliği onu gösteriyor. Daha 
yeni turistler var Sinop’a gelen. Ama bunlar 
da Sinop’un karakterine uymayan nitelikte 
turistler. Sinop’un doğasını, denizini ve sosyal 
hayatını tam olarak benimsemeyen ve bunu 
tüketemeyen insanlar çoğunluğu. Dolayısıy-
la burada bir sıkıntı var. İç pazarda ciddi bir 
tanıtım kampanyasına ihtiyacımız var. Daha 
yeni turist çekebilecek nitelikte tanıtımlara 
ihtiyacımız var” dedi.



Şaban Kalesi ve çevresinin, tabiat parkı olarak 
gelecek yıldan itibaren yöre turizmine hizmet et-
mesi hedefleniyor. Güce ilçesi sınırları içinde yer 
alan ve görünümü kaleyi andırdığı için “Şaban 
Kalesi” olarak adlandırılan bölge, Tarım ve Or-
man Bakanlığınca bu yıl tabiat parkı ilan edildi.

Kararın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Müdürlüğü, Harşit Vadisi’nde Ruslarla mü-
cadelede en önemli cephelerden biri olan ve 
bugüne kadar 17 şehit mezarının tespit edildiği 
bölgede çalışmalara başladı.

Siperlerin ve şehit mezarlarının düzenlenmesinin 
yanı sıra yürüyüş yolları, seyir terasları, şehitlik 
anıtı ve cephede yaşananların anlatıldığı ziyaret 
merkezinin yapılacağı tabiat parkındaki çalışma-
ların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.
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Şehrin akademisyenleri, sosyologları, 
mimarları, sanatkâr ve zanaatkârları ile 
birlikte kültür ve sanatta ortak bir akıl 
oluşturmak adına bu çalıştay Giresun 
adına büyük önem taşıyor.

Giresun’da Kültür ve Sanat adına düzen-
lenen çalıştayın konu başlıkları arasında 
“Şehir ve Sanat, Şehir Mimari ve Kültür, 
Gelenek Sanat ve Zanaat ile Kültür 
Stratejileri” yer aldı. 4 ayrı grup halinde 
düzenlenen çalıştay da katılımcılar kendi 
alanlarında bilgi ve birikimlerini masaya 
yatırarak karşılıklı fikir alış verişinde 
bulundular.

Düzenlenen bu çalıştay sonunda şehrimi-
zin kültür, sanat, gelenek, görenek, mima-
ri, turizm, tarih ve yapılaşma gibi konuları 
üzerine bazı çalışmalar yapılacak.

GİRESUN’DA 1.KÜLTÜR 
VE SANAT ÇALIŞTAYI 

Giresun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şehrin kültür ve sanatı adına ilk kez bir çalıştay düzenlendi.

GİRESUN BELEDİYESİ 
ETNOSPOR FESTİVALİ’NDE
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 

organize edilen Etnospor Kültür Festivali, 
3-6 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 
festivale, Giresun Belediye 
Konservatuvarı Halk Oyunları 

Topluluğu da katıldı. Bir milyon 
ziyaretçiyi ağırlayan festival, azim, 
kararlılık ve mücadelenin vurgulandı-
ğı “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” 
sloganıyla yapıldı.

Festivale geleneksel okçuluk, yağlı 
güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, 
aba güreşi, mas güreşi, mangala, 
aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı 
okçuluk ve pato olmak üzere 12 
geleneksel spor dalında bine yakın 
sporcu katıldı. Belediye Konserva-
tuvarı Halk Oyunları Topluluğu 
sergilemiş oldukları halk oyunu 
gösterileri ile katılımcılardan büyük 
beğeni topladı. 

Festival alanına kurulan Giresun 
Belediyesi Yörük çadırını çok sayıda 
vatandaş ziyaret etti. Gelen ziya-
retçilere çadır içerisinde Giresun 

Kalite Fındık ikram edilirken Giresun 
tanıtım kitapçığı ve broşürler de dağı-
tıldı. Ayrıca çadır içerisinde yöremizi 
temsili çeşitli materyaller bulunur-
ken, Giresun fotoğraflarından oluşan 
küçük birde fotoğraf sergisi yer aldı.

“Şaban Kalesi” tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
Giresun’un Güce ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Harşit Vadisi’nde Ruslarla mücadelede en önemli 

cephelerden biri olan Şaban Kalesi ve çevresi, tabiat parkı olarak yöre turizminin hizmetine sunulacak.



Program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Tokatlı İş Adamları ve Bürokrat-

ları Derneği Başkanı Ceyhun Beken’in 
açılış konuşmasının ardından Tokatlı 
İş Adamları ve Bürokratları Derneği 
Başkan Yardımcıları Ahmet Pelit ve 
Mustafa Artuç konuşma yaptı.

Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt 
ve Kadim Durmaz’ın konuşmalarının 
ardından  OKA Tokat Temsilcisi 
Mehlika Dicle ‘Tokat Yatırım Ortamı 
Sunumu’ gerçekleştirdi.

Çalıştayın düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür eden Tokat Va-
lisi  Dr. Ozan Balcı, “Tokat’ın imarına, 
ihyasına ve gelişmesine hep beraber 

katkı sağlayacağız.” dedi.

Çalıştay programına Vali Dr. Ozan Bal-
cı, Devlet eski Bakanı Metin Gürdere, 
Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. 
Recai Akyel, Tokat eski Valisi Ayhan 

Nasuhbeyoğlu, Tokat Milletvekilleri 
Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Kadim 
Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Tur-
han,  protokol mensupları ve Tokatlı 
bürokratlar ve iş insanları katıldı.
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Kitap Günleri etkinliği 
kapsamında 50 yazar 
okuyucuları ile buluşa-

cak. Kitap Günleri etkinliğinin 
bu yılki teması ise “Bosna 
Hersek Türkiye Kardeşliği” 
oldu.

Saygı duruşu ve müteakiben 
İstiklal Marşının okunması ile 
başlayan programda 3. Tokat 
Belediyesi Kitap Günleri’ne ev 
sahipliği yapan Tokat Belediye 
Başkanı Av. Eyüp Eroğlu açılış 
konuşmasında,

 kitap fuarına ilişkin bilgiler 
verdi. Eroğlu, “Bu kitap fuarı  9 
gün boyunca bütün Tokat’ımızı 
saracak. Biz her yıl bu kitap 
günlerini bir kardeş ülkeyle bir-
likte yapmayı da hedef koymuş-
tuk. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan 
anısına idi, bu yıl ise Bosna 
Hersek anısına. Buradan bilge 
Kral Aliya İzzetbegoviç’i bir kez 
daha rahmet ve minnetle anı-
yorum. Dokuz gün boyunca 50 
yazarımız, söyleşiler, konferans-
lar yapacak, Tokat hem kitaba 
hem de okumaya doyacak.  
Üçüncüsünü yaptığımız kitap 
gününde bizleri cesaretlendiren 
bizlere katkı sağlayan değerli 
Valimize teşekkür ediyorum, 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze, 
Kent Konseyimize ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. İnanıyorum ki dokuz gün 
boyunca çok güzel bir kitap 
günleri geçireceğiz.” dedi.

‘Bir Zamanlar Selçuklu’ adlı sergide Anadolu Selçuk-
lu döneminde yaşamış sultan, hanım sultan, bani, 
ilim ve bilim insanlarının şahsiyetlerini anlatan 
kitre heykeller, yaşantılarını anlatan menkıbe tasviri 
yağlı boya tablolar, dönemin replika keçe başlıkları 
ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış 
olduğu Selçuklu kostümleri yer alıyor. Yaklaşık 200 
eserin sergilendiği 4 gün süren  sergi, 22 Ekim 2019 
tarihinde sona erdi.
Açılışa Vali Dr. Ozan Balcı, Anayasa Mahkeme 
Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Tokat eski Valisi Ayhan 
Nasuhbeyoğlu, Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, 
Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit 
Ahmet Arslan, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tokatlı İş İnsanları ve Bürokratlar 

Tokat İçin Buluştu
Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokatlı Bürokratlar ve İşadamları Derneği ‘Tokat-
lı İş Adamları ve Bürokratlar Tokat İçin Buluşuyor’ sloganıyla çalıştay düzenlendi.

Yeni havaalanının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı
Tokat’taki yeni havaalanı inşaatının yüzde 65’lik kısmının tamamlandığı bildiridi.

Tokat’ta mevcut havaalanının 
büyük gövdeli uçakların 
inişine elverişli olmaması 

nedeniyle yapımına başlanan yeni 
havaalanı inşaatı devam ediyor. 
Yaklaşık 115 milyon TL’ye ihale 
edilen yeni alandaki pist, apron 
ve taksi yolu yapım çalışmaları, 
çift vardiya halinde sürdürülüyor. 
Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan 
yeni havaalanının 2020 yılının Ha-
ziran ayında bitirilmesi hedefleni-
yor. Yeni Tokat Havaalanı’nın ulus-
lararası nitelikte olacağı belirtildi.

Tokat’ta, İlber Ortaylı izdihamı
Tokat’ta, İlber Ortaylı izdihamıTOKAT’ta bu yıl 3’ün-

cüsü düzenlenen Tokat Kitap Günleri etkinlikleri kap-
samında kentte söyleşi düzenleyen Prof. Dr. İlber 
Ortaylı’yı görmek isteyenler izdihama neden oldu.

Tokat Belediyesi tarafından 
organize edilen ‘Tokat Kitap 
Günleri için kentte gelen 

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı 
konferans salonunda söyle-
şi düzenledi. 

Söyleşinin yapılacağı 
konferans salonu 
dolarken, Ortaylı’yı 
görmek isteyen se-
venleri dışarıda uzun 
kuyruklar oluşturdu. 
Söyleşi için konfe-
rans salonuna 
gelen Tokat 
Valisi Ozan 
Balcı, Tokat 
Belediye 
Başkanı 
Eyüp Eroğ-
lu ve Prof. 
Dr. İlber 
Ortaylı 
vatan-

daşların yoğunluğu nedeniyle Tokat 
İl Genel Meclis Başkanlığı’ndan 
salona giriş yaptı. Salon girişi önünde 
bekleyen kalabalığı polis ekiplerinin 
yardımıyla dışarıya çıkan Ortaylı, 
bahar ayında tekrar Tokat’ta gelece-

ğini söyledi. Prof.Dr. Ortaylı ve il 
protokolü söyleşinin yapılacağı 

alana güçlükle geçti.

Prof.Dr. Ortaylı salon-
da ‘Milli Mücadelenin 

100’üncü Yılı’ konulu 
söyleşiyi gerçekleş-

tirdi.  Ortaylı, 
milli mü-

cadele dö-
neminde 
yaşanan-
lar ile 
ilgili 
tarihi 
süreci, 
seyirciler 
ile pay-
laştı.

Tokat’ta “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi 
Tokat’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akade-
misinin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi açıldı.

3. TOKAT KİTAP GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tokat Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde Tokat Valiliği, Tokat Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Tokat Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen ve 28 Eylül – 06 Ekim tarihleri 
arasında devam edecek olan ‘3. Tokat Kitap Günleri’ kapılarını kitapseverlere açtı. 



İlçenin Kahin Tepe mevkisinde 
geçen yıl başlayan kazı çalışma-
ları, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kastamonu Müze Müdürlüğü başkan-

lığında gerçekleştiriliyor.
Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi 

Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin 
danışmanlık yapıyor.Bu yılki 
çalışmaların da sona ermek üzere 
olduğu kazıya farklı üniversitel-
erden 19 öğrenci ile akademisy-
enler katılıyor.

Buluntuların Karadeniz Bölge-
si açısından önem taşıdığına 
dikkati çeken ve bölgede iki 
ayrı dönemde yerleşim old-
uğunu belirten Ayengin, “Erken 
tunç çağına tarihlendirilen bir 
yerleşim var. Bu alanda adak 
çukurlarını görüyoruz. Bunların 
altında ise Akeramik (seramiksiz) 
Neolitik dönemle tarihlendirilen 
yuvarlak plan tespit ettik. Çukur, 
Akeramik Neolitik dönemin tipik 
yapısı.
 
Karadeniz Bölgesi’nde bugüne 
kadar bulunan en eski yerleşim 
yeri. Günümüzden 12 bin yıl 
önceki ilk yerleşimlerden biri ol-

ması açısından çok önemli. Dönemine 
ait diğer yerleşim yerleri ile eserlerde 
benzerlik fazla.” 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

812 çeşit yemeğiyle gastronomi alanının en önem-
li kentlerinin başında gelen Kastamonu, yöresel 
ürünlerine ve lezzetlerine coğrafi işaret belgesi 
almaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu 

Valiliği koordinesinde Kastamonu Belediye 
Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar 
kapsamında yaklaşık 400 yıllık bir tarihe 
sahip olan Kastamonu simidi diğer adıyla 
kazan simidi, coğrafi işaret belgesi aldı.

Kentte her gün yaklaşık 10 bin adet 
Kastamonu simidi üretiliyor
Kastamonu simidi, diğer yörelerden farklı 
olarak böreklik un ile mayalanıp yoğrulduk-
tan sonra hamur, simit halkası haline 
getiriliyor ve 10 dakika dinlendiriliyor. Bu 
hamur, daha sonra içinde elma pekmezi 
şurubunun kaynadığı kazanda suda 
haşlanıyor. Daha sonra fırınlanarak simit 
hazır hale getiriliyor. Kazan simidi olarak 
da adlandırılan Kastamonu simidinde çoğu 
yörelerde olduğu gibi susam kullanılmıyor. 

Kentte her gün yaklaşık 10 bin adet üretilen 
Kastamonu simidi, her hafta sonu İstanbul’a semt 
pazarlarına gönderiliyor.

Kastamonu Araç’ta 
Heyecanlandıran keşif
Kastamonu’nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında, Akera-
mik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu.

Karabük’te “Bebek 
Kütüphaneleri Çalıştayı” 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye’deki bebek kütüphanelerinin 
sayısını artırmak, eğitim modelleri, kurumlararası iş birliği, materyal 
seçimi ile aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele al-
mak üzere düzenlenen “Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı”  düzenlendi.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen “Bebek 
Kütüphaneleri Çalıştayı” açılış 

törenine Vali Fuat Gürel, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi 
Turşucu, KBÜ Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı 
Dr. Fatih Ürkmezer, KARDEMİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Güleç, ilgili kamu kurum ve kuruluş 
müdürleri, sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri, öğrenciler, 

kütüphaneciler ve konunun uzman-
ları katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından 
Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphane-
sinde oluşturulan Bebek Kütüphane-
sini ziyaret ederek miniklere Masal 
Evinde masal okuyan Vali Gürel daha 
sonra KBÜ Çocuk Gelişimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz 
Ceylan ve Kütüphane Müdürü Hülya 
Özgün’den Bebek Kütüphanesi hak-
kında bilgiler aldı. 

400 yıllık Kastamonu simidi, 
coğrafi işaret belgesi aldı

Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden biri olan ve yaklaşık 400 yıllık 
bir tarihe sahip olan Kastamonu simidi, coğrafi işaret belgesi aldı.

Karabük’te 3. Safran Festivali 
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen, UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasın-

da bulunan Safranbolu’da  bu yıl 3. Safran Festivali düzenlendi.

Eski Çarşı meydanında düzenlenen açılış 
törenine Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili 
Dr.Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kay-

makamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü 
Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçe 
protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş Adamı Şefik 
Dizdar ile vatandaşlar katıldı.

Karabük Valisi Fuat i Gürel, “Şehrimizde belki 500 
kilodan daha fazla Safran kullanılıyor buda başka 
ülkelerden ilimize, şehrimize gelen ürünlerden 
elde ediliyor. Safranbolu’daki safran bitkisi belki de 
dünyanın en değerli Safran bitkilerinden bir tanesi, 
kalite olarak en değerlisi, fakat meşakatli bir bitki. 
 Safran aynı zamanda Safranbolu demek, böyle bir 
değerli kentin atalarımızdan bize bırakılan, geçmiş 

ve günümüz yöneticileri vasıtasıyla geleceğe taşınan 
bu şehrin, Safran bitkisiyle taçlandırılması gerekir, 
bu bitkinin hiçbir zaman unutulmaması gerekir. 
Arkadaşlarımızın gayretli bir şekilde bu işe gönül 
verdiğini biliyorum ama belki çiftçilerimizle olan 
iletişimimizi biraz daha artırıp bu bitkinin biraz daha 
attırılması, yaygınlaştırılması gerekir.”diye konuştu.



Bu yıl 20.si gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk 
olarak ev sahipliği yaptığı Bahçeşehir Üniver-
sitesi’nin organizasyonunda, Güney Florida  

Üniversitesi ve ANAHEİ  tarafından desteklenen 
ve 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında 3 gün süren 
Uluslararası konferansa KATİD Başkanı Murat 
Toktaş da Konuşmacı olarak davet edildi.
Dünyaca tanınmış ve alanlarında kariyer yapmış 72 
ekonomist, turizmci, bilim insanı ve gastronomların 
konuşmacı olarak katıldığı konferansta Türkiye’de 
turizmin önündeki Makro sorunlar konuşuldu. 
KATİD Başkanı Murat Toktaş Konferansta yaptığı 
sunumda Turizmin makro sorunları ve çözüm öner-
ilerini anlattı.

İşte Murat Toktaş’ın konuşması:

SÜRDÜRÜLEBİLİR CİDDİ BİR TURİZM 
POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR
Öncelikle sektör olarak sürdürülebilir bir turizm 
politikasına ihtiyacımız var. 
Ne yazık ki şimdiye kadar 
sürdürülebilir bir turizm 
politikamız olmadı. Bu durum 
bize çok şey kaybettirdiği 
gibi ufak krizlerden ciddi 
etkilenmemize ve rüzgara 
göre savrulmamıza neden 
oldu. Bir karmaşa halinde 
herkesin sektörü bir tarafa 
çekmeye çalıştığı ortamlarda 
sağlıklı ilerlememiz mümkün 
olmuyor. Sürdürülebilir bir turizm politikası bize 
hız katacaktır. Ortak hareket etme kültürümüzün 
oluşması gerekiyor.
Kamu, STK ve turizm paydaşları bir çatı altında 
toplanıp Şehirlerden bölgelere, bölgelerden ülkeye, 
Bu yapı içinde ortak akılla sektörü yönetmemiz 
gerekiyor. STK lar ve sektör turizm çalışmalarının 
içinde daha fazla yer almalı görüş ve önerileri dik-
kate alınmalı.

YETİŞMİŞ PERSONELE İHTİYACIMIZ VAR
Şuan enerjimizi, maddi imkanlarımızı ve en önem-
lisi de zamanımızı randımanlı kullanamıyoruz. 
İnsan kaynağı sektörün en büyük sorunlarının 
başında geliyor. İşletmeleri yaşatabilmemiz için ye-
tişmiş personele ihtiyacımız var. Bu konuda büyük 
sıkıntımız var.

ÖĞRENCİLERİN PRATİĞE İHTİYACI VAR
Lise ve üniversite ders müfredatlarında eksiklikler 
çok. Bunların güncellenmesi günümüz şartları-
na uyarlanması önem arz ediyor. Örneğin: Hala 
havlu katlamayı yada kullanılmayan bazı medotları 
öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. Bunun bir faydası 
olmadığı gibi pratikte de karşılığı yok. Öğrencilerin te-
oriden çok pratiğe ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız.  
Ne yazık ki turizm meslek olarak görülmediği gibi 
birde çalışanlar işletmelerde değer görmeyince gençle-
rde sektöre çok az ilgi gösteriyor. 

MESLEK YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI
Durum böyle olunca turizm sektörü diğer sektörlere 
geçiş konumundan ileriye gidemiyor. Bu nedenle 
meslek yasasının bir an önce çıkması mesleği değerli 
hale getirecektir. Örneğin sık sık Üniversitelere 
konuşmalara gidiyorum öğrencilere sorduğumda 4/3 
ü istemeden burada olduklarını söylüyor. Bu çok 
üzücü.2023 turizm strateji planında 75 milyon turist 

hedefi konuldu. Fakat turizm strateji planında insan 
kaynağının iyileştirilmesi ile ilgili bir planlama yoktu. 
Biz bu hedefe kimlerle ulaşacağız?
Emek yoğun bir sektör olduğumuzu unutmadan 
planlarımız yapmalıyız. Son dönemlerde ülkem-
izde Arz talep dengesi çok fazla bozuldu. Bu durum 
fiyatlara yansıdığı için bazı bölgelerde ciddi sıkıntılar 
yaşanıyor. Bunun önüne geçilmeli. En iyi olduğumuz 
2014 yılındaki turist sayısının %10 üstüne çıkmış. 
Tesis sayısı ise %27 artmış. 

DOĞRU YERE, DOĞRU KONSEPTE 
YATIRIM YAPILMALI
Bu nedenle yatırımların kontrol altına alınması çok 
önemli. Doğru yere, doğru konsepte yatırım yapılmalı 
bu konu teşvik edilmeli. Bunun için Yatırımcının 
bilinçlendirilmesi gerekiyor. Her yapılan otelin iş yap-

mayacağı bilinmeli.  Marifet otel açmakta 
değil. Öncelikle yatırım öncesi Fizibilite 
çalışmasının yapılması teşvik edilmeli. 

TEŞVİKLER KENDİNİ 
YENİLEYECEK 
TESİSLERE VERİLMELİ
Tesislerin doğru pazarlama yerine fiyat 
rekabet yapmaları ülkeyi ve bulunduk-
ları bölgeleri ciddi bir şekilde sıkıntıya 
sokuyor. Fiyatla değil hizmetle, ürün 
çeşitliliği ile yapılacak rekabet bize 
kazanç sağlayacaktır.  Bu konuda hem 
yatırımcı hem yöneticiler yönlendirilme-
li. Teşvikler yeni tesislere değil kendini 
yenileyecek tesislere verilmeli var olan 
tesislerin yenilenmesi sağlanmalı. Yoksa 
yavaş yavaş yaşlanan tesislerimiz ileride 
sektörün önündeki en büyük sorunlar-
dan biri olacaktır. Ülkeye yük olmaması 

için bunların ekonomik 
değerinin kaybolmaması 
gerekiyor.

ÜLKE VE DESTİNASYON 
PAZARLAMASI ÇOK ZAYIF
Dar bir Pazar aralığına 
sıkışmış durumdayız. Pa-
zar çeşitliliğini arttırmamız 
gerekiyor. Şuan büyük 2-3 
pazarla yolumuza devam 

emek bizim için çok büyük bir risk. Bir 
kültüre, doğaya yada herhangi bir değere 
sahip olmayan ülkeler hayali efsaneleri 
pazarlarken biz ne yazık ki var olan 
değerlerimiz pazarlayamıyoruz. Burada da ülke olarak 
sürdürülebilir bir pazarlama politikasına ihtiyacımız 
var.

DOĞU KARADENİZ’İN KENDİSİNE 
YENİ PAZARLAR YARATMASI LAZIM
Antalya’nın Rus ve Alman turistin yanına yeni büyük 
pazarlar eklemesi gerekiyor. Egenin en büyük pazarı 
sadece İngiltere olmamalı, İstanbul ve doğu Karad-
eniz’in de kendisine körfez pazarı hariç yeni pazarlar 
yaratması gerekiyor.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILMALI
Bunun içinde turizm çeşitliliğini arttırmamız gereki-

yor. Kum, güneş, deniz dışında katma değeri yüksek 
birçok alternatifimiz var. Bunlarla bütçeli turistlere 
ulaşmamız ve gelenlere yeni deneyimler kazandır-
mamız gerekiyor. 

KENDİ MÜŞTERİMİZİ KENDİMİZ BULMALIYIZ
Yani turizmde yerli uluslararası markalara ihti-
yacımız var. Doğru istatistikler tutmadığımız ve 
sağlıklı veri tabanımız olmadığı için ileriye dönük 
planlama ve strateji üretmekte zorlanıyoruz. 
Sonuç olarak tek yapılması gereken irade konul-
malı söylemden eyleme geçilmeli. Bu ikisini 
yapabilirsek her şey yoluna girecek ve Türkiye de 
turizmden alması gereken payı alır. Ama daha 
fazla geç kalmadan“

14 HABER

Murat Toktaş, GLOBE 2019’da konuştu
Türkiye’de Turizmin gelişmesinin önündeki makro sorunlar GLOBE 2019 Global Konferans On Business And Economics (Küresel İşletme ve Ekonomi) konferansında konuşuldu.
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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!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünce Artvin’deki Hatila Vadisi Milli 
Parkı’nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye’nin en 

yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İtalya’nın Milano kentinde, 21-23 Haziran’da gerçek-
leştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda “sakin 
şehir” unvanı almasının ardından tanınırlığı artan 

Artvin’in Şavşat ilçesini sezonda 45 bin kişi ziyaret etti.

Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan 
Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10’uncu 
yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi 
mekanları da bulunan Şavşat, sonbaharda yeşilin 
onlarca tonunun yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve 
kahverengi renkleriyle adeta yağlıboya tabloları andırı-

yor. Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, ilçe nüfusunun 
Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistler-
le 5-6 kat artarak 80-100 binlere çıktığını söyledi.

Göktaş, “Şavşat Karagöl’e bazı dönemlerde yaklaşık 2 
bin, 2 bin 500 araç girişi sağlandı. Ramazan ve Kurban 
Bayramı tatillerinde ise yurt içi ve yurt dışından 40-45 
bin ziyaretçimiz Karagöl’ü ve ilçemizi ziyaret etti. 
Şavşat’ta hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Sonbahar 
manzaralarımız büyüleyici. Bu tarihlerde yurt içi ve 
yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin en yüksek cam seyir 
terasına çıkmak cesaret istiyor

Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli 
Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ekim ayı 
itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.29 bin 

kişi 

ziyaret 

etti

Gürcistan’da geçen yıl düzen-
lenen klasik müzik festivaline 
katılan 12 öğrenci, başarılı 

performanslarından dolayı İtalya’dan 
davet aldı.Eğitimlerini her gün düzenli 
sürdüren 9-17 yaş aralığındaki öğren-
ciler, İtalya’nın Pesaro kentinde 9-12 
Eylül’de gerçekleştirilen Viva Rossini 
Klasik Müzik Festivali’nde hünerlerini 
sergiledi.
Burada da beğeni toplayan öğrenciler-
den 6’sı, gelecek yıl Fransa’da gerçek-
leştirilecek festivale davet edildi.
Türkiye ve Artvin’i Fransa’da temsil 

edecek olmanın gururunu yaşayan 
öğrenciler, Artvin Gençlik Merkezi’n-
de piyano eğitmeni Tamara Çelik 
öncülüğünde her gün en az 2 saat 
çalışıyor. Artvin Gençlik Merkezi’nde 10 
yıl önce 5 öğrenciyle piyano derslerine 
başladıklarını belirten Çelik, “Şimdi 
yaklaşık 102 öğrencim var. Yarışmalara 
katılıyoruz, bu bizim daha profesyonel 
çalışmamızı sağlıyor.” dedi.
Tamara Çelik, çocukların oldukça ba-
şarılı olduğunu ifade ederek, Türkiye’yi 
ve Artvin’i Fransa’da başarıyla temsil 
ettiklerini kaydetti.

Artvin Gençlik Merkezi’nde piyano eğitimi alan ve Gürcistan 
ile İtalya’daki festivallere katılma başarısı gösteren öğrenciler, 
Türkiye’yi gelecek yıl Fransa’da temsil etmeye hazırlanıyor.

Artvinli genç piyanistler 
Fransa’ya hazırlanıyor

Türkiye’nin 17 sakin şehrinden biri “Şavşat” 



SİPARİŞ VERMEK ARTIK 
ÇOK DAHA KOLAY VE HIZLI!

GASTRO

ARTIK ONLINE SİPARİŞ
HİZMETİNİZDE!

metrogastroservis.com

Detaylı bilgi için:

Müşteri Destek Hattı: 
444 50 40metrogastroservis.com Müşteri Temsilciniz

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

Günün her saatinde sipariş verebilirsiniz.

Geçmiş siparişlerinize anında 
ulaşabilir, sonraki siparişlerinizi kolayca 
oluşturabilirsiniz.

Metro Gastro Servis’in tüm ürün listesini 
görebilirsiniz.

Kolay ara yüz ile siparişinizi hızlıca 
oluşturabilirsiniz.

Sipariş durumunuzu anlık takip edebilirsiniz.

İstediğiniz ürünü listeden anında 
arayabilirsiniz.

Sistemi nasıl 
kullanacağınızı anlatan 
videomuza QR kodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.


