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Trabzon’da 
Turizme Yeni Yol Haritası

Trabzon’da, Vali İsmail Ustaoğlu başkan-
lığında bir araya gelen sektörle ilgili kurum 
ve kuruluş yöneticilerinin de katıldığı Turizm 

Değrlendirme Toplantısı düzenlendi. 6’da

TÜRSAB’da 2. Firuz Bağlıkaya Dönemi
TÜRSAB’ın 24. Olağan genel 

kurulu sonuçlandı. Başkan Firuz 
Bağlıkaya ve listesi oyların Yüzde 
63’ünü alarak başkan seçildi. 3’te

Aynalı Mağara 
Restore ediliyor

Amasya Valisi  Dr. Osman 
Varol, ildeki önemli tari-
hi yapılardan olan Aynalı 

Mağara’da Amasya Üniver-
sitesi, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü ile Ziyaret Beledi-
yesi işbirliğiyle mimari resto-
rasyon programı öğrencileri 
tarafından uygulanan bakım 
çalışmasını inceledi. 10’da

Lakerda Festivali’nin 
Ödüllerini Sinop Valisi Verdi

Sinop’ta  bu yıl 
2.si  Düzenlenen 
Lakerda ( Tuzlu 

Balık) Festivali’n-
de birinci gelen 

Mustafa Kavak’a 
ödülünü Sinop 

Valisi Köksal Şa-
kalar verdi. 10’da

TOKAT ŞEHİR MÜZESİNİ 
152 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Tokat Belediyesi 
tarafından, 9 ay 
önce açılan ve 

kentin geçmişini 
yansıtan eserlerin 

yer aldığı Şehir 
Müzesi’ni bugüne 
kadar 152 bin kişi 
ziyaret etti. 12’de

KARABÜK 
EKOTURİZM KONUSUNDA 
CAZİBE MERKEZİ OLACAK

13’te

Gümüşhane Kış Turizminde 
Atağa Hazırlanıyor

Süleymaniye Mahal-
lesinde Kurulması 
Planlanan Kayak 

Merkezi İçin 1500 
M Uzunluğundaki 

Sandalyeli Telesiyej 
Mekanik Lifti Gümüş-
hane’ye Geldi. 14’te

Çorum Tarım, Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı’nda 500 firma 

Çorum Ticaret Sanayi 
Odası Fuar Alanı’nda 
düzenlenen 8. Çorum 

Tarım, Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı’na 500 

firmanın katıldığı 
bildirildi. 9’da

Giresun’da Japonya 
Sergisi’ne Yoğun ilgiAtabarı Kayak Merkezi 

Kış Sezonuna Hazırlanıyor

Artvin Mersivan Dağı Ata-

barı Kayak Merkezi kış se-

zonuna hazırlanıyor. 15’te
9’da

Doğu Karadeniz’de 
yeni turistik alan

Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde, 

yaz döneminde 
mevcut talebi 
karşılayamaz 

hale gelen 
dünyaca ünlü 
Trabzon’daki 
Uzungöl ile 

Rize’nin Ayder 
Yaylası turizm 
merkezlerine, 
alternatif yeni 

alanlar yapılması 
için çalışmalara 
başlandı. 3’teRize’de Uluslararası Çay, Doğa 

ve Gençlik Filmleri Festivali 9’da

Ordu’da 6 Nokta, 

Sualtı Sportif Dalış  

Alanı İlan Edildi

8’de

SAMSUN’DA TURİZM 
DEĞERLENDİRME  

TOPLANTISI

Samsun’da İptal edilen ulusal ve 
uluslararası spor müsabakaları, 
turizm sektörüne ve otel işletme-
lerine büyük kayıplar yaşattı. 5’te
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Turizm Bülteni
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Kongrede, Türkiye’nin 2023 tu-
rizm stratejisine ilişkin sunum 
yapan Bakan Ersoy, “Turizm-

deki büyüme geçen yıl dünyada yüzde 
5,4, Türkiye’de ise yüzde 21 olarak 
gerçekleşti. Türkiye dünyadan daha 
hızlı büyüyor. 2023 hedefimiz 75 
milyon turist, çıtayı çok daha yukarıya 
çıkarıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye olarak bu yıl turizmdeki geliri 
34 milyar dolarla kapatmayı hedefle-
diklerine işaret eden Bakan Ersoy, yurt 
dışında yerleşik vatandaşların Tür-
kiye’deki harcamalarının azaldığını, 
yabancı ziyaretçilerin harcamalarının 
ise arttığını söyledi.

“Turizm Politikalarını Değiştirdik”
Eski yöntemlerle gidildiği takdirde istenilen hedef-
lere ulaşılamayacağını ve bu nedenle turizmde yeni 
bir hamle başlattıklarına değinen Bakan Ersoy, 
“2023 hedeflerine ulaşmak için turizm politikaları-
nı 2018 yılı itibarıyla değiştirdik, radikal değişik-
liklere gittik.” dedi.

Değişiklikler kapsamında tanıtıma ağırlık verdik-
lerine dikkati çeken Bakan Ersoy, bu doğrultuda 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını 
(TTGA) kurduklarını bildirdi. Bu ajansın turizm 
geliri yüksek olan ülkelerin tamamında var oldu-
ğunu söyleyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:”Yerli 
turiste yönelik de başta az keşfedilmiş ya da geliş-

mekte olan turizm bölgeleri olmak üzere yeni ürün 
ve destinasyon çalışmalarına ağırlık verileceğini 
belirten Bakan Ersoy, “Turizmi 81 vilayete yayma-
lıyız. Unutmayalım ki Mardin’de bir sorun olursa 
Antalya’nın turizm yapması imkânsız. Turizm 
ekonomisinden 81 vilayetimizin faydalanmasını 
sağlamamız lazım. Turizmin her ilde, ilçede geliş-
mesini sağlamamız gerekiyor.” diye konuştu.

Kongreye ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
(AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, TÜROFED Baş-
kanı Osman Ayık,Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek ile turizmin önde gelen 
ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 
2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistikle-
rine göre en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 

sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gön-
deren ülke sıralamasında yüzde 16,94 artışla Rusya 
Federasyonu birinci, yüzde 11,88 artış ile Almanya 
ikinci, yüzde 13,16 artış ile İngiltere üçüncü oldu. 
İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye’yi geçtiğimiz Ekim ayında ziyaret eden 

yabancı sayısı ise yine bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 14,28 arttı ve 4 mil-
yon 291 bin 574 ziyaretçi 
rakamına ulaşıldı.

Ekim 2019 döneminde 
Türkiye’ye en çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler sırala-
masında da yüzde 31,06 
artışla Rusya Federasyonu 
birinci, yüzde 8,57 artışla Almanya ikinci ve yüzde 

1,39 artışla Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. 
Bulgaristan’ı İngiltere ile İran takip etti.

BAKAN ERSOY 9. ULUSLARARASI 
RESORT TURİZM KONGRESİ’NDE
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
(AKTOB) tarafından Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katıldı.

Konaklama vergisinin 1 Nisan 2020 itiba-
riyle yüzde 1, 1 Ocak 2021’den itibaren 
ise yüzde 2o olarak alınacağını hatırlatan 

Müberra Eresin, kanunun Cumhurbaşkanı’nın 
onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe gireceğini ifade etti.

‘’Sektörün talep ve 
beklentileri karşılanmadı’’
Konaklama vergisi gündeme geldiğinde ilgili 
kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduklarını 
belirten Eresin, gerek verginin dünyadaki ör-
neklerde olduğu gibi hayata geçirilmesi gerekse 
sektöre olumuz etkileri başlıklarında yaptık-
ları itirazların dikkate alınmadığını kaydeden 
Eresin, ‘’Gelinen noktada TBMM tarafından 
onaylanan kanun maalesef sektörümüzün 
görüş, talep ve beklentilerini karşılamamıştır.’’ 
dedi.

‘’Ajans payı öderken ihtirazi kayıt yapın’’
Ödenecek turizm payı ile ilgili en önemli ko-
nunun ‘ihtirazi kayıt’ olduğunu belirten Eresin, 
‘’Turizm Payı aleyhine ortaya çıkması muhte-
mel hukuki durum göz önüne alınarak beyan 
ve ödemelerin “ihtirazi kayıt” ile yapılması 
yönündedir.’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Birliği’nin aylık 
yemekli toplantısında konuşan Mü-
berra Eresin, konaklama vergisi ve 

ajans payına ilişkin detaylar paylaştı.

Müberra Eresin’den 
Ajans payı açıklaması: 

İhtirazi  
kayıt yapın!

TÜRKİYE İLK 10 AYDA YAKLAŞIK 
41 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ AĞIRLADI
Türkiye yılın ilk 10 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüz-
de 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı.

SİNEMA SEKTÖRÜNE 38 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl sinema sektöründe 179 farklı projeye toplam 38 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, Hak-
İş 8. Uluslara-
rası Kısa Film 

Yarışması’nın bir otelde 
düzenlenen ödül töre-
ninde, sinemanın öne-
mine değinerek, sinema 
sektörünün ulaştığı 
ekonomik büyüklüğü 
anlattı.

Bakan Ersoy, Bakanlık 
olarak 2004’ten itibaren 
sinema sektörüne 
etkin şekilde destek 
verdiklerini anımsa-
tarak, şunları kaydetti:”Sinema 
sektörüne, bu yıl 179 farklı projeye 
toplamda 38 milyon lira destek 
sağladık. Bu projelerden 51 tanesi 
kısa film projesiydi. Bu projelere 
yapılan destek 737 bin lirayı buldu. 
Ayrıca, bu yılın ekim ayı itibarıyla 

26’sı yurt dışı, 57’si yurt içi olmak 
üzere sinema alanında 83 kültürel 
ve sanatsal etkinlik 25 milyon lira 
desteklendi.

2004’te vizyona giren yerli film 
sayısı sadece 18 idi. 2018’de 

180 yerli film seyirciyle 
buluştu. Türk sineması 
yapımlarının seyirci sayısı, 
11 milyondan 44 milyon 
seviyesine çıktı. Uluslara-
rası rekabet gücü olan bir 
sinema sektörü inşa etmek, 

ülkemizin film üretim 
merkezlerinden biri haline 
gelmesini sağlamak gibi 
büyük hedeflerimiz var. “



Trabzon Havalima-
nı’nın yanı sıra 
Ordu-Giresun 

Havalimanı’nın hizmete 
girmesi, Rize-Artvin ve 
Gümüşhane-Bayburt Salyazı 
havalimanları inşaatlarının 
da tamamlanacak olması, 
Yeşil Yol’un da bitirilmesiyle 
bölgede, mevcut talebi karşı-
layamaz hale gelen dünyaca 
ünlü Trabzon’daki Uzungöl 
ile Rize’nin Ayder Yaylası tu-
rizm merkezlerine, alternatif 
yeni yer arayışları başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı her iki kentte 
belirlediği noktalarda doğa turizmi için örnek 
yayla modelleri oluşturacak.  Yapı yoğunluğu-

nun sınırlı tutulacağı alanlarda örnek işletme 
modellerinde bungalov tipi konaklama ile 
yeme-içme tesisleri yapılacak.

Projenin hayata geçirilmesi ile yaz turizmin-
de Uzungöl ve Ayder Yaylası’nda yaşanan 

yoğunluk farklı bölgelere kaydırılmış olacak. 
Bakanlık, Karadeniz’deki tanıtım faaliyetlerini 
de artıracak.  Orta ve Doğu Karadeniz illerin-
de yaklaşık 1 milyonu yabancı, 7 milyon aşan 
turist sayısı artırılarak, profili de çeşitlendiril-
miş olacak.
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24’üncü TÜRSAB Genel Kurulu’nda 
muhalefetin tek listede birleşmesinin 
ardından iki liste seçime girdi.Firuz 
Bağlıkaya’nın liderliğini yaptığı Değişim 
Devam Ediyor grubu mavi liste ile Davut 
Günay’ın’ın başını çektiği Tek Yürek 
grubu ise beyaz liste ile seçime girdi.
 
TÜRSAB’ın 24. Olağan Genel Kurulu’n-
da  Firuz Bağlıkaya’nın önderliğindeki 
Değişim Hareketi ipi göğüslerken, Davut 
Günaydın, Hasan Erdem ve Cüneyt 
Tansu Demir’in birlikte girdiği liste 
beklenenin altında oy aldı. 

Seçimde 4013 delege oy kullandı. 
Değişim Hareketi 2 bin 530. oy alırken, 
TÜRSAB Tek Yürek’in listesi 1.459 oyda 
kaldı. Bağlıkaya ve ekini, bir önceki genel 

kurulda 2 bin 200 oy almıştı. Oranlar ise 
yüzde 63-37 olarak şekillendi.

TÜRSAB’ın yeni yönetim kurulu şu 
İsimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler
Firuz Bağlıkaya (Başkan) / Detur Turizm
Ali Bilir / Bilir Turizm
Abdulhamit Kuk / Passo Turizm
Osman Tolga Gencer / Emperor Travel 
Clup
Diyaeddin Şahin / Peninsula Turizm 
Seyahat Acentası
Ceren Anadol / Saye Grup Turizm
Hasan Eker / Burkon Turizm
Soner Bacaksız / Vipol Turizm

Nalan Yeşilyurt / Baharat Organazitions 
Turizm

DENETİM KURULU
Asil Üyeler
Ahmet Özden / Traum Tur
Yusuf Sandıkçı / Midsea Turizm
Abdurrahman Fetullah Aşkın / Altınoluk 
Turizm

DİSİPLİN KURULU
Asil Üyeler
Hacı İbrahim Canatan / Canatan Seyahat 
Acentası
İbrahim Tanrıverdi / Arnika Turizm
Mustafa Armağan / Yoyo Oto Kiralama 
Turizm

Böylelikle 14 yıl içerisinde Türkiye’deki 
müze sayılarının neredeyse 2 kat arttığı 
kaydedildi. 2018 yıl içindeki müze ile ilgili 

çıkan basın haber adedi ise 43 bin 913 olarak 
kayıtlara geçti.
 Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden 
derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı 
basına 43 bin 913 haber yansıdığı tespit edildi. 
Müzelerle ilgili haberler genelde yerel basında yer 
alırken, konuşulan başlıkların müzelere yapılan 
ziyaretler üzerine olduğu görüldü.
Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl 
Türkiye’deki müze sayısının 451 olduğu görüldü. 
Bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 yılında 
286, 2015 yılında ise 409 olarak saptandı. Veriler 
Türkiye’deki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığı-
na bağlı tüm müze sayılarını yansıtırken, şu an 
güncel özel müze sayısı 251, Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı müze sayısı ise 200 olarak 
kayıtlara geçti. Geçen yıl müze ve ören yerlerini 
ziyaret eden kişi sayısına baktığımızda da 40 
milyon 647 bin 844 olarak belirlendi.

Doğu Karadeniz’e yeni 
turistik alanlar açılıyor
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, yaz döneminde mevcut talebi karşılayamaz 
hale gelen dünyaca ünlü Trabzon’daki Uzungöl ile Rize’nin Ayder Yaylası tu-
rizm merkezlerine, alternatif yeni alanlar yapılması için çalışmalara başlandı.

Program kapsamında bir araya 
gelen KUZKA, BAKKA ve 
BAKA, turizm alanındaki 

tecrübelerini paylaşarak bir sinerji 
yaratılmasını, iyi uygulama örnekle-
rinin yaygınlaşmasını ve ortaya çıka-
cak yeni fikirlerden hareketle ortak 
projeler geliştirmeyi amaçlıyor. 

Bu amaçla Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nın ortak ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen program ile Kasta-
monu’da bir araya gelen üç kalkınma 
ajansı turizme yönelik faaliyetleri 
ve 2020 çalışma programlarını ma-
saya yatırdı. Toplantıda her ajansın 
turizme ilişkin edindiği tecrübeler 
sunumlar eşliğinde katılımcılar ile 
paylaşıldı. Üç ayrı bölgede turizmin 
geliştirilmesine yönelik fikirlerin de 
tartışıldığı toplantıda, ajanslar ara-
sında geliştirilmesi muhtemel ortak 
projeler ayrıntılı olarak ele alındı. 
KUZKA’da gerçekleştirilen toplan-
tıda KUZKA Genel Sekreteri Dr. 
Serkan Genç, BAKKA Genel Sekreteri 
Muhammed Ali Oflaz, BAKA Genel 

Sekreteri Volkan Güler, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Tuğba 
Deniz ile ajansların görevli uzman 
personeli yer aldı. 

Programın saha ziyaretleri kısmında 
ajans görevlileri TR82 Bölgesi’nin 
önemli turizm unsurları arasında yer 
alan Ilgaz ve Yıldıztepe kış turizm 
merkezleri, Daday Doğal Yaşam ve 
At Çiftlikleri, Kasaba Köyü Mahmut 
Bey Cami, Küre Dağları Milli Parkı 
alanlarında incelemelerde bulundu. 
Saha çalışmalarına Doğa Koruma 
ve Milli Parkları Bölge Müdürlüğü 
ekipleri de eşlik etti. 

Kastamonu’da ilk kısmı tamam-
lanan programın, ikinci kısmında 
ise Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
sorumluluk sahasında bulunan 
Bartın Ulus Ulukaya Şelalesi, Küre 
Dağları Milli Parkı, Safranbolu 
safran hasadı, Kristal Teras, Tios 
Antik Kenti, Zonguldak Maden Mü-
zesi ve Eğitim Ocağı ile BAKKA’ya 
gerçekleştirilecek çalışma ziyareti ile 
devam edecek

Üç Ajans, turizmde 
birlikte çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kalkınma ajansları eşleştirme 
programı kapsamında bir araya gelen Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Batı 

Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) turizm alanında birlikte çalışacak.

TÜRKİYE’DEKİ MÜZE SAYILARI İKİ KATA YAKIN ARTTI
Türkiye’de 2004 yılındaki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm mü-
zelerin toplam sayısı 270 iken, bu sayının 2018 yılında 451’e çıktığı görüldü.

TÜRSAB’da 2. Firuz Bağlıkaya Dönemi
TÜRSAB’ın 24. Olağan genel kurulu sonuçlandı. Başkan Firuz 

Bağlıkaya ve listesi oyların Yüzde 63’ünü alarak başkan seçildi.
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Milli Mücadele’nin 100. yılı 
münasebetiyle 19 Mayıs Bele-
diyesi tarafından düzenlenen 

ve 3 gün süren Nebiyan Doğa Festivali 
sona erdi. 

Festivalin son gününde binlerce vatan-
daş Nebiyan Dağı’na akın ederek, bura-
da düzenlenen yarışmaların heyecanını 
yaşadılar. Düzenlenen yarışmalar nefes 
kesti. İnsanların en çok ilgi gösterdiği 
yarışma ise Tahtaralli oldu. 30 kişinin 
katıldığı yarışmada en büyük ilgiyi 
gördü. Tahtaralli’nin ardınan  motokros 
gösterisi yapıldı. 

Nebiyan Dağı’nda  Karadeniz’in en 
büyük salıncağı 
kuruldu. 19 Mayıs 
Belediye Başkanı 
Osman Topaloğlu, 
“Nebiyan’ın güzel-
likleri üzerinden 
önce 19 Mayıs’ı, 
daha sonra Sam-
sun’un tanıtımını 
artırmak istiyoruz. 
Çok geç kalınmış 
bir festival ama ne 
zaman başlanırsa bir 
sonraki zamandan 
daha iyi ve daha 
erkendir diye düşü-
nüyorum. İnşallah 
bundan sonraki 
yıllarda belki biraz 

daha öne çekerek hem Nebiyan fasulye-
mizi insanlara tam çıkmışken tanıt-
mak hem de Nebiyan’ın güzelliklerini 
sonbahar girişinde bütün Türkiye’den 
gelecek misafirlerimizi hem yarışmalar-
da hem değişik etkinliklerde göstermek 
istiyoruz. Hem yarışmacı hem katılımcı 
hem de izleyici olarak beklediğimizin 
üzerinde bir katılım oldu. İki günde 
yaklaşık 8-10 bine yakın vatandaşımız 
burada hem çadır kurdu hem geldi gitti. 
Bu ciddi bir rakamdır” dedi.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ YARIŞMALAR
Festivalde düzenledikleri yarışmaların 
büyük ilgi gördüğünü ifade eden Baş-
kan Topaloğlu, “Güzel buzağı yarış-

ması, Nebiyan fasulyesi tat yarışması 
yapıldı. Nebiyan’ın zirvesine yakın 
bir noktada Karadeniz’in en büyük 
salıncağını kurduk.  O salıncağı orada 
birakacağız. İnsanlarımız arabalarıyla 
oraya çıkıp bu keyfi tadabilecekler.  

Bisiklet parkurunu katılan arkadaşlar 
kendi elleriyle yaptılar. Ciddi anlam-
da zor bir parkur; hem taşlık, hem 
engebeli hem rampa. Herkes emeğini 
katmış. Tahtaralliciler oturdular üç 
ay kendileri arabalarını yaptılar, gö-
nülden bu işe emeklerini sarf ettiler. 
Festivali geleneksel hale getirmeyi 
düşünüyoruz. Emeği geçen herkese 

teşekkür ediyoruz.  
Karşılığında alacakları 
hediye çok düşük ama 
kimsenin hediyeyi 
düşündüğü yok amaç 
burada yarışabilmek, 
bu havayı soluyabil-
mek” diye konuştu.

Festivalin kapanışında 
da konuşan 19 Mayıs 
Belediye Başkanı 
Osman Topaloğlu, 
yarışmalara katılan 
ve iki gün boyunca 
Nebiyan’da kamp 
kuran herkese teşek-
kür ederek, “2020’de 
buluşmak dileğiyle” 
ifadesini kullandı.

Dernek ve American Lıfe Dil 
Kursu, turizm sektöründe 
çalışan personele saati 1 

Lira gibi sembolik bir fiyatla Turizm 

İngilizcesi kursu açtı. Geçtiğimiz 
hafta içerisinde My Hause Otelde 
başlayan kursta ilk etapta 30 otel 
çalışanı eğitim görecek.

Kurs ile ilgili olarak bilgi veren 
SAMTİAD Başkanı Mustafa Öz-
türk,” SAMTİAD olarak Samsun’un 
turizminin gelişmesine ve hizmet 

kalitesinin yükseltilmesine 
yönelik projelerimizden olan  
Otel Personellerine yönelik 
info gezilerimizin ardından bu 
kez de otellerimizde yabancı 
misafirlerimizle iletişimde olan 
çalışanlarımızın turizmingi-
lizcesini geliştirmek amacıyla 
kurs açtık. 
American Lıfe Dil Kursu’nun 
katkıları ile başlattığımız bu 
kursumuzda ilketapta 30 
çalışanımıza eğitim veriyoruz. 
Destek ve katkılarından dolayı 
yönetim kurulu üyemiz ve 
American Lıfe Dil Kursu ku-
rucu ortağı Sedat Uygun’a çok 
teşekkür ederim.” dedi.

Nebiyan Doğa Festivaline Büyük İlgi
Samsun 19 Mayıs 

Belediyesi tarafından 
bu yıl ilki düzenlenen  
Nebiyan Doğa Fes-
tivali vatandaşların 

yoğun ilgisi karşılaşır-
ken, birbirinden renkli 
etkinlikler de festivale 

damga vurdu.

Samsun’da Girişimcilik Çalıştayı
Samsun Turizmciler Derneği tarafından Turizm Sektöründe Yerel İş Birlikler-

inin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Girişimcilik Çalıştayı düzenlendi.

Turizm Sektöründe Yerel İş Birliklerinin 
Güçlendirilmesi Projesi kapsamın-
da düzenlenen Girişimcilik Çalıştayı 

geçtiğimiz hafta  Grand Atakum Hotel’de 
yapıldı. Çalıştay kapsamında Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri sektörü özelinde Samsun Turizmi, 
girişimcilerin sorunları ve beklentileri, girişimci-
lik ortamı ayrıntılı olarak tartışıldı.

Çalıştaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü 
Bülent Turan,  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA) adına ,   Meltem Yılmaz katıldı. 
Çalıştay sonunda hazırlanan raporlar kita-
plaştırılacak ve yayınlanacak. Samsun Turizmcil-
er Derneği Başkanı Dilek Genç,”  Avrupa Birliği 
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen 
“Yerel STK’lar Hibe Programı” kapsamında 
uygulanmakta olan Turizm Sektöründe Yerel 
İşbirliklerinin Güçlendirilmesi Projesinin diğer 
bir ana faaliyet grubunu ise turizm alt sektörü 
olan yiyecek ve içecek hizmetleri sektörü ve bu 

sektörde girişimci olarak yer almış işletmeler 
konusunda yapılan saha araştırması oluşturuyor. 
Bu amaçla “Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektörü 
Saha Araştırması” ve “Yeni Girişimciler Mevcut 
Durum Saha Araştırması” çalışmaları için 
yüklenici işletme ile Ağustos ayında sözleşme 
imzalandı ve çalışmalar başladı.” Dedi.

Samsun’da Turizm Çalışanlarına Turizm İngilizcesi Kursu
SAMTİAD (Samsun Turizm ve İşadamları Derneği) American Lıfe Dil Kursu ile ortak önemli bir projeye imza attı.

Fotoğraflar: Mehmet ÖZDAĞ
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Türkiye Okculuk Federasyonu ve 
Türkiye Buz Pateni Federasyonu’n-
ca geçtiğimiz aylarda Samsun’da 

yapılması planlanan çok sayıda turnuva-
nın iptal edilmesini tepki gösteren bazı 
otel işletmecileri, Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile tartıştı.

Samsun’da düzenlenen Samsun Vali-
si Osman Kaymak, Samsun İl Sağlık 
Müdürü Muhammet Oruç, Samsun İl 
Gençlik Hizmetleri Müdürü İsmailHakkı 
Kasapoğlu ve Samsun İl 
Kültür ve Turizm Müdü-
rü Adnan İpekdal’ın da 
katıldığıTurizm Değer-
lendirme toplantısında, 
bazı otel işletmesi sahip-
leri ile Gençlik ve Spor 
İl Müdürü İsmail Hakkı 
Kasapoğlu arasında iptal 
edilen spor turnuvala-
rı yüzünden gerginlik 
yaşandı.

B&C Otel’de gerçekleştirilen toplantıya 
Vali Osman Kaymak da katıldı. Toplantı-
da turizm sektöründe yapılan ve yapılma-
sı plananan projeler ve sektörün sorunları 
konuşuldu.

Toplantıda Türkiye Okçuluk Federasyo-
nu’nun  üç önemli okçuluk yarışmasını 
Ordu ve Bursa’ya kaydırması, kasım ve 
aralık aylarında yapılacak üç organizasyo-

nu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun 
da başka bir yarışmayı iptal etmesinin, 
tüm rezervasyonlarını kesinleştiren otel 
işletmecilerini zor durumda bıraktığı dile 
getirildi. Bazı işletmeciler iptal kararı-
nın nedenlerini sorunca Vali Kaymak’ın 
önünde kısa süreli tartışmalar yaşandı.

ŞEHRE PARA GİRECEKTİ 
Serra Otel Genel Müdürü Gaffur Turan, 
varolan tesislerin neden elde tutulma-
dığını belirterek, “Sayın Kasapoğlu, siz 

iyi niyet gösteriyorsunuz ama ben birşey 
soracağım. Bazı tesisler yapacaksınız. 
Samsun’a sporu getireceğiz, Deaflympi-
cs’ten kalan tesisleri kullanacağız. Hepsi 
için teşekkür ediyorum. Peki var olanları 
niye tutamıyoruz? Okçuluk ve buz pateni 
yarışmalarının iptal olması. Bir de uçaklar 
Samsun’a iniyor ve misafirler bize telefon 
açıp programın iptal edildiğini söylüyor. 
Mesela Yaşar Doğu’nun hemen karşısı-

nın olduğu yerde yüzme havuzu var, yan 
tarafında  sporcu fabrikası var. İnsanlar 
20 günün üzerinde Samsun’da kaldılar. 
Bu insanlar geziyorlar” dedi.

YEŞİL ALANLAR YETİŞMEDİ
Okçuluk yarışmalarının yeşil alanların 
yetersizliği nedenyle iptal edildiğini ifa-
de eden Samsun Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, “Eğer 
temmuz ayında yeşil alan açılmış olsay-
du programlar iptal edilmezdi. Okçuluk 

tesislerinin bir eksiği yok fazlası 
var. Ama siz bize inanmak is-
temiyorsunuz, inandığınıza 
güveniyorsunuz. Yeşil alanlar 
yetişmediği için programlar 
kaydırıldı. Buz patenine gelince 
de teknik bir arıza söz konusu. 
Ayrıca federasyon başkanımız 
gelecek olan kişilerin üst düzey 
kişiler olduğu için riske atmak 
istemedi” diye konuştu.

Toplantıda, Samsun İl Sağlık 
Müdürü Muhammet Ali Oruç Samsun 
Sağlık turizmi konusundaki çalışmala-
rını ve değerlendirmelerini anlatırken, 
Gençlik Hizmetleri İl Müdürü İsmail 
Hakkı Kasapoğlu da Spor turizmi ile 
ilgili düşüncelerini aktardı. Toplantı 
sonunda bir platform kurulması ve 
sektörün tüm temsilcilerinin katıldı-
ğı bir oluşumun yaşama geçirilmesi 
kararlaştırıldı.

Samsun’da Turizm Değerlendirme 
Toplantısında İptal Gerginliği

Samsun’da İptal edilen ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, turizm sektörüne ve otel işletmelerine büyük kayıplar yaşattı.

Samsunlu Otel İşletmecilerinden 
Değerlendirme Toplantısı

Samsunlu Otel İşletmecilerinin Değerlendirme To-
plantısında Gündeme Konaklama Vergisi Damga Vurdu.

Karadeniz Turizm İşletmecileri 
Derneği (KATİD) üyesi otel ve 
işletmelerin Genel Müdürü ve 

yetkilileri Samsun Sheraton Otel’de 
bir araya gelerek son gelişmeleri ve 
sektörün Samsun’daki durumunu 
değerlendirdiler.

Sheraton Otel’de düzenlene kah-
valtının ardından KATİD Başkanı 
Murat Toktaş’ın başkanlığında topla-
nan sektör temsilcileri, Turizm Fonu, 
TBMM’de Komisyonda bekleyen 
Konaklama Vergisi, Samsun’da tur-
izmde yaşanan sorunlar, okçuluk ve 
buz pateni iptalleri nedeniyle sektör 
temsilcileri ve Samsun’da yaşanan 
kayıplar konuşuldu.

Konaklama vergisi adaletli 
değil iptal edilmeli
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan KATİD 
Başkanı Murat Toktaş, 
“Konaklama Vergisi zaten 
yüksek maliyetler nedeniyle 
zor durumda olan otellerimizi 
daha da sıkıntılı hale sokacak-

tır. Talebimiz bu verginin kaldırıl-
masıdır.
Fiyat rekabetine son verilmeli
Daha sonra söz alan konuşmacılar 
Samsun›da yaşanan sorunlardan 
bahsettiler. İşletmeler arasındaki fiyat 
düşürerek yapılan rekabetin sektöre 
ve işletmelere zarar verdiğini söyledi. 
Bunun için otel yöneticilerinin 
dayanışma ve birlik içinde olması 
gerektiğini ifade ettiler. 
Toplantı da Turizm Platformu 
oluşturulması talep de görüşüldü. 
Platforma, Valilik, Belediyeler ve 
Sanayi Ticaret Odası’nın da katılması 
konusunda görüş birliğine varıldı.  
Toplantıya, Sheraton, Anemon, 
Serra hotelleri yanı sıra birçok otelin 
yöneticileri katıldı.

10 adet bungalov evi ve 1 adet kır 
lokantasını yapımını yerinde inceleyen 
Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı 
Özel projenin, bölgenin turizm hac-
mine katkı sağlayacağını ve ilçede göl 
turizmini geliştireceğinin altını çizdi. 
Gerek doğası gerekse temiz havası ile 
huzurlu bir tatil vadeden Ladik Beledi-
yesi Bungalov Evleri’nin, şehrin gürül-

tüsünden uzaklaşmak ve konforlu bir 
tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı 
turistler için çekim merkezi olacağını 
ifade eden Başkan Özel, “Amacımız 
doğaya zarar vermeden, en iyi şekilde 
faydalanmak. İlçemizin güzellikleri he-
pimizin bildiği üzere Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnâme’sinde de yer almıştır. Biz 
bu güzelliği ortaya çıkarmak, vatandaş-

larımıza kolay ulaşılabilir ve güvenli 
bir tatil imkanı sunmak için bu projeyi 
İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da 
geliştireceğiz. Şu an çalışmalarda sona 
yaklaşıldı. Buranın çevre düzenleme-
sini tamamlayarak vatandaşlarımızın 
hizmetine açacağız. Bu projede emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. İlçemi-
ze şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Yöresel Ürünler Özel Alanı
Bu sene ilk defa fuarda yöresel ürünler özel alanı 
oluşturularak doğrudan tüketiciye ulaşılması 
sağlandı. Alıcı ve satıcılar buluşturularak 
bölgenin lezzetleri halkın beğenisine sunuldu. 
Yöresel ürün pazarı canlandırılarak, yerinde isti-
hdama, yerel ekonomiye ve yörelerin tanıtımına 
katkı sağlandı. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi 
gördü.

TAFED Üyesi Aşçılar Fuar Boyunca Karad-
eniz Mutfağını Tanıttılar 
22 farklı ilden gelen Türkiye Aşçılar Federa-
syonu (TAFED) ve Karadeniz Aşçılar ve Turizm-
ciler Birliği (KATBİR) üyesi aşçılar tarafından 
fuar süresince her gün farklı bir Karadeniz ilinin 
özel lezzetlerini, fuar alanında oluşturulan 
‘Gastronomi Mutfağı Özel Alanı’nda’ ilgililer ile 
buluşturuldu. Gıda Fuarı’nda ayrıca madalyalı 
aşçılar, genç aşçılara workshoplar düzenledi. 
Otel, restoran ve fastfood zincirlerinin aşçı 
başları ve Aşçılar Federasyonu da fuarda yer aldı.

Bungalov Evleri Projesinde Sona Yaklaşıldı
Samsun’da Ladik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yapımı devam 
eden yaklaşık 1 Milyon TL’lik bungalov evleri projesinde sona yaklaşıldı.

Tüyap Samsun 4. Gıda Fuarı’nı 
37 bin 772 Kişi Ziyaret Etti

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından T.C.  Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Bele-
diyesi, 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 Federasyonu (TAFED), Karadeniz Perakendeciler Birliği (KARADENİZ PERDER), 
Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD), Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği (KATBİR)’in destekleri ve işbirlikleri 

Beraberinde Tokat İl Özel İdaresi Turizm 
Tanıtım Müdürü Seyit Ali Kindan ile bir-
likte gerçekleştirilen ziyarette SAMTİAD 

Başkanı Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu 
üyeleri de hazır bulundu.

TÜRSAB BTK Başkanı Yılmaz Uzunlar’a ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten 
Tokat TSO Başkanı Ali Çelik,” Turizm önemli 
bir gelir kaynağı. Biz de Tokat’ta turizmi 
geliştirmek,6 bin yıllık tarihi, 14 medeniyete 
ev sahibi yapan ve bu kültürleri ve eserleri hala 
canlı olarak yaşatan önemli bir destinasyon 
olan Tokat’ın turizmini geliştirmek, tanıtımını 
yapmak ve ziyaretçi sayısını artırmak için bir 

dizi çalışmalar yapıyoruz.
Bu çalışmalarımızda Turizm acentalarının 
katkısı ve desteği çok büyük. Bugün seçimi ye-
niden kazanarak güven tazeleyen TÜRSAB Batı 
Karadeniz BTK Başkanımız Yılmaz Uzunlar’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisinde 
Tokat’ın tanıtımı ve turizminin gelişmesi için 
katkı ve destek beklerken, ortak yapabileceği-
miz çalışmaları da konuştuk.” dedi.

 İlk etapta Türkiye genelinde önemli acenta 
yetkililerini Tokat’a getirerek İnfo çalışması 
yapma düşüncesindeyiz. Daha sonra Başkanı-
mız ve Tokat’ın yetkilileri ile yapılacak her ça-
lışmaya destek vermeye hazırız.” diye konuştu.

Tokat STO Başkanı’ndan 
TÜRSAB’a BTK’ya ziyaret 

Tokat TSO ( Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Ali 

Çelik, geçtiğimiz günlerde 
yapılan seçimle güven 
tazeleyen TÜRSAB Batı 
Karadeniz BTK (Bölge 

Temsil Kurulu) Başkanı 
Yılmaz Uzunlar’ı ziyaret etti.
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Toplantıda, 2019 yılını değer-
lendirildi, 2020’de turizmi 
canlandırma, çeşitlendirme 

ve yıl geneline yayma noktasında 
atılacak adımlar görüşüldü. 

Novotel Trabzon’da gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, yıl-
sonu yaklaşırken turizm sektöründe 
gelinen noktayı ve 2019 yılının değer-
lendirmesini yapılan sunum eşliğinde 
detaylarıyla görme fırsatı bulduklarını 
söyledi. 2023 hedeflerine ilerleyen 
ülkemizin turizm ile ilgili hedefleri 
doğrultusunda, Trabzon’da yapılacak 
çalışmaları daha dar çerçevede ve 
belli başlı paydaşlarla şimdiden ele 
almaları gerektiğine işaret eden Vali 
Ustaoğlu, “İlimizin güçlü ve zayıf yanlarını 
tespit edip bu doğrultuda değerlendirme 
yapmamız lazım. 2023 hedeflerimizde; 
sektörde hizmet kalitemizi ve memnuniyeti 
artırmak, turizm destinasyonlarını artırmak 
ve turist çeşitliliğini sağlamak, turizmi böl-
gemizde 12 aya yayabilmek var.” dedi.

“Bölgemizin tüm illeri turizm pastasından 
pay almalıdır”
Turizmi sadece Trabzon olarak değil, Kara-
deniz Bölgesi’nin tüm destinasyonları, tüm 
illeri içine alacak şekilde değerlendirmenin 
önemine değinen Vali Ustaoğlu, Trab-
zon’un turizm eylem planı bulunmamasını 

eksiklik olarak görüyorum. Eylem planı 
konusunu ciddiyetle ele almamız lazım. 
Turizmin tekelden yönetileceği, tek bir 
model üzerinde buluşmamız gerekmekte-
dir. Bizler kendi kurumlarımızın yetki ve 
sorumluluğuna giren eksiklikler varsa tama-
mlamalıyız. Kış ayı boyunca, her ilçede, 
uzmanları bizzat ilçelere yönlendirerek, 
turizm sektör temsilcileri ve turizmcilere 
yönelik, eğitim toplantıları düzenlememiz 
gerekiyor. Öte yandan kayıt dışı ve haksız 
kazancın önüne geçmek için gereken 
denetim faaliyetlerini de hukuk kuralları 
çerçevesinde, turistleri de turizmcileri de 
üzmeden gerçekleştirmeliyiz.” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu da Trabzon’da tur-
izmin yönetilmeye ihtiyacı olduğunu 
ifade etti.Başkan Zorluoğlu, “Turizme 
verdiğimiz öneme istinaden, beledi-
yemiz teşkilat yapısında Kültür ve Tur-
izm Dairesi Başkanlığımız bünyesinde 
müstakil bir Turizm Şube Müdürlüğü 
oluşturduk. Paydaşlarla yakın temas 
halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.    

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısa-
lihoğlu da oda olarak turizm sektörünü 
daha iyi yerlere getirmek amacıyla 
yürüttükleri çalışmalardan söz etti.

Toplantı sonunda, TUROYD tarafın-
dan, l ve dolaylı olarak bölge Turizmine 
katkılarından dolayı Trabzon İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’na verilen 
plaket Vali İsmail Ustaoğlu tarafından tak-
dim edildi.. Ayvazoğluna  anlamı ve mesajı 
büyük plaket takdimi yapıldı..

Toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı 
sıra, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer paydaşlar 
katıldı.

Trabzon’da 
Turizme 

Yeni Yol Haritası
Trabzon’da, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bir araya gelen sektörle ilgili kurum 
ve kuruluş yöneticilerinin de katıldığı Turizm Değrlendirme Toplantısı düzenlendi.

Trabzon’da Kültür 
Sanat Çalıştayı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan  ‘Kültür Sanat Çalıştayı’ düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi koordi-
natörlüğünde resmi kurumlar, 
üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen 
‘Trabzon Değerleriyle Buluşuyor’ isi-
mli çalıştay,  Trabzon’un kültür sanat 
alanındaki mevcut durumunun tespit 
edilmesi, ihtiyaç ve önceliklerinin 
belirlenmesini hedefliyor.

Çalıştayın ilk günü, Edebiyat, Fo-
toğraf, Halk Oyunları, Mizah, Müzik, 

Resim, Heykel ve Plastik Sanatlar, 
Sinema, Tiyatro dallarında oluşturu-
lan çalışma gruplarının belirlediği 
grup temsilcilerinin konuşmacı olarak 
katıldığı panel gerçekleştirildi.  Panel-
de, Edebiyat dalında Mehmet Kuvvet, 
Fotoğraf dalında Galip Genç, Halk 
Oyunları dalında Çağatay Tahmaz, 
Mizah dalında Adnan Taç, Müzik 
dalında Kenan Atalay, Resim, Heykel 
ve Plastik Sanatlar dalında Şükran 
Üst, Sinema dalında Serkan Türk ve 

Tiyatro dalında Adnan 
Akyüz, tecrübelerini ve 
tespitlerini paylaştı. 

Derneklerin kültür 
sanat faaliyetlerinde 
karşılaştıkları sorunlar, 
şehrin kültür sanat al-
anındaki eksiklikleri ve 
sorunların çözümüne 
yönelik önerilerin ma-
saya yatırıldığı panel, 
tüm katılımcıların 
ortak mutabakata var-
ması ile sona erdi.



Zirvenin ilk gün programına Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Deng Li, Türkiye İhracatçılar 
Meclis Başkanı İsmail Gülle, Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile çok sayıda 
iş insanı katıldı.
 
Yerli ve yabancı iş insanları arasında ikili 
iş görüşmelerinin yapıldığı, Trabzon ve 
bölgenin yatırım ve ticaret potansiyelle-
rinin tanıtıldığı zirvede konuşan Hazine 
ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, 
ekonomik ve kur saldırılarına karşın 
Türkiye ekonomisinin büyüme kat ettiği-
ni söyledi. Zirvede Afganistan, Almanya, 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, 
Bosna Hersek, Çin, Fas, Gürcistan, İran, 
Kazakistan, Kosova, Makedonya, Mol-
dova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, 
Rusya, Sri Lanka, Tacikistan, Türkme-
nistan, Ukrayna ve Yunanistan’ın yetkili 
isimleri ve iş insanları  gıda ürünleri ve 
teknolojileri, inşaat malzemeleri, makine 
sektörleri başta olmak üzere, ayakkabı, 
enerji, gemi inşa, kuyumculuk, mobilya, 
medikal, otomotiv, su ürünleri, tekstil 
ve turizmin de aralarında bulunduğu pek 
çok sektörden firmalar, Türk firmaları ile 
ikili iş görüşmeleri  gerçekleştirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 

Murat Zorluoğlu, 4. İpekyolu Uluslarara-
sı İşadamları Zirvesi kapsamında Pakis-
tan heyeti ile ikili görüşmeler gerçekleş-
tirdi. İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Muhammed Ahmed ve heyeti ile 
görüşen Zorluoğlu, tarihi İpekyolu’nun 
önemine vurgu yaptı. Türkiye ile Pakis-
tan’ın iki dost ve kardeş ülke olduğuna 
değinen Zorluoğlu, ticaret kapasitesinin 
daha da arttırılması gerektiğini ifade etti. 

Pakistan Ticaret Odası Başkanı Ahmed 
ise Trabzon’da çok önemli bir zirvede bu-
lunduklarını dile getirdi. Ahmed, ticareti 
ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzu 
ettiklerini bildirdi.
Zirve, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
koordinesinde Trabzon Valiliği, Büyük-
şehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 
işbirliğinde hayata geçirildi.

7TRABZON

Trabzon Botanik’i her açıdan daha da zengin-
leştirmek istediklerini kaydeden Zorluoğlu, 
100 araçlık otoparkın devreye girmesiyle 

önemli bir talebin karşılanacağını ifade etti. 
Ortahisar ilçesinin Çamoba Mahallesi, Köseoğlu 
Caddesi’ndeki Trabzon Botanik’in güneydoğu cep-
hesine bitişik olarak 2 bin 800 m2 alanda otopark 
inşaatına süratle devam ettiklerini kaydeden Zor-
luoğlu, “Ziyaretçilerimizin dile getirdiği ve bizimde 
tespit ettiğimiz bu otopark eksikliğinin giderilmesi 
için başladığımız çalışmamızı yılbaşı itibariyle 
tamamlamış olacağız. Şuan itibariyle otopark inşa-
atının yüzde 65’ı tamamlanmıştır” dedi.

Heyet, ‘sürdürülebilir koruma ve kont-
rollü kullanım’ alanı özelliğini taşıyıp, 
taşımadığını yerinde incelediği yayla için 
rapor hazırlayacak. Koruma statüsünün 
değiştirilmesi kararının yaylanın 
doğal yapısını bozacağını belirten 
yöre halkı, karardan vazgeçilmesini 
istiyor.

Tonya ilçesinde, her yıl nisan 
ayında açan ve Uluslararası Bern 
Sözleşmesi gereği korunan, ince 
ve uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ 
çiçeğinin yetiştiği, Karadeniz’in 
gözde yerleri arasındaki Kadıralak 
Yaylası’nın ‘3’üncü derece doğal sit 
alanı’ olan statüsünün ‘sürdürüle-

bilir koruma ve kontrollü kullanım’ alanı 
olarak değiştirilmesi, yargıya taşındı. Yeni 
statünün, yaylanın doğal yapısını bozaca-
ğını öne süren bölge halkı ve çevreciler, 

Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 26 Mayıs 2017 tarihli ve 785 
sayılı kararının iptali istemiyle Trabzon 
İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Davayı 27 Mart 2018’de reddeden 
yerel mahkemenin kararı, Samsun 
Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdare 
Dava Dairesi tarafından bozuldu. 
İstinaf Mahkemesi’nce çevre, ziraat 
ve orman mühendisleri ile peyzaj 
mimarı, zoolog, biyolog ve botanik 
uzmanlarından oluşan heyetle bilirki-
şi keşfi yapılarak, yaylanın ‘sürdürü-
lebilir koruma ve kontrollü kullanım’ 
alanı özelliği taşıyıp, taşımadığının 
tespit edilmesi istendi. 

Trabzon’da 4. Uuslararası 
İşadamları Zirvesi Trabzon’da 23 ülkeden 700 

katılımcı ile 4. Uluslararası 
İpekyolu İşadamları Zirvesi 

gerçekleştirildi.

Karadenizli Ünlü Sanatçı 
Erkan Ocaklı Anıldı
Karadeniz müziğinin önemli değerlerinden Erkan Ocak-
lı, ölümünün 11’inci yıl dönümünde türkülerle anıldı.

Ortahisar Belediyesi ve 
Trabzon Yazarlar Derneği ta-
rafından düzenlenen gecede, 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başka-
nı Murat Zorluoğlu da türkü söyledi. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ata-
türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
etkinlikte konuşma yapmak üzere 
sahneye çıkan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu konuşma 
arasında Ocaklı’nın ‘Almanya Acı 
Vatan’ türküsünü söyledi.  
 
EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR ETTİ
Trabzon Büyükşehir Belediye Başka-
nı Murat Zorluoğlu, sözlerine geceyi 
düzenleyen Ortahisar Belediyesi 
ve Trabzon Yazarlar Derneği başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür eden Başkan Zorluoğlu 
“Vefatının 11. yıldönümünde ben de 

şehrimizin yetiştirdiği çok önemli 
sanatçı Erkan Ocaklı’yı hasretle ve 
rahmetle yad ediyorum. Karadeniz 
müziğini bağlama ile icra noktasında 
ilklerden biri. Birçok ilki başaran 
ve bizim kuşakta mutlaka izleri 
bulunan çok önemli bir sanatçıyı 
anmanın kendi şehrimizin evladını 
gündemde tutmanın gururunu yaşı-
yoruz. Trabzon’un değerlerini bu tür 
organizasyonlarla yaşatmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Konuşmaların ardından sanatçı-
lar, Erkan Ocaklı’nın şarkılarını 
seslendirdi. Sanatçı İbrahim Can, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu’nu türkü söylemek için 
tekrar sahneye davet etti. İbrahim 
Can, Zorluoğlu’nu Neşet Ertaş’ın 
“Türkü söyleyen insandan zarar 
gelmez” sözleriyle karşıladı. Başkan 
Zorluoğlu ve Can’ın birlikte türkü 
seslendirmesi, büyük beğeni topladı.

OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Botanik’e otopark kazandırmak 
için kısa süre önce başladıkları yapım çalışmalarını yılbaşı itibariyle tamamlayacaklarını bildirdi.

Vali Ustaoğlu, Turizm Tesisi Yatırımını İnceledi
Vali İsmail Ustaoğlu, tarihî ve doğal güzellikleriyle Trabzon’un önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak 
nitelendirilen Köprübaşı/Kervan Yolu üzerinde inşası süren 50 yatak kapasiteli otelde incelemelerde bulundu.

Avilot mevkiinde yapımı büyük oranda 
tamamlanan ve bahar aylarında turizme 
kazandırılması planlanan oteli ziyaret 

eden Vali Ustaoğlu, girişimci Hasan Hüsnü 
Altıntaş’tan, yatırımları ve otelin açılışı sonrasına 
planladıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Otel ziyareti sırasında İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ali Ayvazoğlu’nun, bölgedeki turizm 
faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardığı Vali İsmail 
Ustaoğlu’na, Köprübaşı Kaymakam Uğur Tutkan, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve 
Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da eşlik etti.

Kadıralak Yaylası’nın ‘koruma statüsü’ yargıya taşındı
TRABZON’un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan ‘mavi yıl-
dız’ çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası’nın ‘3’üncü derece doğal sit alanı’ olan statüsünün ‘sürdürülebilir koruma ve 
kontrollü kullanım’ alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında yaylada bilirkişi keşfi yapıldı.

Trabzon’da  Kitap Dostu 
öğrencilere ödül

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Dünya Çocuk Kitapları Haf-
tası kapsamında düzenlenen etkinlerde en fazla kitap oku-
yan 11 öğrenciyi makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Kitap okuma alışkanlığının 
erken yaşlarda kazanılmasının 
önemine değinen Vali Ustaoğlu, 

“Çocuklarımıza erken yaşlarda kitap 
okuma alışkanlığının kazandırılması 
bakımından bu hafta ve düzenlenen 
etkinlikler büyük önem arz ediyor. 
Burada çocuklarımız erken yaşlarda 
kitap okuma alışkanlığını kazanırken, 
hem kültürel hem de sosyal hayat-
larına katkı sağlıyorlar. Bu amaçla İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, 
kütüphane müdürlüğümüz ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın ortaklaşa 

geliştirdikleri etkinlikler sayesinde 
çocuklarımız, erken yaşlarda sanat 
kabiliyetlerini de geliştiriyor, kadim 
şehrimiz Trabzon’un tarihî-kültürel 
değerlerini tanıma fırsatı buluyor. 
Etkinliğe destek verenlere teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Öğrencilere başarılar dileyen Vali 
Ustaoğlu, daha sonra kitap dostu mi-
safirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. 
Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdür 
Vekili Feyhan Kurnaz, İl Halk Kütüp-
hanesi Müdürü Ahmet Emin Akgün, 
öğrenciler ve aileleri hazır bulurdu.



8 ORDU

Avusturya’da Karadeniz’in incisi Ordu’yu 
yansıtan Avusturya Ordulular Derneği 
(ORDER), büyük bir organizasyona daha 

imza atıyor. ORDER tarafından Karadeniz’in örf ve 
adetleri, yöresel lezzetlerinin nesilden nesle akta-
rılması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla 
düzenlenen ‘Karadeniz Şöleni’ 15 Aralık 2019’da 
Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşecek. 
Şölende Ordulu sanatçılar da sahne alacak.
Hazırlıkları süren şölen ile ilgili bilgiler veren 
ORDER Başkanı Adil Elmas, son yılların en 
kapsamlı ve en büyük organizasyonunun altına 
imza atacaklarını belirterek, “Karadeniz’in ünlü 
sanatçılarını ve yazarlarını şölenimize davet ettik. 
Viyana’dan ses sanatçımız Ahmet Okur, Türki-
ye’den ise Karadeniz’in ünlü seslerinden Ferhat 
Sağlam, Ordu’nun sanat kraliçesi Seyhan Çek ve 
ozanların izinden, aşkların dilinden, sazıyla sö-
züyle memleket türkülerini gurbetle buluşturmaya 
Aydın Beyoğlu gelecek” dedi.
11. Viyana BaudiBgasse5, Han Renaissance Wien 
adresinde gerçekleşecek olan şölen saat 12.00’de 
başlayacak.

Ordu’da 6 Nokta, 
Sualtı Sportif Dalış  
Alanı İlan Edildi

Ordu İli Sportif 
Turizm Kurulu’nun 
15.11.2019 tarihli 

ve 2019/1 nolu 
kararı ve Valilik 

Makamının 
20.11.2019 tarihli 
ve 950486 sayılı 

onayı ile Ordu’nun 
6 noktasında, 
Turizm Amaçlı 
Sportif Dalış 

Noktası ilan edildi.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa dayanılarak hazır-
lanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği’nin 7. 
maddesi gereğince belirlenen Turizm Amaçlı Sportif Dalış 
Noktaları şöyle; Perşembe ilçesinde; Aktaşlar Mevkii, Ya-
son Burnu Mevkii, Dedeoğlu Mevkii, Hoynat Adası  Altı-
nordu ilçesinde; Bozukkale Mevkii, Ordu Liman Mevkii

Ordu’da 4 Mevsim Ordu 
Fotoğraf Yarışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. OFSAD ve 
KUDOF tarafından organize edilen “4 Mevsim Ordu 5. 
Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları devam ediyor. 

Birincilik ödülünün 5 bin TL 
olduğu yarışmaya katılmak 
isteyenler için son başvuru 

tarihi 30 Aralık 2019. 4 Mevsim 
Ordu 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması 
bu yıl, “Renkli Fotoğraf” ve “Foto 
Öykü” renkli veya siyah-beyaz fotoğ-
raf olarak iki kategoriden oluşacak. 
Birinci kategoride yer alan 4 Mevsim 
Ordu renkli fotoğraf yarışmasına Or-
du’nun 19 ilçesinde bulunan tarihi 
yapıları, doğal güzellikleri, bölgeye 
ait kültürel öğeleri, yaban hayvanla-
rı, endemik bitkileri, Ordu’ya özgü 
yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki 
sosyal hayatı anlatan belgesel niteli-
ğinde fotoğraflar katılabilecek.

İkinci kategori olan “Foto Öykü” 
kategorisinde ise:
Ordu’da Deniz: Balıkçılık, Kabotaj 
Bayramı, 20 Mayıs (Mayıs 7’si), 
deniz turizmi
Ordu’da Yaşam: Sahil, sosyal hayat, 
şehir yaşamı, yöresel ürünler, yol ve 
yolculuk

Fındığın Hikâyesi: Fındıkçılığın 
tüm evreleri

Geleneksel El Sanatları: Sepetçilik, 
süpürgeciler, yöre halkının yün 
işlemeleri, bakırcılık, kilim dokuma-
cılığı vb.

Ordu’nun Tarihi Dokusu: Eski Ordu 
evleri, antik yapılar, köprüler, değir-
menler vb. Ordu’da Yayla Hayatı: 
Hayvancılık, göçler, tarım, turizm, 
festivaller konu olarak yer alacak.
 
Fotoğraflar Şubat 2020’de 
sergilenecek
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Yakup 
Kaptan, ORBEL A.Ş. İdari İşler 
Sorumlusu Mehmet Koray Kılıç, OF-
SAD Temsilcisi Serhat Kır, KUDOF 
Temsilcisi İlhan Türkmen, Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın 
Şube Müdürlüğü Grafikeri Muham-
med Cihat Döleş, Türkiye Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu Temsilcisi 
Abdullah Sezgin’in jüri üyesi olduğu 
yarışma sonucunda derece alan ve 
sergilenmeye layık görülen fotoğ-
raflar, Şubat 2020’de Ordu Büyük-
şehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde 
sergilenecek.

Ordulular Avusturya’da  şölen düzenliyor
Avusturya Ordulular Derneği (ORDER) tarafından ‘Karadenizliler Şöleni’ düzenlenecek.

Kurul Kalesi Restorasyon Projelerini etaplar 
halinde hayata geçirecek olan Büyükşehir 
Belediyesi,  1. Etap Rölöve ve Çevre Düzenleme 

Ön Projesi kapsamında proje alanı içerisinde ziyaretçi 
karşılamaya ve kazı evine yönelik yapılaşma planladı. 
Alanın kuzey noktasında 5 otobüs, 40 özel araç ka-
pasitesinde otopark inşa edilecek. Ekipler, ziyaretçiler 

için zorlayıcı, engelliler için ise imkânsız bir ulaşım 
rotası oluşturması nedeniyle kazı alanına yamaç 
boyunca uzanarak ulaşacak bir merdivenle birlikte 
eğimi takip eden bir asansör yapılmasını planlıyor.
Kybele heykelinin yer aldığı mekânın, hem kale 
içerisindeki konumu hem de önemi sebebiyle ziya-
retçinin kaleyle ilk karşılaştığı mekân olması uygun 

görülüyor. Hazırlanan ön projeye göre ana giriş 
kapısının önünde, alana giriş öncesi toplanmanın 
ve genel bilgilendirmenin sağlanacağı bir de giriş 
terası önerildi.
Kazı alanı içerisinde yer alan platformların 
seçiminde, buluntuların görülmesine engel teşkil 
etmeyecek cam malzemeler tercih edilecek. 
Proje kapsamında kazı evi içerisinde çalışma 
salonu-kütüphane, laboratuvar-atölye, buluntu 
deposu, alet edevat deposu, salon, yemekhane, 
yatakhane, kazı başkanı ve başkan yardımcısı 
odası; ziyaretçi karşılama merkezi içerisinde 
ise çok amaçlı salon, hediyelik eşya, kafeterya, 
danışma, depo, personel odası, ofis, bilet gişesi ve 
güvenlik birimi bulunacak. 

Sayısal harita, raporlama, fotoğ-
raflama, arşiv çalışmaları ve diz-
gisi ile yaklaşık 4 yıldır üzerinde 
çalışılan envanter, bugüne kadar 
yapılan en kapsamlı taşınmaz 
kültür varlığı envanter çalışması 
olma özelliği taşıyor.
İlk etapta kültürel miras özelliği 
gösteren sivil mimari, anıtsal 
mimari ve arkeolojik sit alanla-

rının bulunduğu ilçelere giderek 
fotoğraflama ve veri toplama 
çalışması yapan ekipler, derleyip 
güncelleştirdiği bilgilere son şek-
lini vererek 695 sayfadan oluşan 
envanterde Ordu ili sınırları içe-
risinde yer alan 612 adet kültür 
ve tabiat varlığının fotoğraf ve 
bilgilerinin yer aldığı envanterin 
basımını gerçekleştirdi.

Kurul Kalesi Ordu’nun gözde mekanı olacak
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi’nde bu-
lunan Kurul Kalesi’ne ait çevre düzenlemesine ait ön proje hazırladı.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KÜLTÜR ENVANTERİNİ TAMAMLADI
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilimize ait kültür ve 
tabiat varlıklarının tamamının yer aldığı “Ordu 

Kültür Envanteri” çalışmalarını tamamladı.



Uzmanlarca gerçekleştiri-
len kazıyla içerisinden 
insan iskeleti 

parçaları, pişmiş toprak 
tabak parçasına ait 
parçalar bulunan lahit, 
bulunduğu alandan 
çıkarılıp incelenmek 
üzere Çorum Müzesi’ne 
götürüldü.
Kent merkezindeki 
bir bölgede belediye 
ekiplerince yürütülen 

yol yapım ve onarım çalışmaları 
sırasında zeminden yaklaşık 70 

santimetre derinli-
ğinde lahde rastlayan 
işçiler, durumu Ço-
rum Müzesi yetkili-
lerine bildirdi. Polis 
ekipleriyle bölgeye 
gelen müze uzmanla-
rı, lahdin bulunduğu 
alanda inceleme yaptı. 
Uzmanlarca gerçek-
leştirilen kurtarma 
kazısıyla, içerisinden 
insan iskeleti parça-
ları, pişmiş toprak 
tabak parçasına ait 
parçalar bulunan 
lahit, bulunduğu alan-
dan çıkarılıp Çorum 
Müzesi’ne götürüldü.

Lahitte bulunan cam parçaları ve 
pişmiş topraktan yapıl-
mış parfüm şişesi olduğu 
sanılan tarihi bulgular, 
incelenmek üzere müze 
laboratuvarına, iskelet 
ise Hitit Üniversitesi 
Antropoloji Bölümü 
yetkilerine teslim edildi. 
Bölgede, müze müdürlü-
ğü görevlilerince çalışma 
başlatıldığı belirtildi.
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Vali Yardımcımız Sayın Recep 
YÜKSEL, Çorum Belediye Başkanı 
Dr. Halil İbrahim AŞGIN, İskilip 

Belediye Başkanı Ali SÜLÜK, Siyasi Parti İl 
Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş Temsil-
cileri, daire amirleri, çiftçiler ve vatandaşla-
rımız katıldı. 

Konuşmaların ardından stantların gezilme-
si ile devam edilen programda çok sayıda 
üretici yaptıkları çalışmaları protokol tem-
silcilerinin ve vatandaşlarımızın ziyaretine 
sundular.

Bu yıl 8.si düzenlenen tarım fuarında çeşitli 
illerden 500 firma yer aldı. Tarımsal maki-
ne ile ekipmanlar, gıda ve canlı hayvanların 
sergilendiği fuara, üreticiler ve firmaların 
yanı sıra çeşitli kurumlar da ilgi gösterdi. 
Fuar 24 Kasım tarihinde sona erdi.

Çorum Tarım, Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı’nda 500 firma 
Çorum Ticaret Sanayi Odası Fuar Alanı’nda düzenlenen 8. Çorum 
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na 500 firmanın katıldığı bildirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
MEHMET NURİ ERSOY RİZE’DE
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çeşitli 

İncelemelerde Bulunmak Üzere Rize’ye Geldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Sayın 
Mehmet Nuri Ersoy, Rize Valisi 
Kemal Çeber ve beraberinde-

ki heyetle birlikte Rize’nin İkizdere 
ilçesine bağlı Ovit Tüneli, Meles Köyü 
ve çevre köyleri ziyaret ederek bölgenin 
turizm potansiyelini arttırmak, turiz-
me katkılarını değerlendirmek üzere 
yerinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Meh-
met Nuri Ersoy, programının devamın-
da otel işletmecileri ve turizm acente 
sahipleriyle bir otelde düzenlenen 
toplantıda bir araya gelerek, bölgenin 
turizm potansiyeli ile ilgili görüşmeler 
gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıya 
Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye 
Başkanı Rahmi Metin ve Rize Milletve-
kili Muhammet Avcı’da katıldı.

Toplantı sonrasında basına açıklama 
yapan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın 
Nuri Ersoy,  “Özellikle Rize doğa turiz-
mi ve alternatif turizmi ile ön planda 
olan bir bölgemiz. Hem yaylalardaki 
potansiyeli görmek hem de alternatif 
kayak turizmi ile ilgili ne tür çalışma-
lar yapabiliriz bu anlamda incelemeler-
de bulunduk. Belediye başkanlarımız 
ve turizm paydaşlarıyla küçük de olsa 
bir çalıştay yaptık. Onların sorunlarını 
dinledik notlarımızı aldık. Çözüm-
lenebilecek sorunları hızlıca çözüp 
Rize’nin potansiyeli ile ilgili neler 
yapabiliriz onlara bakacağız. Özellik-
le 2020 itibarıyla tanıtımına ağırlık 
vereceğiz. Rize’nin en büyük problem-
lerinden biri, turist profilindeki çeşit 
azlığı. Ağırlıklı olarak Türk ve Arap 
turistlerle çalışılıyor. Buna bir çeşitlilik 

getirmeye çalışacağız. 2020 itibarıyla 
ve 2023’e kadar da aşamalı bir şekilde 
turist profilini bu bölgede çeşitlendire-
ceğiz. Genelde Karadeniz’in sıkıntısı 
bu ve Karadeniz’in tamamında bu tarz  
bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bunu 
ilave alternatif ürünlerle de destekleyip 
turist sayısını artırarak  ve turist pro-
filini çeşitlendirerek, turizm gelirlerini 
artıracağız.

Bölgenin ana sıkıntısı tanıtım. Burada 
turizm geliştirme ajansına çok fazla 
iş düşüyor. Bu potansiyelin tanıtımı 
önemli. Farklı pazar çeşitliği açısın-
dan; sadece iki pazara endekslenmiş 
ağırlık olarak. Biz burada pazar 
çeşitliliğini de yapacak, ayrıca mevcut 
potansiyelin farklı ülkelere tanıtılması-
nı da sağlayacak bir program dahilinde 
bu yıl itibarıyla çalışmalara başlıyoruz. 
Birkaç yıl içinde çalışmaların etkileri-
nin görüleceğini düşünüyorum: Turist 
profilinde değişiklik ve turist sayısında 
artış olacak. Zaten Rize’de yeni bir 
havalimanı projesi hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Bu da yapıldıktan sonra 
ürün çeşitliliği olarak da bir kayak 
merkezi ekleyebilirsek. Bunun sonuç-
larını da ilerleyen yıllarda alırız.

Karadeniz bölgesinin genelinde özel-
likle personel sıkıntısı var. Buradaki 
turizm meslek liselerinin geliştiril-
mesi ve sayısının artırılmasıyla ilgili 
çalıştayda bir konuşma yaptık, talepler 
de var. Milli Eğitim Bakanlığımızla 
da hem ben hem milletvekilimiz 
görüşecek. Buradaki turizm meslek 
liselerinin sayılarını artırma yoluna 
gideceğiz” dedi.

Çorum’da OKA’dan5 Turizm Projesine Destek
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 17 Haziran 2019 tarihinde ilan edilen “Turizm 
Altyapısının Geliştirilmesi”, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” ile “Kırsal Kalkın-
ma ve Tarımda Dönüşüm” mali destek programlarının idari, teknik ve mali değerlendi-
rilmesi tamamlandı ve değerlendirme sonucu oluşan başarılı proje listeleri belirlendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajan-
sının 2019 Ekim Ayı Yönetim 
Kurulu Toplantısında da görüşü-

len OKA tarafından desteklenecek olan 
projelerden Çorum’a ait olan projelerden 
özellikle Turizm Altyapısını geliştirmeye 
yönelik projelerden 5 tanesi hibe almaya 
hak kazandı.
İşte OKA tarafından destek alan  Ço-
rum’a ait Turizm Altyapısının Geliştiril-
mesi Projeleri: 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na ait 
Kongre Turizmini Geliştirme ve Sanayi 
Sergi Salonu Projesi
Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne 
ait Yeşil Göl Projesi
Çorum İl Özel İdaresi’ne ait Elvançele-
bi’de İnanç Turizminin Geliştirilmesi 
Projesi
Çorum Belediyesi’ne ait Çoruminia 
Projesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum 
Şube Müdürlüğü’ne ait Çatak Tabiat 
Parkının Turizme Kazandırılması Projesi
Ortaköy Belediye Başkanlığı’na ait Bir 
Hitit Başkenti ‘ŞAPİNUVA’ Projesi

Çorum’da yol çalışması sırasında 
2 bin yıllık lahit bulundu

Çorum’da belediye işçilerince sürdürülen yol yapım çalışma-
sı sırasında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit bulundu.

Rize’de Uluslararası Çay, Doğa 
ve Gençlik Filmleri Festivali

Rize’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü deste-
ği ile Uluslararası Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali düzenlendi.

28 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenle-
nen Çay Film Festivali süresince Rize’de Film Gös-
terimi ve Söyleşiler, Kısa Film Atölye Çalışması, 
Açık Hava Film Gösterim etkinlikleri düzenlendi. 
Program Ödül Töreni ile sona erdi. Rize Valiliği 
himayesinde düzenlenen Çay Film Festivali Rize 
Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve 
kamu kurum/kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları 
işbirliği ile gerçekleştirildi.

Festival sonunda düzenlenen ödül töreninde 
katılımcılara plaket ve hediyeler takdim edildi. 
Uluslararası Çay Film Festivali kapsamında dü-
zenlenen Kısa Film Atölye Çalışması için Akdeniz 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve 
Adnan Menderes Üniversitesi Radyo Televizyon 
Sinema Bölümü akademisyen ve öğrencileri Rize 
merkez ve ilçelerinde kısa film çekimi yaptılar ve 
hazırladıkları 5 film Ödül Töreninde izlendi. Kısa 

Film Atölye çalışmalarında ayrıca Rize Gençlik 

Merkezi Medya Akademisi ve Gönüllü gençler de 
kısa film atölye çalışmalarına katılarak bu alanda 
bilgi ve tecrübe edinme şansı yakaladılar. Film 
Festivali’nin ilk gününde, Rize Valiliği ve Batum 
Başkonsolosluğu işbirliğiyle, Batum Türk Okulu’n-
da Film Gösterimi ve Söyleşi programı düzenlendi.

 Düzenlenen Film Festivaline Onur Konuğu olarak 
Türk Sinemasının usta oyuncularından Selda 
Alkor katıldı. Nurdan TEKEOĞLU’nun yönetmen-
liğini yaptığı ve Selda Alkor’un oynadığı “2 Gün” 
ve “İki Yaka Yarım Aşk” Film Gösterimi ve Söyleşi 
etkinliğinde sanatçılar Rizelilerle buluştu. Ulusla-
rarası Çay Doğa ve Gençlik Filmleri Festivalinde 
Film Gösterimi ve Söyleşi etkinliklerinde; TRT 
Belgesel Yapımcısı ve Yönetmeni Coşkun Oğuz 
Namlı ve Kral Şakir karakterini yapan Varol Yaşa-
roğlu, Kertenkele dizisinin sevilen karakterlerinden 
Fatih Doğan, Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve sine-
ma eleştirmeni, yazar İhsan Kabil yer aldı. Ödül 
Töreni Salih Yılmaz konseri ile tamamlandı.
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Amasya Belediyesi’nin organizesinde 
Belediye Kültür Merkezinde gerçek-
leştirilen toplantıya Amasya Valisi 

Dr. Osman Varol’un yanı sıra Amasya 
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Elmacı, daire amirleri, sivil toplum kuruluş-
larının başkan ve temsilcileri ile turizmciler 
katıldı.

Vali Varol, “Turizmde her geçen yıl artan 
bir ivme yakalayan ilimiz, bunu çok daha 
iyi noktalara taşımak, özellikle mevcut 
konumu, coğrafi güzellikleri, kültürel var-
lıkları, tarihi, sahip olduğu değerler, doğal 
güzellikleri ve tarihi, kültürel anlamda çok 
önemli değerlere sahiptir. Turizmde istik-
rarlı ve sürdürebilir bir turizm stratejisiyle 

hareket edilmesiyle gelişim sürdürülebilir. 
Bir taraftan belediyemiz yerel yönetimi-
miz, diğer taraftan merkezi hükümetimi-
zin kuruluşları sürekli olarak buradaki 
turizm altyapısını geliştirmek, Amasya’nın 
Türkiye’de ve dünyada daha fazla dikkat 
çekebilmesini sağlamak için sürekli olarak 
altyapı yatırımları, restorasyonlar, şehrin 
görünümünü güzelleştirecek çalışmalar 
yapmaya gayret ediyorlar.” dedi.
 

Programda konuşan Belediye Başkanı Meh-
met Sarı da, ilimizin turizmdeki gelişimine 
yönelik uygulamayı planladıkları projelere 
değindi. Programda, Kırsal Kalkınma ve 
Kırsal Turizm Gönüllüsü Mustafa Bektaş 
tarafından sunum yapıldı.

Amasya’ nın yöresel ürün ve 
lezzetlerini İstanbullularla buluş-
turacağı etkinlik  14-17 Kasım 

2019 tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da 
hayata geçirildi. ‘Amasya Tanıtım 
Günleri’ nin açılışını Vali Dr. Osman 

Varol yaptı. Daha sonra açılan yöresel 
stantları gezerek bilgi alındı.
Açılış sonrasında eğlenceli yarışmalarla 
Amasya Elması tanıtıldı. Kollar bağlı 
olarak yapılan Amasya elması yeme 
yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Amasya Valisi Osman Varol, Yenika-
pı’da düzenlenen Amasya Günleri’nde 
yaptığı konuşmada; “Amasya Anado-
lu’nun Türk İslam medeniyeti açısından 
çok büyük önem taşıyan memleketle-
rinden bir tanesidir. Milli mücadelenin 
başlangıcı ile yine Türk ulusunun yok 
olma aşamasına geldiği bir noktada, bu 
ateşinin yakıldığı şehirdir.  Dolayısıyla 
Anadolu’nun birçok kültürünü yaşatan 
bir merkezdir.” dedi.

15 – 17 Kasım tarihleri arasında dü-
zenlenen Tersane Mevkii eski Buzhane 
binasında gerçekleşen Lakerda ( Tuzlu 
Balık) Festivali ödül töreninde birinci 
olan Mustafa Kavak’a ödülü Vali Köksal 
Şakalar tarafından verildi.

Lakerda Festivali 
kapsamında Sinop’un 
eski fotoğraflarının 
da yer aldığı fotoğraf 
sergisini ve el emeği 
ürünlerin bulunduğu 
standları gezen  Vali 
Köksal Şakalar festiva-
lin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşek-
kür etti.Toplu hatıra 
fotoğrafının çekilmesi 
sonrasında  festivalden 
ayrıldı.

Lakerda ( Tuzlu Balık) Festivali ödül 
törenine Vali Köksal Şakalar’ın yanı sıra 
; Sinop Belediye Başkan Vekili Hüseyin 
Minoğlu, STK Temsilcileri ve çok sayı-
da vatandaş katıldı.

Sinop Kültür Merkezi 
Çok Amaçlı Salonunda 
verilen Sazların Dansı 

konseri öncesinde Piyano 
sınavında uluslararası 
başarı kazanan Bilim Sanat 
Merkezi Müdürlüğü  öğren-
cilerine Başarı Belgelerini 
takdim eden  Sinop Valisi 
Köksal Şakalar, öğrencileri 
tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi. Öğrencilere 
destek olan ailelerine ve öğ-
retmenlerine teşekkür etti.
 Sinop Kültür Merkezi Çok 
Amaçlı Salonunda verilen 

Sazların Dansı konserine 
Sinop Valisi Köksal Şakalar 
Ve Eşi Müslime Şakalar’ın 
yanı sıra, Askerlik Şubesi 
Başkanı ve Garnizon Komu-
tanı Per. Bnb. Cevdet Alper 
Batu, Adalet Komisyonu 
Başkanı Faruk Kıl, Vali 
Yardımcısı ve İl Özel İdaresi 
Genel Sekreter V. Abdullah 
Şahin, Vali Yardımcısı Mu-
rat Girgin, Kurum Müdürle-
ri, Bilim Sanat Merkezi 
Müdürlüğü öğretmen ve 
öğrencileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Amasya’da Turizm Yol Haritası 
Belirleme Toplantısı
Amasya’da turizm odaklı kalkınma yol haritasının belirlenmesine yönelik  toplantıya yapıldı.

Sinop’ta  Off-Road 
Türkiye Şampiyonası 
Sinop Off- Road Kulübü (SİNOFF) tarafından Akliman mev-
kiinde düzenlenen yarışların seremonik startı Sinop Valisi 

Köksal Şakalar ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

25 Off-Road pilotunun yarıştığı 
etapta Sinop Belediye Başkanı Barış 
Ayhan, 0 numaralı öncü araçta 
Co-Pilot oldu.

2019 Türkiye Off-Road Şampiyo-
nasının 5. etabı Sinop’ta sona erdi. 
Yarışın ilk günü seyirciye kapalı 3 
etaptan oluşan ‘Yalçın Öztaban Or-
man Etabı’ ile başladı. Zorlu orman 
etabında kıyasıya mücadele eden ya-
rışçılar, ikinci gün ise Bostancılı Kışla 
Burnu mevkiinde ‘Atam İzindeyiz’ 
adlı seyirci etabında ter döktü.

Ayhan, yaptığı konuşmada, “Bugün 
10 Kasım, Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle 
anıyoruz. Bu anlamlı günde çok 
düşünceli davranmışlar, bugün-
kü etabın ismi de Atam İzindeyiz 
etabı. Etabın ilk tur yarışları yapıldı, 
şimdi ikinci tur için 0 araç ile kulüp 
başkanımız Bülent Cevdet Durdu ile 
birlikte etaba çıkıyoruz. Ben birkaç 
sene yarıştım, ama belediye başkan-
lığıyla birlikte Off-Road’a ara verdik. 

Ama içimizdeki heyecanı hiç kaybet-
medik. Fırsat buldukça böyle etaplara 
çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışların bitiminde ödül alan yarış-
macılara kupası protokol tarafından 
takdim edildi.

Yarışların sonunda kupa alan spor-
cular; Sınıf 1 kategorisinde üçüncü 
Melis Aksöz, ikinci 54 Redşine 
Team Nurcan Barçın Şatır, birinci 
ise Şehmuz Oğuz, Sınıf 2 katego-
risinde ikinci Serkan Sivri, birinci 
Nihat Keskin, Sınıf 3 kategorisinde 
ise üçüncü Bantboru Offroad Team 
İlayda Hancı Korkut, ikinci Mehmet 
Birkan, birinci Andoff Offroad team 
Ergün Çirkin, Sınıf 4 kategorisinde 
ikinciler Guisepe S. Agazzi ve Evl Ga-
rage Kenan Özsoy, birinci ise Orhan 
Sakarya oldu.

Ayrıca Genel klasmanda üçüncülüğü 
alan Kenan Özsoy, ikinci Guisepe 
S. Agazzi, birinci ise Orhan Sakarya 
ödülünü aldı.

Lakerda Festivali’nin 
Ödüllerini Sinop Valisi Verdi
Sinop’ta  bu yıl 2.si  Düzenlenen Lakerda ( Tuzlu Balık) Festivali’nde bi-
rinci gelen Mustafa Kavak’a ödülünü Sinop Valisi Köksal Şakalar verdi.

Sinop’ta  Resim Sergisi
Sinop’ta 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıy-
la Kültür Merkezinde  resim sergisi düzenlendi.

Bilim Sanat Merkezi Resim Öğ-
retmeni Murat Özgen’den resim 
sergisi hakkında bilgiler alan 

Sinop Valisi Köksal Şakalar, emeği ge-
çen öğretmenlere teşekkür ederek 24 
Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayı-
sıyla Kültür Merkezinde düzenlenen 
resim sergisine ayrıca, Askerlik Şubesi 
Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. 
Bnb. Cevdet Alper Batu, Belediye 
Başkanı Barış Ayhan, Vali Yardımcısı 
Murat Girgin, İl Jandarma Komutanı  
J. Kd. Alb. Hakan Başakçı, İl Milli Eği-
tim Müdürü Ercan Yıldız, öğretmen-
ler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul’da “Amasya Tanıtım Günleri”
Amasya Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen “Amasya Ta-
nıtım Günleri” İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti.

Sinop’ta Sazların Dansı Konseri
Sinop’ta  Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliğince hazırlanan ve 

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Sazların Dansı konseri düzenlendi.

Dış cephesi usta bir taş işçiliğiyle 
yapıldığından güneş vurduğu 
zaman parlamasından dolayı 

‘Aynalı Mağara’ ismi verilen bu önemli 
eserin ilimiz turizmine kazandırıl-
ması amacıyla Amasya Üniversitesi, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 
Ziyaret Belediyesi işbirliğiyle mimari 
restorasyon öğrencilerince gerçekleştir-
ilen çalışmaları inceleyen Vali Varol, 
proje hakkında bilgi aldı.
İldeki tarihi ve kültürel eserlerin 

korunması 
ile gelecek 
kuşaklara ak-
tarılmasının 
büyük önem 
taşıdığını 
belirten 
Vali Varol, 
öğrencilere 
çalışmaların-
da başarılar 
diledi.
İncelemeye, 
Amasya 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. Süleyman 
Elmacı, Zi-
yaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık 
ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal 
Eken ve diğer yetkililer de katıldı.
M.Ö. 2. yy da Helenistik çağda 
Amasya’da yaşamış Mitra Rahibi Tes’e 
ait ve genişliği 9,8 metre, yüksekliği 13 

metre olan ayrıca 11. yy.’da Bizanslılar 
tarafından keşişhane olarak kullanıldığı 
ve bu kullanımda yapıldığı tahmin 
edilen renkli duvar resimleri bulunan 
anıtsal mezarın tonoz kısmında altısı 
sağda, altısı solda olmak üzere oniki 
havarinin tasvirleri yer alıyor.

Aynalı Mağara Restore ediliyor
Amasya Valisi  Dr. Osman Varol, ildeki önemli tarihi yapılardan olan Aynalı Mağara’da 

Amasya Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ziyaret Belediyesi işbirliğiyle mi-
mari restorasyon programı öğrencileri tarafından uygulanan bakım çalışmasını inceledi.
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazdığı 
ve ilk kez 1961 yılında yayımlamış 
olduğu Saatleri Ayarlama Enstitüsü 

romanından uyarlanan tiyatro oyunu ile 
Belediye Şehir Tiyatrosu perdelerini tiyatros-
everlere açtı.
Yazarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı 
romanından Tiyatroya uyarlanan eser, Hayri 
İrdal’ın hayatını temel alarak, Türk toplu-
munun değişimler karşısındaki tutumunu 
anlatmakta ve Türk insanın doğu ve batı 
arasında bocalamasını irdeleyen bir başucu 
eseridir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kendine 
has simgeci anlatımıyla birleşip, zaman 
zaman gelişen olaylarla birlikte başkalaş-

maktadır. İnsanların popülerliğe ve paraya 
verdiği önemle, insanların nasıl bir anda yüz 
değiştirebileceğinin altı çizilmektedir. Eser 
çocukluğu II. Abdülhamit döneminde geçen, 
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de 
yaşayan oyunun başkarakteri ve anlatıcısı 
olan Hayri İrdal’ın Halit Ayarcı ile kur-
duğu Saatleri Ayarlama Enstitüsü etrafında 
şekillenen olaylar ve kahramanların sıra dışı, 
ironik yaşamlarını işlemektedir.

Genel Sanat Yönetmenliğini Özden Aydın, 
Yönetmen Yardımcılığını ise Duygu Aydın’ın 
yapacağı oyun 2 perdeden oluşuyor ve toplam-
da 120 dakika sürüyor. Oyunda Eray Aktaş 

Sahne Amiri, Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu 
Dekor, Ergin Kaçmaz Ses Efekt ve Ziya Kosta-
koğlu Işık Tasarım görevlerini üstleniyor.

Oyunun oyuncu kadrosu ise şu isimlerden 
oluşuyor; Ahmet Öndaş, Harun Murat Aydın, 
Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu, Derya Kabayel, 
Duygu Aydın, Ayşe Gül Çavuşoğlu, Ayşegül 
Yenal, Nevin Dizdar, Eray Aktaş, Fikret 
Öğüd, Yakup Topçu, Ali İlker Pir ve Atakan 
Atlar.

Oyun, her hafta Cuma ve Cumartesi akşam-
ları saat 20.00’da Vahit Sütlaş Sahnesinde 
tiyatroseverler ile buluşacak.

7-10 Kasım arasında “Giresun İstanbul’da, 
Şimdi Giresun Zamanı, Düşünsene Gire-
sunlu Değilsin” sloganlarıyla gerçekleştirilen 
“13.Giresun Tanıtım Günleri”, İstanbul 

ve çevre illerde yaşayanların yanısıra başta 
Giresun olmak üzere Türkiye’nin değişik 
bölgelerinden gelen yediden yetmişe binlerce 
Giresunlunun buluşma noktası oldu. Ta-

nıtım günlerinde; konserler, paneller, 
konferanslar, yöresel tatlar ve yerel 
stantlar gibi  etkinlikler yeraldı.

7 Kasım Perşembe günü başlayan “13.
Giresun Tanıtım Günleri”  etkinliğinin 
9 Kasım Cumartesi günkü resmi açılış 
programına katılan Vali Sarıfakıoğulla-
rı, etkinlik alanında bulunan stantları 
ziyaret ederek, stant görevlilerinden 
bilgi aldı.

Vali Sarıfakıoğulları, yaptığı  konuşma-
sında; “ Buraya gelirken Giresun’dan 
Ordu-Giresun Havalimanı’na ulaşımı-
mız 15 dakika kadar sürdü. 2018 yılı 
verilerine göre bir milyonun üzerinde 
yolcu trafiğini taşımış ve misafir etmiş 
bir havaalanımız mevcut. Bu altyapı 

bizim turizm potansiyelimizin gelişmesine 
çok önemli katkılar sunmuştur. Mavi Gölü 
2019 yılında 200 bin kişi ziyaret etti.” dedi.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2019-2020 yılı tiyatro sezonuna  16 Ekim 
Akşamı sahnelediği Saaatleri Ayarlama Enstitüsü Oyununun galası ile start verdi.

Giresun’da Japonya 
Sergisi’ne Yoğun ilgi
Giresun ile Japonya’nın Sagae şehri  arasında 1989 yılın-
da imzalanan kardeş şehir antlaşmasının 30. yılı onuruna, 
Japonya Büyük Elçiliği tarafından anlamlı bir sergi açıldı.

Can Akengin Sanat 
Galerisinde açılan 
“Japonya’yı Keşfetmek” 

konulu sergi 22 Kasım Cuma 
günü sona erdi. Sergide Japon-
ya’nın kültürü ile ilgili panolar 
ve Japon yerel oyuncaklar 
sergileniyor. Sergi vatandaşlar 
ve özellikle de öğrenci grupları 
tarafından büyük ilgi gördü. 

Sergi açılışı için şehrimizde 
gelen Japonya Büyükelçiliği 
Kültür Bölümü Başkanı Baş Ka-
tip Mr. Yasuhiro NIPPASHI ve 
ikinci katip Ms. Narie MINA-
MI, Giresun’da bulunmaktan 
mutlu olduklarını ve kardeşlik 
bağlarının daha çok güçlenmesi 
için böyle bir serginin açıldığını 
belirttiler.

İstanbul’da  “Giresun Tanıtım Günleri” 
İstanbul’da Giresun Valiliği himayelerinde Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu’nun 
(Giresun Federasyonu) organizasyonu ile  bu yıl 13. “Giresun Tanıtım Günleri” düzenlendi.
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Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp 
Eroğlu şehir müzesinde Tokat’ın 
500 yıllık tarihinin sergilendiğini 

söyledi. Tokat Belediyesince kent merke-
zindeki tarihi Sulusokak bölgesinde 9 ay 
önce açılan Şehir Müzesi meraklı-
larından yoğun ilgi görüyor. Müze 
içerisinde eski Tokat esnafının bal 
mumu heykelleri, eski halı dokuma 
tezgâhları, eski evlerde kullanılan 
bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri 
ile Tokat’ı anlatan tarihi fotoğraflar 
yer alıyor.

TOKAT’IN 500 YILLIK 
TARİHİ SERGİLENİYOR
Ülke genelinde birçok müzeyi gezdi-
ğini fakat Tokat Şehir Müzesi kadar 

kapsamlı bir müze olmadığını ifaden 
Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu; 
“Şehir müzemizi biz 2 yıllık hummalı 
bir çalışma sonrasında ortaya çıkardık. 
İçerisinde 11 bin parça eser var. İçeriye 

girdiğiniz Bir anda eski Tokat’ı, eski 
Tokat’ın çarşılarını görüyorsunuz. Eski 
Tokat’ta insanların kullandıkları giysiler, 
mutfak gereçleri, kullandıkları masa 
örtüleri, yatak örtüleri gibi birçok detay 
var. Yani bir anda tarih yolculuğuna 
çıkmış oluyorsunuz. 
Şehrimize ait çok eski dijital resimlerin 
olduğu bir alanımız var. Alt katımıza 
indiğinizde müthiş bir Osmanlı çarşısı 
ile karşılaşıyorsunuz. Biz orada 15’inci 
yüzyıla ait bir çarşı oluşturduk. 14 tane 
dükkân var. O dönemde insanlar geçim-
lerini nasıl sağlıyor, hangi esnaf dalları 
o dönemde etkin, onları görüyorsunuz. 
Sağlı sollu 7’şerden 14 tane dükkân var. 
Bir tarafta yazmacı var, diğer tarafta 
yemenici var, urgancı var. Hemen onun 
biraz yanına gidiyorsunuz demirci 
var. O 14 tane dükkânda o esnafın da 
birer bir bal mumu heykeli var. Yine o 
katımızda Tokat’ın mutfağı var. 3’ncü 
katımızda ise Tokat’ın o dönemlerde 
kullandıkları araç gereçler, giydikleri 
elbiseler ve bununla beraberde önemli 
şahsiyetlerin de bal mumu heykelle-
rinin yanı sıra, Tokat ve ilçelerinin 
önemli eserlerinin maket şeklinde 
toplandığı bir alan mevcut” dedi.
Şehir Müzesi’ni gezen öğrenciler için 
içinde yazma baskı atölyesi de kurduk-
larını belirten Başkan Eroğlu; “Öğrenci-
lerimiz ve çocuklarımız burayı gezerken 
uygulamalı bir şekilde bir atölye olarak 
kullanmasını da vesile kıldık. Bir tarafta 
çömlek atölyemiz var, diğer tarafta yaz-
ma atölyemiz var. Öğrencilerimiz buraya 
geliyorlar bir tişört veriyoruz. O tişörte 
istedikleri yazma baskısını yapıyorlar. 
Üzerlerine giyip gidiyorlar” dedi.

168 saatlik kurs süresini tamamlayarak belge almaya 
hak kazanan kursiyerlere teşekkür eden Vali Dr. 
Ozan Balcı, “Tokat sebze ve meyvenin, el sanat-
larının merkezidir. Aynı zamanda kültür, turizm şeh-
ridir. Sizlerin bu işi öğrenmesi Tokat’ın kültürüne ve 
turizmine katkı sağlar. Geleneksel ev yemeklerinin 
yapımı da Tokat için çok önemli. Bu sektör daha da 
gelişerek büyüyecek. Bizim çabalarımız da o yönde. 
Bunu hanımefendilerin öğrenmesi bizleri mutlu etti. 
Katılımlarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum ve 
kutluyorum.” dedi. Törene Vali Dr. Ozan Balcı ve 
eşi Sonay Balcı Hanımefendi, İl Milli Eğitim Müdürü 
Murat Küçükali, Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Mustafa Eraslan, Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 
idarecileri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 14 farklı 
ülkeden gelerek Tokat’ta öğrenim gören bin 300 
yabancı uyruklu öğrenci, kendi ülkelerindeki dansları 
ve yemeklerini Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 
programla tanıttı. Yöresel yemekleri ile danslarını 
sergileyen Pakistan, Irak, Ürdün, Suriye, Filistin, 

Azerbaycan, Somali, Uganda, Afganistan, Demokratik 
Kongo, Çad, Kamerun, Kosova ve Nijeryalı öğrenciler, 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversi-
tesi Rektörü Prof.Dr. Bünyamin Şahin ile öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslarara-
sı Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yılmaz, 
“Uluslararası öğrencilerimizle ‘Uluslararası öğrenci 
etkinliği’ düzenledik.  Programda öğrencilerimiz kendi 
yörelerine ait yemekleri hazırladı ve kendi danslarını 
sergiledi. Programın amacı, yabancı öğrencilere Tokat’ı 
tanıtmak, Tokatlıların da bu öğrencileri tanımasını 
sağlamak.  Vatandaşların belki isimlerini bile bilemedi-
ği ülkeler vardı, o ülkeleri tanıma fırsatları oldu. Farklı 
etkinliklerimizle Tokatlılara öğrencilerimizi tanıtmış 
olacağız” dedi.

TOKAT ŞEHİR MÜZESİNİ 
152 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Tokat Belediyesi tarafından, 9 ay önce açılan ve kentin geçmişini yansıtan 
eserlerin yer aldığı Şehir Müzesi’ni bugüne kadar 152 bin kişi ziyaret etti.

İçinde 

11 bin 

parça 

eser var
Tokat yemekleri İstanbul 
Havalimanı’nda tanıtıldı
İSTANBUL Havalimanı’nda düzenlenen Tokat Haftası’nda 
yöresel yemekler yabancı yolcuların beğenisine sunuldu.

İstanbul Havalimanı’nda, Tokat 
kültürünü ve geleneklerinin 
tanıtıldığı Tokat haftası düzenle-

di. Başta İstanbul Havalimanı olmak 
üzere İzmir ve Ankara Esenboğa 
Havalimanı’nda bir hafta boyunca 
Tokat yöresine ait yemekler yolcular-
la buluştu.  Tokat Valisi Ozan Balcı 
da İstanbul Havalimanı’na gelerek, 
etkinliği ziyaret etti. Vali Balcı, bu-
rada gösteri yapmak üzere bekleyen 

folklor ekibini gördü. Bunun üzerine 
Vali Balcı, Şanlıurfa’da yaşanan 
terör saldırısında iki askerin şehit 
olmasından dolayı gösterinin uygun 
olmayacağını söyleyerek gösterinin 
yapılmamasını istedi.

BU KÜLTÜRÜ 
TANITMAKTAN BÜYÜK 
MUTLULUK DUYUYORUZ

Gala yemeğinde basın mensup-
larına bir açıklama yapan Tokat 
Valisi Ozan Balcı, “Bugün biz bu-
rada Tokat yemeklerini, Tokatlı 
kadınlarımızın, aşçılarımızın 
ürettiği ürünleri dünyaya sunmuş 
oluyoruz. Tokat aynı zamanda 
sebze meyve bahçesi. Çok güzel 
ürünleri var. Bunlardan çok 
güzel yemekler elde ediliyor. Bu 
kültürü burada yabancılara tanıt-
maktan dolayı büyük mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

Geleneksel Türk Mutfağı Kursiyerleri Belge Aldı
Tokat Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Geleneksel Türk Mutfağı 
kursuna katılarak eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Tokat’ta yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı
TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 
‘Uluslararası Öğrenci Etkinliği’ düzenlendi. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
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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

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit 
başkanlığında yapılan toplantı Yenice Ihlamur Teras tesisle-
rinde yapıldı.Toplantıya bölge müdür yardımcıları, merkez 

şube müdürleri, il şube müdürleri ve milli parklar müdürleri katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından Karabük DKMP Şube Müdürü 
Ahmet Işık Karabük ilinde devam eden 2019 yılı yatırımlarını ve 
faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle Baklabostan 
Tabiat Parkına bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan alt 
yapı ve yatırımlarla birlikte Karabük’te ekoturizm konusunda cazibe 
merkezi olacağını dile getiren Işık, çalışmaların tüm hızıyla devam 
ettiğini açıkladı. Kurum faaliyetleri hakkında da bilgi aktarılan top-
lantı diğer kurum müdürlerinin sunumlarının ardından sonra erdi.

Osmanlı dönemin-
den kalma han, 
hamam, konak, 

cami, çeşme ve köprüle-
riyle “açık hava müzesi-
ni” andıran Safranbolu 
merkeze 11 kilometre 
uzaklıkta olan Yörük 
köyü, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
1997’de Türk-Türkmen 
köyü oluşu ve UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde 
ve “en iyi korunan 20 
kent” arasında yer alan 
Karabük’ün Safranbolu 
ilçesine bağlı Yörük köyü, her yıl 
binlerce turist ağırlıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, 
hamam, konak, cami, çeşme ve 

köprüleriyle “açık hava müzesini” 
andıran Safranbolu merkeze 11 
kilometre uzaklıkta olan Yörük 
köyü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından 1997’de Türk-Türkmen 
köyü oluşu ve tarihi yapılarının 

görkemi nedeniyle 
koruma altına alındı. 
20. yüzyılın önemli 
sopranolarından biri 
olarak görülen, “La Diva 
Turca”, “La Gencer”, 
“La Regina” olarak ün 
kazanan ve 10 yıl önce 
hayatını kaybeden Leyla 
Gencer’in baba ocağı 
da olan Yörük köyü, 
Cemil İpekçi ve Gülgün 
Feyman gibi ünlülerin 
köklerinin dayandığı 
ünlü bir köy olarak da 
dikkatleri çekiyor. 93 

tescilli eserin bulunduğu, her yıl 
binlerce yerli ve yabancı turis-
tin uğradığı Yörük köyü, ilçenin 
önemli destinasyon merkezlerin-
den birisi.

Vali Karadeniz, yaptığı konuşmada;” Kasta-
monu Pınarbaşı ilçemiz Kastamonu’nun, 
hatta ülkemiz turizminde bana göre 

çok önemli potansiyele sahip bir ilçe. Pınarbaşı 
ilçemizi ve Azdavay’ ilçemizi bir bütün olarak 
düşünün. Ayrıca yine Kastamonu’dan başlayarak 
Daday üzeri, Pınarbaşı, Azdavay bölgesi ve Cide’yi 
içine alan bir turizm noktası oluşturmak bizim iki 
buçuk yıl önce oluşturduğumuz eylem planları-
mızdan birisiydi. 

Kanyonlarımız, mağaralarımızın dokusunu ko-
ruyarak oralara ulaşmak ve Pınarbaşı’na gelenler 
hatta buraya bir gün yetmezmiş diyecek hale 
getirmek bundan sonraki çalışmaların ana hedefi 
olacaktır diye düşünüyorum. Ve tabi ki bu bölge-
nin kalkınmasında Küre Dağları Milli Parkının 
çok büyük bir önemi var. Şu ana kadar 10. Bölge 
Müdürlüğümüz gerçekten çok güzel hizmetlerde 
bulundu. Bu Turizm Danışma Bürosunun burada 

kurulması gerçekten çok önemli, emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, turizm bürosunun ilçemize ve 
ilimiz turizmine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo-
rum” dedi.

KARABÜK EKOTURİZM KONUSUNDA 
CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü 
Koordinasyon toplantısı Yenice’de yapıldı.

Safranbolu’nun Müze Köyü 
“Yörük” Turistlerin Gözdesi
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde ve “en iyi korunan 20 kent” arasında yer alan 
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyü, her yıl binlerce turist ağırlıyor.

Yenice’de Doldurulmuş 
hayvanlar müzede sergileniyor
Karabük’ün Yenice ilçesinde, tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen bozayı, kızıl geyik, 

kızıl tilki, çakal, kurt, yeşilbaş ördek ve sülün, müzede ziyaretçilerini bekliyor.

Karabük’ün Yenice ilçesinde, 
tahnit işlemiyle ölümsüz-
leştirilen bozayı, kızıl geyik, 

kızıl tilki, çakal, kurt, yeşilbaş 
ördek ve sülün, müzede ziyaretçi-
lerini bekliyor.

Yenice Belediyesince, Batı Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı’ndan 
(BAKKA) aldığı hibe desteğiyle bir 
ay önce Ihlamur Teras Tesisle-
ri’nde açılan “Bitki ve Hayvan 
Müzesi”nde, kurutulmuş bitkiler 
ile tahnit yöntemiyle dondurul-
muş hayvanlar yer alıyor.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı,  
müzede kara yollarında kaza so-
nucu ölen ya da avcılar tarafından 
vurulan hayvanların tahnitlerinin 
bulunduğunu söyledi.

Pınarbaşı’nda Turizm 
Danışma Bürosu Açıldı

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde Vali Yaşar Karadeniz’in 
katılımıyla Turizm Danışma Bürosu açılışı gerçekleştirildi.

Küre Doğanlar Kalesi İlgi Odağı oluyor
Kastamonu’nun Küre ilçesinde Paflagonya döneminde M.Ö. 1100-700 yıllarında ya-
pılan Doğanlar Kalesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Küre ilçesine bağlı Karadonu köyünde yer 
alan Doğanlar Kalesi, 3 ayrı bölümden 
oluşuyor. 120 basamaklı gözetleme 

kulesiyle ziyaretçilere güzel bir manzara 
sunan Doğanlar Kalesi, Roma Dönemi’ne ait 
tarihi kalıntılarıyla dikkat 
çekiyor. Bu kapsamda her 
geçen gün adını duyuran 
Doğanlar Kalesi, yerli ve 
yabancı turistler tarafın-
dan yoğunlukta ziyaret 
edilen yerler arasında 
bulunuyor. Son olarak 
gezginlerinden oluşan 
yaklaşık 50 kişilik grup, 

Küre’ye gelerek Doğanlar Kalesini ziyaret etti. 
Dik bir patika yoldan zorlu tırmanışın ardın-
dan yürüyüş grubu, Küre Dağlarının içerisin-
den Doğanlar Kalesi’ne ulaştı.
Kılavuz ve rehber eşliğinde gezilebilen Doğan-

lar Kalesi, moloz ve kesme 
taşlardan inşa edilmiş. Mağara 
içerisinde 120 merdiven bu-
lunan Doğanlar Kalesi’nde 
gözetleme kulesiyle Küre 
Dağları Milli Parkı izlenebili-
yor. Kalede bulunan mağara 
ve gözetleme kulesi, özellikle 
doğa fotoğrafçılarını büyük 
ilgisini çekiyor.
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“Batı Karadeniz’in 
incisi” olarak adlandı-
ran Akçakoca ilçesinde 
de sonbahar, denizin 
mavisiyle birleşerek 
seyri doyumsuz gö-
rüntüler oluşturuyor. 
Akçakoca’daki 8 asırlık 
Ceneviz Kalesi’nde yer 
alan ağaçlar da sarı kah-
verengi ve yeşil tonları 
ile görenleri cezbediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan 
Vali Taşbilek, “ Valiliğimizce gölün 
rehabilitasyonu için bilim adamlarımızın 
desteğiyle çalışma başlatmıştık. Çalış-
malar çerçevesinde  Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızın da konuya el atmalarıyla Ba-
kan Yardımcımız başkanlığında bilimsel 
ve teknik bir ekibin 19.11.2019 tarihinde 
ilimize teşrifleri oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın 
Bakanımızın talimatlarıyla bu alanın Sit 
Alanı olarak ilan edilmesi çalışmaları 
başlatıldı. Bununla birlikte; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve 
hocalarımızla alanda yapılan inceleme-

lerde; yapılması 
tavsiye edilen 
hususlar belir-
tildi.

Yapılan istişa-
reler sonrası; 
ivedilikle bu 
çalışmalar 
tamamlandı 
ve yine verilen 
tavsiyeler doğrultusunda; göl tabanının 
doğal habitattan, yakındaki dereden su 
alınarak beslenmesi sağlandı. Alanda 
yapılan çalışmaları bugün itibariyle tekrar 
yerinde gördük. Dereden, doğal ortam-

dan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. 
Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, 
iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüz-
deki günlerde gerçekleşmesi beklenen 
yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını 
öngörmekteyiz.” dedi.

Bolu ve Düzce, sonbahar 
güzelliğine büründü

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer 
alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ye-

digöller’de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla 
iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.

DİPSİZ GÖLE SU DOLDURULDU
Gümüşhane Valisi Dipsiz Göldeki Çalışmaları İnceledi

Gümüşhane Valisi Kamuran TAŞBİLEK, 
son günlerde gündem konusu olan 
ve Dipsiz Göl olarak anılan bölgede 

yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Gümüşhane Valiliği, kent merkezine 3 
km uzaklıkta bulunan tarihi Süley-
maniye Mahallesinde yapılacak kayak 
merkeziyle birlikte Gümüşhane’nin  kış 
turizminde atağa kalkmayı hedefliyor.

Kentin en önemli turizm potansiyeli 
olarak görülen tarihi Süleymaniye Ma-
hallesinde, Kayseri Erciyes Kayak Mer-
kezinin  örnek alınarak gerçekleştiril-
mek istenilen proje ile Gümüşhane’nin 

kış turizminde 
ülkenin sayılı 
şehirleri arasında 
olması hedefle-
niyor. 

Tarihi mahallede gerçekleştirilen 
proje hakkında gazetemize açıkla-
malarda bulunan Gümüşhane Valisi 
Kamuran Taşbilek, tarihi Süleyma-
niye Mahallesi’nin Gümüşhane için 

çok önemli olduğunu söyleyerek, 
eski Gümüşhane’de bu tarihi doku 
ile iç içe olan Süleymaniye Kış 
Sporları Kayak Merkezi ile şehir 
2’nci kayak merkezine kavuşacağını 
kaydetti.

Gümüşhane Kış Turizminde 
Atağa Hazırlanıyor
Süleymaniye Mahallesinde Kurulması Planlanan 
Kayak Merkezi İçin 1500 M Uzunluğundaki Sandal-
yeli Telesiyej Mekanik Lifti Gümüşhane’ye Geldi.



Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada 
yaptığı konuşmada eğitim ve turizm 

kenti olma yolunda emin adımlarla iler-
leyen Artvin’e yeniden turizme önemli 
katkıda bulunacak tesisin kazandırıl-
masından duyduğu memnuniyetini 
dile getirdi. Marina Tatil Köyü Artvin 
Sofrası açılışına katılan Artvin Beledi-
ye Başkanı Demirhan Elçin, daha önce 
belediye tarafımdan işletildiği ve şimdi 
özel sektöre kiralanan tesis Artvin’i 
daha iyi tanıtarak daha kaliteli hizmet 
vereceğini söyledi.
Konuşmaların ardından turizm tesisi 

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Be-
lediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin 
Milletvekili Erkan Balta, Artvin Çoruh 

Üniversitesi Prof. Dr. Fahrettin Tilki, 
CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, AK 
Parti İl Başkanı Av. Şenol Alpaslan ve 
İşletme sahibi Mahir Kırçiçek tarafın-
dan kurdele kesilmesi ile turizm tesisi 
yeniden hizmete açıldı.

Artvin halkının ve turizmin gözde 
mekânların başında gelen Marina Tatil 
Köyü, 125 kişilik açık alan ve 150 
kişilik de kapalı oturma alanı ile Artvin 
Sofrası bölümü olarak restoran alanında, 
54 yatak kapasiteli Marina Tatil Köyü 
ile de otel alanında hizmet verecek.

Artvin Valisi 
Yılmaz Do-
ruk, Artvin 

Valiliğince yaklaşık 
2 bin 200 rakımlı 
Mersivan Dağı’nda 
2009 yılında yaptı-
rılan Atabarı Kayak 
Merkezi’nde yeni 
sezon öncesinde 
yürütülen çalışma-
ları yerinde görerek 
yetkililerden bilgi 
aldı.
Vali Doruk bera-
berindeki Artvin 
Milletvekili Erkan 
Balta, Gençlik 
Hizmetleri Spor İl 
Müdürü Bahattin 
Yetim, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl 
Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve il 

genel meclisinin bazı üyeleri ve siyasi parti 
temsilcileriyle birlikte kayak merkezinde 
incelemelerde bulundu. Kış turizminde de 

adından söz ettirebilmek 
için 2009’da yaptırılan, il 
merkezine 18 kilometre 
mesafedeki Atabarı Kayak 
Merkezi, ladin, köknar 
ve çam ağaçları arasında 
kaliteli kar yapısıyla 
konuklarını ağırlıyor.

Artvin Valisi Yılmaz 
Doruk, burada yaptığı 
açıklamada, Atabarı 
Kayak Merkezi’nin gerek 
kar kalitesi gerekse gerek 
doğasıyla Türkiye’nin 
en önemli kış turizm 
merkezlerinden birisi 
olma yolunda ilerlediğini 
kaydetti.Vali Doruk, 
Atabarı Kayak Merkezi’ni 
2019-2020 kış sezonuna 

hazır hale getirilmesi için çalışmaların aralık-
sız bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.
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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!

Atabarı Kayak Merkezi 
Kış Sezonuna Hazırlanıyor
Artvin Mersivan Dağı Atabarı Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor.

Sarp Sınır Kapısı’ndan 5 milyon 
825 bin yolcu giriş-çıkış yaptı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye’nin Gürcistan sınırında  Kafkasya ve Orta Asya’ya açı-
lan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Vali Doruk, Mülki İdare Amirliği 
Toplantı Salonunda,  gümrük 
sahasında görev yapan kurumla-

rın amirleriyle bir toplantı yaparak, sınır 
kapısındaki genel işleyiş ve personel 
sayısı hakkında bilgi aldı.

Modernize edilen sınır kapısının daha 
modern ve daha konforlu bir sınır kapısı 

haline getirildiğini belirten Vali Doruk, 
Sarp Sınır Kapısı’ndan Ekim 2019 
itibarıyla 5 milyon 825 bin yolcunun 
giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sinan 
Ergen, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet 
Kemal Akpınar,  Sarp Gümrük Muha-
faza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü 

Tahir Demir, Sarp 
Gümrük Müdürü 
Atila Karataş ile 
gümrük kapısında 
görevli yetkililer 
katıldı.

Toplantının 
ardından bir süre 
gümrük sahasında 
incelemelerde bu-
lunan Vali Doruk, 
Hopa ilçesindeki 
“Hopa Müzesi’ni” 
de ziyaret etti.

Artvin Marina Tatil Köyü Yeniden Turizme Kazandırıldı
Artvin Belediyesinin daha önce kendisinin işlettiği ve ihaleye çıkararak Mahir Kırçiçek’e kiraladığı, Artvin- Borç-
ka karayolunun 11’inci kilometresinde yer alan “Marina Tatil Köyü” düzenlene törenle yeniden hizmete açıldı.



DERSİMİZ: COĞRAFİ İŞARET
Gelecek nesiller de öğrensin diye

Coğrafi İşaret, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız işbirliğiyle,
 Mesleki ve Teknik Okullar müfredatında.

Türk mutfağının değerlerine sahip çıkıyoruz.

BURSA SİYAH İNCİRİ
*Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından 

kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.
 (*Sınai Mülkiyet Kanunu Md. 34)

 


