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TÜROFED’in 
Yeni Başkanı 
Sururi 
Çorabatır 
Oldu

Trabzon’a 11 Ayda  
1 milyon 535 bin turist

Trabzon’a bu yılın 11 aylık 
dönemde gelen turist sayısı 

1 milyon 534 bin 460 olarak 
gerçekleşti. 6’da

TÜROFED (Tür-
kiye Otelciler 
Federasyonu) 
6. Olağan Genel 
Kurulu Bu hafta 
sonunda Antal-
ya Trendy Lara 
Otel’de gerçek-
leştirildi. 2’de

BAŞKAN GÜLER 
TURİZMCİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da bulu-
nan turizm işletmecileriyle bir araya 
gelerek istişarelerde bulundu.8’de

“Samsun, elindeki varlıklarını 
doğru pazarlamalı!”

Samsun’da faaliyet gösteren 
Serra Otel’ Genel Müdürü 

deneyimli Turizmci Abdülgafur 
Turan, Samsun Turizminin 

gelişmesi ve ivme kazanması 
için önerilerini açıkladı. 4’te

“Çay Çarşısı” projesinin 
yapım ihalesi gerçekleştirildi
Rize Ticaret Borsasınca 
9 bin 500 metrekare 
alana kurulacak ve içe-
risinde dev bardak hey-
keli, çay evleri, sinema 
salonları, restoranlar ve 
çay müzesi bulunacak”-
Çay Çarşısı” projesinin 
yapım ihalesinin gerçek-
leştirildiği bildirildi. 9’da

Çorum Kalesi’nde Turizme 
kazandırılma çalışmaları başladı

Yıllardan beri Çorum’un gündemini meşgul eden tari-
hi Çorum Kalesi, nihayet turizme kazandırılacak. 9’da

Giresun’un Görele ilçesin-
de 200 yıldır üretilen ve 

dünyanın tescilli 3. dondur-
ması unvanını alan ‘Görele 
Dondurması’ yaz ayların-
dan çok kışın tüketilmesi 
ile dikkat çekiyor. 11’de

Dünyanın tescilli 3. 
dondurması Görele 

Dondurması 200 yıldır 
lezzetini koruyor

Tokat Belediyesi 
tarafından tarihi 
Sulusokak Bölge-
sinde yer alan ve 
Anadolu’nun ilk 

Türk-İslam Üniver-
sitesi olan Yağıba-

san Medresesi Bilim 
Tarih Müzesi’ne dö-
nüştürülüyor. 12’de

Yağıbasan Medresesi 
Bilim Tarih Müzesi Oluyor

Hamsilos’a Ücretli Girişe 
Mahkeme DUR! dedi

Hamsilos Tabiat Parkı’nın işletmeye 
verilmesine ilişkin Sinop Belediyesi-
nin açtığı davada mahkeme ‘yürüt-
meyi durdurma’ kararı verdi. 10’da

Safranbolu bu yıl nüfusunun 
26 katı turist ağırladı

Karabük’ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 
yer alan ve “korumanın başkenti” unvanıyla 
anılan 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, bu yıl 
1 milyon 300 bini aşkın turisti ağırladı. 13’te

Küre Dağları’ndaki Loç 
Vadisi’nde seyir terası

Kastamonu’da, Küre Dağları Milli Parkı’n-
da bulunan Loç Vadisi’nde yapılan seyir 

terasının açılışı gerçekleştirildi. 13’te

Torul’da Ziyaretçi 
Sayısı İl Nüfusunu Geçti

İlçe merkezini kuşbakışı izleyen cam seyir terası açıl-
dığı günden beri hem yerli hem yabancı turistlerin 
hem de adrenalin tutkunlarının mekanı oldu. 14’te

Amasya’da 11 
Turizm Projesine 
OKA’dan Destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 
2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamın-

da Amasya genelinde 10 tanesi Turizm 
Altyapısının geliştirilmesi kapsamında 21 

Proje OKA’dan destek aldı. 10’da

Türkiye’nin 
en büyük 
Atatürk 
heykeli 
müze 
oluyor

15’te

Murat Toktaş Kazandı
Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğini

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Ge-
liştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği seçimleri yapıldı.
Trabzon’da yapılan seçimde Murat Toktaş Ajansın Kara-
deniz Bölgesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 3’te

Türkiye 

Turizm Tanıtım 

ve Geliştirme 

Ajansı’nın 

yönetimi 

seçildi



Eşsiz yeşilliğin mavi deniz ile 
buluştuğu Karadeniz bölgesine 
Orta Doğu, Körfez, Kuzey Afrika 

ülkelerinden gelen Arap turistler, ken-
tin turizm potansiyelini yükseltiyor. 
Karadeniz’de özellikle eşsiz yaylaları 
görmek isteyen Arap turistler, ziyaret 
ettikleri bölgelerden de gayrimenkul 
ve arsa yatırımlarına yöneliyor. Bir 
yıl içerisinde yaklaşık 100 bin Arap 
turistin ziyaret ettiği Ordu’da, Arap 
turistlerin aldığı gayrimenkul satışları 
da giderek artıyor. Şu ana kadar Or-
du’da 150’nin üzerinde gayrimenkul 

satın alan Arap turistler, özellikle 
sahil kesimindeki ilçelerden yaklaşık 

40 adet de fındık bahçesi satın alarak 
yatırım yapıyor.
“Araplar Ordu’dan 150’nin üze-
rinde gayrimenkul aldı”
Ordu Emlak Müşavirleri Derneği 
Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz’in 
Arap turistler için bir potansiyel 
bölgesine olduğuna değinerek, 
gün geçtikçe yatırımların arttığını 
söyledi. Arapların Ordu’da yaklaşık 
150’nin üzerinde bir gayrimenkul 
alımı gerçekleştirdiğini belirten 
Yüce,  “Özellikle Ünye ve Fatsa 
ilçeleri ağırlıklı olmak şartıyla, 
bunların içerisinde konut var, fındık 
bahçesi alan Araplar var, biraz daha 
önümüzdeki dönemde ilimiz daha 
güzel tanıtılırsa, Araplar ve dış 
yatırımcılar daha fazla gelecek. Arsa 
olarak da 40’a yakın fındık bahçesi 
satın aldılar.” şeklinde konuştu.
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Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜ-
ROFED) Olağan genel Kurulunda Sururi 
Çorabatır, oy birliği ile başkan seçilirken, 

KATİD Başkanı Murat Toktaş ta yeniden yönetim 
kurulu üyesi oldu. 

TÜROFED’in genel Kuruluna Antalya Valisi Mü-
nir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Muhittin Böcek, Turizm Birlikleri başkanları ve 
TÜROFED delegeleri katıldı.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını TÜROFED 
Başkanı Osman Ayık yaptı. TÜROFED’in bugüne 
kadar başarılı işler yaptığını belirten Osman Ayık, 
“Sorumluluğunuz oldukça büyük. Türkiye’nin 
önünde 2023 gibi hedefleri var. Türkiye’nin kalıcı 
bir şekilde ilk beş içinde yer alması ve sonra da ilk 
üçe taşımak sektörün en önemli görevlerindendir.” 
diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık rekorların kırıldığı bir 2019 yılını 
geride bıraktığımızı vurgulayarak, şunları söyledi: 
“Bu yıl turist sayısı açısından iyi bir yıldı. İnşallah 
2020 yılı gelir açısından da en iyi yıl olur. Turizme 

TÜROFED’in katkısı büyük. Rusya’da Türkiye 
festivali yaptı. Bu festivalinin geri dönüşünü aldık. 
Polonya’da benzerini yapalım istedik. Hedefimizde 
Kiev var. Türkkiye Antalya’dan ibaret değildir. 
Turizmi bütün bölgelere yaymamız gerekiyor. 
Yeni TÜROFED Başkanına başarılar diliyorum. 
Yeni yollara, yeni alt yapılara, yeni havaalanlarına 
ihtiyacımız var. “ dedi.  

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Bö-
cek de, “Antalya 16 milyon turist ağırladı. Konak-
lama vergisi bu saatten sonra değişir mi bilmem. 
16 milyon turitin geldiği 79 milyon geceleme ol-
duğu Antalya’ya güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. 
İnşallah hükümet bu hizmetleri yapan Antalya 
Büyükşehir Belediyesini unutmaz. Antalya’da Tu-
rizm Bakanlığı ile 500 milyon bütçesi olan alt yapı 
çalışmalarına başlayacağız. Antalya’nın alt yapısını 
tamamlayacağız. Turizm başta olmak üzere bütün 
sektörlerle bu çalışmaları sürdüreceğiz. İnşallah 20 
Milyon turiste ulaşacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜROFED’in genel 
kuruluna tek başkan adayı olarak katılan Sururi 
Çorabatır, son başkan Osman Ayık’a bir teşekkür 
plaketi verdi.

Ahmet Barut’u divan başkanlığını yaptığı Genel 
Kurulda seçime tek liste ile giren TÜROFED 
Başkan yardımcısı Sururi Çorabatır, başkanlığa 
seçildi.

TÜROFED’in yeni Başkanı Sururi Çorabatır yeni 
yönetimin TÜROFED ilkelerinden taviz vermeye-
ceğinin söyledi. Çorabatır, “Doğru bildiğimiz her 
şeyi özgürce söyleyeceğiz” dedi.

TÜROFED’in yeni Başkanı Sururi Çorabatır 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 
yönetimi için bölge başkanlarının aday olduğunu 
hatırlatrak üyelerinden adaylar için destek 
istedi. Çorabatır konuyla ilgili şunları söyledi: 

“Tanımı Ajansının kurulması önemli bir adımdı. 
TÜROFED adına bölgelerimizin başkanları aday. 
Artık kaynalar birlikte harcanacak ve orada görev 
alan arkadaşlarımız bu nedenle önem arz ediyor. 
Kaynağın verimli kullanılması için oraya giden 
arkadaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini rica 
edeceğiz. Bu seçimler çok önemli. Bölgelerimizdeki 
adaylarımızı lütfen yalnız bırakmayalım.”

TÜROFED’in yeni yönetim kurulu 
şu isimlerden oluştu:

Sururi Çorabatır
Erkan Yağcı
Burhanettin Sili
Birol Akman
Halit Ergül
Hacı Halil Özyurt
Tayyar Zaimoğlu
Gazi Murat Şen
Mehmet Tanju işler
Bülent Uysal
Mete Akcan
Bülent Bülbüloğlu
Ersin Yazıcı
Yakup Dinler
Tacettin Özden
Murat Toktaş
K. Kaan Kavaloğlu

Denetim Kurulu :

Mehmet Tümbül (AKTOB)
Hüseyin Hacıkadiroğlu (ALTİD)
Cengiz Tokatlı (GÜMBOT)

Disiplin kurulu:

Garip Uysal (ATİD)
Can Akşit (ÇUKOB)
Serdar Köroğlu (KODER)

Otel üst düzey yöneticilerinin 
yoğun ilgi gösterdiği gecede 
konuşan POYD Başkanı Ülkay 

Atmaca, 2020 turizm sezonunun 2019 
yılına göre daha iyi geçeceğine inandık-
larını söyledi. Atmaca, “ Konaklama 
sektörü 2019 yılında tüm sezonların 
en iyi performansını göstererek rekor 
üzerine rekor kırdı. 2020 yılında da 
Türk turizm sezonu 2019 yılına göre 
daha iyi olacak. Türk turizmini 12 
aya yayılmasını ve istihdamı artırıl-
masını hedefledik. 2016 krizinden çık 
yollarını bulduk. 2017 ve 2018 yılları 
toparlanma yılları oldu. 2019 yılı daha 
iyi oldu. Ama 2019 tüm zamanların en 
iyi sezonu olmayı hak etti.dedi.

Başkan Ülkay Atmaca’nın konuşma-
sının ardından POYD’a üyelikte 25, 
meslekte de 50. yılını kutlayan kurucu 
üyelere plaketler verildi. Törende ayrı-
ca POYD’a çeşitli sponsorluklar yapan 
firma temsilcilerine de plaket takdim 
edildi. Meslekte 50 yılı aşan ve POYD 

üyeliğinde 25 yılı dolduran kurucu 
üyeler Avni Aker, Necip Fincancıoğlu, 
İbrahim Gezer, Sobutay Gönen, Aydın 
Aytuğ, Mehmet Alfuran, Kaya Gür-
lersan ve Rauf Akduman’a plaketleri 
POYD yönetim kurulu üyeleri tarafın-
dan verildi. POYD’un yılsonu galası 
daha sonra müzik eşliğinde devam etti.

TÜROFED’in Yeni Başkanı 
Sururi Çorabatır Oldu

TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) 6. Olağan Genel Kurulu Bu hafta sonunda Antalya Trendy Lara Otel’de gerçekleştirildi.

Turist sayısı 48 milyonu aştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin ilk 11 ayda top-

lam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Ocak- Kasım 2019 sınır 
verilerine göre; geçen yılın 

aynı dönemine göre Türkiye’yi yüzde 
14,31 artışla 42 milyon 910 bin 408 
yabancı ziyaret etti. Ayrıca, Türki-
ye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
en son açıkladığı 9 aylık verilerde 
yurtdışı ikametli vatandaş sayısı da 
5 milyon 136 bin 324 oldu. Kasım 
ayında ise yine bir önceki yılın aynı 
ayına göre gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı yüzde 11,41 artış ile 2 milyon 
190 bin 622 oldu. 

EN ÇOK ZİYARETÇİ 
GÖNDEREN ÜLKELER
Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok 
ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralama-
sında, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 17,42 artış ile Rusya 
Federasyonu birinci,  yüzde 11,57 
artış ile Almanya ikinci, yüzde 13,30 

artış ile İngiltere üçüncü sırada yer 
aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran 
izledi. Kasım ayında ise; yine bir 
önceki yılın aynı ayına göre Bulgaris-
tan yüzde 8,35 artışla birinci, Rusya 
Federasyonu yüzde 36,85 artışla  
ikinci, Almanya da yüzde 4,32 artışla 
üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan 
ile İran takip etti. 

DÜNYA TURİZM 
ÖRGÜTÜ VERİLERİ
Dünya Turizm Örgütünün (UNW-
TO) Aralık 2019 verilerinde ise 
Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi 
sıralamasında 6’ncılığını korudu. 
UNWTO’nun açıkladığı en son veri 
olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya 
turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 
oldu. Avrupa’nın en çok turizm geliri 
elde eden 6’ncı ülkesi olan Türkiye, 
yine Avrupa’da en çok turisti ağırla-
yan 4’üncü ülke oldu.

POYD 28. yılını kutladı
POYD 28. Yılsonu Galası Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Eczacıbaşı’nın katılımıyla Lara Barut Oteli’nde gerçekleştirildi.

Araplar karadeniz’de fındık 
tarlalarını bile satın alıyorlar
Karadeniz’in yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları ve denizin güzelliği, Arap turistler baş-
ta olmak üzere yabancı yatırımların dikkatini çekiyor. Şu ana kadar 150’nin üzerinde 

gayrimenkul satın alan Arap turistler, yaklaşık 40 tane de fındık arsası satın aldı.
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Türkiye genelinde otelci-
ler Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme ajansının 

Yönetim kurulu seçimleri için 
sandığa gitti ve 9 YK üyesini 
belirlendi.

Trabzon’da yapılan 
Karadeniz Bölgesi 
seçimini KA-
TİD Başkanı ve 
Nortpoint Oteller 
Genel Müdürü 
Murat Toktaş 
kazandı.

Trabzon Hama-

mizade  İhsanbey Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştiriln seçimlerde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon İl 
Kültür Müdürlüğü yetkilileri sandık 
kurullarında görev aldı. 

Yönetim Kurulu 
üyeliği seçimle-
rine 2 kişi aday 
oldu. KATİD 
(Karadeniz 

Turizm 
İşletmeleri 

Derneği) 
Başka-

nı ve 

Nortpoint Oteller Genel Müdürü Murat 
Toktaş ile Rize Babylon Otel Genel Mü-
dürü Yasemin Suyabatmaz’ın yarıştığı 
seçimde 18 ilden 448 işletme temsilci-
sinin olduğu seçimde kullanılan  oyların  
% 69’unu  alan Murat Toktaş, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Karadeniz 
Bölgesi’nden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçildi.

Seçim sonrasında bir açıklama yapan 
Murat Toktaş, “Türkiye’de ilk kez 
yapılan bu seçimlerde aday olmaktan ve 
turizmcilerin desteğini almaktan büyük 
gurur duydum. Ajansın yönetiminde 
Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak 
yönetim kurulunda bölge ve Türkiye 
Turizminin tanıtımı ve geliştirilmesi için 
bu omuzuma yüklenen sorumlulukla 
elimden gelen her türlü çabayı gösterece-
ğim. Destek veren, seçime katılan tüm 
sektör temsilcisi arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Başkan Çorabatır’ın 
yayımladığı mesaj 
şöyle: “Türkiye turiz-
mine önemli katkılar 
sunması beklenen 
Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştir-
me Ajansı (TTGA) 
Yönetim Kurulu için 
yapılan seçimlerin 
sonuçlanması ile 
konaklama sektörünü 
temsil edecek 9 isim 
belirlendi. Girdikleri 
seçimle TTGA Yöne-
tim Kurulu’na dâhil 
olan ALTİD Başkanı 
Burhan Sili, AKTOB 
Başkanı Erkan Yağcı, 
KATİD Başkanı Murat Toktaş, BODER 
Başkanı Halil Özyurt ve ATİD Başkanı 
Birol Akman başta olmak üzere 9 konak-
lama sektörü temsilcisini kutluyorum.

Turizmci olan ve turizmcilerin sorun-
larını çok iyi bilen Kültür ve Turizm 

Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un bu 
girişimini Türkiye turizmi için çok 
değerli buluyoruz. 15 kişiden oluşan ve 
konaklama sektörünü 9 kişinin temsil 
edeceği TTGA Yönetim Kurulu, Türkiye 
turizmi için önemli bir misyon taşımak-
tadır. TTGA’nın profesyonel bir anlayışla 
Türkiye turizmini tek elden yürütülecek 

bir yapı ile tüm dün-
yaya tanıtacağına 
inancımız tamdır. 
Türkiye turizmine 
katkı sağlayacak her 
türlü girişimin güç-
lenmesine çabalayan 
TÜROFED, TTGA 
için de elinden gelen 
desteği verecektir.

15 kişiden oluşan 
TTGA Yönetim Ku-
rulu’nda yer alacak 
9 ismin konaklama 
sektöründen seçil-
mesi, konaklama 
sektörünün Türkiye 
turizmi için ne kadar 

önemli olduğunu bir kez daha gözler 
önüne sermektedir. Bu bilinçle hareket 
edecek 9 arkadaşımızın görev yapacakları 
süreçte konaklama sektörünü en doğru 
şekilde temsil ederek başarılı çalışmalara 
imza atacaklarına inanıyor, başarılar 
diliyorum.”

Murat Toktaş Kazandı
Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğini

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği seçimleri ya-
pıldı.Trabzon’da yapılan seçimde Murat Toktaş Ajansın Karadeniz Bölgesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı’nın 

yönetimi seçildi
Milyonlarca dolarlık bütçesiyle Türk turizmine 
yön vermesi beklenen Türkiye Turizm Tanıtım 

ve Geliştirme Ajansı’nın yönetim kurulu seçildi. 

Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı’nın yöne-
tim kurulu, 29 Aralık 2019 

Pazar günü yapılan seçimlerle belir-
lendi. 7 bölgeden 18 adayın yarıştığı 
seçimlerle otelcileri temsil edecek 9 
üye belirlendi. 

19 Adayın yarıştığı Türkiye Tu-
rizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 
(TTGA) seçimleri sonuçlandı. 
Oyların sayımının ardından resmi 
olmayan sonuçlar da belli oldu.

Ege Bölgesi’nden ETİK Başkanı  
Mehmet İşler ve BODER Başkanı 
Halil Özyurt’un yarıştığı seçimden 
Halil Özyurt 465 oyla galip gelirken, 
Mehmet İşler 38 oyda kaldı.

Akdeniz Bölgesini temsil etmek için 
yarışan adaylardan AKTOB Başkanı 
Erkan Yağcı 213, ALTİD Başkanı 
Burhan Sili ise 170 ay alarak Ajansın 
yönetimine girerken, 12 oy alan Elif 
Özdemir listeye giremedi.

Marmara Bölgesinde yapılan seçimde 
45 oy alan Temel Aygün ve 25 oy 
alan Taner Yallagöz kazandı. 20 
oy alan Hediye Güral ve 16 oy alan 
Ayhan Hacıbektaşoğlu ise yedek üye 
olarak seçildi.

İç Anadolu Bölgesini temsilen 
yarışan iki adaydan Birol Akman 
166 oyla seçimi kazanarak Ajansın 
yönetimine girerken, Ömer Tosun 
ise 141 oy aldı.

Güneydoğu Anadolu’da Selda Çiçek 
Veske ile Yaşar Mete Akcan’ın 
yarıştığı seçimde ipi 88 oyla Selda 
Çiçek Veske göğüsledi. Akcan ise 66 
oyda kaldı.

Karadeniz Bölgesi temsilciliği için 
yarışan Murat Toktaş 133 oy alarak 
yönetime girerken, rakibi Yasemin 
Suyabatmaz 61 oyda kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi temsilciliği 
için yapılan seçimleri ise, Elite World 
Grubundan Emel Elik Ezaroğlu ve 
Hücet Balkay’a karşı yarışan Swoy 
Otel’in sahibi Can Dikmen kazandı. 
Seçimde Can Dikmen 68, Emel Elik 
14, Hücet Balkat ise 11 oy aldı.

Çorabatır: TÜROFED temsilcileri 
TTGA’ya güç verecek

Türkiye Turizm Tanıtım ve Ge-
liştirme Ajansı’nın seçimleri ile 
ilgili TurizmGüncel’e değerlendirme 
yapan TÜROFED Başkanı Sururi 
Çorabatır, TÜROFED’in 6 adayından 
5’inin TTGA yönetimine girmesinin 
hem Türk turizminin geleceği hem 
de TÜROFED açısından önemli 
olduğunu söyledi. TÜROFED tem-
silcilerinin TTGA’ya güç vereceğini 
kaydeden Çorabatır, ‘’Bundan önceki 
kurucu yönetim kurulu 2020 için 
önemli planlamalar yaptı. Tanıtımın, 
devlet ve sektör tarafından oluştu-
rulan bu kadar büyük bir kaynakla 
yapılması Türkiye’ye yeni talep oluş-
ması açısından son derece önemli. 
Tanıtım Ajansı, bizim tanıtımda 
birlik adına yıllardır söylediğimiz, 
kurulması geç kalmış bir oluşum. 
Ajansın hızla devreye girmesi son 
derece olumlu’’ dedi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştir-
me Ajansı’nın Yönetimi
Mehmet Nuri Ersoy (Başkan)
Nadir Alpaslan
Timuçin Güler
M. İlker Aycı
İbrahim Halil Kalay
Temel Aygün
Taner Yallagöz
Erkan Yağcı
Burhan Sili
Halil Özyurt
Murat Toktaş
Birol Akman
Can Dikmen
Selda Çiçek Veske
Havalimanlarını temsilcisi üye

Ekonomik Sosyal Araştırma ve Kalkınma 
Derneği (ESAK) tarafından hazırlanan, 
Ünye Turizm İşletmecileri Otelciler, 
Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri 
Derneği ÜNTİSAD iştirakiyle DOKA 
tarafından desteklenen “Ünye’de turizm 
nitelikli insan gücüyle gelişiyor” adlı 
proje kapsamında kursiyerler hünerlerini 
sergiledi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, 
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve başta 
olmak üzere turizm işletmecilerine ve 
davetlilere bir sunum gerçekleştirildi. Atik 
Otel mutfağında teorik ve uygulamalı Aş-
çılık eğitimi alan kursiyerler hamsili pilav 
ve kabak tatlısından oluşan mönü hazır-
layarak katılanların beğenisine sundu.

96 saatlik kurs 
Proje hakkında bilgi veren ÜNTİSAD 
Derneği Başkan Yardımcısı Osman 
Duvar; “Yaklaşık 20 gün önce başlamış 
olduğumuz teorik ve pratik eğitimle-
rimiz devam ediyor. Toplam 96 saat 
sürecek olan kursumuzda kursiyerler 
yöresel ürünlerin hazırlanması ve su-
numu başta olmak üzere birçok bilgiler 
edinecekler” dedi.

Avrupa’ya öğrenci gönderilecek
ÜNTİSAD Başkanı Hasan Şim-
şek ise “Dernek olarak projelere 
önem veriyoruz. Bu kapsamda 
hazırladığımız bu projemiz devam 
ederken yine Erasmus projemiz de 
kabul edildi. AB’ye Erasmus adı 
altında öğrenciler göndereceğiz. 
Katılımınız için teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Ünye’de Örnek Turizm Projesi 
ÜNTİSAD iştirakiyle DOKA tarafından desteklenen “Ünye’de turizm nitelikli in-
san gücüyle gelişiyor” adlı proje kapsamında kursiyerler hünerlerini sergiledi.

TÜROFED Başkanı Çorabatır’dan, TTGA 
yönetim kuruluna seçilen 9 turizmciye kutlama
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu’nu (TTGA) oluşturmak için yapılan se-
çimler sonucunda belirlenen 5’i TÜROFED üyesi olan 9 turizmciyi kutlayarak başarılar diledi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile 
UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu tarafından ya-
pılan ‘Anadolu Masalları 
Projesi’ kapsamında Sam-
sun’da resim sergisi açıldı. 
Kültürel birikimlerin ve 

ortak değerlerin masallar 
üzerinden nesilden nesille 
aktarılmasını amaçlayan 
projede akademik bir heyet 
oluşturularak masallar 
derlendi.
Düzenlenen törenle açılı-
şı yapılan sergide çocuk-
lara geleneksel kıyafetler-
le canlandırılan Anadolu 
masalları anlatıldı. Ayrıca 
İlkadım Güzel Sanatlar 
Lisesi Orkestrası eşliğin-
de türküler seslendirildi. 
Samsun Büyükşehir 

Belediye Başkan-
lığı Şehit Ömer 
Halisdemir Çok 
Amaçlı Salo-
nunda yapılan 
törene okul 
öncesi ve ilkokul 
öğrencileri ile 
okul müdürleri 
ve öğretmenler 
katıldı.
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SAMSUN’A BÜYÜK BİR KONGRE MERKEZİ 
KAZANDIRILMALI
Samsun’da turizm alanında öncelikle yapılması 
gerekenlerin başında  kurumsal konaklamaları ve 
iş toplantısı amaçlı gelenleri artırmanın yöntem-
lerini bulmak gerektiğini belirten Turan,”   Bunun 
birinci yolu şehirde üretim faaliyetlerini artırmaktan 
geçtiğini biliyoruz. Toplantı ve kongre turizmine 
artırmakta şehre gelen iş insanlarının artırmasını 
sağlayacaktır. Bunun yöntemi ise şehrimizi bir 
an önce büyük bir kongre merkezi kazandırmak 
olacaktır. 
Eğer şehre böyle bir kongre merkezi yapılırsa 
katma değeri çok yüksek olan kongre turizminden, 
turizmin tüm paydaşları fazlası İle faydalanacaktır. 
Mevcutta var olan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait çok amaçlı salonların, opera binasının, kültür 
merkezlerinin ; Şehrimizde yapılacak organi-
zasyonlarda daha etkin kullanılabilmesi 
için bizlere destek olunarak, bürokratik 
işlemlerin minimuma indirilmesi gerek-
mektedir. “ dedi.

SAMSUN’UN SPOR TESİSLERİ 
BÜYÜK BİR ŞANS
Samsun’da yapılmış olan 
spor tesislerinin  ilimiz 
için büyük bir şans 
olduğunu ifade eden 
Abdülgafur Tur-
an,  “ Bu alanların 
çok daha etkin 
kullanımı için hep 
beraber çalışma-
lar yapmamız 
gerekmektedir. 
Samsun’daki 
sporla ilgili ku-
rumların, Spor 
Bakanlığı ve 
federasyonlar-
la, müsabaka-

ların şehrimizde yapılması konusunda yapılacakları 
sıkı işbirliği çok önemlidir. 100. Yıl kapsamında 
Samsun’da yapılan Koç-Fest ve Diğer sportif faali-
yetlerin şehrin tanıtımı ve turizm gelirleri için ne 
kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük.
Spor turizmi alanında geçtiğimiz aylarda yaşanan 
okçuluk faaliyetlerinden başka illere kaydırılması , 
Buz Pateni  Federasyonu’nun düzenleyeceği organi-
zasyonun son dakika iptali gibi olayların iyi analiz 
edilerek tekrar buna benzer olayların yaşanmaması 
için gerekli önlemler alınması gerekmektedir. Bu 
tarz müsabakaların şehrimizde kalmasını hep birlik-
te sağlayamazsak hem bu tesisler bir süre sonra atıl 
kalacak hem de şehrimize kazandıracaklarından hep 
birlikte mahrum olacağız. “ diye konuştu.

ELİMİZDEKİ VARLIKLARIN 
PAZARLAMASININ DOĞRU YAPILMASI LAZIM

İç turizmin artırımına yönelik faaliyetlere 
öncelik verilmesi gerektiğini bildiren Turan 
açıklamalarını şöyle tamamladı: “ Özellikle 
Samsunda yaşayan insanlara yönelik çalışma-

lar yapılmalıdır.  Samsun’a dışarıdan 
gelenlere yönelik hediyelik eşya sorunu bir 

an önce çözüme kavuşturulmalıdır. 
Şehrin atanmışları ve seçilm-

işlerinin şehrin dina-
miklerinin doğru yönde 
kullanması için daha 
dikkatli ve aktif olma-
ları önem arz etmekte-
dir. Bu sayede doğru 

yapılacak turizm 
faaliyetleri turizm 
işletmeleri ile şehrin 

tüm dinamikler-
ine katkı sağlaya-
caktır. Elim-
izdeki varlıların 
pazarlamasının 
doğru yapılması 
lazım.”

“Samsun, elindeki varlıklarını 
doğru pazarlamalı!”

Samsun’da faaliyet gösteren Serra Otel’ Genel Müdürü deneyimli Turizmci Abdülga-
fur Turan, Samsun Turizminin gelişmesi ve ivme kazanması için önerilerini açıkladı.

Deneyimli Genel 
Müdür’den Samsun 
Turizmi İçin Öneriler:

Samsun’da Müze 
Giriş Ücretlerine Zam

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen 47 gün-
dem maddesi karara bağlandı. Müzelere ve hale giriş üc-

retlerinde uygulanacak zam, oy çokluğu ile meclisten geçti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık 
Ayı 27. Birleşimi’nde 2020 yılından uygula-
nacak fiyat tarifeleri revize edildi. Söz konusu 
değişiklikler arasında müzelere girişi ücretlerin-
de uygulanacak yeni tarife de yer aldı.Bandır-
ma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava 

Müzesi, Kent Müzesi ve Amazon Köyünde 2019 
yılında tam 2 TL, öğrenci 1 TL olarak uygulanan 
giriş ücreti tam 5 TL, öğrenci 2 TL olarak revize 
edildi. Ücretsiz olan Panorama 1919 DGM giriş 
ücreti ise tam 5 TL, öğrenci 2 TL oldu. Karar oy 
çokluğu ile meclisten geçti.

Samsun’da minikler Anadolu Masalları ile buluştu
Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından yapılan ‘Anado-
lu Masalları Projesi’ kapsamında Samsun’da çocuklara Anadolu Masalları anlatıldı.

Sinemanın 124. Doğum 
Günü OMÜ’de Kutlandı
Sinemanın 124. yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Sinedüş Topluluğu ve Pazarlama İletişim Topluluğu tarafından ortak 
düzenenlenen “Sinemanın 124. Doğum Günü Etkinliği” ile kutlandı.

OMÜ Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen 
etkinliğe İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, 
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan 
Turan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Oktan, Araştırma Görevlisi 
Kevser Akyol Oktan ve öğren-
ciler katıldı.
Etkinlikte İletişim Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü öğrencilerinin yönet-
menliğini yaptığı Efsunkar, 
Doğa’nın Korkusu, Yılkı, Son 
Müşteri, Aşk-ı Araf, Fotoğraf, 
Dijital Sağır, Hülya Bu Ya, 
Kırık Kalemler, Peacefulness 
in Turkey ve Dağınık adlı 11 
kısa film gösterime sunuldu. 
Bundan 124 yıl önce 1895 
yılında Lumiere kardeşlerin 

çektiği “Trenin Gara Girişi” 
adlı  film ile başlayan sinema 
serüveni bugüne kadar birçok 
yapıma imza attı.
Gösterimin ardından film-
lerin yönetmenliğini üstle-
nen öğrencilerden Çiğdem 
Dönmez, Burak Anılan, 
Tugay Başsal, Buğrahan 
Mayuk, Özge Özoğlu, Ceren 
Acar, Oğuzhan Sert, Ayberk 
Telatar, Yiğiter Ayberk 
Çakır, Mahmut Emin 
Baylan, Salma Wafiqoh ve 
Ahmet Köse’ye teşekkür 
belgeleri İletişim Fakültesi 
öğretim üyeleri tarafından 
verildi.
Ayrıca, ilk 3’e giren ‘Dağınık’, 
‘Hülya Bu Ya’ ve ‘Dijital 
Sağır’ filmleri ödül aldı.
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Ödül töreninde İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi 
Yunus Tüzen yazdığı “Mutlu Yarınlar” adlı 
senaryosuyla üçüncü oldu. Ödülü SSDER 
Başkan Vekili Güneri Özsoy takdim etti. 
Tören sonrasında duygu ve düşüncelerini 
anlatan Tüzen “Fakültemi böyle plat-
formlarda tanıttığım için çok mutluyum. 
Değerli hocalarım başta olmak üzere bu 
yolda bana destek olan herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum. Binlerce diye tabir 

edilen senaryo arasında ilk üçe 
girmek gurur verici bir olay, böyle 
bir yarışma düzenleyerek bizlere 
bu fırsatı veren herkese teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
İstanbul’da Sefaköy Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ödül törenine eski Sağlık 
Bakanı Bülent Akarcalı, Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı ve aynı zamanda Sigarayla 

Savaşanlar Derneği Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Aydın, İl sağlık müdürü Prof. 
Dr. Kemal Memişoğlu, SSDER Başkan 
Vekili Güneri Özsoy, Oylum Talu, OMÜ 
İletişim Fakültesi Arş. Gör. Uğur Kılınç, 
Arş. Gör. Ufuk İnal ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Bülent Kanvas’ın yazdığı 
Haydar Kavrap’ın yönettiği 
‹›Arkadaşım Bilgisayar›› adlı 
çocuk tiyatrosu izleyicilerden 
tam not aldı. Çarşamba 
Belediyesi Tiyatro Eğitmeni 
Haydar Kavrap ve oyuncular 
Alperen Yanık, Kadir Temiz, 
Tutku Demirelli, Sadık 
Duraman, Duygu Okur, Onur 
Bahçıvanoğlu, Doğuş 
Balaban ve Celal Sefa 
Karlı’dan oluşan toplu-
luğun performansı izley-
enlerin büyük beğenisini 
kazandı.
Çarşamba Belediyesi 
Tiyatro Topluluğu’nun 
ilk oyunu Cumhuriyet 

İlköğretim Okulu, Atatürk 
İlköğretim Okulu ve 
Kocatepe İlköğretim Okulu 
öğrencilerine sergilendi. 
‹›Arkadaşım Bilgisayar›› adlı 
oyun çocuklara bilgisayar 
ve internetin faydalarını ve 
zararlarını anlatıyor. Topluluk 
İlçe’de yer alan tüm okullara 
oyunu sergilemeyi planlıyor.

Serra Otel’de organizasyonunu Cihat 
Ayeş’in yaptığı Sıra Gecesıne yoğun katı-
lım oldu. Davetliler Urfa yöresi türküleri 
ile görnüllerince eğlenirken, geceye pistte 
yapılan çiğköfte ve halkoyunları ekibinin 
gösterileri damga vurdu.

Gecenin açış konuşmasını yapan 
SAMTİAD Başkanı Mustafa Öztürk,-
SAMTİAD’ın geleneksel hale gelen 
etkinliklerinden birini aha hayata geçir-
diklerini söyledi. Katılanlara teşekkür 
etti. Öztürk’ün konuşmasının ardından 
Samsun Turizmi’ne katkı sağlayanlara 
plaketleri verildi.

Ödüller, Sağlık Turizmi alanında FBM 
Sahibi Dr. Hayati Akbaş, Spor Turizmi 
alanında Serkan Kalkan, Turizm acen-
talarını temsilen 2. Kez TÜRSAB BTK 
Temsil Kurulu Başkanı Seçilen Yılmaz 
Uzunlar, Gastronomi alanında Serra 

Otel Aşçısı Niyazi Tunçoğlu,  Yöresel 
Lezzetler alanında Yeşil Vadi Abdullah 
Gürkanlı , Yılın Yemek Markası alanın-
da Ömür Ünal,  Fuar Turizmi alanında 
TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan 
Çamaş, En İyi Şehir Restaurantı alanında 
Et Atölyesi Sahibi Doğan ÜYÜK’e verildi.

OMÜ İletişim Fakültesine 
Senaryo Ödülü
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (SSDER) tarafından siga-
ranın zararları konusunda düzenlenen “Ödüllü Senaryo 

Yarışması”nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü dördüncü 

sınıf öğrencisi Yunus Tüzen üçüncülük elde etti.

İlkadım’da 7 Ulu Ozan Konseri
İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesinde gerçekleştirilen programda Alevi – Bek-

taşi kültüründe yedi ulu ozan olarak bilinen ozanlar deyişler ve şiirler eşliğinde anıldı.

İlkadım Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü tarafından Acem Tek-
kesinde gerçekleştirilen program büyük 
ilgi gördü. Genel Sanat Yönetmeliğini 
Prof. Dr. Şahin Köktürk’ün üstlendiği, 
koro şefliğini Ali Rıza Gündoğdu’nun 
yaptığı, Kenan Yavuzarslan tarafından 
hazırlanan ve sunumunu Yağmur 

Özdemir’in yaptığı Alevi-Bektaşi 
Kültüründe Yedi Ulu Ozan Konseri 
katılımcılar tarafından tam not aldı. 

ŞİİRLER, DEYİŞLER VE 
TÜRKÜLERLE CANLAR BULUŞTU
Acem Tekkesinde gerçekleştir-

ilen programa büyük ilgi gösteren 
vatandaşlar salona sığamayınca 
programı ayakta takip ederlerken Ali 
Rıza Gündoğdu’nun şefliğini yaptığı 
İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği 
Korosunun seslendirdiği türküleri 
birlikte söylediler. Programda açılış 
konuşmasını yapan İlkadım Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık; 
“Bin yıllara dayanan Türk kültür 
kardeşliğimizin ayrılmaz parçaların-
dan olan Alevi – Bektaşi kültürünü 
yedi ulu ozanımızın sözleri ile bu gü-
zel mekanda yeniden canlandırmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 
akşam şiirlerle, deyişlerle, semahlarla 
ve türkülerle canları buluşturmayı 
amaçladık. Özellikle genç kardeşler-
imizin bu akşam gösterdikleri bu 
ilgi böylesi anlamlı programlara ne 
kadar ihtiyaç duyulduğunun göster-
gesidir. Başta programın Genel Sanat 
Yönetmenliğini üstlenen Prof. Dr. 
Şahin Köktürk olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. “ Diye 
konuştu.

Çarşamba Belediye 
Tiyatrosu İlk 

Gösterisini Sergiledi
Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ilk oyunları 
‹›Arkadaşım Bilgisayar›› adlı çocuk tiyatro oyununu 

Cemil Şensoy Kültür Merkezi›nde sergiledi. Samsun’da “Rus 
besteciler akşamı” 

tematik konseri
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2019 
yılının son tematik konseri olan “Rus bestecileri 
akşamı”nı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Atatürk Kültür Mer-
kezi Zehra Yıldız 
Salonu’nda gerçek-

leştirilen ve “kuzeyin me-
lodileri” olarak adlandırı-
lan konserde, SAMDOB 
sanatçıları soprano Betül 
Uzunoğlu, mezzo soprano 
Anna Chubuchenco, 
tenor Yunusemre Kemal 
Sönmez ve bariton Murat 
Göçken sahne aldı. Solist-
lere piyanist 
Anna Tara-
kanova eşlik 
etti. Rus 
bestecilerin 
en bilinen 
eserlerin-
den, tutku, 

aşk, ölüm, savaş ve doğa 
temalı parçaların seslen-
dirildiği “Rus bestecileri 
akşamı” konserinde 
anlatıcı olarak yer alan ve 
seslendirilen eserlere dair 
ufak detayları paylaşan 
Betül Uzunoğlu, Nazım 
Hikmet’in şiirlerinden 
dizeler de okudu. Konser, 
izleyenlerden büyük beğe-
ni topladı.

Samsun’da Geçmişten 
Günümüze Hemşirelik 

Kıyafetleri Defilesi 
Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün OMÜ 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü işbirliği ile 

düzenlediği, “Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri” de-
filesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 
defileye; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat 
Terzi, Kariyer Söyleşilerinin konuğu 
olan Erdemoğlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Sağlık çalışanlarının üniformalarının 
din, siyaset, savaş gibi dış belirleyicil-
er etkisiyle ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterdiğini vurgulanan defilede 
hemşireler, 21 özel koleksiyon 
sergiledi.

Hemşireler, Anadolu Selçuklu, 
Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuri-
yet’in ilk yıllarında giyilen hemşire 
kıyafetleri ile Gevher Nesibe, Selçuk-
lu ve Osmanlı dönemi şifacıları, 
modern hemşireliğin kurucusu 
Florence Nightingale, Türkiye’nin 
ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi, 
Hilaliahmer Cemiyeti hemşirelerinin 
kıyafetlerinin yanı sıra günümüz 
hemşirelerinin kıyafetlerinden 
oluşan koleksiyonu tanıttı.
Katılımcıların alkışlarıyla renk 
kattığı gösterinin ardından, defileye 
katkıda bulunanlara teşekkür belgesi 
verildi.

SAMTİAD’ın Ödül Gecesi
Samsun Turizm ve İşadamları Derneği (SAMTİAD) Düzenle-

diği Sıra Gecesi Programında Yılın Turizm Ödüllerini de verdi.
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Trabzon’a bu yılın Eylül ayında 
135 bin 704 yerli, 73 bin 651 
yabancı olmak üzere 209 bin 

355, Ekim ayında, 121 bin 255 yerli, 
42 bin 651 yabancı olmak üzere 163 
bin 906, Kasım ayında ise 109 bin 

130 yerli, 21 bin 82 yabancı olmak 
üzere 130 bin 212 turist geldi.

Üç aylık dönemde gelen turist 
sayısı toplam 503 bin 474 olurken, 
bu yılın 11 aylık döneminde ise 
Trabzon’a gelen turist sayısı 1 mil-
yon 534 bin 460 olarak gerçekleşti.

Bu yılın Eylül, Ekim, Kasım ayında 
yerli turist sayısı 366 bin 90, 
yabancı turist sayısı 137 bin 384 
olmak üzere toplam 503 bin 474 
olarak gerçekleşti.

Bu yılın 11 aylık döneminde ise 
947 bin 960 yerli, 586 bin 495’i 
yabancı olmak üzere toplam 1 mil-
yon 534 bin 4 60 turist Trabzon’a 
gelirken gelen turistler en fazla 

Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırını 
ziyaret etti.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Ömer Yıldız, 
Avrasya Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Kenan İnan, Trabzon Barosu 
Başkanı Avukat Sibel Suiçmez  ve Türk 
Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Öz’ün hazır bulunduğu sempozyum açılış 
töreninde açılış konuşmasını Avrasya 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Ömer Yıldız yaptı.
Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Kenan İnan’ın konuşmasının ardından 
Trabzon Baro Başkanı Avukat Sibel Suiç-
mez de konuşma yaparken, Türk Ocakları 
Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz kon-
ferans verdi. Avrasya Üniversitesi Ömer 
Yıldız Yerleşkesinde bulunan üç ayrı 
salonda oturumlar iki gün devam etti, 
üçüncü günde katılımcılar hem üniversi-
tenin yerleşkelerini hem de Trabzon’un 
tarihi turistik yerlerini gezdi.

Trabzon’a 11 Ayda  
1 milyon 535 bin turist
Trabzon’a bu yılın 11 aylık dönemde gelen turist sayısı 1 milyon 534 bin 460 olarak gerçekleşti.

Trabzon Uzungöl’de 
kaçak yapılar yıkıldı
Dünyaca ünlü turizm merkezi Trabzon Uzungöl’de 

imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı 
için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçti.

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki 
turizm merkezlerinden Uzun-
göl’de, imar barışına aykırı 112 

kaçak yapıdan 95’i için yıkım, 17’si için 
de traşlanması yönünde karar alınmıştı. 
Ekipler, yıkım kararını uygulamak için 
dün gece yarısı Jandarmayla eşliğinde 
Uzungöl’e gitti. Yıkım kararı alınan 

binaların sahipleri barikat kurarak yolu 
ulaşıma kapattı.İlerleyen saatlerde ise 
yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar 
ve güvenlik güçleri arasında gerginlik 
büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan 
olaylarda gözaltına alındı.  Yıkım öncesi 
bölgeye ulaşan ekipler yıkım ve tıraşlama 
kararını uyguladı.

Trabzon’da 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu 
Avrasya Üniversitesi’nin düzenlediği ve yurt genelinden ve yurt dışından yetmiş akademisyen ve uzmanın ka-
tıldığı 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesinde gerçekleşti. 
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Stantta, Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın destekleriyle Trabzon İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tara-

fından da kentin tanıtımı yapıldı. Fuarda 
TTSO’yu Yönetim Kurulu Muhasip 
Üyesi Özcan İlarslan ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Kadem Çakıroğlu temsil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Travel 
Turkey İzmir Turizm Fuarında son yıl-
larda büyük ilgi gören Alternatif Turizm 

ile ilgili özel konseptler oluşturuldu. 
Kış sporları, dağcılık, rafting, su altı, 
kültür-sanat, doğa-macera gibi alanlarda 
ve daha birçok alanda gerçekleştirilen 
turizm faaliyetlerinin tanıtıldığı fuara, 
acente ve tur operatörleri, oteller ve 
konaklama tesisleri, havayolu şirket-
leri, Uluslararası Destinasyonlar, iş 
ve kongre turizmi, sağlık turizmi, yat 
ve kruvaziyer turizmi, konsolosluklar, 
turizm merkezleri, birlik ve dernekler, 
turizm taşımacılığı, kongre ve ziyaretçi 
büroları, otel ekipmanları, alternatif 
turizm ve seyahat teknolojileri ile turizm 
medya kuruluşlarının yanı sıra valilik-
ler, belediyeler, ticaret odaları ile kamu 
kurumları yer aldı.

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda 
43 ülke ve 36 ilden gelen yaklaşık bin 
300 katılımcının yer aldığı bildirildi. 
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü’nün TTSO’nun destekleriyle açtığı 
stantta kentteki turizm olanaklarının ve 
çeşitli firmaların tanıtımları yapıldı.

Konsere Maçka Belediye Başkanı Koray Koç-
han, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire 
Başkanı Fatih Aksoy, Trabzon Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu 
üyeleri, gazeteciler ve aileleri, iş insanları ve 
öğrenciler katıldı.
Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Aka-

lın, Trabzon Tren’de verdiği konserle hayranla-
rına keyifli dakikalar yaşattı. Karadenizli seven-
leri için özel bir repertuvar hazırlayan Akalın, 
sahnede kaldığı iki saat boyunca sevenlerini 
coşturdu. Özel dansçılarının da kendisine sah-
nede eşlik ettiği konserde sanatçı, şarkıları ve 
şovları ile eğlence dolu bir geceye imza attı.

Yılmaz Karakoyunlu’nun 
yazdığı, Adnan Erbaş’ın 
yönettiği “Kuzguncuklu 
Fazilet” adlı oyunda, 
Elvan Saliha Karahasan, 
Yavuz Topçuoğlu, Ercan 
Kılıçarslan, Selin Poyraz, 
Ahmet Uzuner, Gürkan 
Erarslan, Mahir Elvan, 
Elvan Tibukoğlu, Efecan 
Baştürk’ün de aralarında 
bulunduğu oyuncular 
rol alıyor. Yönetmen 
yardımcılığını Ercan 
Kılıçarslan, dekorunu 
Büşra Eroğlu, kostüm 
tasarımını Gazal Erten, 
ışık tasarımını Nihat 
Bahar, müziğini Kemal 
Günüç’ün yaptığı oyu-
nun koreografisi Nilgün 
Bilsen’e ait

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi 
öğrencileri, “Roman Kahramanları 
Haftası” dolayısıyla giydikleri kos-
tümlerle Türk ve dünya edebiyatın-
dan ünlü karakterlerini canlandırdı.
Türk ve dünya edebiyatında yer alan 
roman ve masal kahramanlarının 
kostümlerini giyen 90 öğrenci, bir 
araya geldikleri 15 Temmuz Şehitler 
ve Hürriyet Parkı’ndan başlayarak 
Uzunsokak üzerinden Edebiyat Mü-

zesi önüne kadar yürüyüş yaptı.
Yürüyüşü izleyen bazı kent sakinleri 
ve çocuklar, masal kahramanlarıyla 
fotoğraf çektirdi.
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Mü-
dürü Zekeriya Abanozoğlu, yaptığı 
açıklamada, 21 Aralık’ın dünya 
roman kahramanları günü olarak 
kutlandığını belirterek, Türkiye’de 4 
Sosyal Bilimler Lisesinin kutlamala-
ra öncülük yaptığını söyledi.

Doğu Karadeniz’de bitkilerden yapılan ve 
unutulmaya yüz tutmuş 310 
yöresel yemek, kitapta 
toplandı.
Trabzon Üniver-
sitesi Turizm ve 
Otelcilik Meslek 
Yüksekokulu 
Öğretim Görev-
lisi Fegan Mutlu, 
öğretim üyesi Doç. 
Dr. Melike Kurta-
ran Çelik’in editörlü-
ğünde “Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin Unutulmayan 
Organik Lezzetleri” adlı kitap hazırladı.
Doğu Karadeniz’de daha önce “Turizm 

İşletmeleri İçin Lezzet Diyarı” ve Trabzon 
Valiliğinin desteğiyle “Trabzon 

Mutfağı” adlı kitapları 
yine Doç. Dr. Çelik’in 

editörlüğünde yazar 
Mutlu, “Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nin 
Unutulmayan 
Organik Lezzet-
leri” kitabı için 

yörede yetişen 
doğal bitkilerle ilgili 

çalışmalar yaptı.
Ardından yöre kadınlarıyla 

birebir görüşen Mutlu, öğrendiği tarifle-
ri kitapta topladı.

Trabzon Travel Turkey 
İzmir Turizm Fuarı’nda
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri (İZFAŞ) 

tarafından düzenlenen 13. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında Stant Açıldı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 
Karadeniz Lezzetleri Sergilendi
Diyarbakır ve Şanlıurfa’da düzenlenen etkinliklerde yöresel lezzetler tanıtıldı.
Şanlıurfa’da bulunan bir alışveriş 
merkezinde Karadenizliler Derneği 
Onursal Başkanı Nuray Olguner or-
ganizesinde gerçekleştirilen etkinlik-
te, geleneksel lezzetler sergilenirken, 
Karadeniz müzikleri ve halk dansları 
ile çeşitli gösteriler düzenlendi. 31 
Aralık tarıhine kadar uzatılan etkin-
likte, Trabzon’un kuymaklık peyniri, 
Trabzon pestili, Trabzon ekme-
ğinden fasulye ve turşusuna kadar 
yöresel lezzetler, yoğun ilgi gördü.

Diyarbakır’da bir alışveriş merkezin-
de Karadeniz’e ait geleneksel lezzetler 
sergilenirken, bölgenin müzikleri ve 
halk oyunları tanıtıldı.’Karadeniz 
Uşakları’ etkinliğinde geleneksel 
lezzetler sergilenirken, Karadeniz 
müzikleri ve halk dansları ile çeşitli 
gösteriler düzenlendi. 15 Aralık’a ka-
dar sürecek etkinliklerde Trabzon’un 
kuymaklık peynirinden pestiline, ek-
meğinden balına ve pekmezine kadar 
yöresel lezzetler sergilenecek.

Trabzon’da Pop Şöleni  
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzen-
lenen konserde Fulin canlı performansı ile göz doldurdu.

Roman kahramanları sokağa indi
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, “Roman Kah-
ramanları Haftası” dolayısıyla giydikleri kostümlerle Türk 
ve dünya edebiyatından ünlü karakterlerini canlandırdı.

Doğu Karadeniz Lezzetleri Kitaplaştı
Doğu Karadeniz’de bitkilerden yapılan organik lezzetler kitapta toplandı

Trabzon Devlet Tiyatrosu’ndan 2 Oyun 
Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), “Kuzguncuklu Fazilet” ve 
“Medyum” oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Trabzon’da Tema Park kurulması 
için Çalışma Grubu oluşturuldu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) şehirde turizmin çeşitlendirilmesi ve yeni bir 
cazibe merkezi oluşturulması amacıyla Tema Park kurulması için çalışmalara başladı.

ABD’de tema parklarla ilgili 
incelemelerde bulunan işadam-
larıyla bir toplantı yapan TTSO 

Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trab-
zon’da içinde çeşitli aktivitelerin bu-
lunduğu tema park kurulması amacıyla 
fizibilite yapılması için çalışma grubu 
oluşturduklarını vurguladı. TTSO 
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Kasım 
ayı içinde ABD’ye yaptıkları çalışma zi-
yaretinde, alanında dünyanın en büyük 
fuarı olan Orlando kentindeki Ulusla-
rarası Eğlence Parkları ve Cazibe Mer-

kezleri Fuarı’nı (IAAPA Expo) ziyaret 
ettiklerini hatırlatarak, “Burada özellik-
le tema parklar konusunda sektörün 
geldiği seviyeyi gördük. Çok geniş bir 
segmentte insanlara çeşitli aktiviteler 
sunulduğunu gözlemledik. Trabzon’da 
tüm bölgenin yeni çekim merkezi 
olabilecek bir Tema Park kurmak üzere 
görüşmelerde bulunduk. ABD’ye gelen 
işadamlarımızla bir araya gelerek hem 
yaptığımız temasları değerlendirdik 
hem de görüşlerini aldık. Tüm işadam-
larımızın Trabzon’da bir tema park 

kurulması için fikir birliği içinde oldu-
ğunu tespit ettik. Trabzon’da bölgenin 
yeni cazibe merkezi olabilecek Tema 
Park kurulması için Çalışma Grubu 
oluşturuldu. Bu Çalışma Grubu, parkla 
ilgili fizibilite incelemelerini yapacak, 
rapor hazırlayacak. Ayrıca önümüzdeki 
günlerde bu toplantıları genişleterek 
devam ettireceğiz” dedi. Toplantıda ay-
rıca işadamlarına Orlando Walt Disney 
World Resort, Sochi Park ve Antalya 
Land Of Legends gibi tematik parkların 
sunumları yapıldı.
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Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıya Ordulu birçok turizm 
işletmecisi katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda 

Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki süreçlerde 
yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılır-
ken ayrıca katılım sağlayan turizmcilerin görüşlerine 
de yer verildi.

“ORDU HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ”
Ordu’nun Karadeniz Bölgesi’nde geleceği parlak bir 
şehir olduğunu ifade eden Başkan Güler,” Hepimizin 
ortak değeri Ordu’dur. Onun için ilimizi ne kadar 
güzelleştirirsek ne kadar turist çekersek o kadar 
turizm pastasından pay alırız. Ordu’nun büyük bir 
geleceği var. İlimiz turizm pastasından ne kadar fazla 
pay alırsa o kadar iyidir. Bunun için her platformda 
Ordu’nun 3 ay değil 12 ay turizm kenti olduğunu 
vurguluyoruz. İlimiz genelinde bizim tespit ettiğimiz 
150 adet destinasyon merkezi var. Bu merkezleri aktif 

hale getirmek istiyoruz. Onun için sizlerin desteği bu 
noktada çok önemli. Bizim sadece Çambaşı’mız ve 
Boztepe’miz yok çağlayanlarımız, yaylalarımız, vadile-
rimiz var. Geleceğin Ordu’sunu sağlam temeller üze-
rinde kurmak üzere bakanlıklarımız ile yakın temas 
içerisindeyiz. Farklı mecralarda ilimizin tanıtımı için 
çalışmalarımız var ve devam ediyor. Ordu’da turizmi 
her mevsim yaşanır hale getirmek için özel çalışmalar 
yapıyoruz. İlimizde turizmi genişletmek ve 12 aya 
yaymak için çalışıyoruz. Bunun için Çambaşı başta 
olmak üzere birçok yaylalarımıza kış turizmini can-
landırmak için yatırım planladık. Bunların haricinde 
yine bungalowlar ile yaylalarımızı zenginleştiriyoruz. 
Yine THY başta olmak üzere ulusal bazda reklam 
ve tanıtım yapıyoruz. Yani bunların hepsi Ordu’nun 
turizm pastasından daha fazla pay alması için. Artık 
Ordu’nun sadece yazı değil, kışı da ayrı bir güzel oldu-
ğunu insanların hafızalarına yerleştirmek istiyoruz.” 
dedi. şeklinde konuştu.Gerçekleştirilen toplantı daha 
sonra karşılıklı soru ve cevaplarla sona erdi.

Boztepe’de Orhaniye 
Mahallesi sınırları 
içinde bulunan 2 bin 
672 metrekarelik alan 
2015 yılında mülki-
yet sahiplerinden 10 
yıllığına kiralanmış ve 
mesire yeri olması için 
kiralanan alan, Macera 
Parkı olarak hizmet ver-
meye başlamıştı. Arazi 
sahiplerinin itirazları 
sonrası alanda ticari 
faaliyete son verilerek 

Başkan Hilmi Güler’in 
talimatıyla alanın ücret-
siz olarak halka açılması 
için çalışma başlatıldı. 
Ordu Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Bülent Şişman, 
Vatandaşların bu bölge-
de ücretsiz oturabileceği, 
dinlenebileceği, kendi-
sinin dışardan getirdiği 
yiyecekleri yiyebileceği 
alan oluşturulduğunu 
söyledi.

Açılışı gerçekleştirilen sergiye 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı 
sıra Ordu AK Parti İl Başkanı 
Halit Tomakin, ilçe belediye 
başkanları, daire başkanları, şube 
müdürleri ve çok sayıda davetli 
katıldı.Ordu’nun birçok eski fotoğ-
raflarının yer aldığı sergi 12 Ocak 
2020 tarihine kadar sanatseverle-
rin ziyarete açık olacak.

Ordu’nun geleceğinin değerli 
sanatçılar ile birlikte aydınlık 
olacağını söyleyen Ordu Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler, Mürsel Engin’in 
sadece fotoğraf değil aynı zamanda 
birer anı biriktirdiğini söyledi.

Programda konuşan Koleksi-
yoner Mürsel Engin de, “ Yıllar 

öncesinde çekilen bu fotoğraflar 
körüklü makineler ile çekildi. O 
zamanın koşullarında imkânla-
rımız yoktu ama gönüllerimizde 
büyük memleket ve insan sevgisi 
vardı. Fotoğrafların bu zaman-

lara gelmesinde emeği geçen ve 
bugün burada serginin açılma-
sına vesile olan Ordu Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Dr. 
Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür 
ediyorum.” dedi.

BAŞKAN GÜLER TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da bulunan turizm işletmecileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

ÜNYE İSKELESİ HALKA AÇILDI
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye’nin sembol mekânlarından biri 
olan iskelede çalışmalarını tamamlayarak halkın kullanımına açtı.

Ünyeli vatandaşların sahil turunun ardından 
dinlendiği, balık tutarak stres attığı Ünye İskelesi, 
yapılan çalışmayla modern görünüme kavuşturul-
du. Yapılan çalışmalar kapsamında iskelenin mev-
cut zemin kaplamasındaki kırılan ve deforme olan 

taşlar yenileri ile değiştirilerek, korkuluk, harpuşta 
ve aydınlatma elemanları yenilendi.Tarihi, kül-
türel ve doğal yapısı ile önemli bir çekim merkezi 
olan iskele, yenilenen modern yüzüyle uzun yıllar 
vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

MACERA PARK MESİRE 
ALANINA DÖNÜŞÜYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Macera Park’ın olduğu alan 
mesire yeri olarak kullanılmak üzere vatandaşın hizmetine açılıyor.

“BİR ZAMANLAR ORDU FOTOĞRAF SERGİSİ” 
Körüklü Makine Objektifinden

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde Koleksiyoner Mürsel Engin’in körüklü ma-
kinelerle çektiği fotoğrafların yeraldığı  “Bir Zamanlar Ordu Fotoğraf Sergisi” düzenlendi.

Fatsa’da Sanat Rüzgarı Esti
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi işbirliğiyle “Bir Grup İn-
san Sanat Platformu Resim Sergisi” Fatsa’da sanatseverlerle buluştu.

Yerel, ulusal ve uluslararası 38 
sanatçının birbirinden değerli 
eserlerinden oluşan sergi 23 Aralık 
tarihine kadar ziyarete açık kaldı. 
Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı’nda 
organize edilen sergiye katılan 
sanatçılar, kendilerine bu imkânı 
sunan yetkililere teşekkür etti. 
Fatsalı sanatçı Celalettin Tan-
doğdu, “En büyük idealim kendi 
memleketim olan Fatsa’da, sanat 
kültür faaliyetleri oluşturmaktı. 
İki yıl gibi bir sürede yerli ve 
yabancı dostlarımızla bir araya gel-
dik. Sağ olsunlar Fatsa’ya geldiler. 
Belediye Başkanlarımızın desteğiy-
le de bu sergiyi düzenledik. Emeği 
geçen, destek olan herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.



RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, yap-
tığı yazılı açıklamada, 2013 yılından 
bu yana birçok engele takılan “Çay 
Çarşısı” projesinin gerçekleşmesi 

için çok çaba sarf ettiklerini 
belirtti.
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“ Borsamızın oluşturduğu 
Çay Çarşısı ihale komitesi 
başkanlığında Çay Çarşısı 
Projesi yapım ihalesini 
yaptık. İhaleye 8 firma ka-
tıldı. Bu firmalar arasından 
4 firma dosya hatasından 
elendikten sonra kalan 4 
firma arasından iki haftalık 
dosya inceleme çalışması 
sonuçlandırılıp en uygun 
teklif veren bir şirketle iha-
leyi gerçekleştirdik.” dedi.

Erdoğan, ihaleyi alan firmanın proje-
yi 18 ayda bitirmeyi taahhüt ettiğini 
kaydetti.
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Çorumu Belediyesi, 30 Ocak Pazartesi 
günü 4 parselde gerçekleştireceği yıkım 
çalışmalarıyla Çorum Kalesi’nde yapıla-
cak olan çalışmaları başlatacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, göreve geldikleri günden beri söz 
verdikleri projelerle ilgili altyapı çalışma-
larını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, 
bu çalışmalardan Çorum Kalesi Projesine 
somut olarak başladıklarını söyledi.

Tarihi Kale, turizme kazandırılacak
Çorum Kalesi’nin içeri-
sinde yer alan 42 met-
ruk yapının kamulaştı-
rıldığını, bu yapılardan 
39’unun tescilsiz 3’ünün 
ise tescilli yapı olduğunu 
vurgulayan Belediye Baş-
kanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, “Çorum’umuzda 
bulunan tüm tarihi eser-
lerin restorasyonunun 
yapılmasını, bu eserlerin 
halkımızın hizmetine 
sunulması çok önem-
siyoruz. Bu eserlerden 
biri olan tarihi Çorum Kalesi’nde 
yapacağımız çalışmalarla, kaleyi turizme 

kazandıracağız. Çorum Kalesi’yle ilgili 
üzerinde uzun zamandan beri yoğun 
bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmaları-

mızı pazartesi günü Ankara 2 numa-
ralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Müdürlüğümüzün belirlediği 4 parselde 
yapacağımız yıkım çalışmalarıyla fiilen 
de başlatmış olacağız. Tabi yıkım ve 
temizleme çalışmaları tamamlandıktan 
sonra inşaat işlerimiz başlayacak. Ama 
onun öncesinde Kale içerisinde alt yapı 
çalışmalarını yapacağız. Yaklaşık 5 dö-
nüm alan üzerine kurulu kale içerisinde 
yapacağımız çalışmalar sonrasında şeh-
rimiz çok önemli bir tarihi eserini daha 
kazanmış olacak. ” dedi.

“Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaş-
ma ve Destinasyon” projesi kapsamında 
farklı illerden 30 yerli turizm seyahat 
acentesi ve tur operatörü temsilcisinin 
katıldığı gezi boyunca gruba İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’de eşlik 
ve rehberlik ederek Çorum’a yapılacak 
turlar konusunda görüş alışverişinde bu-
lundu. Çorum’dan Hititlerin önemli bir 
kült ve sanat merkezi olan Alacahöyük’e 
giden grup burada müze ve ören yerini 
gezdikten sonra Boğazkale’ye geçerek 
yöresel yemeklerin sunulduğu öğle yeme-
ğinde Dulkadiroğlu Konağı’nda Kayma-
kam Yunus Ataman ile bir araya geldi.

Çorum Kalesi’nde Turizme 
kazandırılma çalışmaları başladı
Yıllardan beri Çorum’un gündemini meşgul eden tarihi Çorum Kalesi, nihayet turizme kazandırılacak.

Travel Turkey’de Çorum rüzgarı
Turizm sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan 

Travel Turkey, bu yıl 13. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Çorum Valiliği ve Çorum 
Belediyesi de fuarda yerini 
alarak Çorum’un tanıtımının 
yer aldığı görselleri fuarda 
sergiledi. Çorum standı, 
Yeşilırmak Havzası Kalkınma 
Birliğinin mali destekleriyle 
hazırlandı.

Turizm acentalarından 
Çorum’a yoğun ilgi
5-7 Aralık 2019 tarihleri 
arasında 13.sü gerçekleşti-
rilen Travel Turkey Turizm 
Fuarında yer alan Çorum’a 
turizm acentaları yoğun ilgi 
gösterdi. Çorum’un turizmde 
hak ettiği yerde olmadığının altını çi-
zen turizm acenta sahipleri, Çorum’un 
turizm potansiyelinin çok yüksek 

olduğunu, Çorum’un turizm pasta-
sından daha fazla pay alabilmesi ve 
Çorum’a daha fazla turist gelmesi için 
Çorum Valiliği ve Çorum Belediye-

si’nin yapacağı çalışmalar-
da yer almak istediklerini 
belirtti.

İlk gün ziyaretçi 
akınına uğradı
13. Travel Turkey Turizm 
Fuarında Çorum standına 
ziyaretçiler yoğun ilgi 
gösterdi. Gelen misafirler-
le yakından ilgilenen Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
İsmail Yağbat, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Sümeyra 
Şengül ve Belediye Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü 
Hasan Tomuk, misafirle-

rine yöresel tatlardan oluşan pasta ve 
kurabiyelerden ikram etti, Çorum’un 
turizmi hakkında bilgiler verdi.

Yerli Turizm Seyahat Acentaları 
ve Tur Operatörleri Çorum’da 

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği mali desteği ile Çorum’a davet edilen yerli turizm seyahat acente-
leri ve tur operatörü temsilcileri Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde Çorum’u gezdi.

“Çay Çarşısı” projesinin 
yapım ihalesi gerçekleştirildi
Rize Ticaret Borsasınca 9 bin 500 metrekare alana kurulacak ve içerisinde 
dev bardak heykeli, çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi 
bulunacak”Çay Çarşısı” projesinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ovit Dağı’nda off-road etkinliği
RİZE’nin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı’nda, off-road etkin-

liği düzenlendi. Etkinlikte şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi anıldı.

Beyaz Karanfil Derneğinin “Kendine 
Bir Şans Ver” projesi kapsamında 
gerçekleştirilen organizasyonda, Rize 
Off-Road Kulübü Derneği tarafından 
etkinliğe katılanlara İkizdere ilçesine 
bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda 
mangal yapıldı. Off-road sporcularının 
araçlarıyla geldikleri piknik alanında 
gösteri yapacaklarını öğrenen öğrenci-
ler, büyük sevinç yaşadı. Ovit Dağı’na 
çıkan öğrenciler, daha sonra Ovit 
Tüneli bölgesindeki uygun arazide 

sporcularla birlikte off-road araçlarına 
bindi.

İkizdere Kaymakam Vekili Sercan 
Yılmaz, şehit emniyet müdürü 
Altuğ Verdi anısına bu etkinliğin 
düzenlendiğini dile getirdi. Off-road 
sporcularıyla bir araya geldiklerini 
söyleyen Yılmaz, “Off-road heyeca-
nını biz de yaşadık. Yabancı olduğu-
muz bir şey tanıdık. Çok güzel bir 
faaliyet oldu.” dedi.

Rize mandalinası 
tescilleniyor

Türkiye’nin ilk kez 1924 yılında, Rize’de dikilen fidanlarla ta-
nıştığı mandalina için Karadeniz’de gen havuzu oluşturuldu. 

Klonlu fidanlar arasında en iyi özel-
liği gösteren mandalina ile gelecek 
yıl ‘Rize Mandalinası’ için tescil 
başvurusu yapılacak.

Türkiye’nin ilk kez 1924 yılında, 
Zihni Derin tarafından Rize’de 
dikilen fidanlarla tanıştığı mandalina 
için 7 yıldır araştırmalar yürüten 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
(RTEÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bit-
kileri Bölümü öğretim üyeleri, tescili 
için harekete geçti. 53 mandalina 
klonu seçen heyet, aşılı fidan-
ların yer aldığı ‘Rize Manda-
linası’ gen havuzu oluşturdu. 
Klonlu fidanlar arasında en 
iyi özelliği gösteren mandali-
na ile gelecek yıl ‘Rize Man-
dalinası’ için tescil başvurusu 
yapılacak.

Türkiye’nin 95 yıl önce man-
dalina ile Rize’de, Rusya’dan 
getirilen fidanların dikimi ile 
tanıştığını söyleyen RTEÜ 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bit-
kileri Bölümü öğretim üyesi 

Doç. Dr. Keziban Yazıcı, Rize’de 
bulunan tüm satsuma mandalina 
gen kaynakları, bu bahçede koruma 
altına alındı. Gen kaynakları çok 
önemlidir, farklı ülkeler artık kendi 
ülkelerinde yetişen bitkilerin gen 
kaynaklarını oluşturuyorlar. Şu anda 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
olan Rize mandalinasını gen kaynağı 
olarak koruma altına aldık. Gelecek 
yıl tescile başvurarak yaklaşık 95 
yıllık bir geçmişi olan Rize mandali-
nasını tescil ettirmiş olacağız dedi.



10 AMASYA - SİNOP

Amasya’da hayata geçirilen OKA 
2019 Yılı Mali Destek Programı 
kapsamındaki 21 projenin 

tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele 
Müzesi ve Kongre Merkezi’nde saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başlayan programa OKA Yönetim Kurulu 
Başkanı Vali Dr. Osman Varol, Amasya 
Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile 
Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı, Baro Başkanı A. Melik 

Derindere, İlçe Kaymakamları, daire 
amirleri ve diğer yetkililer katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Amasya 
Valisi Dr. Osman  Varol, “Dönem 
başkanlığını yürüttüğüm, yönetim 
kurulu başkanı olduğum Orta Karaden-
iz Kalkınma Ajansı’nın tarihindeki en 
büyük mali destek programını yaratan o 
yönetim kurulunun bir üyesi, mensu-
bu ve başkanı olarak toplam yaklaşık 
36 Milyon TL’lik bir fonu bölgemize 
sağlamanın ve bunun sonucunda harika 

projelerin 4 ilimizde ortaya çıkmasına 
vesile olmanın verdiği gururu yaşıyorum” 
dedi.
Bu programa toplam 31 proje sunduk-
larını ifade eden Varol, “ Sunduğumuz 
31 projenin 21 tanesi finanse edildi. Her 
biri ilimizin çok önemli bir değeri diyebi-
leceğimiz bir konuya doğrudan müdahale 
ediyor. İlimizin coğrafi olarak dört bir 
yanına dağılmış projelerimiz var. Bunlar 
tamamı önemli noktalara, tam bizim 
ihtiyacımız olan alanlara hitap edecek 
ve ilimize çok büyük katkılar sağlayacak 
projeler.” Diye konuştu..
Amasya’da Turizm Altyapısının Geliştir-
ilmesi alanındaki projeler;
Amasya Kalesi Surlarının Onarımı ve 
UNESCO Dünya Mirasına Hazır Hale 
Getirilmesi, Eski Kılıçarslan İlkoku-
lu’nun Restorasyonu ve Amasya Şehir 
Müzesi’nin Kurulması Projesi, Amasya 
Tarihine Sanal Yolculuk (ATAYOL), 
Amasya Saraydüzü Kışla Merkezi 
Onarımı ve Kent Araştırmaları Merkezi 
Açılması, Amasya Belediyesi Yeni 
Alemde Bir Çoban Gönüllerin Sultanı 
Serçoban, Boraboy Gölü Tabiat Parkı 
Seyir Terasları, Yüzer İskele ve Macera 
Parkı Uygulama Projesi.

Amasya Öğretmen Okulu ve 
Amasya Lisesi’nde görevde 
bulunması sonrası Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim ve 
Heykelcilik Bölüm Başkanlığı 
da yapan Fevzi Kılıç’ın yaptığı 
Amasya Yalıboyu Evleri ile 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarının şehrimize 
gelişini konu edinen iki mozaik 
tablosu. Amasya Valisi Dr. 

Osman Varol’a teslim edildi.
Tabloları, ailesi adına işadamı 
Zafer Ürgüplü’den alan Vali 
Dr. Osman Varol, eserlerin 
Amasya Valiliği’nde sergile-
necek olmasından memnuniyet 
duyacağını belirtti.
Merhum öğretmene Allah’tan 
rahmet dileyen Vali Varol, 
ailesine de teşekkürlerini iletti. 
Ziyarette, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Bilal Eken de yer aldı.

Amasya’da 11 Turizm 
Projesine OKA’dan Destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Amasya 
genelinde 10 tanesi Turizm Altyapısının geliştirilmesi kapsamında 21 Proje OKA’dan destek aldı.

Amasya’da “Güvercin Güzellik ve Kostüm Festivali”
Amasya’da düzenlenen 12. Güvercin Güzellik ve Kostüm Festivali’nde güvercinler, birinci olmak için görücüye çıktı.

Serdar Zeren Ortaokulu Spor Salo-
nu’nda yapılan festivalde, amatör 
hakemler, duruş, göz, gaga, paça gibi 
birçok özelliğe bakarak güvercinlere 
ayrı ayrı puan verdi. Festivale 45 ilden 
600 güvercinsever katıldı. Festival 
sonunda ilk üçe giren güvercinlerin 
sahiplerine plaket ve kuş yemi verildi.

Festivali ziyaret eden Amasya Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı, güvercinse-
verlerle bir süre sohbet edip festivale 
gelecek yıllarda daha çok destek vere-
ceklerini söyledi.

Festivali düzenleyen Asım Kurt, 12 
yıldır Amasya’da güvercin festivali 
düzenlediklerine işaret ederek “Türki-
ye’nin her yerinden gelenler var. Bütün 
güvercinseverleri bir araya getiriyoruz. 

Bu bizim hobimiz oldu artık. Kimisi 
kuş getiriyor, kimisi gezmeye geliyor. 
Memleketimizi görmeye gelenler de 
oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar 

Amasya’nın tanıtımına destek olmaya 
çalışıyoruz. Hem yarışma düzenliyoruz 
hem de alıcıyla satıcıyı buluşturuyo-
ruz.” diye konuştu.

Amasya Valiliği’ne Anlamlı Hediye
Uzun yıllar Amasya’da  Resim Öğretmenliği görevinde bulunan merhum Fevzi Kılıç’ın 1960’lı 
yıllarda yaptığı Amasya konulu mozaik tablolar ailesi tarafından Amasya Valiliği’ne  hediye edildi.

Hamsilos’a Ücretli Girişe 
Mahkeme DUR! dedi

Hamsilos Tabiat Parkı’nın işletmeye verilmesine ilişkin Sinop Beledi-
yesinin açtığı davada mahkeme ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.
Sinop’un önemli doğal güzelliklerinden 
Hamsilos Tabiat Parkı ihalesiz olarak 
bir şahsa pazarlık usulü verilmiş ve 
girişler ücretli hale gelmişti. Hamsilos 
girişlerinin ücrete tabii olmasına iliş-
kin Sinop Belediyesi, Samsun 3. İdare 
Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve 
iptal davası açmıştu.
Samsun 3. İdare Mahkemesi Belediye-
nin açtığı davada yürütmeyi durdurma 
kararı verdi.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Hamsilos Tabiat Parkı’nın Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü tarafından ihale 

yönetmeliği ile değil pazarlık yoluyla 
bir şahsa verilip halka kapatıldı. İlk 
önce girişte ücrete tabi tutuldu. Son-
rasında tepkiler artınca giriş ücretini 
kaldırıp, içeride masa kiralama ücreti 
alındı. Ancak biz oranın halka mal 
olması için Sinop Belediyesi olarak 
Samsun 3. Bölge İdare Mahkemesine 
dava açtık. Mahkeme, yürütmeyi dur-
durma kararı vermiştir. İlgili mahkeme 
nihai kararını verinceye dek, Hamsilos 
Tabiat Parkı Sinop Halkı ve misafirle-
rimize ücretsiz olacaktır. Kamuoyuna 
ve değerli vatandaşlarımıza saygıyla 
duyurulur.” dedi.

Sinop’un Kestaneli 
Baklavasına Birincilik ödülü
Tokkon ve İsgad tarafından Tokat Günleri etkinliğinde düzenlenen Yö-
resel Mutfak Yarışması’nda “Kestaneli Baklava” KOSİDEF Kadın Kolları 

Başkanı Aysel Öztürk ile Hanife Üstünbaş’a Birincilik Ödülü getirdi.

İstanbul Yenikapı Tokat Günleri 
etkinliğinde MUGAFED, İSGAD, 
İSAYDER, İYAGAD ve AKGADER şef 
ve usta aşçılarından oluşan seçkin jüri 
üyeleri Yöresel Mutfak Yarışmasında 
yarışan ev hanımlarının bir birinden 
lezzetli yemeklerini değerlendirdi. 

Yarışmanın ana gayesi 
ev hanımlarına destek 
ve cesaret vermekti. Jüri 
üyeleri Yöresel Mutfak 
Yarışmasında kazanan 
il Sinop dedi. Yöresel 
mutfak yarışmasının 
seçkin jüri üyeleri 
ev hanımlarından 
oluşan yöresel mutfak 
yarışmasında Birincilik 
Ödülüne Kocaeli Sinop 
Dernekler Federasyonu 

Kadın Kolları Başkanı Aysel Öztürk 
ile ev hanımı Hanife Üstünbaş’ın bir-
likte yaptığı kestaneli baklavayı layık 
gördü. Tokat Günleri etkinliğinde 
düzenlenen yarışma da ipi göğüsleyen 
kazanan il SİNOP oldu.

Sinop’ta “Konukla İletişim ve 
Servis Teknikleri” semineri 

Sinop’ta, “Konukla İletişim ve Servis Teknikleri” 
temel eğitim semineri gerçekleştirildi.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
Melih Çınar, tüm ilçelerde turizm 
sektöründe nitelikli personel yetiş-
tirmek amacıyla çeşitli seminerler 
düzenlediklerini söyledi. Hazırlanan 
proje kapsamında kafeteryalarda, 
otellerde bir konuk nasıl ağırlanır, 
kalite nasıl arttırılır konulu toplan-
tı ve sunum yapılacağını belirten 
Çınar, eğitimin ardından katılanlara 
sertifika verileceğini kaydetti. Tu-
rizm kenti Sinop’ta esnafın hizmet 
sektörü konusunda daha kaliteli ve 
eğitimli bir personele sahip olmayı 
hedeflediklerini dile getiren Çınar, 

“Sinop esnafı ücretsiz teori ve pratik 
olarak bilgilendirilirken, hazırlanan 
projeyle Sinop turizminde hizmette 
kaliteyi ön plana çıkartmayı hedefli-
yoruz. Bu kapsamda Sinop Üniversi-
tesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üye-
si Ali Turan Bayram, Dr. Öğretim 
Üyesi Ercan Karaçar, Dr. Öğretim 
Üyesi Ersin Arıan, Araştırma Görev-
lisi Hasan Tahsin Kavlak tarafından 
katılımcılara bilgi verilecek.” dedi. 
Çınar, 32 saatlik kursun teorik ve 
pratik şekilde gerçekleştirileceğini 
kaydetti.

Sinop’un turizmde 2020 hedefi kalite olacak
Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan, yıllık ortalama 1 milyon ziya-
retçi ağırlayan Sinop’ta, turizmcilerin 2020 yılı hedefi sektörde kaliteyi artırmak.

“Sinop turizminin rakamsal sorunu yok”
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Baş-
kanı Ahmet Çobanoğlu,  şehrin turizm 
alanında rakamsal sorun yaşamadığını 
ancak kalite açısından bazı sorunlarla 
karşı karşıya kaldığını söyledi.Kayıt 
dışılık nedeniyle kentin ziyaretçi 
sayısını ortaya koymakta zorlandık-
larını vurgulayan Çobanoğlu, “Çeşitli 
alanlardan elde ettiğimiz verilere göre 
2019 yılı, önceki yıla oranla rakamsal 
anlamda aynı ölçüde geçti diyebiliriz. 
Ancak sektör temsilcileri olarak güçlü 

değiliz. Halen sektörün ihtiyaçları ve 
sorunları noktasında valilik ve bele-
diyenin alacağı kararlar etkili. Geçen 
sezon yaşadığımız ve çözüm bekleyen 
plajlar sorunu. Kimin, hangi kurumun 
yetkili olduğu karmaşası var. Kim 
hangi plajı kaparsa o yönetiyor gibi 
bir hava esiyor.  Bunun çözümü, bele-
diyenin buraları devralması ve belirli 
şartlarda kiralamasıdır. Kıyı şeridinin 
planlamasının mutlaka yapılması la-
zım. Bunlar kolay değil ama ortak bir 
çözüm noktası bulunabilir.” dedi.
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Giresun’un en yüksek noktası olan Ka-
ragöl Dağı 3 bin 107 metrelik yüksekliği 
ile son dönemde doğa tutkunlarının 
tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. 
Tepenin hemen altında bulunan buzul 
gölü ise görenleri mest ediyor. Bölge hal-
kı tarafından ‘Aygır Gölü’ olarak bilinen 
buzul gölünün doğu tarafında Karagöl 
yakınlarında bulunan Bağırsak Gölü ve 
doğu yamacında Sağrak Gölü de bölgenin 
buzul gölleri arasında yer alıyor. 

Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı ve AB Başkanı 
Faruk Kaymakcı’nın 
da ziyaret ettiği 
fuarda Giresun’un 
tanıtımının en iyi 
şekilde yapıldığı ve 
katılımcıların Giresun 
standına ilgi gösterdi-
ği bildirildi. Eurodesk 
Türkiye Temas Nok-
taları, Dışişleri Ba-
kanlığı, Avrupa Birliği 
Başkanlığı, AB Eğitim 
ve Gençlik Programla-
rı Merkezi Başkanlığı 
tarafından, gençlere 
ve gençlere hizmet 
edenlere Avrupa Fır-

satları hakkında bilgi 
vermekle yetkilendi-
rilmiş bir kuruluş ol-
makla birlikte, gençler 
için eğitim ve gençlik 
alanlarındaki Avrupa 
fırsatları ve gençlerin 
Avrupa faaliyetlerine 
katılımı hakkında 
bilgi sağlayan Avrupa 
bilgi ağı. Otuzbeş 
Avrupa ülkesinde 
faaliyette bulunan 
Eurodesk Bilgi Ağı, 
ülkemizde de Türk 
Ulusal Ajansı bünye-
sinde 2008 yılından 
bu yana faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Giresun’un 3 Buzul Gölü
Giresun’un en yüksek noktası olan Karagöl Dağı’nda bulunan ‘Aygır Gölü’ ve  Karagöl ya-
kınlarında bulunan Bağırsak Gölü ile Sağrak Gölü  bölgenin önemli buzul gölleri arasında.

Dünyanın tescilli 3. dondurması Görele 
Dondurması 200 yıldır lezzetini koruyor
Giresun’un Görele ilçesinde 200 yıldır üretilen ve dünyanın 
tescilli 3. dondurması unvanını alan ‘Görele Dondurması’ 

yaz aylarından çok kışın tüketilmesi ile dikkat çekiyor.

Giresun’un Görele ilçesinde 200 
yıldır üretilen ve dünyanın 
tescilli 3. dondurması unvanını 

alan ‘Görele Dondurması’ yaz ayların-
dan çok kışın tüketilmesi ile dikkat 
çekiyor.

Dededen, toruna 4 kuşaktır yöre halkı 
tarafından 200 yıldır üretilen ve 2019 
yılında yapılan çalışmalar sonucu tes-
cillenen Görele dondurması, inek sütü, 
salep, beyaz şeker, su ve meyan kökü 
özütünden imal ediliyor.

Görele dondurmasının, yörede düğün, 
bayram gibi özel günlerde ikram edilmek 
için yapılan bir ürün olarak ortaya 
çıktığını belirten dondurma ustası Şenol 
Avcı, daha sonralarda ticaret için yapıla-
maya başlandığını söyledi.

Hasta etmeyen, dokunmayan yapıya 
sahip bir dondurma olduğunu ifade eden 
Avcı, “Dondurmamızın en büyük özelli-
ği meyan kökü özütü ve meyan bizim ol-
mazsa olmazımız, öbür dondurmalarda 
ayıran tek özelliği de budur. Görele’de 
7’den 77’ye herkes tarafından yenilen, 
dokunmayan, hasta etmeyen yaz kış 
yenilebilen ve her zaman bulabileceğiniz 
bir dondurmadır” dedi.

Tescilli 3. dondurma olduklarını kay-
deden Avcı, soğutma işlemini elektrikle 
değil buz ve tuz yardımıyla yaptıklarını 
ifade ediyor.

Avcı, dondurmayı el yordamı ile sürekli 
karıştırarak eksi 8 derecede tuttuklarını 
kaydederek, “Türk Patent Enstitüsün-
den tescilimizi aldık. Dünyada tescilli 
2 dondurma vardı biz üçüncü olduk. 
Hiçbir dondurmada meyan yoktur ve 
yapılmaz ama bizim tescil almamızda 

en büyük etken meyan kullanılmasıdır. 
Bu dondurmanın en büyük özelliklerin-
den bir tanesi de eksi 8 dereceden aşağı 
inememesi. Biz bunu elektrikle değil, 
buz ve tuz ile soğutuyoruz ve bu şekilde 
eksi 8’den aşağı inmiyor bu sayede yiye-
ne dokunmuyor, çocuklarda, yaşlılarda 
yiyor” ifadelerini kullandı.

Yöre halkının kışın dahi tükettiği bir 
ürün olduğunu vurgulayan Şenol Avcı, 
“70 yaşındaki insanımız üzerinde mont, 
ayağında yün çorabı ile kışın gelip bu 
dondurmayı yiyor” şeklinde konuştu.

12 ay boyunca dondurmayı afiyetle 
tükettiklerini söyleyen Görele’lilerin 
ilçelerinde üretilen dondurmaya ise 
ilgilerinin yoğun olduğu gözlendi. 

GİRESUN EURODESK FUARINDA TANITILDI
Eurodesk Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı’nın dü-
zenlediği ve Ankara ODTÜ Kongre Merkezinde yapılan fuarda Giresun Belediyesi stand açtı.
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Türkiye’de ilk olarak yapılacak olan 
Bilim Tarih Müzesi için Tokat 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve 

OKA arasında sözleşme imzalandı.

Mali Destek Sözleşmesi imza töreni 
sonrasında basın mensuplarına açıklama 
yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Su-
lusokak Tarihi Kent Meydanı projesi için 

ihale çalışmalarının başladığını belirtti.

Bilim Tarih Müzesi’nin Türkiye’de ilk 
olarak Tokat’ta yapılacağını belirten 
Başkan Eroğlu, proje hakkında şunları 
söyledi:

“OKA Mali Destek Programları 
Sözleşme İmza törenimizi gerçekleştir-

dik. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA)’dan bugüne kadar birçok proje-
miz için mali destek aldık. Gülbahar-
hatun Meydan Projesi, Şehir Müzesi, 
Sulusokak Şehir Meydanı için almış 
olduğumuz mali katkılar çok önemli. 
Bugün de 1150 Yılında Danışmentliler 
tarafından Sulusokak Bölgesinde İlk 
Türk-İslam Bilim Üniversitesi olarak 
yapılan Yağıbasan Medresesi’nde Bilim 
Tarihi Müzesi oluşturacağız. Geçmişe 
atıfta bulunarak tüm bilimlerin içerisin-
de yer aldığı, çocuklarımızın yap-dene-o-
luştur noktasında atölyelerin yer aldığı, 
eğitim görecekleri bir alanı hazırlayaca-
ğız. Faaliyete geçecek olan Bilim Tarih 
Müzemiz, Türkiye’de ilk olacak.

Bu müzemizi; 900 Adımda 900 yıllık 
tarihi içinde barındıran Sulusokak bölge-
sinde yaparak bölgeyi açık hava müzesi 
haline getireceğiz. Sulusokak Tarihi Kent 
Meydanı projemiz için ihale çalışmaları-
na başladık. Yapacağımız düzenlemelerle 
bölgeyi cazibe merkezlerinden biri haline 
getireceğiz. Projeye emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Erbaa İlçe Millî Eğitim Müdür-
lüğü tarafından faaliyete geçiri-
len Bilim Park’ta mühendislik, 
eğlenceli bilim, drama, robotik 
kodlama, akıl ve zeka oyunları, 
dil atölyesi ve planetaryumun 
ardından gastronomi atölyesi 
açıldı. Gastronomi atölyesine 
gelen çocuklar, önlüklerini 
giyerek yemek yaptı. Bilim 
Park’ta gastronomi atölyesi 
açtıklarını ifade eden Erbaa 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir 
Aslan “Öğrenmeyi seven mi-
niklerimiz bilim adamı titizli-
ğinde çalışarak, kendi elleriyle 
lezzetler ürettiler. Bilim Park’a 
gelen miniklerimiz eğlenirken 
öğrenmenin keyfini doyasıya 
çıkardılar” dedi.

Kent merkezinde bulunan Hatu-
niye Camisi, Osmanlı Sultan-
larından 2’nci Beyazıt’ın annesi 

Gülbahar Hatun adına 1485 yılın-
da yaptırıldı. Meydan Mahalle-
si’nde geniş bir alan üzerinde ya-

pılan cami halk arasında, 
Meydan Camii olarak da 
biliniyor. Tokat’ta yapıl-
mış en güzel Osmanlı 
eserlerinden birisi olan ve 
kesme taştan inşa edilen 
Hatuniye Camisi’nde 
ana mekan üzerinde tek 
minare ve 6 sütundan 
oluşan 5 kubbeli son 
cemaat yeri bulunuyor. 
Hatuniye Camisi’nin Sel-
çuklu tarzı stalaktitlerle 
işlenmiş mermer portalı 
ve künde kari tekniğinde 
yapılmış ahşap kapı ka-
natları dönemin sanatsal 
güzelliklerini yansıtıyor. 
Ayrıca cami ile birlikte 

yapılan şadırvana su sağlayan su 
terazisi ise caminin bahçesinde 
bulunuyor.

Yağıbasan Medresesi 
Bilim Tarih Müzesi Oluyor

Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulusokak Bölgesinde yer alan ve Anadolu’nun ilk 
Türk-İslam Üniversitesi olan Yağıbasan Medresesi Bilim Tarih Müzesi’ne dönüştürülüyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü’nden 
Tarihi Kıyafetlerle Etkinlik

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından “Tarih Bedende Can Bu-
luyor Kıyafetler Hikayelerde Yaşıyor” adlı program düzenlendi. 

Kültür Evinde 20 Aralık Cuma 
günü akşamı düzenlenen 
programda tarihi kıyafetlerin 

hikayeleri anlatıldı. Programda, Tokat 
Olgunlaşma Enstitüsüne tarihi eşya 
bağışlayan Cemile Sucu ve Ayşe Akın 
yıllardır sandıklarında sakladıkları 
değerli eşyaların hikayelerini progra-
ma katılanlarla paylaştı.  Olgunlaşma 
Enstitüsüne 200 yıllık elbiseler ve 
çeşitli aksesuarlar hediye eden Cemile 
Sucu, kayınvalidesinden ve kayınva-
lidesinin annesinden kalan eşyalara 
gözü gibi baktığını, Olgunlaşma Ens-
titüsü sayesinde bu değerlerin koruma 

altına alınacağını belirtti.  Kıymetli 
ve tarihi eşyaların hikayelerinin 
anlatılmasından önce konuşma yapan 
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü 
Filiz Vanlıoğlu, kurumlarına değerli 
eşyaları hediye eden herkese teşekkür 
ederek, eşya sahipleriyle ayda bir kez 
buluşacaklarını ve tarihi değerlerin 
hikayelerini sahiplerinden dinleye-
ceklerini ifade etti.Tokat Olgunlaşma 
Enstitüsünün amacının geçmiş ile 
gelecek arasında bir köprü kurmak ol-
duğunu belirten Vanlıoğlu, kurumla-
rına tarihi eşya bağışlayan kişileri gizli 
kahramanlar olarak nitelendirdi.

Tokat’ın Ev Yemeği  ‘bat’ Restoranlara Taşındı
Tokat’ta genellikle kadınların günlerde 

ikram ettiği “bat” yemeği, geleneği 
yaşatmak ve geçmişe özlem duyanlara 

ikram etmek amacıyla artık restoranlarda yerli 
ve yabancı müşterilere sunuluyor. Kadınların 
kendi aralarında yaptıkları günler, toplantılar, 

arkadaş veya mahalle buluşmalarını resto-
ranlarda yapması ve hazır yemekleri tercih 
etmesi, yeşil mercimekle yapılan, sebzelerle 
buluşan, ceviz ile servisi yapılan, yaprak ve ev 
ekmeği ile yenilen bat yemeğinin restoranla-
ra taşınmasını sağladı. Yöreye has bir lezzet 

olan ve artık kentteki lokanta ve restoranlarda 
yapılmaya başlanan bat, yerli ve yabancılara da 
ikram edilerek şehre özgü lezzetin tanıtılması 
amaçlanıyor. Bat, Geçmişte, arka planlarda, 
evlerde, bağ evlerinde misafir ağırlarken ikram 
edilen bir yemek.

Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor
Tokat’ta, Osmanlı Sultanı 2’nci Beyazıt’ın annesi Gülbahar Hatun adına 1485 

yılında yaptırılan 534 yıllık Hatuniye Camisi, aradan geçen yıllara rağmen 
dimdik ayakta. Halk arasında Meydan Camisi olarak da anılan ibadethane, To-
kat’ta yapılmış en güzel Osmanlı eserlerinden birisi olarak değerlendiriliyor.

Erbaa Bilim Park’ta gastronomi atölyesi açıldı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim Park’ta gastronomi atölyesi açıldı.



Batı Karadeniz’de Bartın Kastamonu sınırları 
içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkın-
daki 250 metre derinliği ile dünyanın en derin 
4’üncü mağarası olan Ilgarini Mağarası’na yü-
rüyüş yolu yapılarak, turizme açıldı. Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan 
Başyiğit, Ilgarini mağarasının içerisinde Bizans 
döneminden kalma kalıntılarının olduğunu 
belirterek, mağaranın Arkeolojik ve endemik 
türler açından da çok önemli olduğunu söyledi.
Kastamonu ve Bartın il sınırlarında bulunan 
Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan 
edildi. Milli parkın içerisinde Valla, Horma ve 

Çatak Kanyonu ve Ilgarini Mağarası gibi jeolo-
jik oluşumlar, Ilıca Şelalesi gibi doğal güzellikler 

bulunuyor. Sorkun yaylası mevkiinde bulunan 
Ilgarini mağarasına traking ve doğa sporları 
için yürüyüş yolu yapılma çalışmaları sona 
ererek, turizme kazandırıldı. 60 işçinin çalıştığı 
yürüyüş yolunda zaman zaman zorlu araziye 
ağaçların taşınması için katırlar ve insan zinciri 
oluşturuldu. Zorlu parkur boyunca kayalara 9 
bin 500 adet vida çakılırken, ahşap malzemenin 
sabitlenmesi için 350 kilogram çivi kullanıl-
dı. 2,5 km’lik parkur boyunca geçilmesi zor 
bölümlere 385 merdiven 440 metrekare ahşap 
platform ile 450 metre uzunluğunda korkuluk-
lar yerleştirildi.
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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 (DKMP) 10. Bölge 
Müdürlüğünce hazırlanan 

proje kapsamında Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansından (KUZKA) 
alınan yüzde 75’lik destekle Loç 
Vadisi’nde seyir terası oluşturuldu.
Küre Dağları Milli Parkı’nın Cide 
ilçesi sınırlarında kalan ve yaklaşık 
bin rakımdaki seyir terasından 
Gömeren Kanyonu, Valla Kanyonu 
çıkışı ve Kılıçlı Mağarası görüle-
biliyor. Kastamonu Valisi Yaşar 
Karadeniz, seyir terasının açılışı 
dolayısıyla düzenlenen törende, 
bölgenin görünürlüğü açısından 
terasın tamamlanmasının önemli 
olduğunu söyledi. Açılışa Cide 
Kaymakam Vekili Ali Açıkgöz, 
KUZKA Genel Sekreteri Serkan 
Genç ile kurum temsilcileri katıldı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş,  kazı 

alanında 1800 yıl öncesine ait bir adak 
levhası bulunduğunu açıkladı. Adak lev-
hasının yukarıdan akan toprakla kilisenin 
bulunduğu alana geldiği düşünüldü. Bulunan 
eserler Hadrianapolis antik kenti içerisinde 
yer alan arkeoloji labarotuvarında inceleme-
ye alındı. Ersin Çelikbaş, 1800 yıllık adak 
levhasıyla ilgili olarak, “ Figür elinde buğday 
başağı tutmasından dolayı Demeter olmalıdır. 
Demeter bilindiği üzere bereket tanrıçasıdır. 
Hadrianoupolis’te Roma döneminde bağcılık 
faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle Deme-
ter’in çok saygı görmüş olması gerekmektedir. 
Dolayısıyla adak levhası Hadrianoupolis’te 
Roma Dönemine ait Demeter Kültü’nün ve 
Kutsal alanının varlığını işaret eden bir bulun-

tu olması nedeniyle önem arz etmektedir” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, 
İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, maliye, esnaf 
odası ve zabıta ekiplerinden 
oluşan Turizm Denetleme 
Komisyonu tarafından  
turizme yönelik hizmet 
veren iş yerlerinde yapılan 
denetimlerde, başta hijyen 
kuralları, genel temizlik 
ve ürünlerin son kullanma 
tarihleri kontrol edildi.
Denetimlerde, iş yerini aç-
mak ve çalıştırabilmek için 
temin edilmesi gereken 
resmi belgeler, personel 
kıyafeti, sağlık karneleri, 
ambalajlı ürünlerin son 
kullanma tarihleri ile açık-
ta satılan ürünlerle unlu 
mamuller incelendi.

Küre Dağları’ndaki Loç 
Vadisi’nde seyir terası
Kastamonu’da, Küre Dağları Milli Parkı’nda bulunan Loç 
Vadisi’nde yapılan seyir terasının açılışı gerçekleştirildi.

Safranbolu bu yıl nüfusunun 
26 katı turist ağırladı
Karabük’ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 
“korumanın başkenti” unvanıyla anılan 50 bin nüfuslu Saf-
ranbolu ilçesi, bu yıl 1 milyon 300 bini aşkın turisti ağırladı.

“Safranbolu’da Zaman” belgeseliyle 1977’de 
koruma ve turizm alanında ilk adımlarını 
atan ilçeyi, aradan geçen 25 senede yaklaşık 
16 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret 
etti. Tarihi konaklarıyla ünlü ilçe, dünya-
daki kültür turizminin en önemli cazibe 

merkezlerinden biri oldu.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında 
gösterilen “müze kent” konumundaki ilçe, 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkenin 
her köşesinden ağırladığı yerli ziyaretçilerin 

yanı sıra Çin, Tayvan, Japonya, Alman-
ya, İtalya ve Güney Kore gibi dünyanın 
her bölgesinden turistlerin akınına 
uğruyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 
İlçenin yaklaşık 4 bin yatak kapasitesi 
bulunduğunu ve bunun da kontrollü 
şekilde artırıldığını belirterek, “ Yılın 
365 gününde yerli ve yabancı misafirleri 
Safranbolu’da ağırlıyoruz. Bu yıl ilçemize 
yaklaşık 350 bin konaklamalı misafiri-
miz geldi. Bu rakam günübirlikçilerle 1 
milyon 300 bini aştı.” dedi.

Ilgarini turizme açıldı
Bartın-Kastamonu sınırları içerisinde 
yer alan Küre Dağları Milli Parkında-
ki 250 metre derinliği ile dünyanın 
en derin 4’üncü mağarası olan Ilga-
rini Mağarası turizme kazandırıldı. Dünyanın 

en derin 

4’üncü 

mağarası

Hadrianoupolis Antik Kent’inde 
1800 yıllık adak levhası bulundu
KARABÜK’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan ve 
Hristiyanlık alemi için büyük öneme sahip olan figürlerin yer aldığı kilisenin bulundu-
ğu alanda sürdürülen çalışmalarda 1800 yıl öncesine ait bir adak levhası bulundu.

Safranbolu’da “turizm” denetimi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 

Turizm Denetleme Komisyonu, kafe, lokanta ve pansiyonlarda denetim yaptı.
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Bu yılki ziyaretçi sayısı ilçe genel nüfusunun 13 katını 
oluştururken, açıldığı 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne 
gelen ziyaretçiler Gümüşhane il geneli nüfusunun 2,5 

katına ulaştı. Gümüşhane’deki cam seyir 
terasının ziyaretçi sayısı 380 bini geçti.

Gümüşhane’de, Torul Kalesi’nin bulundu-
ğu alana yapılan 240 metre yükseklikteki 
cam seyir terasının ziyaretçi sayısı, hizmete 
açıldığı 5 Ocak 2018’den bu yana 380 bini 
geçti. Zigana ve Sarıç dağlarının manzarasına 
karşı 90 metrekarelik alanda 50 kişinin aynı 
anda seyir yapabildiği teras, tatil için Doğu 
Karadeniz’i tercih eden Arap turistler ve civar 
illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, 
yaptığı açıklamada, cam seyir terasının 

Doğu Karadeniz’in en gözde turizm merkezlerinden biri 
haline geldiğini belirtti.

Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin 
de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hiz-
met verilmesi beklenen havalimanı, özellik-
le sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş 
yapılamayan uçaklar için alternatif olacak.
Gümüşhane- Bayburt Havalimanı’ndaki 
çalışmalar ise hızla sürdürülüyor. Köse 
ilçesine bağlı Salyazı köyü sınırlarında yapı-
mına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon 
liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya 
hizmet verilecek havalimanında altyapı 
çalışmaları tamamlandı. Pist uzunluğu 3 ki-
lometre ve genişliği 60 metre planlanan Gü-
müşhane- Bayburt Havalimanı, Karadeniz 
sahil şeridinde sık görülen, inişe engel olan 
sis ve pustan uzak sahası sayesinde hava 
şartları yüzünden iniş yapılamayan uçaklar 
için alternatif olacak. Havalimanı inşaatının 
gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Torul’da Ziyaretçi 
Sayısı İl Nüfusunu Geçti
İlçe merkezini kuşbakışı izleyen cam seyir terası açıldığı günden beri hem 
yerli hem yabancı turistlerin hem de adrenalin tutkunlarının mekanı oldu. 

Gümüşhane’deki Karaca Mağarası 
ziyaretçi rekoru kırıyor

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe 
sahip Karaca Mağarası’nı bu sene 120 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Geçen yıla göre 
ziyaretçi sayısında 
yaklaşık yüzde 12 
artış gerçekleşen 
mağarada sezonun 
ardından bakım 
çalışması yapılıyor. 
Beraberinde İl Özel 
İdaresi Genel Sekre-
teri Ekrem Akdoğan 
ve yetkililerle Karaca 
Mağarası’na gelen 
Vali Kamuran Taş-
bilek, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
mağarada sezonun 
kapanması dolayı-
sıyla gelecek yıla 
yönelik hazırlıkların 
sürdüğünü söyledi.

Bayburt Havalimanı’nın altyapı inşaatı tamamlandı
Gümüşhane’nin Köse ilçesi Salyazı köyünde, yapımı sürdürülen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı’nda altyapı çalışmaları, tamamlandı.

2020’de 
tamamlanacak

Zigana Dağı’nda kızak keyfi
Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana dağının 2 bin 

100 metre rakımında yer alan ve bölgenin en önemli kayak merkezi olan 
Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bölge illerden binlerce kişi kızakla 
kayarak eğlencenin doruğuna ulaşı-

yor, stres atıyor.

Denizden 2 bin 100 metre yükseklik-
te yer alan ve Türkiye’nin ilk kayak 
tesislerinden birisi olan Zigana 
Gümüşkayak Kayak Merkezinde 
stres atmak ve eşsiz manzarayı 
izlemek için hafta sonu binlerce 
kişinin yanı sıra yüzlerce Arap 
turist bölgeye akın etti.

Yeterli kar kalınlığının olmaması 
nedeniyle kayak sezonunun başla-
madığı tesiste çok sayıda vatandaş 

kızakla kayarak eğlencenin doruğuna 
ulaştı. Hem Gümüşhane hem de Trab-
zon’a 40 dakika mesafedeki tesislerde 
özellikle gençler ve çocukların favori 
eğlencesi olan kızak için yeterli miktar-
da kar bulunuyor.
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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!

Artvin’de, Sıtkı Kahvecioğlu 
Vakfınca yaptırılan 22 
metre yüksekliğinde ve 40 

ton çelik, 10 ton bakır kullanıla-
rak yapılan 50 ton ağırlığındaki 
Atatürk heykelinin alt bölümün-
de bulunan salon Atatürk’ün 
eserlerinin yer aldığı müze olacak. 
19 Mayıs 2012’de törenle açılışı 
yapılan, sonrasında ise yaşanan 
yasal sıkıntılar nedeniyle 5 yıldır 
kullanılmayan Türkiye’nin en 
büyük Atatürk heyke-
li daha sonra Artvin 
Belediyesi’ne devredildi. 
Heykelin alt bölümünde 
bulanan salon bir dönem 
restoran olarak kulla-
nılsa da şuanda sadece 
ziyaretçilere ücretsiz çay 
ve su ihtiyacı sağlıyor. 
Artvin Belediyesi bu 
salonu, Atatürk’ün 
eserlerini yer aldığı müze 
yapmaya karar verdi. 
Kasım ayında meclis 
üyelerinin oylarıyla karar 
meclisten geçti.
Konuyla ilgili açıklama 

yapan Artvin Belediye Başkanı 
Demirhan Elçin, “ Bildiğiniz 
gibi Sıtkı Kahvecioğlı Vakfınca 
tamamlanan heykel belediyemize 
devredildi. Bir dönem sadece seyir 
olarak kaldı. Belediyeyi devral-
dıktan sonra ticari işletme olarak 
devam etmeyeceğiniz bildirmiştik, 
şuanda orası ziyaretçilere ücretsiz 
olarak su ve çay ihtiyacını karşıla-
dığı bir yer. 7 Kasım’da düzenle-
nen meclis toplantımızda restoran 

olarak kullanılan yerin Atatürk 
eserlerinin sergileneceği müze 
olması için meclis kararımızı al-
dık. Dünyanın en büyük Atatürk 
heykelinin altından dünyanın en 
büyük Anıtkabir kadar olmasa da 
Atatürk’ün eserlerinin sergilen-
diği bir salon haline getirmeyi 
planlıyoruz. Bu konu Türkiye’deki 
önemli bir iş adamının ailesinin 
ilgisini çekti. Sanıyorum onlarla 
ilgili bir çalışma yapacağız.”dedi.

Askeri uçaklara da hizmet 
verecek olan havalimanı, 
dünyadaki en geniş gövde-

li uçakların inebileceği kapasiteye 
sahip olacak. 
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı 
Yeşilköy’de, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nca, 766 hektarlık 

alanda projelendirilen ve temeli 3 
Nisan 2017’de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
atılan Rize- Artvin Havalimanı 
için 266 hektarlık alanda 88,5 
milyon ton taş kullanılacak. 
Çalışmalarda kamyonların yanı 
sıra 2 hafriyat gemisi de kullanı-

lıyor. Günlük 120 bin tona yakın 
dolgunun yapıldığı havalimanı 
inşaatında, pist dolgu işlemi 
sürdürülüyor. Proje sahasına 3 
kilometre uzaklıktaki Kanlımezra 
ve 7 kilometre uzaklıkta olan 
Tektaş taş ocaklarından kamyon-
larla taşınan taşlar, bağlantı yolu 
ile denize dökülüyor.
Mendireğin iç alanı yaklaşık 
2 milyon metrekare olacak 
ve toplam 2 milyon 400 bin 
metrekarelik deniz dolgusu 
yapılacak. Yüzde 52’si tamam-
lanan projede, tarama ve dolgu 
imalatı süren pist, apron ve taksi 
yolu sahalarında 2020 yılının 
Mart ayında temel, alt temel ve 
kaplama imalatlarına başlanması 
planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu 
tarafından kullanılması beklenen 
Rize-Artvin Havalimanı’nın 
altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 
milyon liraya mal olacak.

Türkiye’nin en büyük 
Atatürk heykeli müze oluyor

Artvin Belediye Meclisi Artvin’de 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye’nin 
en büyük Atatürk heykelinin, Atatürk’ün eserlerinin yer aldığı müze yapılması kararı aldı.

Artvin Havalimanı’nın 
yüzde 52’si tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve 
temeli 2,5 yıl önce n atılan, Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek 
2’nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı’nın yüzde 52’si tamamlandı.

Artvin’in Doğal Güzellikleri Kitapta Yeralacak
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şehrimiz Artvin Kitabı ile ilgili olarak yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi 
kapsamında her ilin kendi şehrini tanıtma-

sı amacıyla bir kitap yazılmasını planlanmıştı. 
Bu planlama çerçevesinde Artvin’de oluşturulan 
yazı komisyonu çalışmalarını Artvin Valisi Yıl-
maz Doruk’a sundu. Valilik Toplantı Salonunda 
düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda 
Vali Yılmaz Doruk, toplam 5 üniteden oluşan 
kitabın hazır olan ilk 3 ünitesini inceledi. Art-
vin’de yer alan doğal güzelliklerin Artvin’e özgü 
kimliği ile kitapta yer alması gerektiğini belirten 

Doruk, Artvin’e özgü üretilen ürünlerin tanıtımı 
yapılırken de “Artvin” isminin ön plana çıka-
rılmasının ilimizin tanıtımı açısından olumlu 
sonuçlar ortaya çıkaracağını kaydetti.



2019 enflasyonu açıklandı, 
Otellerde enflasyon yüzde 13.17

16 TURİZM HABERLERİ

Turizm Bülteni
Karadeniz

Otellerde enflasyon yüzde 13.17
Otel ve lokantalarda fiyatlar Aralık’ta 
bir önceki aya göre yüzde 0.40 artar-
ken bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 13.17 arttı.

En yüksek artış alkollü 
içecekler ve tütünde
Bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın düşük olduğu diğer ana 
gruplar sırasıyla, %4,53 ile giyim ve 
ayakkabı, %7,03 ile eğlence ve kültür 
ve %9,79 ile ev eşyası oldu. Buna 
karşılık, bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın yüksek olduğu ana grup-
lar ise sırasıyla, %43,12 ile alkollü 
içecekler ve tütün, %14,46 ile eğitim, 

%13,63 ile sağlık ve çeşitli mal 
ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek azalış 
%1,91 ile giyim ve 
ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 
2019 yılı Aralık ayında azalış 
gösteren diğer bir grup %0,11 
ile eğlence ve kültür oldu. Buna 
karşılık, ana harcama grupları 
itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında 
artışın yüksek olduğu gruplar sı-
rasıyla, %2,93 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler, %0,57 ile ulaştırma, 
%0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve 
hizmetler oldu.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayların-
dan oluşan II. çeyrekte, yurt içinde 
ikamet eden 15 milyon 697 bin 
kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkan-
ların bir ve daha fazla geceleme 
kaydı ile ülke içinde yaptıkları top-
lam seyahat sayısı bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre %2,7 artarak 
19 milyon 324 bin seyahat olarak 
gerçekleşti.

Seyahate çıkanlar, ortalama 
556 TL harcadı
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 129 
milyon 254 bin geceleme yaptı. 
Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece, 
seyahat başına yapılan ortalama harcama 
ise 556 TL oldu.

Seyahate çıkanlar, 10 milyar 
744 milyon 960 bin TL harcadı
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seya-

hat harcamaları 2019 yılının II. çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45,8 
artarak 10 milyar 744 milyon 960 bin TL 
olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket 

tur harcamaları olarak yapıldı. Bu 
harcamaların %92,7’sini 9 milyar 
962 milyon 995 bin TL ile kişisel 
harcamalar, %7,3’ünü ise 781 
milyon 965 bin TL ile paket tur 
harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile 
yapılan seyahatler %64,9 
ile ilk sırada yer aldı
Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci 
sırada %26,6 ile “gezi, eğlence, 
tatil”, üçüncü sırada ise ile %3,4 ile 
“sağlık” yer aldı. Seyahate çıkanlar 
en çok arkadaş, akraba evinde kaldı
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 95 
milyon 253 bin geceleme sayısı ile 

en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Ko-
naklama türlerine göre geceleme sayısında 
ikinci sırada 14 milyon 979 bin geceleme 
ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 9 milyon 
408 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada 
yer aldı.

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği’nde (SAYD) Başkan değişti.

TÜİK, 2019 yılına 

ait  enflasyon 

rakamlarını açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.31 Mart’ta Başlıyor

Pankartla yolcu 
karşılamada 
paralı dönem

İstanbul Havalimanı Mülki İdare 
Amiri İsmail Şanlı, güvenlik 
komisyonunda alınan karar 
gereğince, bugünden itibaren 
terminalde pankart kaldırarak 
yolcu bekleme uygulamasının 
sonlandırıldığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı Mülki 
İdare Amiri İsmail Şanlı, 
yolcuların terminal çıkışında 
kargaşayla karşılaşmama-
ları için “meeting lounge” 
(karşılama salonu) bölüm-
lerini hizmete aldıklarını,  
korsan faaliyetleri engellemek 
noktasında “meeting lounge” 
önemli misyon üstleneceğini 
söyledi.

Uygulamanın hazırlığının 3 ay 
sürdüğünü, deneme süresiyle 
yolcuların alışması kapsamında 
bazı hazırlıklar yapıldığını belir-
ten Şanlı, “Güvenlik Komisyo-
nu’nda alınan karar gereğince, 31 
Aralık itibariyle elinde pankart 
kaldırarak, misafir bekleme uy-
gulamasını sonlandırmış olduk. 
Karşılayıcılar 31 Mart’a kadar 
bir ücret ödemeyecek. Ondan 
sonrasında buradaki hizmetlerin 
karşılanması için bir katılım payı 
ödenmiş olacak.” dedi.

İsmail Şanlı, Havalimanı içinde 
pankartla bir yolcu karşılamayı 
hanutçuluk olarak addedecekleri-
ni belirtti.

Seyahate çıkanlar, 
ortalama 556 TL harcadı
TUİK Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan 2019’un ikinci çeyre-
ğine ait hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. İşte o rakamlar...

345 kişi sanatçı tanıtma kartı almaya hak kazandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun bu yılki çalışma-
ları tamamlandı: 345 kişi ‘Sanatçı Tanıtma Kartı’ almaya hak kazandı.

2019 yılı ikinci dönem Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını 
Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun 
çalışmalarını tamamlamasının 
ardından Geleneksel El Sanatları ve 
Türk Süsleme Sanatları alanında 78, 
Halk Ozanları-Aşıkları/Şairleri 
ve Zakirlik alanında 47, Mahalli 
Sanatçı ve Çalgı Yapımcısı alanında 
61 ve Geleneksel Tiyatro alanında 
17 sanatçı ‘Sanatçı Tanıtma Kartı’ 
almaya hak kazandı.

Sanayileşme, modernleşme, küre-
selleşme, tüketim kültürü ve tekno-
loji çağının getirmiş olduğu köklü 
ve hızlı değişimlerle yok olma 
tehlikesi altında olan geleneksel 

sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi 
sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında 
düzenlenen sergi, festival ve kültür 
günleri gibi etkinliklere gönderilerek 
destekleniyor, böylelikle geleneksel 
sanatların tanıtılmasını sağlanıyor.

SAYD’a kadın başkan!
24.Olağan Genel Kuru-
lunda TÜRSAB Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçilmesi 
vesilesi ile SAYD başkanlık 
görevini bırakan Hamit 
Kuk’un yerine derneğin 
Genel Sekreterlik görevini 
yürüten İlknur Fidan 
Kepez oy birliği ile SAYD 
Yönetim Kurulu Başkanlı-

ğına getirildi.
Kurulduğu günden bu 
yana ilk defa bir kadın baş-
kan tarafından yönetilecek 
olan SAYD’da daha önce 
iş yoğunluğu sebebiyle 
dernek Başkan Yardımcı-
lığı görevini bırakan Öner 
Uygun’dan boşalan göreve 
de Meeting Point Türkiye 

yöneticilerinden Mehmet 
Özseren getirildi. İlknur 
Fidan Kepez’den boşalan 
Genel Sekreterlik görevine 
ise Engin Havacılık’ın 
sahibi Mehmet Gem seçi-
lirken, daha önce Sayman 
olarak görev yapan Öznür 
Köse ise aynı görevi yürüt-
meye devam edecek.

(OMÜ) Resim Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Metin Eker 

14 Ayda 2 Ülke ve 
7 Şehirde Sergi Açtı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Resim Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Metin Eker 19 
Mayıs 1919’un 100. Yıl kutlama-
ları kapsamında hazırladığı 
“Yüzde 100” isimli kişisel resim 
sergisi 14 ayda 2 ülkede ve 7 
şehirde sanatseverlerin beğenis-
ine sunuldu.
OMÜ Resim Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Metin Eker’in 19 
Mayıs 1919’un 100. Yıl kutlama-
ları kapsamında hazırladığı 
“Yüzde 100” isimli kişisel resim  
sergisinde 45 tablo, Atatürk ve 
silah arkadaşlarının Kurutuluş 
Savaşı’nı başlattıkları rotayı 
simgeliyor.
Prof. Dr. Metin Eker, “Sergi, 100 
yıl öncesine ait belleğimizi ta-

zeleme ve gelecek 100 yıllar için 
beklentilere dönük projeksiyona 
içerik oluşturma maksadı ile ma-
hiyetini de biçimlendirmektedir. 
Bu ergide 45 adet tablo bulun-
maktadır. 2 yıllık bir çalışmanın 
ürünleri olan bu eserler, Atatürk 
ve silah arkadaşlarının rotasını 
takip ediyor. 
2018 Ekim İtalya-Ostunu ve 
2018 Aralık İstanbul’da açılan bu 
sergi,  Amasya, Erzurum, Sivas 
ve Ankara’da sergilendi.  Toplam 
7 istasyon ve 1 yıllık sergileme 
süreci ile proje tamamlandı  ve 
kayıtlanarak belgeselleştirilecek.  
2020 yılında kutlanacak olan 
TBMM’nin açılışının 100. Yılın-
da da Meclis binasında yeniden 
sergilenecektir.” dedi. 


