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Ladik’in Kış Turizm 
Potansiyeli Geliştirilecek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa De-
mir, Karadeniz Bölgesi’nin kış turizm merkezlerin-
den Ladik ilçesinde incelemelerde bulundu. 4’te

Trabzon’da 
“EVİNİN 

SULTANLARI” 
Çim Sahada 

Voleybol Oynadı
Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından  
ülke genelinde 
başlatılan spor 

seferliği kapsamında 
Trabzon’da 

düenlenen “Evinin 
Sultanları” voleybol 

turnuvasında kadınlar 
yöresel kıyafetlerle 

voleybol oynadı.7’de.

Ordu’da 2019 Yılında 967 bin 741 
Yerli ve Yabancı Turist  Konakladı

8’de

Amasya Belediyesi’ne 
‘Uluslararası İdeal Kent’ ödülü

Amasya  Belediye-
si, ‘Yeşilkent Amas-
ya’ projesiyle, 2020 
Uluslararası İdeal-
kent Ödülü almaya 
hak kazandı. 10’da

Murat Toktaş’ın 
Acı Günü
KATİD (Karadeniz Turizm İşlet-
meleri Derneği) Başkanı, Turizm 
Tanıtım Ajansı Yönetim Kurulu 
Üyesi  ve Nort Point Oteller 
Genel Müdürü Murat Tok-
taş’ın Babası Hayatını 
Kaybetti. 3’te

Lakerda yapımında 
3000 yıllık deneyim...

Sinop Kültür ve Turizm 
Derneği Başkanı Ahmet  

Sinop Lakerda Festivali’nin 
ikincisini 15-17 Kasım 2019 
tarihleri arasında gerçekleştir-
diklerini,  festivalin gelenek-
sel olarak sürdürüleceğini 

söyledi. 10’da

Tokat Mevlevihane’de  Sema Töreni 

Tokat Mevlevihane Vakıf Müzesi’nde Mevlâna’nın to-
rununun da katılımıyla sema töreni düzenlendi. 12’de

Ilgaz 2- Yurdun Tepe Kayak 
Merkezi Hizmete Açıldı

Batı Karadeniz Bölge-
sinin en uzun pistine 
sahip Ilgaz 2- Yurdum 
Tepe Kayak Merkezi, 
İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardım-
cısı  Nadir Aplarslan ve 
Kastamonu Valisi Yaşar 
Karadeniz’in katıldığı 
törenle açıldı. 13’te

Bolu 2019’da 
1 milyon 
783 bin 

ziyaretçi 
ağırladı

15’te

Atabarı Kayak Merkezi’nde 
yarıyıl tatili yoğunluğu

Artvin’deki 
Mersivan Dağı 
eteklerinde yer 
alan Atabarı Kay-
ak Merkezi’ne, 
yarıyıl tatilinde 
kayakseverler ilgi 
gösteriyor. 15’te

Karabük Keltepe Kayak Merkezi 
Bölgenin Gözbebeği olacak

Karabük Valisi Fuat Gü-
rel, Karabük’ün 2 bin 
rakımlı en yüksek nok-
tası olan ve Türkiye’nin 
53. kayak merkezi 
olarak hizmete giren 
Keltepe Kayak Merke-
zinde basın mensup-
larına açıklamalarda 
bulundu. 13’te

KKTC’de Turizm Şurası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “KKTC Geleceğini 
Planlıyor” sloganıyla Turizm Şurası gerçekleştirildi. 13’te

Tarihi kentte kış güzelliği
Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tar-
ihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışının ar-
dından güzel bir görüntüye büründü. 14’te

“Mavi Göl”ü geçen yıl 350 
bini aşkın kişi ziyaret etti

Giresun’daki 
Göksu Deresi’nde 
büyüklü küçüklü 
dört gölden 
oluşan “Mavi 
Göl”ü geçen yıl 
350 bini aşkın kişi 
ziyaret etti. 11’de

Doğu Karadeniz 
turizm envanteri
Karadenizlilerin geçmişten bu yana yaşam tarzını yansıtan 
“halk kültürü” araştırılarak envanter oluşturuldu. 16’da

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve “Gerdek-
kaya gök taşı” adı verilen 68 kilogram ağırlığın-

daki Türkiye’nin en büyük üçüncü gök taşı, 
Çorum Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. 9’da

Türkiye’nin en büyük 
3’üncü gök taşı, Çorum 

Müzesi’nde sergileniyor
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Turizm Bülteni
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VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
KATİD (Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği) Başkanı 

Murat TOKTAŞ’ın
Sevgili Babası

Necip TOKTAŞ
Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Merhuma Allahtan Rahmet, Murat TOKTAŞ’a, merhumun ailesine, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

KATİD 
Karadeniz Turizm İşletmecileri Derneği

Karadeniz Turizm Bülteni     

Toplam 15 üyeden oluşuyor
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştir-
me Ajansı’nın yönetim kurulu, 29 
Aralık 2019 Pazar günü yapılan 
seçimlerle belirlenmişti. 7 
bölgeden 18 adayın yarıştığı 
seçimlerle otelcileri temsil 
edecek 9 üye belirlenmişti. 
Ajans’ın yönetiminde otel-
cileri temsilen Erkan Yağcı, 
Burhan Sili, Temel Aygün, 
Taner Yallagöz, Halil Öz-
yurt, Birol Akman, Selda 
Çiçek Veske, Murat 
Toktaş, TÜRSAB’ı 
temsilen 
İbrahim 
Halil Ka-
lay yer 
alıyor.

Tür-
kiye 
Tu-
rizm 
Tanı-

tım ve Geliştirme Ajansının Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Ersoy yürütüyor. Yöne-

tim kurulunda Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Nadir Alpas-
lan, Tanıtma Genel Müdürü 
Timuçin Güler, Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı İlker Aycı, 
TAV Havalimanları Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 
Başkanı Sani Şener’de görev 

yapıyor.

Karadeniz bölgesini 
temsil eden yö-

netim kurulu 
üyesi Murat 
Toktaş 
“Bakan beyin 
hedefleri 
ajansın yapısı 
ve insan 
kaynakları 
beklentile-
rimizi faz-

lasıyla karşılayacak nitelikte. Ayrıca 
işleyişi itibari ile profesyonel bir ajans 
niteliğinde ve bu yaz ajansın sektöre 
olan olumlu etkilerini görmüş olacağız. 
İnanıyorum ki ajans sayesinde 2-3 yıl 
içinde Türk turizm mi ve Türkiye’nin 
imajı çok farklı yerlerde olacak. Zongul-
dak’tan Artvin e kadar ihtiyaçlarımızı 
ve yapılması gerekenleri biliyoruz. Ar-
kadaşlarımızla sürekli istişare halinde 
kalarak taleplerimizi ajansa ileteceğiz. 
Karadeniz bölgesi ajansında etkisi ile 
hak ettiği turizm hareketliliğini yakala-
yacak.” Dedi.

Turizm Tanıtım Ajansı yeni 
yönetimi ilk toplantısını yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Ajans’ın ilk toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Er-
soy, “ Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yeni yönetim kurulu üyeleriyle 2020 yılının ilk toplantısını gerçek-
leştirdik. Ajansımız, 2023 hedeflerimize ulaşmak üzere çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde en düşük fiyatlı 94 müzeye 
giriş ücretlerine büyük zam yaptı. Museumpass kartlarına da zam geldi.

2018 Ekim’de yüzde 50, 2019’un Temmuz 
ayında yüzde 20 zamlanan müze ücretle-
rine bir zam daha geldi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere en düşük müze ücretle-
rine yüzde 50’ye yakın zam yaptı.

En düşük müze biletleri 
7 liradan 10 liraya çıktı
Daha önce en düşük müze ücreti 7 liraydı. 
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere müze ve örenyerine en düşük 
giriş ücreti 10 lira olarak belirlendi. Tür-
kiye genelinde en düşük fiyatlı 94 müzeye 
giriş ücretleri 7 liradan 10 liraya yükseltil-
di. Örneğin Ağrı İshak Paşa Sarayı’na giriş 

ücreti 7 liradan 10 liraya yükseldi.

Museumpass kartlarına yüzde 20 zam
Zamlardan müze giriş kartları da nasibini 
aldı. Museumpass Türkiye kart ücretleri 
375 liradan 450 liraya, Museumpass İstan-
bul kart ücretleri 225 liradan 295 liraya, 
Museumpass The Eagean kart ücretleri 
220 liradan 295 liraya, Museumpass The 
Mediterranean kart ücretleri 220 liradan 
295 liraya, Museumpass Cappadocia üc-
retleri ise 130 liradan 175 liraya çıkarıldı. 
Yeni müze ve ören yeri giriş ücretlerine bu 
linkten ulaşabilirsiniz: https://tursab.org.tr/
apps//Files/Content/93941c80-b64b-4c38-
8dc6-e31358728c81.pdf

Müze ve Museumpass 
ücretlerine büyük zam!
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KATİD (Karadeniz Turizm İşletmele-
ri Derneği) Başkanı Murat Toktaş’ın 
Babası Necip Toktaş İstanbul’da tedavi 
gördüğü hastanede bu gece yaşamını kay-
betti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman 
Murat toktaş’ın babası Necip Toktaş 
04 Şubat Salı Günü Kırklareli’nde öğle 
namazına müteakip kılınacak cenaze 
namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye’nin 463 adet mavi bayraklı plajı 
olduğu görüldü. Listenin ilk sırasında yer 
alan ülke ise İspanya olarak kayıtlara ge-
çerken, 566 adet mavi bayraklı plaja sahip 
olduğu görüldü.

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere 
göre, 2019 yılı uluslararası mavi bay-
raklı plaj sayıları belli oldu. Böylelikle 

Türkiye’nin 463 adet mavi bayraklı 
plajı ile listenin üçüncü sırasına yerleş-
tiği görüldü. Listenin ilk sırasında yer 
alan ülke ise İspanya olarak kayıtlara 
geçerken, 566 adet mavi bayraklı plajı 
olduğu saptandı. İkinci sırada yer alan 
ülke ise 515 mavi bayrak ile Yuna-
nistan olurken, dördüncü sıraya 395 
ile Fransa, beşinci sıraya da 385 ile 
İtalya’nın yerleştiği kaydedildi.

Ajans Press, mavi bayraklı plajlar ile 
alakalı basına yansıyan haber adetlerini 
inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın 
dijital basın arşivinden derlediği bilgilere 
göre ile mavi bayraklı plajlar alakalı geçen 
yıl basına yansıyan haber adedi bin 206 
olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri 
incelendiğinde de 202 mavi bayrağa sahip 
Antalya’nın en çok mavi bayraklı plaja 
sahip şehir olarak gündemde yer aldığı 
görüldü.

Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geri-
de bırakarak, 2019’da toplam 51,7 milyon 
ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri 
rakamına ulaştı.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye 
2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 14,11 
artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziya-
retçi ağırladı. Türkiye İstatistik Kurumun-
ca (TÜİK) açıklanan rakamlara göre ise, 
Türkiye’ye 2019 yılında, yine bir önceki 
yıla göre yüzde 0,98 artışla 6 milyon 688 
bin 912 yurt dışı ikametli vatandaş geldi.

Türkiye’nin turizm geliri de yüzde 17 arttı 
ve 2019 yılında toplam 34,5 milyar dolar, 
kişi başı ortalama harcama 666 dolar 
oldu. Gecelik kişi başına harcama ise 68 
dolar olarak gerçekleşti.

En Çok Giriş Yapılan İller
Türkiye’ye 2019 yılında gelen yabancı 
ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralama-
sında ise yüzde 33,08 artış ve 14 milyon 
906 bin 663 kişi ile İstanbul birinci, yüzde 
32,51 artış ve 14 milyon 650 bin 481 
kişi ile Antalya ikinci, yüzde 9,65 artış 
ve 4 milyon 348 bin 565 kişi ile Edirne 
üçüncü, yüzde 7,15 artış ve 3 milyon 221 
bin 738 kişi ile Muğla dördüncü, yüzde 
5,09 artış ve 2 milyon 292 bin 412 kişi ile 
Artvin beşinci sırada yer aldı.

Turizm geliri geçen yılın aynı çey-
reğine göre %20,6 arttı
Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre %20,6 artarak 
7 milyar 885 milyon 568 bin $ oldu. 
Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve 
marina hizmet harcamaları hariç) %83,3’ü 
yabancı ziyaretçilerden, %16,7’si ise yurt 
dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler-
den elde edildi.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya 
paket tur ile organize etmektedirler. Bu 
çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 
804 milyon 853 bin $’ını kişisel harcama-

lar, 2 milyar 80 milyon 715 bin $’ını ise 
paket tur harcamaları oluşturdu.

Gecelik ortalama harcama 62 $ oldu
Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların 
ortalama gecelik harcaması 73 $, yurt dı-
şında ikamet eden vatandaşların ortalama 
gecelik harcaması ise 35 $ oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; gecele-
me yapanların ortalama gecelik harca-
ması 68 $, yabancıların ortalama gecelik 
harcaması 73 $, yurtdışında ikamet eden 
vatandaşların ortalama gecelik harcaması 
50 $ oldu.

Murat Toktaş 
Babasını Kaybetti
KATİD (Karadeniz Turizm İşlet-
meleri Derneği) Başkanı, Tu-

rizm Tanıtım Ajansı Yönetim Ku-
rulu Üyesi  ve Nort Point Oteller 
Genel Müdürü Murat Toktaş’ın 

Babası Hayatını Kaybetti.

KKTC’de Turizm Şurası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “KKTC Geleceğini 
Planlıyor” sloganıyla Turizm Şurası gerçekleştirildi.

KATİD Başkanı Murat Toktaş’ın 
da davet edildiği Şurada,  gelecek 
10 yılın srratejisinin belirlenmesi 
çalışmaları yapıldı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakan-
lığı’nın turizmin 2020-2030 
stratejik planının belirlenmesi 
amacıyla düzenlediği “Turizm 
Şurası”, yurt içi ve yurt dışından 
paydaşların katılımıyla başladı.

“KKTC Turizmi Geleceğini 
Planlıyor” sloganıyla Girne Ka-
rakum’daki Vuni Palace Otel’de 
başlayan Şuranın açılışına 
Başbakan Ersin Tatar, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Kudret Özersay, Türkiye’nin 
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat 
Başçeri, bakanlar, TC Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Serdar Çam, bazı parti 
başkanları ve sektör temsilcileri 
katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, turizmi 
daha da geliştirebilmek için Kuzey 
Kıbrıs’ın çevre, tarih ve kültürü-
nün dünyaya daha iyi anlatılması 
gerektiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs’ta 
yılda 1.3 milyon turist ağırladıkları-
nı kaydeden Tatar, gecelemenin de 
önemli olduğunu, nitelikli, harcama 
gücü yüksek ve daha uzun geceleme 
yapabilecek turist getirmek gerekti-
ğini söyledi.

TURİZM GELİRLERİ TİCARET 
AÇIĞININ YÜZDE 53’ÜNÜ 
KARŞILIYOR
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üs-
tel, şuranın ülke turizmin 10 yıllık 
geleceğine yön verilmesi amacıyla 
düzenlediğini, dünyada yaşanan ge-
lişmelerin, turizm sektöründe “yeni 
strateji ve vizyonların hayata geçiril-
mesini zorunlu kıldığını” kaydetti.
Ülkede sürdürülebilir bir ekonomik 
yapının inşasında turizmin en 
temel unsurlarından biri olduğunu 
kaydeden Üstel, “Ülkemiz turizmi 
912.4 milyon Amerikan Doları’na 
ulaşan büyüklüğü ile KKTC’nin 

dış ticaret açığının yüzde 53,2’sini 
karşılamaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 
turizmin küresel, bölgesel ve yerel 
unsurlardan doğrudan etkilenen bir 
sektör olduğunu, Türkiye Turizm 
Bakanlığı’nın yeni turizm eğilim-
lerini takip ederek hareket ettiğini 
belirtti.

Turizm Şurası’nda açılış konuşma-
larının ardından “Turizm Paneli” 
yer aldı. Panelde Türkiye Otelciler 

Federasyo-
nu Başka-
nı Sururi 
Çorabatır, 
Türkiye 
Turist 
Rehberleri 
Birliği 
Başkanı 
Suat Tu-
ral, Kıbrıs 
Türk Otel-
ciler Birliği 
Başkanı 
Dimağ 

Çağıner, Kıbrıs Türk Seyahat Acen-
teleri Birliği Başkanı Orhan Tolun 
ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği 
Başkanı Dener Öğmen yer aldı.

Komisyonlarda, turizm politikaları, 
sürdürülebilirlik, yatırım, teşvik, 
finansman, turizmde örgütlenme 
ve destinasyon yönetimi; turizmde 
ürün çeşitliliği ve iç turizm, turizm 
eğitimi ve istihdamı, turizmde 
tanıtma ve pazarlama, turizm-
de ulaşım, konaklama sektörü, 
seyahat acenteciliği, dijital turizm 
ve inovasyon, gastronomi turizmi 
konuları tartışıldı.

51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 
milyar dolar turizm geliri

İşte Türkiye’nin 2019 turist sayısı ve turizm geliri:

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Türkiye İstatistik Kurumu,(TÜİK) 
2019 yılına ait turist sayısı ve 

turizm geliri rakamlarını açıkladı.

Türkiye mavi bayraklı plaj 
sayısında 3’üncü oldu

Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı verilerine göre, 
2019 yılı uluslararası 
mavi bayraklı plaj sayı-
sında Türkiye 463 mavi 
bayraklı plaj ile 3. oldu.
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Samsun’un turizmdeki potansiyellerini 
ve avantajlarını geliştirerek sektörü daha 
da canlandırmayı hedefleyen Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Ladik ilçesine inceleme gezisi düzenledi. 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanve-
kili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan 
Bayram ve Fen İşleri Daire Başkanı Me-
tin Köksal ile birlikte ilçeye gelen Başkan 
Mustafa Demir, Ladik Belediye Başkanı 
Nurhan Yapıcı Özel ile birlikte ilçenin 
tarihi ve turistik yerlerini dolaştı. 

TURİSTİK YERLERİ GEZDİ
Ladik Gölü, Ambarköy Açık Hava Mü-
zesi, Ambarköy Tarım Müzesi, Selçuklu 
dönemi kumandanlarından Seyyid Ah-
medi Er’Rufai Türbesi ve Akdağ Kayak 
Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Demir, ilçenin 
turizm avantajları ve sorunlarına ilişkin 
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı 
Özel ile değerlendirme toplantısı yaptı. 

Vezirköprü'den Erkan Ulaşır'ın rehberliğinde Explor-
er Dağcılık Kulübü'nden Turgay Topdal Önder-
liğinde 14 km lik rotayı 5 saat yürüyerek Bin 700 
mt rakımlı Keltepe zirveye çıktılar. Explorer dağcılık 
kulübü, uzun zamandır doğa sporlarının farklı 
dallarıyla ilgilenen kişilerin dostluk ve doğa aşkıyla 
oluşturduğu bir grup. Samsun ili ve ilçelerinde 
farklı rotalar oluşturarak “Her Pazar Yürüyoruz! 
Sloganıyla şehirden kaçıp doğada olan ekip; bu 

pazarda Vezirköprü Kunduz 
Ormanlarının karla kaplı 
yaylalarında idi. Bin 700 mt 
yükseklikteki yaylalarında 
14 km yürüdüler. 

MÜKEMMEL BİR 
ORTAM OLUŞTU
Kaşifler için Vezirköprü 
hem kültürel anlam-
da hem de bünyesinde 
barındırdığı bakir Kunduz 
ormanları ve kanyon-
larından dolayı ayrı bir 
öneme sahip.  Vezirköprü 
yürüyüşlerine kendilerine 
eşlik eden Erkan Ulaşır'a 

misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ex-
plorer ekibi yakın zamanda hayata geçirecekleri 
kültür ve doğa yürüyüş konseptlerini  birleştir-
erek yerli ve yabancı doğaseveri Vezirköprü’ye 
davet edeceklerini söylediler. Zorlu tırmanış 
ardından Vezirköprü klasiği Semaver çayı ile 
yorgunluklarını atan Explorer ekibi akşam Sam-
sun'a döndü. Köksal ÖNER

Ladik’in Kış Turizm 
Potansiyeli Geliştirilecek

Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Ka-

radeniz Bölgesi’nin kış turizm 
merkezlerinden Ladik ilçesin-
de incelemelerde bulundu. 

Görme Engellilere ‘Engelsiz Menü’ 
Atakum Belediyesi ve OMÜ öğrencileri iş 

birliğiyle Braille alfabesi ile QR kod sayesinde 
görme engelli bireylerin faydalanabilecekleri 

restoran menüsü uygulamaya geçti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü öğrencileri ile 
Atakum Belediyesi’nin ortak olarak 
yürüttüğü görme engelli bireylerin 
Braille alfabesi ve QR kod sayesinde 
sipariş verebileceği restoran menüsü 
projesinin uygulama sunumu 

yapıldı.  Seyir Tesisi’nde gerçekleşen 
toplantıya, Atakum Belediye Başkanı 
Cemil Deveci,  OMÜ Sosyal 
Hizmetler Şube Müdürü Ali Cengiz 
Ciğerci, projeyi hazırlayan OMÜ 
öğrencileri Meryem Aldağ, Beril Çe-
lik, görme engelli bireyler ile belediye 
personelleri katıldı. 

Samsun Büyükşehir’den Esnaf 
ve sanatkarlar için THM konseri
Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının, 40. kuruluş yıl dö-
nümü etkinlikleri kapsamında esnaf ve sanatkarlar için verdiği ‘Boz-

kırın Sesi’ isimli Türk Halk Müziği (THM) Konseri büyük beğeni topladı.

Neşat Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç 
Ali ve Hacı Taşan’dan derlenen deyiş, 
bozlak ve türküler, ‘Bozkırın Sesi 
Türk Halk Müziği Konseri’nde bu kez 
esnaf, sanatkar ve aileleri için seslen-
dirildi. Şef Yavuz Özkaran yönetimin-
deki orkestra ve koronun sahne aldığı 
konser, büyük ilgi gördü. 
Büyükşehir Belediyesi Sanat Mer-

kezinde düzenlenen konsere katılan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, Anadolu kültürünü müzikle 
evrenselleştiren halk ozanlarının unu-
tulmaz türkülerini, Samsun Esnaf ve 
Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) 
Başkanı Eyüp Güler ve Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Turizm Daire 
Başkanı İdris Akdin ile dinledi.

DAĞCI KAŞİFLER KUNDUZ 
KEL TEPEYE ÇIKTILAR 

Samsun Explorer Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan ekip Vezirköprü 
Kunduz Yaylasında Kel Tepe Zirvesine Kar yürüyüşü düzenledi.



Fuar’ın açılışı, TÜYAP Samsun 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde  
Samsun Valisi  Osman KAYMAK 
tarafından yapıldı. Düzenlenen 
resmi açılış törenine Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
DEMİR, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili  Fahri ELDEMİR, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı   
Hacı Eyüp GÜLER ve TÜYAP 
Anadol u Fuarları A.Ş. Genel Mü-
dür Yardımcısı  Gökalp GÖKDE-
MİR,OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, İl 

Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jan-
darma Komutanı J. Alb. İbrahim Güven, 
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 

İlkadım Belediye Başkanı Necattin 
Demirtaş, sektör temsilcileri, sivil 
toplum kuruluş temsilcileri ve çok 
sayıda ziyaretçi katıldı   
 
Açılış töreninde yaptığı konuşma-
da, fuarda Karadeniz Bölgesi’ndeki 
firmaların yer aldığı ifade eden 
TÜYAP Anadolu Fuarları Genel 
Müdür Yardımcısı Gökalp Gök-
demir, “4 yıl önce yeni bir konu 
başlığı olarak Samsun’da yapmış 
olduğumuz Samsun EV’leniyoruz 
Fuar’ı bugün çok önemli bir yol 

kat ederek sektörün en önemli fuarı 
haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıl 
Samsun EV’leniyoruz Fuarı’nda 40 
bin misafir ağırladık. Yaptığımız yo-
ğun ve etkin tanıtım çalışmaları ile 
bu sayının bu yıl çok daha üstüne 
çıkacağız. ” dedi.

5SAMSUN

Türkiye’nin en önemli sulak alanları-
nın başında gelen ve 359 kuş türünün 
bulunduğu 56 bin hektarlık Samsun 
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 13 
Nisan 2016’da Birleşmiş Milletler (BM) 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNES-
CO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
alındı. 

DOSYADA EKSİKLER ÇIKTI 
Daimi listeye alınması yönünde 
çalışma yürütülen Kızılırmak Deltası 

için hazırlanan rapor, UNESCO’ya 
sunuldu. Ancak, Dışişleri Bakanlığı 
dosyasındaki bazı eksiklikler nedeniyle 
başvuruyu geri çekti. Dosyanın yeniden 
hazırlanması için Samsun Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde ilgili kurumlar 
tarafından yeniden çalışma başlatıldı. 
Kuş Cenneti’nin korunmasına yönelik 
ilave tedbirler hayata geçiriliyor.

BAŞVURU BU YIL İÇİNDE 
Başvurunun kabul edilmesiyle Türki-

ye’den bu listeye giren ilk doğal miras 
olacak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 
sadece ülke çapında değil tüm dün-
yanın tanıdığı bir alan haline gelecek. 
Delta, yürütülen koruma faaliyetleri 
açısından en üst düzeyde uluslararası 
bir koruma statüsüne kavuşacak. Bu 
durum koruma faaliyetlerinin etkinliği-
ni artırırken, deltanın gelecek nesillere 
aktarılmasına önemli bir katkı verecek. 
Başvuru dosyası UNESCO’nun 2020 
yılı toplantısında yeniden sunulacak.

TÜYAP SAMSUN EV’LENİYORUZ 
FUARI KAPILARINI  4. KEZ  AÇTI
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Samsun EV’leniyoruz 2020 4.Evlilik Hazırlıkları, Konut Proje-
leri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Zücaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Orga-
nizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı 29 Ocak-2 Şubat Tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak:
“Sağlık Turizmi Samsun İçin Bakir Alan”
Samsun Valisi Os-
man Kaymak Sam-
sun’da diüzenlenen 
Koordinasyon Top-
lantısında yaptığı 
konuşmada, Sağlık 
Turizmi’nin Samsun 
İçin Bakir Bir Alan 
Olduğunu Söyledi.
Vali Osman Kaymak: “ Hiz-
metler sektöründe sağlıkta çok 
iyi durumdayız. Sağlık turizmi 
bizim için bakir alan olarak 
duruyor. Bu anlamda sağlık 
turizmini geliştirmek durumun-
dayız. İlimizin turizm değerleri 
çok yüksek. Eğitim kentiyiz çün-
kü diğer illerden ve ülkelerden 
insanlar eğitim için ilimizi tercih 
ediyorlar. İlimiz eğitim anlamın-
da çok huzurlu bir kent.

Sağlık turizmi ve eğitim turizmi 
önümüzde yeni istihdam alanları 
olarak duruyor, bunları geliştirebiliriz. 
Üniversitelerimizin de destekleriyle 
bu birliktelikleri artırmak gerektiğini 
düşünüyorum. Her alanda daha çok 
çalışmalıyız. Her kurum kendine 
düşen görevin en iyisini yapmak du-
rumunda. Her kurum üzerine düşen 
görevi yerine tam anlamıyla getirirse 
işler daha da kolaylaşacaktır diye 
düşünüyorum.” dedi.

Bafra’nın Kaymaklı 
Lokum’u Tescillendi
Coğrafi ürün Tescili alan Bafra Nokulu, Bafra Zembili, Bafra Pidesi’nin 

ardından  Bafra Kaymaklı Lokum da  Coğrafi İşaretle Tescillendi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Bölgeye 
ait yöresel ürün tescillerine Bafra Kay-
maklı Lokumu’nu da ekledi. Türk Pat-
ent ve Marka Kurumunda düzenlenen 
Coğrafi İşaret Tescil taktim töreninde 
“Bafra Kaymaklı Lokum” tescil belgesi 
teslim alındı.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Habip Asan tescil Belgesi 
teslim töreninde yaptığı konuşmada,  
“Coğrafi işaret,  ürünün kaynağını, 
karakteristik özelliklerini coğrafi alan 
arasındaki bağlantıyı gösteren ve ga-
ranti eden kalite işaretidir. Ülkemizin 
gerek tanıtımı gerekse bölgesel 
kalkınma alanında katkı sağlayacak 
yöresel ürünler arasına Bafra Ticaret ve 
Sanayi Odası bir yenisini daha ekledi. 
Bu gün ‘Bafra Kaymaklı Lokumu’  
Coğrafi İşaret Tescil taktim töreninde 
bir arada bulunuyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür eder bölgenize hayırlı 
olmasını dilerim.” dedi.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Nur Aydıner Meral tescil 
işlemleri tamamlanan ve Coğrafi işaret 
almaya hak kazanan Bafra Kaymak-
lı Lokumu’nun bölgemize hayırlı 
olmasını temenni etti.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Göksel Başar ise, “ Ba-
fra’mızın ve bölgemizin marka değerini 
arttırmak ve bölgesel ürünlerimizin 
ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği 
değeri bulması için çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. Samsunda 
toplam 12 ürünün Coğrafi İşaret tescili 
bulunmaktadır. Bu ürünlerden Bafra 
Nokulu, Bafra Zembili, Bafra Pidesi 
ve bugün eklenen Bafra Kaymaklı 
Lokum ile 4 ürün Bafra ilçemize aittir. 
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
faaliyet alanımızda bulunan Bafra, 
Ondokuzmayıs, Alaçam ve Yakakent 
ilçelerimizin yöresel ürünlerinin marka 
değerini arttırma çalışmalarımız devam 
edecektir. 
Bafra Kaymaklı Lokum Coğrafi işaret 
tescilinin Bafra’mız başta olmak üzere 
bölgemize hayırlı olmasını dilerim. 
Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 
ve Türk Patent ve Marka Kurumuna 
teşekkür ederim.” dedi.
Konuşmaların ardından Bafra Kaymaklı 
Lokum Coğrafi işaret tescil belgesi 
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Habip Asan tarafından Bafra 
TSO Meclis Başkanı Nur Aydıner 
Meral ve Bafra TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Göksel Başar’a teslim edildi.

Semra Gül Suiçmez Buldan’dan Kişisel Resim Sergisi
30 Yılı aşkın süredir resim sanatıyla ilgilenen Semra Gül Suiçmez Buldan Samsun’da ilk kişisel resim sergisini açtı.

1967 yılında 
Trabzon’da 
dünyaya gelen 
Selma Gül Su-
içmez Buldan’ın 
Samsun Atatürk 
Kültür Mer-
kezi’nde açtığı 
sergide 63 parça 
suluboya çalışma-
sı yeralıyor. 30 
yılı aşkın süredir 
resim sanatıyla 
ilgilenen Buldan, 
2006-2015 yılları 
arasında çeşitli 
karma sergilerde 
yağlı boya çalış-
malarıyla yer aldı. 

Resmin ya-
nında çeşitli el 
sanatlarına da 
ilgi gösteren 
sanatçı, seramik, 
vitray, origami 
gibi alanlarda 
çalışmalar yaptı. 

Sanatçı, son olarak Türk el 
işçiliği olan Çini sanatı üzerine 
de yoğunlaşmakta. Resimlerin-
de ele aldığı portrelerde duyguyu 
yansıtmaktan ziyade, onu 
görünür kılmaya, duyguların 
gerçekliğini dışa vurmaya çaba 
gösteren sanatçının ilk kişisel 
resim sergisi 25-27 ocak 2020 
tarihleri arasında sanatseverle-

rin ziyaretlerine açık olacak.

Serginin açılışına çok sayıda sanat-
sever, Samsun Baro Başkanı Kera-
mi Gürbüz, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Zennube Albayrak, Samsun Büyük-
şehir Belediyesi eski Genel Sekreteri 
Coşkun Öncel ve sanatçılarla çok 
sayıda sanatsever katıldı.

Delta için UNESCO’ya yeniden başvurulacak
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası’nın daimi listeye alınması için yapılan 
başvuruda eksiklikler bulunması üzerine geri çekildi. Başvuru eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden yapılacak.
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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!

Festivale KKTC 3. Cum-
hurbaşkanı Derviş Eroğlu, 
KKTC Başbakanı Ersin 
Tatar, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Trabzon Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu ve Trabzonlu 41 
Kıbrıs Gazisi katıldı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması son-
rasında festival alanındaki 
davetlilere hitap eden Vali 
Ustaoğlu, tarihi bir güne 
tanıklık ettiklerini söyledi. 
Tarih, kültür ve medeniyet 
şehri Trabzon’dan 45 yıl 
önce göç ederek adaya yerle-
şen hemşehrilerinin Kıbrıs’ta 
birlik ve beraberliğin timsali 
olduklarını kaydeden Vali 
Ustaoğlu, Karadeniz’in incisi 
Trabzon’dan selamlar ilettiği 
hemşehrilerini, Trabzon’da 
misafir etmek istediklerini 
sözlerine ekledi.
 
Trabzon Büyükşehir 

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, 
1974 sonrası Trabzon’dan KKTC’ye 
gelen vatandaşların buraya çok güzel bir 
şekilde adapte olduklarını ancak kendi 
kültürlerini de unutmadıklarını vurgula-
yarak, adadan Trabzon’a direkt uçuşların 
başlaması için ellerinden geleni yapacak-
larını söyledi.
 
Karadenizlilerin her yıl kültürlerini 
yaşatmaya çalışarak söz konusu etkinliği 
düzenlediklerini ve etkinliğin kültür-
lerin buluşmasına da vesile olduğunu 
kaydeden KKTC 3. Cumhurbaşkanı 

Derviş Eroğlu da “Hepimiz Türk 
milletinin fertleriyiz” ifadelerini 
kullandı. Eroğlu konuşmasında, 
ülkede çeşitli kültürlerin birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşadığını 
ve yaşatıldığını belirterek, bunu 
yıkmaya hiç kimsenin gücünün 
yetmeyeceğini vurguladı.
 
Başbakan Ersin Tatar da 1974’te 
Mehmetçiğin adaya ayak basması 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin yolunun açıldığını kaydede-
rek, “Kıbrıs Türkü bu topraklarda 
var oluş mücadelesinde hedeflediği 
noktayı en iyi şekilde kucaklamış 
ve 1974 sonrasında aramıza katılan 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden in-

sanlarımızla burada kültürlerimizin 
zenginleştiğini görüyoruz.” şeklinde 
konuştu. 
 
Horon gösterileri ve yerel sanatçıla-
rın konserleriyle renkli görüntülere 
sahne olan festivalde, davetlilere Ka-
radeniz’den götürülen 5 ton hamsi 
pişirilerek ikram edildi. 

Vali İsmail Ustaoğlu, KKTC prog-
ramı kapsamında Karaoğlanoğlu 
Şehitliği’ni ve bazı yerel yöneticileri 
de ziyaret etti.

Kıbrıs’ta Hamsi Festivali
Karadeniz Kültür Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) İskele ilçesi’nde 12. Geleneksel Hamsi Festivali düzenlendi.

Sümela Manastırı İçin 
Komisyon Kuruldu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye’nin en önemli inanç 
turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı’nda sürdürülen çalış-
maların takip edilmesi amacıyla komisyon kurulduğunu bildirdi.

Vali Ustaoğlu, Maçka ilçesinde 
Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan 
eteğinde, vadiden 300 metre yükseklik-
teki ormanlık alanda kayalar oyularak 
yapılmış Sümela Manastırı’nda, Şubat 
2016’da başlayan restorasyon, çevre 
düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve 
jeoteknik bakımdan araştırılması ve 
güçlendirilmesi projesi çalışmalarının 
sürdürüldüğünü söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Bölge Mü-
dürlüğü ile diğer kamu kurumlarının 
yapacakları çalışmalara ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunduklarını anlatan Vali 
Ustaoğlu, şöy-
le devam etti: 
“Önümüzdeki 
süreçte mayıs 
ayında ziya-
rete açılması 
planlanan 
manastırda 
yaşanabilecek 

problemlerin değerlendirmesini kendi 
aramızda yaptık. Tüm birimlerimiz 
üzerlerine düşen görevleri yerine getirme 
konusunda gereken bilgileri aldı. Bir 
komisyon oluşturduk ve önümüzdeki sü-
reçte bu işlerin takibini yapacak, eksik ve 
aksaklıklar varsa bize bildirecek. İnanıyo-
ruz ki mayıs ayında manastır ziyarete 
açıldığında burada başta ulaşım olmak 
üzere park alanları, ring seferleri, seyir 
teraslarıyla ilimize ve ülkemize yakışan 
bir destinasyon alanı faaliyette olacak.” 

Bölgede aralıksız devam eden kar yağı-
şına rağmen çalışmaların ara vermeden 
sürdürüldüğünü vurgulayan Vali İsmail 

Ustaoğlu, ma-
nastır girişinde 
oluşturulan yeni 
park alanları, 
yol genişletme 
ve restorasyon 
çalışmalarını 
sürdüren ekipler-
le bir araya geldi. 



Hareketsiz yaşamın önüne geçmek için 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca ülke genelin-

de başlatılan spor seferberliğine Karadenizli 
kadınlar da büyük ilgi gösteriyor.

Yoğun şekilde tarla ve ev işleri ile uğraşan 
Karadeniz kadınlarına ulaşmak için ilçe ilçe 
gezen İl Müdürlüğünde görevli spor uzman-

ları Serpil Sungur ile Abdullah Cevahir, 
Şalpazarı’nın meşhur Sisdağı Yaylası etek-
lerinde tarla ve evlerde çalışan kadınları 

bir araya getirdi, file kurup voleybol turnu-
vası düzenledi. Ağasar kıyafetli kadınlar, 
hem turnuvada birincilik için mücadele 
etti, hem de keyifli saatler geçirdi.

İl ve ilçe müdürlüklerince düzenlenen 
‘Evinin Sultanları Turnuvası’na katılan 
kadınlar, ev ve tarladaki hünerlerini 
tarlada da gösteriyor. Trabzon’un Şalpazarı 
ilçesinde yaşayan kadınlar tarafından gi-
yilen ve Çepni kültürünün devamı olan el 
emeği “Ağasar elbiseleri” ile 3x3 voleybol 
maçında hünerlerini gösteren kadınlar, 
hem görsel bir şölen ortaya koydular, hem 
de yetenekleri ile alkış aldılar.

 Her yaştan, her cinsiyetten insanın 
yapabileceği bir spor branşının mutlaka 
olduğuna vurgu yapan Trabzon Gençlik 

ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sağlıklı bir yaşam 
için bilinçli şekilde spor yapmanın şart olduğunu 
hatırlatarak, “Antrenörlerimiz ve spor uzmanları-
mızla sadece tesislerimizde insanları beklemiyoruz. 
Köylere, yaylalara, okul bahçelerine, huzur evleri-
ne, her yere gidip insanları sporla buluşturmaya 
çalışıyoruz. Çocuklarımızdan yaşlı dedelerimize ve 
ninelerimize kadar herkesin yapabileceği, sevebile-
ceği uygun bir spor branşı olduğu gerçeğiyle hareket 
ederek sporu her yere, her kesime taşımaya çalışıyo-
ruz” diye konuştu.
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Trabzon’da “EVİNİN SULTANLARI” 
Çim Sahada Voleybol Oynadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından  ülke genelinde başlatılan spor 
seferliği kapsamında Trabzon’da düenlenen “Evinin Sultanları” vo-
leybol turnuvasında kadınlar yöresel kıyafetlerle voleybol oynadı.

Yöresel 

kıyafetlerle 

voleybol 

oynadılar

Başkan Zorluoğlu’ndan 
Ayvazoğlu’na Ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’nu ziyaret etti.

Göreve geldiği 
günden itibaren 
Trabzon’da tu-
rizmin geliştiril-
mesi ve 12 aya 
yayılması için 
çalışmalarını 
sürdüren Başkan 
Zorluoğlu, İl Mü-
dürü Ayvazoğlu 
ile yapılması 
gerekenler noktasında istişareler-
de bulundu. İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ali Ayvazoğlu, ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu belirterek, 
Başkan Zorluoğlu’na teşekkür etti. 

ÇOK İYİ HAZIRLANMALIYIZ
Turizmin Trabzon için önemine 
vurgu yapan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
bu konuda çok önemli çalışmalar 
yürüttüğünü ifade etti. Turizm 
sezonuna çok iyi şekilde hazır-
lanılması gerektiğini dile getiren 
Zorluoğlu, “Trabzon’da turizm 
sezonunu Kızlar Manastırı’nın 
açılmasıyla başlatabiliriz. Aka-
binde zaten Sümela Manastırı ve 
Ayasofya Camii’nin restorasyon 
çalışmaları mayıs ayının ortaların-

da tamamlanarak hizmete açılacak. 
Tarihten beri gelen bu iki önemli 
turizm destinasyonu, Trabzon’a 
bir hareket getirecektir. Bunun 
ötesinde bizim turizmi ve turisti 
çeşitlendirme noktasında atmamız 
gereken adımlar var” ifadelerini 
kullandı.

PLASTİK SANATLAR SERGİSİ-
Nİ GEZDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, ziyaretin ardından İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
içerisinde yer alan sanat galerisinde 
açılan 45. Trabzon Sanatçıları Ge-
leneksel Plastik Sanatlar Sergisi’ni 
gezdi. Eserler hakkında bilgi alan 
Başkan Zorluoğlu, sergiyi ziyaret 
eden ilkokul ve ortaokul öğrencileri 
ile de bir süre sohbet etti.

Trabzon yabancıya konut satışında ilk 10’da
Türkiye’de 2019 yılında yabancılara yapılan konut satışında 
Trabzon 935 konut satışı ile ilk 10 şehir arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2019 yılında yabancılara 
yapılan konut satış sayılarını 
açıkladı. Türkiye genelinde 2018 
yılında yabancılara toplam 39 
bin 663 konut satışı yapılırken, 
bu rakam 2019 yılında 45 bin 
483’e yükseldi. 2019 yılında ya-
bancılara yapılan konut satışın-
da İstanbul 20 bin 857 konut ile 

ilk sırada yer alırken, Antalya’da 
8 bin 951,  Ankara’da 2 bin 539, 
Bursa’da 2 bin 213, Yalova’da 
bin 696, Sakarya’da bin 247, 
Muğla’da 957, Trabzon’da 
935, Samsun’da 885, İzmir’de 
812 konutun yabancılara satışı 
gerçekleştirildi. Trabzon’da 
2018 yılında yabancılara bin 344 
konut satışı gerçekleştirilmişti.

Turan Oflazoğlu’nun yazdığı, Birkan 
Görgün’ün yönettiği “Korkut Ata” 
adlı oyunda, Ceyhun Gen, Ogün 

Kılıç, Gürkan Erarslan, Saliha Karahasan, 
Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat 
Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, 
Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rumeysa 
Sağlam, Songül Natır, Aykut Güner, Ma-
hir Elvan ve Durulcan Yaman rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Ka-
rahasan, dekor tasarımını Hakan Dündar, 
kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasa-
rımını Nihat Bahar, koreografisini Veysel 
Aymaz’ın yaptığı oyunun müzikleri de 
Oktay Köseoğlu’na ait.
Haluk Ongan Sahnesi’nde sergilenen 
oyun tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Katar Hava Yolları (Qatar 
Airways) Türkiye’deki uçuş 
ağına bir yenisini ekleyerek 
Trabzon seferlerine başlamayı 
planlıyor. Hava yolu firmasının 
internet sitesinden yapılan açık-
lamada, Doha-Trabzon seferle-
rinin 20 Mayıs’ta başlayacağı ve 
haftada 3 uçuş gerçekleştirile-
ceği aktarıldı. Trabzon’la Katar 
Hava Yollarının Türkiye uçuş 
ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.

Hilton İstanbul Bosphorus’un 
gözde mekanlarından Lalezar, 
Yerel Mutfak Global Lezzet 
projesi kapsamında Trab-
zon’un birbirinden özel yöre-
sel yemeklerini İstanbullularla 
buluşturdu.30 Ocak-1 Şubat 
tarihleri arasında Lalezar’ın 
mutfağında Arsin Ligene Köyü 
Kadınları Dayanışma Derneği 
çalışanları, Trabzon’un yö-
resel lezzetlerini misafirlere 
sunarak yemek kültürlerini 
tanıttı. Derneğe bağlı kadın 
girişimciler, kendi yetiştirdiği 
ürünleri de kullanarak mısır 
çorbası, turşu kavurma, kuy-
mak, hamsi kuşu, su böreği, 
çorbalıklı lahana sarma, Laz 
böreği gibi Trabzon mutfağın-
da önemli yeri olan birbirin-
den lezzetli yöresel yemekleri 
hazırladı ve sundu.

Trabzon Devlet 
Tiyatrosu (TDT), 
“Korkut Ata”, 

“İnsan Sesi” ve 
“Üç Şehzade” 

oyunlarını 
tiyatroseverlerin 

beğenisine 
sundu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu 3 oyun sergiledi

Katar Hava Yolları Trabzon uçuşlarına başlıyor

Yerel Mutfak Global Lezzet 
Projesi  Trabzon’u ağırladı

Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla 2018 yılında hayata ge-
çirilen Yerel Mutfak Global Lezzet projesi, yeni yılın ilk lezzet durağında, seb-
ze ve balık ağırlıklı sağlıklı bir mutfak kültürüne sahip olan Trabzon’u ağırladı.
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Yerli ve yabancı turistler tarafından 
Ordu’ya gösterilen ilginin her geçen yıl 
arttığını belirten Vali Seddar Yavuz, yaz 

döneminde Ordu’daki konaklama tesislerinde 
yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.

2019 yılında Ordu’da gerçekleşen konaklama 
istatistikleri hakkında bilgi veren Vali Seddar 
Yavuz, “2018 yılında Ordu’da konaklayan yerli 
turist sayısı 737.694 iken, 2019 yılında bu 
sayı %15’lik artışla 849.695 oldu. Aynı şekilde, 
110.692 olan yabancı turist sayısı, %7’lik 
artışla 118.046 oldu. Toplamda ise, 2018 yılına 
oranla %14’lük bir artışla 2019 yılında Ordu’da 
967.741 yerli ve yabancı turist konaklama 
yaptı” dedi.
 
Ordu’daki yerli ve yabancı turist artışının, esna-
fın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Vali Yavuz, 
“ Esnaflarımız, daha önceleri sadece fındığa 
bağımlı olan Ordu ekonomisinin, Ordu’ya gelen 
yerli ve yabancı turistler sayesinde bu bağımlı-
lıktan kurtulduğunu dile getirmektedirler. Bu 
da gösteriyor ki, Ordu’ya gelen yerli ve yabancı 
turistler, Ordu’nun ticari hayatına ve ekonomi-
sine ciddi manada katkı sağlıyor.
 Yapımı devam etmekte olan ulaşım yatırımla-
rının tamamlanmasıyla birlikte  Ordu’yu ziyaret 
eden yerli ve yabancı turist sayısı çok yakın ge-
lecekte milyonları aşacaktır.” şeklinde konuştu.

Çambaşı Doğa Tesislerini sömestr 
tatilinde yaklaşık 60 bin kişi kullan-
dı. Sadece 26 Ocak Pazar günü 15 
bin kişinin akın ettiği tesislerde araç 
kuyruğu  ana yola kadar uzandı. Tür-
kiye’de denize ve havaalanına en yakın 
kayak merkezlerinden birinin de içinde 

bulunduğu Çambaşı Doğa Tesislerinin 
sadece Türkiye’de değil dünyada da ses 
getirdiğini dile getiren Ordu Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler, “ Kayak merkezinde 5 
adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 11’e, 
5 km’lik pist uzunluğunu da tam 17 

km’ye çıkardık. Bu kapsamda Or-
du’nun yaz ve kış mevsiminde gözde 
mekânlarından biri olan Çambaşı 
Yaylamızda bungalovlar inşa ettik. 
Bungalovların faaliyete geçmesiyle 
birlikte 7’den 70’e herkes büyük ilgi 
gösterdi. “dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi  tarafından or-
taklaşa yapılması planlanan ve 26 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacağı 
açıklanan “15. Çambaşı Kar Festivali” ELazığ’ın sivrice ilçe merkezin-
de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.

ÇAMBAŞI KAR FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

Kültür varlıklarına sahip çıkan 
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 
Altınordu ilçesi Zaferimilli 
Mahallesi’nde kentsel sit 
alanında bulunan ve yıkılmak 
üzere olan tarihi taş duvarların 
onarım çalışmalarını tamamla-
dı. Duvarların onarımını aslına 
uygun olarak gerçekleştiren 
ekipler, benzer çalışmaları Sıt-
kıcan Caddesi ile Dar Sokak’ta 
da sürdürecek.Taş duvarlar 
boya sökücü işlemiyle diğer 
yapılar ise tarihi dokuya uygun 
renklerle boyanarak korunuyor

KÜLTÜR VARLIKLARI 
BÜYÜKŞEHRİN KORUMASINDA

Ordu’nun gözde mekânlarından biri olan Boztepe’ye kar yağışının 
ardından gün boyunca 2.600 kişi teleferiğe akın etti. 530 metre yük-
sekliğe sahip olan Ordu’nun seyir terası konumundaki Boztepe’ye 
kar yağışının ardından vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sömestr 
tatiliyle birlikte yoğunluk yaşanan teleferikte uzun kuyruklar oluştu. 

Ordu’da Teleferiğe Büyük İlgi

Ordu’da 2019 Yılında 967 bin 741 
Yerli ve Yabancı Turist  Konakladı
2019 yılında Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, 2018 yılına göre Yüzde 14 artış gösterdi.

 “4 MEVSİM ORDU V. ULUSAL 
FOTOĞRAF YARIŞMASI”NIN 

SONUÇLARI AÇIKLANDI 
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL A.Ş. ve OFSAD ile 

KUDOF işbirliğiyle düzenlenen “4 Mevsim Ordu V. 
Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın sonuçları belli oldu. 

Yarışmaya 380 sanatçının 
1452 fotoğrafla katılım 
sağladığını söyleyen 

Başkan Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, iki kategoride yapılan 
yarışma sonucuna göre Dört 
Mevsim Ordu Kategorisi’nin 
birincisinin Cevdet Gündüz, 
Foto Öykü Kategorisi’nin 
birincisinin ise Metin İnan 
olduğunu açıkladı. 

YARIŞMAYA 380 KİŞİ 1452 
FOTOĞRAFLA KATILDI
1 Şubat – 31 Aralık 2019 
tarihleri arasında iki kategoride 
düzenlenen yarışmaya toplamda 
380 kişi 1452 fotoğrafla katıldı. 
Başkan Güler, “Dört Mevsim 
Ordu Kategorisi”nde yarışmaya 
gönderilen fotoğraflar ön eleme-
den geçirildi. 313 katılımcıya ait 
1050 fotoğraf değerlendirilerek 
dereceye girenler ile sergileme-
ye layık görülenler belirlendi. 
Fotoğraflardan 3’ü dereceye 
girerken 5’i jüri özel ödülü, 75’i 
de sergileme ödülü aldı. Jüri özel 
ödülü en güzel ilkbahar, yaz, 
sonbahar, kış ve havadan çekim 
fotoğraflarına verildi. Foto Öykü 
Kategorisi’nde ise 67 katılımcıya 

ait 402 fotoğraf değerlendirmeye 
alınarak, 3 katılımcıya ait 6’şarlı 
gruplardan oluşan 18 fotoğraf 
dereceye girmiş, 12 katılımcıya 
ait 72 fotoğraf da sergileme 
ödülü almıştır.” dedi.

173 FOTOĞRAF 
SANAT GALERİSİ’NDE 
SERGİLENECEK
Başkan Güler, her iki kate-

goride ödül alan ve sergilen-
mesi uygun görülen toplam 
173 fotoğrafın 14 Şubat- 13 
Mart 2020 tarihleri arasında 
Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Galerisi’nde sergilene-
ceğini ifade etti. Yarışmada 
Samsun 19 Mayıs Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ata Yakup Kaptan, ORBEL 
A.Ş. Yönetmeni Mehmet 
Koray Kılıç, OFSAD Tem-
silcisi Serhat Kır, KUDOF 
Temsilcisi İlhan Türkmen, 
Ordu Büyükşehir Beledi-
yesi Grafikeri Muhammed 
Cihat Döleş’in jüri, Türkiye 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
Temsilcisi Abdullah Sezgin 
gözlemci olarak yeraldı.

Çambaşı Sömestr Tatilinde 60 Bin Kişiyi Ağırladı
 Kayak merkezinin ardından bungalov projesinin hayata geçmesiyle birlikte tatilcilerin ilgi 
odağı haline gelen Çambaşı Doğa Tesisleri, okulların sömestr tatilinde büyük doluluk yaşadı.

BOZTEPE’NİN CAZİBESİ ARTIRILIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi Boztepe’nin cazibesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. 

Proje kapsamında vatandaşlar,  begonit 
taş kaplama yaya yolu, 27 adet satış 
birimi, bitkisel peyzaj düzenlemeleri ile 
Boztepe’nin tadını çıkaracak.Deniz-
den yaklaşık 500 metre yükseklikteki 
Boztepe’de Satış Birimleri Büfe ve Peyzaj 
Düzenleme Projesi’nin yapım çalışmala-
rına başlayan ekipler, ziyaretçilere Ordu 
manzarasını rahatça izleyebilecekleri ve 
yöresel ürünleri satın alabilecekleri bir 
alan kazandıracak.

Büyükşehir Belediyesi, Boztepe’de 
mevcutta araç yolu olarak kullanılan 7 
metre genişliğinde ve 600 metre uzunlu-
ğundaki alanın tamamını yürüyüş aksı 
olarak planlayarak proje çalışmalarına 
başladı. Yayalaştırma çalışması yapıla-
cak alan, satış birimleri büfe ve peyzaj 
düzenlemesinin ardından modern görü-
nümüyle hizmete sunulacak.

27 ADET SATIŞ BİRİMİ YAPILACAK
Proje kapsamında alan içerisinde 
düzensiz olarak satış yapan tezgâhlar 
için de tip mimari model belirlenerek 
toplamda 27 adet satış birimi tasarlandı. 
Yapılan çalışmalarla vatandaşlar hem 
Boztepe’nin tadını doyasıya çıkarabile-
cek hem de araç trafiği olmadan rahatça 
gezip alışveriş yapabilecekleri bir alana 
kavuşacak.
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Çiftçi Mutlu Yılmaz’ın geçen yıl nisan ayında 
tarlasında bulup kiraladığı bir banka kasasında 
muhafaza ettiği gök taşı, müzede 1 ay süreyle 
geçici olarak sergilenecek. Tarihi müze bina-
sının girişinde “Uzayın Habercisi” başlığıyla 
oluşturulan özel vitrinde ziyarete açılan gök 
taşı, yoğun talep görmesi durumunda sergide 
daha uzun süre kalabilecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, gök taşını 
yoğun ilgi görmesi nedeniyle müzede teşhir 
etmeye karar verdiklerini söyledi. Gök taşının 
Türkiye’nin üçüncü büyük gök taşı olduğunun 
tespit edildiğini bildiren Şengül, “Gök taşı, 
uluslararası literatüre ‘Gerdekkaya Gök Taşı’ 
olarak kaydedildi. Yapılan analizlerde gök taşın-
da krom, kobalt, nikel, bakır, altın, galyum, an-
timon, tugnsten, renyum, iridyum, platinyum 
ve ağırlıklı olarak demir bulunmaktadır.” dedi.

Kentteki bir düğün salonunda, 
yerli ve yabancı caz ve blues 
şarkıların seslendirildiği etkin-
liğe çevre illerden de katılım 
oldu.Konser için bir ay hazır-
lık yaptıklarını belirten Orga-
nizatör Burhan Kaya, konsere 
bir gün kala Elazığ’dan deprem 
haberi geldiğini belirterek, 
şunları kaydetti:

“İlk başta etkinliği iptal etme-
yi düşündük. Böylesine üzücü 
bir olay varken etkinliği yap-
maktan kaçındık. Daha sonra 

etkinliğimizi, buradan elde 
edeceğimiz geliri depremzede-
lere bağışlayarak daha anlamlı 
hale getirebileceğimize karar 
verdik. Etkinlikle kar amacı 
gütmediklerinin altını çizen 
Kaya, “Civar illerden, hatta 
Manisa’dan dahi konukları-
mız var. Amacımız yalnızca 
para kazanmak değil, bu tür 
etkinliklerin Anadolu’da da 
yaygınlaşmasını sağlamak. 
Anadolu’da türkü de olmalı, 
halk müziği de olmalı, caz da 
olmalı.” ifadelerini kullandı.

20-29 Mart 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan kitap fuarı bu 
zamana kadar Çorum’da yapılan en 
kapsamlı ve en geniş katılımlı fuar 
olma özelliğini taşıyacak. Kitap Fuarı-
nın ihalesi ise 27 Ocak Pazartesi günü 
Belediye İhale Salonunda gerçekleşti-
rilecek.
Kitap fuarının şehrin kültürel hayatına 
çok yönlü olarak fayda sağladığına 

inandıklarının 
altını çizen Bele-
diye Başkanımız 
Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, bu yıl 9.su 
düzenlenecek olan 
Geleneksel Kitap 
Fuarı ve Kültür 
Günlerinin kapsa-
mını daha da geniş-

leteceklerini dile getirdi. Türkiye’nin 
en ünlü yayınevleriyle görüşüldüğünü 
ve Çorum’da yer alacaklarını dile geti-
ren Başkan Aşgın, “Kültür ve edebiyata 
gönül vermiş, kitapsever hemşehri-
lerimiz ünlü yayınevleri ve yazarlarla 
buluşacak. bundan sonra da Çorum’da 
kültür ve sanata yönelik faaliyetlerimiz 
tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Çamlıhemşin ilçesine 
bağlı turizm merkezi 
Ayder Yaylası’n-
da, Kaymakamlığı, 
Belediye Başkanlığı ile 
Ayder Kültür Turizm 
Derneğince düzenlenen 
şenliğe, çok sayıda yerli 
ve yabancı turist katıldı.

Renkli görüntülere 
sahne olan şenlikte bazı 
vatandaşlar mangal ya-
kıp kar üzerinde horon 
oynarken, kimileri ise 

şambrel ve naylonlarla 
kaydı. Kayan vatandaş-
ların bazılarının düşme-
si ya da diğerlerine çarp-
ması nedeniyle küçük 
çaplı kazalar meydana 
geldi. Bu kazalarda hafif 
yaralananlara, alandaki 
sağlık ekipleri müdaha-
le etti.

Yaylada güvenlik ön-
lemleri alan jandarma 
ekipleri de vatandaşlara 
yardımcı oldu.

Rize’de 6.sı düzenlenen Kış Yüzme Şenli-
ği Ardeşen’deki 1100 rakımlı Deremezra 
Yaylasında gerçekleşti. Kaçkar Dağı 
eteklerindeki yaylada 2 gündür devam 
eden etkinliklerde katılımcılar bugün buz 
gibi gölette suya girdi. Suya girmeden 
önce horon ile ısınan katılımcılar sonra 
kıyafetlerini çıkartarak buz gibi suya 
kendilerini bıraktılar.

Yaklaşık 25 kişi suya girmeyi tercih 
ederken diğer katılımcılar yüzenleri 
seyretti. Suya girenler arasında 7 yaşın-
daki Rümeysa Yazıcı’da vardı. Babası 
ile buz gibi suya giren Rümeysa biraz 
suda durarak hemen çıktı. Rize Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa 
Çelik’te suya girmeyi tercih edenler 
arasındaydı.

Türkiye’nin en büyük 3’üncü gök 
taşı, Çorum Müzesi’nde sergileniyor
Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve “Gerdekkaya gök taşı” adı verilen 68 kilogram ağır-
lığındaki Türkiye’nin en büyük üçüncü gök taşı, Çorum Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Kaçkar Dağları’nda 
“heliski” heyecanı 
Helikopterli kayak sporunun Türkiye’deki merkezi haline ge-
len Kaçkar Dağları, bu yıl da “heliski” tutkunlarını ağırlayacak.

Helikopterle dağın zirvesine 
bırakılan kayakçıların sarp 
yamaçlar ve yüksek eğimli 
yerlerde kaydıkları spor dalı 
olan heliski, dünyada sayılı 
merkezlerde gerçekleştiri-
liyor.

Türkiye’de ise bu spor, Kaç-
kar Dağları’nın Rize sınırları 
içinde kalan Çamlıhemşin, 
İkizdere ile Artvin’in Yusu-
feli ilçesinde 2005 yılından 
itibaren yapılıyor. Çamlı-
hemşin ilçesine bağlı Ayder 
Yaylası ile Kaçkar Dağları’nda 
yürütülen heliski sporu için 
Rize Valiliği İl Sportif Turizm 
Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortak-
lığındaki Ayder Heliski Havacılık ve 
Turizm Şirketine lisans verdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör 
Therry Gasser, görevlilerle helikop-
terlerin bağlantı kuracağı işaretleme 

ve verici noktalarını yerleştirdi. 
Bölgede teknik çalışmalarını tamam-
layan firma, 2 helikopterle faaliyet 
gerçekleştirecek.

Bu yıl sporcuların, alacakları hizmet 
kalitesine göre bir haftalık program 
için 7-9 bin avro arasında ödeme 
yapması gerekiyor.

Rize’de 6. Kış Yüzme Şenliği
Rize’de bu yıl 6.sı yapılan Kış Yüzme Şenliği’ne katılanlar 1100 rakım-

lı Deremezra Yaylası’nda dondurucu soğuğa aldırmadan göle girdi.

Horon 
Çekerek 
Isındılar

Çorum’da ilk kez caz dinletisi düzenlendi
Afrikalı sanatçı Terry Jorrys ile Ali Erol, Gökhan Över, Berk Kurdoğlu, Hazal Keser ve Nuray Erol’dan 

oluşan “Coverangers” adlı caz müzik grubu, Çorum halkını ilk kez caz müzikle buluşturdu.

Ünlü yazarlar Çorum’a akın edecek
Çorum’da kültür ve sanat hayatına yön veren belediyemiz, düzenleye-
ceği kitap fuarı ile ünlü yazar ve şairleri Çorum halkıyla buluşturacak.

Rize’de “Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği”
Rize’de  “13. Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği” düzenlendi.
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Fransa’da düzenlenen ya-
rışmada ödülü alan Başkan 
Mehmet Sarı, proje ile kentin 
tarihi dokusunun ön plana 
çıkarılıp, farkındalık oluş-
turduklarını belirterek, “Bu 
gurur hepimizin” dedi.

Amasya Belediyesi’nce 
kentin, tarihi dokusunu ön 
plana çıkarılması için ha-
zırlanan ‘Yeşilkent Amasya’ 
projesi, Fransa’nın başkenti 
Paris’te UNESCO merkezin-
de gerçekleştirilen yarışmada, 
2020 Uluslararası İdealkent 
Ödülü’ne layık görüldü. 
Amasya Belediye Başkanı Mehmet 
Sarı’ya, proje ekibiyle gittiği Fran-
sa’da, ödülü takdim edildi.

‘AMASYAMIZI DÜNYA TANIDI’
Layık görülen ödülle Amasya’yı dünya-
ya tanıttıklarını belirten Başkan Sarı, 
“Amasya, Türkiye’de Antik İpekyolu üze-

rinde, Yeşilırmak Vadisi’nde ku-
rulmuş, birçok farklı medeniyeti 
barındıran nadide bir şehirdir. 
8500 yıllık bir kültür birikimine 
ev sahipliği yapan Amasya, açık 
hava müzesi görünümündedir. 
Sahip olduğu tarihi, kültürel 
yapısı ve doğal güzellikleri ile 
turizm sektörünün Türkiye’deki 
önemli uğrak noktalarından 
biridir. Amasya, aralarında 
Hititler, Frigler, Kimmerler, Pers 
ve Pontus gibi krallıkların bu-
lunduğu yaklaşık 14 medeniyete 
ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı 
imparatorluğu döneminde, 
şehzadelerin eğitim merkezi 

olmuş ve Cumhuriyete giden zaferlerin 
başlangıç ateşinin yakıldığı yer olarak 
tarihte önemli rol üstlenmiştir” dedi.

Karadeniz Bölgesinin en 
modern kayak tesisle-
rinden biri olan merke-
zin faaliyetlerine ilişkin 
yetkililerden bilgi alan 
Vali Varol, ilimizden 
de çok sayıda kişinin 
ziyaret ettiği tesiste 
karşılaştığı vatandaşla-
rımızla da sohbet etti.
Samsun’un Ladik 
ilçesinde bulunan ve 
eşsiz doğal güzelliği ile 
kar manzarasına sahip 
kayak merkezi hafta 
sonu yoğun ilgi gördü.

Festival  ile ilgili olarak bilgi veren 
Çobanoğlu, “ Sinop Lakerda Festivali 
kapsamında Tarihi Buzhane binası ve 
bahçesini merkeze alan festival alanı 
oluşturan Sinop Kültür ve Turizm 
Derneği bu yıl ki çalışmalarını 
geçen yıldan çok daha 
kapsamlı sürdürdü.

Lakerda yarışmasının 
ikincisini düzenley-
erek daha iyi üretim 
yapmanın yanı sıra yerel 
üreticilere ürünlerini 
sergileyerek satma şansı 
da sundu. Lakerda, tuzlu 
balık, hamsi marinat ve bazı 
yerel ürünlerin üretimine ilişkin 
atölyeler oluşturarak ilgilenenleri üretim 
alanında bilgilendirdi. 

Balıkçılık, turizm ve küçük ekonomik 
işletmeler gibi konularda akademik 
sunumlar ve paneller gerçekleştirerek 
Sinop’un balıkçılığı ve balıkçılığın tur-
izmle ilişkileri tartışıldı.
Fuat Saka konserinin yanı sıra opera 
alanında Soprano Ekin Naz Kaptan’dan 
amatör genç yeteneklere kadar her 
tarz, her yaş ve her  kesime açık bir müzik 
programı oluşturdu. Festivale davet ettiği 
gastronomi uzmanları, gezginler, iş dünyası 
ve sanatçıların katkılarıyla medyada yer 
bulacak Sinop ve Festivali üzerinden 
deniz ürünleri ve Sinop’un balıkçılığının 
tanıtımını sağlanarak dolaylı turizm katkısı 
gerçekleştirmek üzere çalıştı. 

Sinop Kültür ve Turizm Derneği olarak 

lakerdayı salt bir balık yapımı olarak ele 
almadık. Lakerdanın Sinop’un ekonomisi 
ve turizmine etkisini sorguladık. Tarih, 
kültür, sanat, mizah, müzik ve hatta 
balık konulu cam ve seramik ürünlerin 
üretimine kadar geniş bir yelpazede yediden 
yetmişe herkesin katılımına açarak Sin-
op’lulara sahip oldukları hazinenin değerini 
hatırlatmaya, bilmeyenlere ise Sinop’un 
bu alandaki yeri ve önemini anlatmaya 
çalıştık. “ dedi.

Hem orman hem otsu 
hem de göl ekosis-
temini aynı anda 
barındırması dolayı-
sıyla ziyaretçilerinin 
ilgisini çeken Akgöl 
Tabiat Parkı, kış mev-
siminde kartpostallık 
görüntüler oluşturu-
yor. Beyaz gelinliğini 
giymiş görüntüsüyle 
Akgöl, ziyaretçilerine 
doyumsuz anlar ya-
şatıyor. Zengin bitki 
örtüsünden oluşan 
doğal güzellikleriyle 
dikkati çeken tabiat 
parkı, Türkiye’nin 
236. tabiat parkı ola-
rak ilan edilmişti.-

Amasya Belediyesi’ne 
‘Uluslararası İdeal Kent’ ödülü
Amasya  Belediyesi, ‘Yeşilkent Amasya’ projesiyle, 2020 Uluslararası İdealkent Ödülü almaya hak kazandı.

Elmalı Mozaik Amasya’ya Ziyaretçi Çekecek
Amasya Valisi Dr. Osman  Varol, Amasya Müzesi’nde 1800 yıllık Elmalı Mo-

zaiğin teşhir edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Teşhir edilmesi için insi-
yatif aldıkları ve ilimizin 
sembollerinden biri olacak 
1800 yıllık Elmalı Mozaiğin 
sergilenmesine yönelik son 

aşamaya gelen çalışmalar 
hakkında yetkililerden 
bilgi alan Vali Varol, misket 
elmasıyla ünlü şehrimizin 
sembollerinden biri olacak 

mozaiğin yeniden ha-
yat bulmasıyla önemli 
ölçüde ziyaretçi kitlesi 
çekeceğine inandığını 
ifade etti. 2013 yılında 
Yavru köyü yakınla-
rında yapılan arkeo-
lojik kazılar sonucu 
bulunan elma ağacı ve 
keklik figürlü mozaik, 
şehrimizde heyecan 
oluşturmuştu.

Amasya Valisi Varol Akdağ’da
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte 
Amasya’ya hitap eden Akdağ Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.

Taşova’da Hamsi Festivali Düzenlendi
Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından  ‘Hamsi Festivali’ düzenlendi

Taşova Şehir Meydanı’nda, düzen-
lenen festivale, Milletvekili Hasan 
ÇİLEZ, Belediye Başkanı Bayram 
ÖZTÜRK,  Taşova Karadeniz Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.

İlk kez düzenlenen ’Hamsi Festivali’ 
‘nde Yağda kızartılan 500 kilo hamsi, 
vatandaşlara ikram edildi. Festivalin 
eğlence kısmı yaşanan Elazığ Depre-
mi’nden dolayı gerçekleştirilmedi.

Belediye Başkanımız Bayram Öztürk, 
“Taşova Karadeniz Kültür Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği’nin ‘Hamsi 
Festivali’ adı altında düzenlediği güzel 
bir festival var. Bu tür festivaller kay-
naşmayı, dayanışmayı, bir arada olma-
yı daha da artıran önemli etkinlikler-
den bir tanesidir. Taşova’daki ‘Hamsi 
Festivali’ adı altında yapılan bu festival 
ilktir.  Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Sinop’un müzeleri 311 bin, tabiat 
parkları 614 bin 118 ziyaretçi ağırladı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de insanların en 
mutlu yaşadığı kent olan Sinop’taki müzeler 2019 yılında 311 bin ziyaretçiye ev 
sahipliği yaparken tabiat parkları da 614 bin 118 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü verilerine göre, kentte, 13 bin 
metrekarelik alan üzerine kurulan 
ve hapishane olarak kullanıldığı 
dönemde “Anadolu’nun Alkatrazı” 
nitelendirmesi yapılan Sinop Tarihi 
Cezaevi ve Müzesi 290 bin kişi ile en 

çok ziyaret edilen müze oldu.
Sinop Etnografya Müzesi 12 bin 
238, Arkeoloji Müzesi ise 8 bin 762 
kişi tarafından ziyaret edildi.Erfelek 
Tatlıca Şelaleri ve Hamsilos gibi iki 
önemli tabiat parkını yıl boyunca  
614 bin 118 kişi ziyaret etti.

Lakerda yapımında 
3000 yıllık deneyim...
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet  Sinop Lakerda Fes-
tivali’nin ikincisini 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştir-

diklerini,  festivalin geleneksel olarak sürdürüleceğini söyledi.  

Doğa harikası Akgöl buz tuttu
Sinop’un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabi-
at Parkı’nda bulunan Akgöl’ün yüzeyi, buzla kaplandı.



Kış aktivitelere kapsamında düzen-
lenen ‘Karda Off-Road’ yarışları, Gi-
resun ili Bulancak ilçesine bağlı Bin 
450 rakımlı Paşakonağı yaylasında 
doğa ve sporseverleri buluştururken, 
seyirciler Off-Road yarışlarını nefesle-
rini tutarak izledi.

Giresun Valiliği’nin himayelerinde, 
Bulancak Belediyesi ve Kovanlık 
Belde Belediyesi’nin katkılarıyla, 
Bulancak Dernekler Federasyonu 
(BUFED) tarafından organize edilen 
yarışlara; İstanbul, Ordu ve Gire-
sun’da bulunan Off-Road Kulüple-
rinden yaklaşık 50 araç katılırken, 
yarışmanın startını ise Vali Harun 
Sarıfakıoğulları verdi.

Giresun’da 
gelişmekte olan 
turizm altyapı-
sının daha da 
geliştirileceğini 
kaydeden Vali 
Sarıfakıoğul-
lar, 2020 yılı 
içerisinde 18 
kilometrelik bir 
sıcak asfalt çalış-
ması yapılacağı-
nı ifade ederek; 
“Bugün Paşa-
konağı yayla-
mızda Bulancak 

Dernekler Federasyonu ve Kovanlık 
Belediyesinin ortaklaşa düzenledi-
ği Off-Road müsabakaları için bir 
aradayız. Buradaki temel amacımız 
turizm hareketliliğini sağlamak. Bu 
nedenle emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Paşakonağı yaylamız 
baharı ile yazı ile çok güzel ama kışı 
ile de çok güzel. Bu güzelliği yaşamak 
isteyen binlerce kişi şu an Off-Road 
gösterileri için buradalar” dedi.

Yerel sanatçıların, yöresel müzik 
dinletileri eşliğinde şenliğe dönüşen 
yarışlarda Vali Sarıfakıoğulları ve 
davetliler de oynanan horona eşlik 
ederlerken, katılımcılara ise yöresel 
pancar çorbası ve közde pişmiş pata-
tesin ikram edildi.

Dereli ilçesinin Kuzalan mev-
kisinde bulunan, 2015 yılında 
bölge turizmine kazandırılan 
Mavi Göl, özellikle sosyal 
medyanın etkisiyle kısa sürede 
büyük üne kavuştu. Yurt içi ve 
yurt dışından gelenlerin yoğun 
ilgi gösterdiği göl, yörenin 
önemli turizm destinasyonla-
rından biri haline geldi. 

Dereli Belediye Başkanı Zeki 
Şenlikoğlu,  yaptığı açıklamada, 
“Yaylalar Diyarı” olarak anılan 
Dereli ilçesinde doğa turizmi-
nin yanı sıra Mavi Göl’ün de 
ön plana çıkmaya başladığını 
söyledi. Şenlikoğlu, yaz döne-

minde sodalı suyun etkisiyle 
gölün mavi bir görüntüye 
büründüğünü ifade ederek, 
insanların oluşan doğal 
güzelliği yakından izlemek 
için bölgeye akın ettiklerini 
belirtti. Mavi Gölü 2018’de 
ziyaret eden kişi sayısının 
yaklaşık 200 bin olduğunu, 
geçen sene ise bu rakamın 
katlanarak arttığını dile 
getirdi.

Şenlikoğlu, “2019 yılında 
350 bin rakamını aştık. 
Hedefimiz 2023 yılında zi-
yaretçi sayısının bir milyona 
ulaşmasını sağlamak.” dedi.
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo-
ğan imzasıyla Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı karar-
larına göre Giresun’un 
Bulancak ve Güce 
ilçelerindeki iki ayrı 
bölge de yayla turizm 
merkezi olarak ilan 
edildi. Karar kapsamın-
da sınırları belirlenen 
iki ayrı bölgenin “Gire-
sun Bulancak Adatepe 
Yayla Turizm Merkezi” 
ve “Giresun Güce 
Yayla Turizm Merkezi” 
olarak tespit ve ilan 
edilmesi kararlaştırıldı.

“Mavi Göl”ü geçen yıl 350 
bini aşkın kişi ziyaret etti

Giresun’daki Göksu Deresi’nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan “Mavi Göl”ü geçen yıl 350 bini aşkın kişi ziyaret etti. 

Nefes Kesen Yarışın Startını Vali Verdi
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 19 Ocak Pazar günü, Paşakona-
ğı Yaylası’nda düzenlenen ‘Karda Off-Road’ yarışlarının startını verdi.

Giresun’da İki Bölge turizm merkezi olarak ilan edildi
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla iki alan daha turizm merkezi olarak ilan edildi.



Tokat’ta geçmişi 600 yıl öncesine dayanan Tokat 
yazmalarının yapıldığı, 21 esnafın bulunduğu 
handa çıkan yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekip-
lerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Esnaf, 
yangının söndürülmesinin ardından hasar tespiti 

yapmak için iş yerlerine girdi.

‘TARİHİ KALIPLARIMIZ YANDI’
Yangında tarihi kalıplarının yandığı-
nı göz yaşları içinde anlatan 75’inci 
Yıl Yazmacılar Hanı Dernek Başkan 
Yardımcısı Atıf Arpacıoğlu, “Sabah sa-
atlerinde bir yangın geçirdik. Atölyeler 
tamamen yandı. Boyalar, kalıplar, tarihi 
kalıplar ve kumaşlarımız komple yandı. 
Devletten yardım bekliyoruz. Valimiz, 
emniyet müdürümüz, belediye başka-
nımız geldi, söz verdiler. Bir an önce 
bu göçüğü kaldırıp yeniden işimize 
başlayalım. 21 esnafımız var. Herkes 
mağdur oldu. Herkes kan ağlıyor. 50 

yıllık bir birikimdi, bizde şu anda hiçbir şey kal-
madı. Serigrafi ve ağaç kalıplarımızın hepsi de 
yanmış. Buradan yaklaşık 300- 350 kişi ekmek 
yiyordu” diye konuştu.
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Konya Uluslararası 
Mevlâna Vakfı Başkan 
Vekili ve 22. kuşaktan 
Hz. Mevlâna’nın torunu 
Esin Çelebi Bayru’nun 
katılımıyla Tokat Mevle-
vihane Vakıf müzesinde 
gerçekleşen programda 
Sivas Tasavvuf Mevlâna 
Kültür Derneği semazen 
ekibi de hazır bulundu.

Tokat Şairler ve Yazarlar 
Derneği Başkanı Hasan 
Akar’ın konuşmasıyla 
başlayan programda,  
Konya Uluslararası 
Mevlâna Vakfı Başkan 
Vekili ve 22. kuşaktan Hz. Mevlâna’nın 
torunu Esin Çelebi Bayru, Hz. Mevla-

na’nın hayatı ve Hz. Mevlâna eserleri-
nin günümüze ışık tutan örneklerinden 
bahsederek, Mevlevilik ve sema töreni 

ile ilgili bilgiler paylaştı

Düzenlenen program 
tasavvuf musikisi eşliğinde 
semazenlerin sema göste-
risi ile son buldu.

Programa Vali Dr. Ozan 
Balcı, Konya Uluslararası 
Mevlâna Vakfı Başkan 
Vekili ve 22. kuşaktan Hz. 
Mevlâna’nın torunu Esin 
Çelebi Bayru,  Cumhuriyet 
Başsavcısı Aydın Turhan, 
Garnizon ve 48.Piyade 
Alay Komutanı Ayhan 
Ocak, İl Emniyet Müdürü 
Göksel Topaloğlu, Mevlâ-

na Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Osman 
Bayru ve davetliler katıldı.

Tokat Belediyesi ve İI Özel 
İdaresi işbirliği ile kentteki 
tarihi sokaklarda bulunan 
sivil mimari yapıların sokak 
cephelerinin güzelleştiril-
mesi için başlatılan çalış-
maları yerinde inceleyen 
Başkan Eroğlu; “ Birkaç ay 
önce Tokat’ımızın sembol 
caddelerinden Bey Soka-
ğı’nın turizme kazandırıl-
ması, canlandırılması, sivil 
mimari örneklerinin ortaya 
çıkması, sokağın sağlıklaş-
tırılması için başlattığımız 
çalışmaları hızla sürdürü-
yoruz. 

Ekiplerimiz şu ana kadar 
10’a yakın evimizi restore 

etmiş durumda, eskisine 
göre daha çok güzel oldu. 
Tabi ki çalışmalarımız de-
vam ediyor. Burası bittikten 
sonra hemen Beyhamam 
sokağına geçeceğiz. Bu iki 
sokağımızı birbirine entegre 
edeceğiz. Böylece bu iki 
sokağımızı güzel bir hale ge-
tirerek şehrimize kazandı-
racağız. Bu işle ilgili 20 özel 
ustamız var. Önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde tarihi 
sokaklarımızın sağlıklaştır-
ma çalışmalarını tamamla-
yacağız. Bu çalışmada des-
tek veren Sayın Valimize, İl 
Genel Meclis Başkanımıza 
ve İl Özel İdaremize teşek-
kür ederim” dedi.

Tokat Mevlevihane’de  Sema Töreni 
Tokat Mevlevihane Vakıf Müzesi’nde Mevlâna’nın torununun da katılımıyla sema töreni düzenlendi.

“Zafere Doğru” Adlı Gösteri 
Tokatlılarla Buluştu

Valiliğimiz, Belediye ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu ile ortak-

laşa düzenlenen “Zafere Doğru” adlı gösteri Tokatlılarla buluştu. 

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’n-
da düzenlenen gösteri saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. 
Gösteride 1915 yılında Çanakka-
le’den başlayarak Kurtuluş Savaşıyla 
Milli Mücadelenin kazanılması dans 
müzik ve görsellerle sahneye aktarıl-
dı.  Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nda 
vatan için canlarını feda eden Türk 

Milletinin aziz şehitleri ve kahraman 
evlatları için sahnelenen gösteride 
Türk Milleti’nin kurtuluş mücade-
lesi  koreografik bir şekilde anla-
tılırken,  tiyatral gösteride yurdun 
dört bir köşesinden halk oyunları da 
sahnelendi. Şiirler, türküler ve slayt 
gösterileri ile renklendirilen gösteri, 
salonu dolduran seyircilerden büyük 
beğeni topladı.

“TARİHİ SOKAKLARIMIZI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ”
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bey Sokağı ve Bey Hamam Sokağı ile ilgili yürütülen sağlıklaştırma çalışma-
larını  inceledi,”Şehrimizin bu güzel iki sokağını güzel bir hale getirerek şehrimize ve turizme kazandıracağız” dedi.

600 Yıllık Han’da yangın 
Tokat’ta geçmişi 600 yıl öncesine dayanan Tokat yazma-
larının yapıldığı, 21 esnafın bulunduğu handa yangın çıktı.

Kitap Tokat Projesi’nde dereceye girenlere ödül
2023 Tokat Vizyonu doğrultusunda yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsa-
mında dereceye gören öğrenciler ödüllendirilerek, madalyaları takıldı.

26 Haziran Atatürk Kültür 
Sarayında düzenlenen ödül 
töreni İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencile-
rinin sunduğu müzik 
dinletisinin ardından en 
çok kitap okuyan anao-
kulu, ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerine,  
kütüphaneyi en çok 
kullanan öğrencilere, 
Türkiye’nin İlk Müs-
takil Bebek ve Çocuk 
Kütüphanesini en çok 
kullanan çocuğuna, 
Türkiye’nin İlk Müs-
takil Bebek ve Çocuk 
Kütüphanesinin 1000. 
ziyaretçisine ödülleri 

takdim edildi. 
Törende konuşan Vali Dr. 
Ozan Balcı, dereceye giren 
öğrencileri, onlara destek ve-
ren öğretmenleri ve velilerini 

kutladı. 
Törende dereceye giren öğren-
cilere ödülleri Vali Dr. Ozan 
Balcı ve protokol mensupları 
tarafından verildi.
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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

Açılış programına ayrıca Çan-
kırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, 
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 
Kastamonu Milletvekili Metin 
Çelik, Eski Milletvekilleri Mehmet 
Yıldırım ve Murat Demir, Gar-
nizon Komutanı Personel Albay 
Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı 
Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 
İdare Mahkemesi Başkanı Berkan 
Ayturan,  Baro Başkanı Av. Özgür 
Demir, Vali Yardımcıları Ünal 
Kılıçarslan, Vedat Yılmaz, Vali 
Yardımcısı Vekilleri Mustafa Taş 
ve İbrahim Çenet, İlçe Kaymakam-
ları, İl Emniyet Müdürü Necati 
Denizci, İl Jandarma Komutanı 
Jandarma Albay Mücahit Avkıran, 
İlçe Belediye Başkanları, siyasi par-
ti başkanları, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri  Tahir Zafer Karahasan, 
kamu kurum ve kuruluş müdür-
leri, sivil toplum örgütleri ile çok 
sayıda halk katıldı.

Konuşmaların ardından İçişleri 
Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 
Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz’in 
ve protokolün katılımı ile kurdele 
kesimi yapıldı akabinde Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları 

tarafından kayak gösterisi gerçek-
leştirildi.
Son olarak tören, tesisin lobisinde 
Kokteyl ve Şehr-i Dilara Müzik 
Topluluğunun müzik dinletisi ile 
son buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ta-
rafından ihalesi yapılarak 4 yıl 
içerisinde alt ve üst günübirlikler, 
kafeteryalar, telesiyej ve teleski 
yapılarak bitirildiğini ifade eden 
Gürel, “Şuan da 1200 metrelik bir 
pistimiz var. Önümüzdeki süreçte 
geliştirebilirsek daha yukarılara 
doğru geliştirmek niyetindeyiz. Batı 
Karadeniz Bölgesinde Zonguldak’ta 
ve Bartın’da böyle bir tesis yok. 
Sadece kayak merkezi değil, doğa 
turizmi olarak bu bölgeyi planlamış 
olacağız.  Otelimiz yok ama Safran-
bolu ve diğer bölgelerimizde 3 bin 
500 kişilik yatak kapasitemiz var. 

Günübirlik olarak burada kayak 
yapıp, konaklamak İçin de Safran-
bolu’daki otellerimizi kullanabilir-
ler. Önümüzdeki süreç içerisinde 
inşallah buranın otel ihtiyacını da 
karşılamış olacağız.”dedi.

Karabük merkeze 17 kilometre uzaklıktaki 
bozulmamış tabiatıyla dikkatleri çeken Bakla-
bostan Tabiat Parkı, göknar, karaçam, meşe, 
kayın gibi ağaç türleri ve 20 metrelik şelalesi 
ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının 
ilgisini çekiyor.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğünün organizesinde Eskipazar Açık 
Cezaevi mahkum ve gardiyanları tarafından 
yürüyüş ve teras kısmının tamamlandığı 
tabiat parkında turizm destinasyonlarını çe-
şitlendirmek, gelen yerli ve yabancı turistlerin 
konaklama sürelerini arttırmak için bungalov 
evler, doğa eğitim merkezi, yürüyüş parkurları, 
açık ve kapalı restoranlar, günübirlik kullanım 
ve spor alanlarıyla macera parkının da önü-
müzdeki yıl yapımına başlanacağı öğrenildi.

Ilgaz 2- Yurdun Tepe Kayak 
Merkezi Hizmete Açıldı

Batı Karadeniz Bölgesinin en uzun pistine sahip Ilgaz 2- Yurdum Tepe Kayak 
Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı  
Nadir Aplarslan ve Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in katıldığı törenle açıldı.

Ilgaz’da sömestr yoğunluğu
Çankırı ve Kastamonu arasındaki Ilgaz’da Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Ilgaz’daki Yıldıztepe Kayak 
Merkezi, sömestr tatilinde büyük 
ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir 
yanından rezervasyon yaptıran 

tatilciler, otellerin doluluk 
oranını yüzde yüz seviyeye 

ulaştırdı. Tatil boyunca otellerde 
tatilciler yer bulmakta zorlandı. 
Tatilciler, karla kaplı pistlerde 

kayak ve snowboard yapmanın 
keyfini çıkarırken, bazıları da 
kızaklarla kaymayı tercih etti.

Karabük Keltepe Kayak 
Merkezi Bölgenin 
Gözbebeği olacak

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük’ün 2 bin rakımlı en yüksek nok-
tası olan ve Türkiye’nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Kel-
tepe Kayak Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baklabostan Tabiat Parkı 
ilgi odağı haline geldi

3 yıl önce Türkiye’nin 221. tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan Ta-
biat Parkı, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Karabük’te Gastronomi bölümü 
öğrencilerine bulgur eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
öğrencilerine, Akademi Şefi Başak Oğuztüzün tarafından bulgurun 

önemini ve lezzetini tanıtmak amacıyla bulgur eğitimi verildi.
KBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları Bölümü, Uluslararası Servis ve 
Lezzet Akademisi (USLA) iş birliğin-
de bulguru daha iyi tanımak ve genç 
nesillere öğretmek amacıyla bölüm 
öğrencilerine bulgur eğitimi verildi.

Eğitimde ilk olarak Safranbolu Fethi 
Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Küçük Konferans Salo-
nu’nda Akademi Şefi Başak Oğuz-
tüzün tarafından bulgurun tarihi, 
üretimi, çeşitleri, kültürü ve mutfak-
lardaki kullanımına değinildi.
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İl merkezine 3 kilometre 
mesafedeki 3.derece kent-
sel ve doğal sit alanında 
camisiz minareleriyle 
ünlü mahallede geçmişin 
izlerini taşıyan camiler, 
minareler, kiliseler, han-
lar, köprüler, hamamlar 
ve dükkanlar gibi 30’dan 
fazla tarihi eserin yer 
aldığı alan karla kaplandı.

Cami ile kilisenin yan 
yana olduğu mahallede 
bulunan tarihi eserler 
yağışın ardından beyaz 
örtüyle kaplanırken, 
büyüleyici görüntüleri 
izlemek ve fotoğraflamak 
için çok sayıda kişi bölge-
ye akın etti.

Özcan Mahallesi’nde bulunan, 130 yıllık ke-
mer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıs-
lah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı 
karşıya kaldı. Giriş, çıkışı istinat duvarlarıyla 
kapatılan köprü, zamanla görünmez hale 
geldi. Bir dönem definecilerin de kazı yaptığı 
bölgede köprü, tahrip edildi. Kent sakinler, yı-
kılma tehlikesi bulunan Daltaban ve Güzeller 
semtlerini birbirine bağlayan kemer köprünün 
restore edilerek, korunmasını talep etti.

Tarihi kentte kış güzelliği
Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi kar yağışının ardından güzel bir görüntüye büründü.

Dağcılar Zigana Dağı’nda kamp kurdu
Türkiye Dağcılık Federasyonunun kış dağcılık eğitim faaliyeti 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınır-
larındaki 2 bin 100 metre rakımlı Zigana dağında yapılıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
ve 12’si kadın olmak üzere toplam 54 
sporcu uzman antrenörler eşliğinde bir 
hafta boyunca kış dağcılığının gereksi-
nimlerini öğrenecek.Teknik toplantı-
nın ardından gazetecilere açıklamalar-
da bulunan Şahin, “Türkiye Dağcılık 
Federasyonu Kış Dağcılık Eğitim 
faaliyetindeyiz. 12’si kadın 54 spor-
cumuz var. Burada bir hafta boyunca 
katılımcılarla beraber kış dağcılığındaki 
gereksinimleri öğreteceğiz. Sonrasında 
bir değerlendirme sınavımız var. Arka-
daşlarımız başarılı olurlarsa kış dağcılık 
eğitimini almış olacaklar” dedi.

Gümüşhane’de kar altında horon keyfi
Gümüşhane2’de kent merkezinde toplanan vatandaşlar, kar yağışı altında horon oynadı, halay çekti. 
Gümüşhane’de  etkili 
olan kar yağışı va-
tandaşları sevindirdi. 
Mevsimin ilk kar yağı-
şı ile kendisini sokağa 
atanlar hep birlikte 
horon oynadı, halay 
çekti. Eğlenceli anlar 
yaşayan vatandaşlar, 
bu yıl kent merkezine 
karın geç geldiğini 
söyledi. Karadeniz’i 
Doğu Anadolu’ya bağ-
layan Gümüşhane’nin 
Torul ilçesindeki Zi-
gana Dağı Geçidi’nde 
kar kalınlığı yer yer 30 
santimetreye ulaştı.

Tarihi kemer köprüye 
restorasyon ve koruma talebi
Gümüşhane’de 130 yıllık tarihi kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıs-
lah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşılaşınca vatandaşlar koruma talep etti.



Bolu’nun gözde turizm merkezleri doğa 
tutkunlarının tercihi oldu. Milli parkla-
rı, tabiat parkları ve kayak merkezleri 
ile Batı Karadeniz’de turizm açısından 
önemli bir merkez olan Bolu’ya tatilci-
ler akın etti. Abant ve Gölcük Tabiat 
Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü 
kayak merkezi Kartalkaya başta olmak 
üzere Bolu’ya 2019 yılında 1 milyon 
783 bin kişi geldi. 311 bin nüfusu olan 
Bolu kendi nüfusunun yaklaşık 6 katı 
ziyaretçiyi ağırladı.

ABANT EN GÖZDE YER OLDU
Bolu’da en çok ziyaret edilen yer Abant 
Tabiat Parkı oldu. Yazın ayrı, kışın ayrı 
güzelliklere bürünen Abant Tabiat 
Parkı’na 2019 yılında 910 bin 435 
kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla 
iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen 
tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 
kilometre uzaklıkta olan Yedigöller 
Milli Parkı’nı tercih etti. Yedigöller 

Milli Parkı’na 252 bin 247 ziyaretçi 
geldi. Gölcük Tabiat Parkı ise 2019 
yılında 571 bin 40 kişiyi misafir etti. 
Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, 

kayakseverlerin ilk tercihlerinden 
birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi 
ise, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı 
turisti ağırladı.
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Havaalanı inşaatında incelemelerde 
bulunan Turhan, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, kentte yapımı devam 
eden projeleri gün içinde yaptıkları 
ziyaretlerle yerinde görme fırsatı 
bulduklarını belirtti. İyidere-İkizdere 
kara yolundaki çalışmalarla ilgili bilgi 
veren Turhan, “Yolumuz 38 kilomet-
re uzunluğundadır. Bünyesinde 6 adet 

10 bin 800 metre uzunluğunda duble 
tünel, 4 adet viyadük, 4 adet duble 
köprü, 4 adet tek köprü olmak üzere 
önemli sanat yapılarını bulunduruyor. 
İyidere-İkizdere güzergahı devamında 
Ovit Tüneli’yle Doğu Karadeniz’deki 
limanları Doğu Anadolu’ya bağlayan 
önemli güzergahlarımızdan biri.” diye 
konuştu.

Ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, 
rüzgar almayan pistleri ve kaliteli kar 
yapısıyla dikkati çeken Atabarı Kayak 
Merkezi’nde, son yağışların ardından kar 
kalındığı 50 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine 18 kilometre uzak-
lıktaki 2 bin rakımlı Mersivan Dağı 
eteklerinde yer alan kayak merkezi, 
geçen hafta sonu yaklaşık 3 bin kişiyi 
ağırladı.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi, toplam 70 
kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 2 bin 200 
metre yükseklikte Köroğlu Dağları’nın zirvesin-
de bulunuyor. Sezonun 13 Aralık’ta başladığı ka-
yak merkezinde kar kalınlığı, 2 metreye yaklaştı. 
Özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollere 
yakınlığıyla ilgi gören Kartalkaya’ya, yarıyıl 
tatilinin ilk haftasında yaklaşık 30 bin ziyaretçi 
geldi. Otellerde, tatilin ilk gününden itibaren 
yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verildi. 
Kayakseverler, Türkiye’nin en uzun pistlerinin 
bulunduğu Kartalkaya’da kayak ve snowboard 
yaptı. Tatilciler, ayrıca otellerde düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Bolu 2019’da 1 milyon 
783 bin ziyaretçi ağırladı

Bolu’nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve 
Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

UNESCO koruması 
altındaki Macahel’de kar 
kalınlığı 3 metreyi buldu
Artvin’in bin 900 rakımda Camili bölgesinde bulunan Tür-
kiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında 3 metreyi bu-
lan kar kalınlığı bölge halkının gelir kaynağı haline geldi.

Artvin’de UNESCO’nun koru-
ması altındaki Türkiye’nin ilk ve 
tek biyosfer rezerv alanı Camili 
(Macahel), doğal yaşlı ormanları, 
endemik bitkileri, tarihi cami-
leri, saf Kafkas arısı ve kendine 
özgü kültürünün yanı sıra el 
değmemiş yaylalarıyla büyülüyor. 
Borçka ilçesindeki Gürcistan sı-
nırında bulunan bin 900 rakımlı 
Camili (Macahel) bölgesinde 
kar kalınlığı 3 metreyi buldu. 
6 köyün bulunduğu ve ulaşımı 
oldukça zor olan bölgenin kış 
şartları da ağır geçiyor.

Önceki yıllarda Camili geçidine 
yağan yoğun kar yağışı nedeniyle 
bölge yılın 6 ayı ulaşıma açık, diğer 
6 ay ise kar nedeniyle ulaşıma kapalı 
oluyordu. Kara yolları, bölgedeki 
yolun sürekli açık olması için ihale 
açtı. Yöre halkından Osman, Mikail 
Önder kardeşler ve Kenan Kahya 
ihaleyi kazanarak çalışmalara baş-
ladı. Bölgeyi iyi bilen üç arkadaş, 42 
kilometrelik yolu kış boyunca açık 
tutuyor. 3 arkadaş, yoğun kar yağışı 
sonrası 3 iş makinesi ve acil durum-
lar için bir adet kar motoruyla bölge 
halkına önemli hizmet veriyor.Gerede’de Kar Festivali düzenlendi

Bolu’nun Gerede ilçesinde bu yıl ilk kez “Kar Festivali” düzenlendi.
Esentepe Mesireliği’nde gerçekleştirilen ve 
iki gün süren festivalle ilgili değerlendir-
melerde bulunan Gerede Belediye Başkanı 
Mustafa Allar, düzenlenen festivalin yoğun 
ilgi gördüğünü söyledi.

Festivalde çocuklar için kayak yapma yarış-
ması, palyaçolar, kar topu oynama gibi çe-
şitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan 
Allar, “Festivalimizde esnaflarımız stant 
açarak, gelenlere yapmış oldukları ürünleri 
sattı. İlçemizden olsun, diğer ilçelerden ve 
il dışından ilçemize gelerek kar festivaline 
çok yoğun bir katılım oldu. Gelen tüm 
misafirlerimize teşekkür ederim.” dedi.

Allar, bu yıl ilki yapılan festivali daha son-
raki yıllarda da yapacaklarını ifade etti.

Artvin-Rize Havaalanı bu yılın 
sonuna doğru hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, deniz 
üzerinde yapım çalışmaları devam eden Artvin-Rize Havaala-
nı’nı yıl sonuna doğru hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Atabarı Kayak Merkezi’nde 
yarıyıl tatili yoğunluğu

Artvin’deki Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Ka-
yak Merkezi’ne, yarıyıl tatilinde kayakseverler ilgi gösteriyor.

Kartalkaya, yarıyıl tatilinin ilk 
haftasında tamamen doldu

Bolu’nun kayak merkezi Kartalkaya, yarıyıl tatilinin ilk haftasında ziyaretçi akınına uğradı. 
Kartalkaya’da bulunan 5 otelde, tatilin ilk haftasında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. 

Narven Termal Kasaba, yarıyıl tatilinde doldu taştı
Türkiye’nin en önemli turizm tesisleri arasında bulunan Narven Ter-
mal Kasaba, yarıyıl tatilini yüzde yüz doluluk oranı ile geride bıraktı.

Bolu’nun Karacasu 
beldesinde bulunan ve 
Türkiye’nin en önemli 
termal turizm merkez-
lerinden birisi haline 
gelen Narve Termal 
Kasaba, yarıyıl tatilinde 
tatilcilerin ilk tercih et-
tiği merkezlerden birisi 
oldu. Narven Termal 
Kasaba’da doluluk oran-
ları yarıyıl tatili boyunca 
yüzde yüze ulaştı.
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30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında açık 
olan Fuar’da tüm dünyadan katılımcılar, 
davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları 
turizm sektörünün küresel ve yerel gündem 
konularını tartışırken, 35 ülke, dünyanın 
önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 
40’a yakın destinasyon tanıtıldı. 20 ülkeden 
200’ün üzerinde hosted buyer’ın (davetli tur 
operatörü) katıldığı Fuar’a bu yıl yaklaşık 60 
bin ziyaretçi geldi.

Açılış Töreni’nde konuşan T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanı Ersoy 2019 yılı için yakalan-
ması beklenen 52 milyon turist ziyareti ile 
elde edilen 34 milyar dolar gelir hedefini, 2020 
yılı için 58 milyon turist ziyareti ve 40 milyar 
dolar gelir olarak belirlediklerini ifade etti. 
Ersoy şöyle devam etti: “Tabii 
ki sayıları vermek kolay gereğini 
yapmak ise özveri gerektiriyor. 
Düzenli bir büyüme için doğru 
stratejiler ve gayretli değişim 
politikalarına açık olmalıyız. Bu 
kapsamda ilk adım markalaş-
ma ve tanıtımdan geçiyor. Bu 
bağlamda ilk önemli değişimi 
başlatarak Türkiye Tanıtım 
Turizm Geliştirme Ajansı’nı 
sektöre kazandırdık. 2018’de 
18 milyon dolar olan tanıtım 
bütçemizi, 2019’da 75 milyon 

dolara 2020’de ise 180 milyon dolara çıkardık.  
Her bölgenin kendi potansiyelini ortaya 
çıkaracak yeni politikalar üzerinde çalışıyoruz. 
Turizmin tüm Türkiye’de 12 aya yaygınlaşma-
sı ve turizm gelirlerinin tabana yayılması için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da 
turizm STK’larının işlevleri ve faaliyetleri de 
büyük önem arz ediyor.”Mehmet Nuri Ersoy, 
doğru paydaşları bir araya getiren EMITT 
Fuarı’nın öneminin oldukça büyük olduğuna 
dikkat çekerek, “Fuar’a emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum,” dedi.

Turizm sektörünün, gelirleri ile 2019 yılında 
Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatan bir 
sektör haline geldiğini hatırlatan TÜRSAB 
YK Başkan Yrd. Ali Bilir, “Türkiye turizmi 

2019’da başarısını artırarak ülke ekonomisi 
için stratejik bir sektör olduğunu ispatlamıştır. 
2020 yılının da İstanbul ve Türkiye için verim-
li bir yıl olmasını bekliyoruz. Dünyada değişen 
turizm anlayışına paralel olarak Türkiye’de 
de bu değişim takip ediliyor. Kültür mirasına 
yönelik yoğun çalışmaları yoğunlaştırıyoruz. 
2020’nin Patara Yılı olarak ilan edilmesi de bu 
çalışmalarının bir çıktısı olarak görüyoruz,” 
dedi. 

EMITT’in Türkiye’nin yapı taşlarından biri 
konumunda olduğunu belirten TÜROFED Yö-
netim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, “100’e 
yakın ülkenin temsilcisinin katılım gösterdiği 
EMITT, Türkiye turizminin yapı taşların-
dan biri konumunda. Anadolu’daki turizm 

değerlerinin tanıtımında önemli 
rol oynamış, kıyılara sıkışmış 
turizmin 12 aya yayılmasının 
öncülüğünü EMITT gerçekleştir-
di. İtalya, Fransa, Almanya gibi 
ülkelerde iç pazar seyahat oranı 
yüzde 25. Türkiye’de ise bu oran 
yüzde 10 civarında. Bu rakamı 
artırmak için Anadolu’ya dönük 
her türlü faaliyet desteklenmeli. 
Rekorların kırıldığı 2019 yılının 
ardından 2020 yılında da çift 
haneli büyüme bekliyoruz. Önü-
müzdeki dönem hedeflerimizden 

bir diğeri de 650 dolar seviyesinde bulunan 
kişi başı turist gelirini 750 dolar, 1000 dolar 
seviyesine çıkarmak,” dedi.
 

35 Ülke Tanıtıldı
Diğer yandan 35 ülke tanıtım stantlarıyla 
Fuar’da yer aldı. Dünyanın en çok turist 
çeken 10 ülkesi arasında yer alan Çin, Mek-
sika ve Almanya’nın da katıldığı 24’üncü 
EMITT Fuarı; Lübnan, Sırbistan, İngiltere, 

Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, 
Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, 
Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, 
Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Moğolis-
tan, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir, Brezilya 
gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği 
yaptı. Ülkeler, kurdukları stantlarda, coğrafi 
özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, 
yemeklerini ve folklörlerini tanıtarak İstan-
bullulara renkli bir fuar yaşattı. 

Turizmin zirvesi Emitt Fuarı Kapılarını 24. Kez Açtı
Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Tu-
rizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak Perşembe günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24. Kez açıldı.

Doğu Karadeniz’in “halk 
kültürü” envanteri oluşturuldu

Karadenizlilerin geçmişten 
bu yana yaşam tarzını 
yansıtan “halk kültürü” 
araştırılarak envanter 

oluşturuldu.

Bölgede tespit 
edilen bazı 

kültürel unsurlar 
şöyle anlatıldı: 
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 

Rize, Trabzon ve Samsun’daki insanların 
geçmişten bugüne yaşayış tarzı, giyimi, halk 

oyunları, halk müzikleri, enstrümanları, 
yemekleri gibi birçok kültürel faktör iki 

yılı aşkın süre araştırıldı. Doğu Karadeniz 
Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığınca yürütülen “Karadeniz 
Kültür Envanteri Projesi” kapsamında her 
ilde tespit edilen kültürel faktörler kültür 
envanterine eklenerek kitap ve internet 
ortamına aktarıldı. karadeniz.gov.tr web 
adresinde bu illerin her birinin kültürel 

değerlerine ulaşılabiliyor.
Halk kültürü üzerinde mevcut ve yeni ortaya 

çıkarılan verileri düzenleyerek kapsamlı 
bir çalışma yaptıklarını ifade eden DOKAP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf 
Mengi, “Bölgenin dinamikleri arasında var 

olan zanaat ve kültür dokusunu ortaya 
çıkarmayı hedefledik. Karadeniz’i Karadeniz 

yapan değerleri ihmal etmemiş olduk ve 
kültür envanteri projesine ekledik. Proje 
kapsamında köy köy, dağ tepe gezerek 

insanlarla birebir ilişkiler kurduk. Karadeniz 
çok zengin kültürel dokusu olan, zengin 
içeriğe sahip  bir bölge. Teknik düzeyde 
yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkarmış 
olduğumuz bu halk kültürü çalışması 

bilimsel bir temele oturmuş oldu.” dedi.

Trabzon
Yörede kullanılan giysiler ara-
sında çarık, kara lastik, potin, 
entari, peştamal, kuşak, mes ve 
lastik ayakkabı yer alır. Bunlar 
arasında en dikkati çekici ise 
köy kadınlarının entarilerinin 
üzerine, bellerine bağladıkları, 
genellikle beyaz, kırmızı, enlice 
çizgili veya kareli peştemal-
lerdir. Yöre müziğinin başlıca 
enstrümanı kemençedir.

Yöresel yemekleri arasında ünü 
tüm Türkiye’yi saran Akçaabat 
köftesi, Hamsiköy sütlacı, 
Vakfıkebir ekmeğinin yanı sıra 
kara lahana çorbası, hamsili 
pilav, kuymak, muhlama, 
turşu kavurması, mısır ekmeği 
yer alıyor.

Rize
Rize yöresinin gelenek-
sel giyim kuşamında en 
belirgin ayırt edici özel-
lik Rize bezi, feretiko 
ve keten dokumalardır. 
Rize’de gömleklik ola-
rak dokunan kumaşlara 
“feretiko,” bu kumaşla 
dokunmuş gömleklere 
ise “feretiko gömlek” 
deniliyor. Rize ve çev-
resinde oynanan halk 
oyunlarının hemen 
tümüne horon denir.

Giresun
Geçmişte kadınların başlarına ve 
bellerine bağladıkları peştamallar 
yöresel kıyafetler arasında ilk 
önce dikkati çeken unsurlardır. 
Erkekler arasında ise pantolon 
yerine dar, dikiş yerleri siyah 
ibrişimle işlenmiş siyah veya 
lacivert çuhadan yapılmış zıpka, 
bunun üzerine yelek, ceket 
olarak işlenmiş bir aba, başlık, 
yemeni biçimli çizmeler tercih 
edilen giysiler arasında yer alıyor.

Giresun’da horon havaları, 
sallama, kol havası, karşılama ve 
metelik yaygın şekilde oynanan 
oyunlardır. Doğu Karadeniz ge-
nelinde olduğu gibi kara lahana, 
mısır, fasulye, kabak, bezelye gibi 
sebzeleri yoğun olarak tüketilir.

Artvin
Geleneksel giyim-kuşam kültürünün izlerini yaşlı nüfusta görmek müm-
kün. Yaşlı erkeklerin genellikle pantolon, gömlek ve ceketten oluşan giysile-
ri çoğunlukla yünlü kalın kumaşlardan yapılmış ve koyu renklidir.
Yöre halk oyunları çevre illerdekiler ve Kafkas halklarının figürleriyle benzer 
özellikler göstermektedir. Atabarı, halk oyunlarında Artvin’in simgesi olan bir 
oyundur. Bunu yanı sıra Koççari, Cilveloy, Acara horonu da önemli yer alır.
Yörede yaygın yemek çeşitlerinden bazıları tutmaç çorbası, kara lahana 
çorbası, silor, kara lahana sarması, kuymak, mısır gevreğidir.

Gümüşhane
Gümüşhane’nin kuzey kesimlerinde yaşayan insanların geleneksel giyim 
tarzında daha çok keten kullanılır. Doğu ve güney kesimlerini oluşturan 
Kelkit, Köse, Şiran ve merkez ilçenin yukarı kısmında Doğu ve İç Anadolu 
etkisi hissedilir. Geçmişte Gümüşhane’de erkeklerin Güneydoğu Ana-
dolu’dakinden farklı şekilde bir şalvar giydiği biliniyor. Patiskadan ya da 
bezden yapılan gömlekler de giyim tarzında yer almış. Kadınların kıyafetleri 
arasında siyah zemin üzerine beyaz puanlı çarşaf, çeşitli renklerde olan bez-
den büzgülü ipek çarşaflar, entari, fistan, çarık, geçmişteki giyim unsurların-
dan. Gümüşhane halk oyunu kültüründe ise horon, bar, halay ve karşılama 
yer alıyor. Yemek kültüründe çorba olarak gendime, katıklı çorba, ezeltere 
tuzlaması, fasulye bulgurlusu, ayvalı et, çirmiş usulü sulu köfte, yer alıyor.

Ordu
Yörede geçmişte erkek 
kıyafetleri bazı kesimlerde 
şal ismi verilen kumaşlardan 
imal edilmiş, el dokuması 
bu kumaşlar yine yörenin kı-
yafet tercihlerinde kullanıl-
maktadır. Kadın kıyafetleri 
ise çember, keşen peştamal, 
entari, havlu, oya, etek, min-
tan, basma, kadife elbise, 
yelek, şalvar, ayakta, çarık 
gibi unsurlardan oluşuyor 
Ordu’da yaşayan insanların 
genel karakterini horon ve 
karşılama yansıtıyor.

Samsun
Kentin kıyı kesimlerinde kadınlar peştamal, kefiye, çatma gibi üst giysiler; 
erkekler çapula, yemeni gibi ayakkabı türleri, İngiliz külotu denen pantolonu yö-
resel kıyafet olarak kullanmış. Samsun’da davul, zurna ve kemençe ile oynanan 
oyunlar yaygın. Bunların yanı sıra Balkan ve Kafkas göçmenlerin olduğu yerle-
şimlerde geleneksel oyunların yanı sıra Rumeli ve Kafkas oyunları da oynanıyor. 
Samsun mutfağı, Karadeniz, Anadolu, Balkan ve Kafkas izlerini taşıyor.


