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Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a 
çıkması ile başlayan 
Milli Mücadelenin 
100.yıl kutlamaları 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın hi-

mayelerinde 
hazırlanacak.     
      Sayfa 4’te

19 Mayıs’ın 100. Yıl Kutlamaları

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın himayesinde

“Bolu; hem kış, 
hem doğa, hem de 

sağlık turizmiyle 
ön plana çıkıyor”

Batı Karadeniz Otelciler 
Derneği Başkanı Halit Ergül:

Sayfa 13 ‘te

Samsun MENA 
Zirvesi’ne hazır!

Orta Doðu ve Kuzey Afrika Ülkeleri 
(MENA) Karadeniz Turizm ve Yatýrým 
Zirvesi ‘nin Atatürk’ün Milli Mücadeleyi 
baþlattýðý tarihin 100. Yýlýnda   
Samsun’da düzenlenmesi için sadece 
Bakan Ersoy’un onayý bekleniyor.

Zirve nin Samsun’da 
yapýlmasý için ilgili 
genel müdürlükler 
tüm yazýþmalarý 
tamamladý.  Bakan 
Ersoy onaylarsa 
Samsun’a Ortadoðu 
ve Kuzey Afrika 
ülkelerinden 400’ün 
üzerinde acenta ve 
iþadamý gelecek. 

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüþhane 
vilayetlerinden oluþan Doðu Karadeniz 
Bölgesini bu yýlýn ilk 10 ayý sonunda yerli 
ve yabancý olmak üzere 3 milyon 832 bin 
turistin ziyaret ettiði açýklandý.  Sayfa 2 ‘de

Doðu Karadeniz’e gelen turist 
sayýsý 3 milyon 832 bini buldu

Sayfa 13’te Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş

Sinop Belediye Başkanı Baki 
Ergül Karadeniz Turizm Bülte-
ni’ne Sinop’u anlattı.Sayfa 10’da

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül:

“Sinop’ta sizleri 
ağırlamaktan 
onur duyarız!”

Sayfa 3’te 

Sayfa 2’de

KATİD Başkanı 
Murat TOKTAŞ

Siyasi parlak 
söylem “Turizm”

Cem KINAY:
“Artık yeni bir 
vizyon ve yeni 
hikayeler lazım”

Savaş Türkay
KATİD Yönetim Kurulu Üyesi
Sheraton Samsun Genel Müdürü

Otellerde 
Gelirler 
YönetimiSayfa 14’te

Erhan Kaya
Hotel Linkage Pazarlama ve 
Ýþ Geliþtirme Baþkan Yardýmcýsý

ONLINE Pazarlama 
hakkýnda bilmemiz 

gerekenler
Sayfa 14’te

Özlük 
dosyaları

Suat ŞİMŞEK
İş Başmüfettişi

Sayfa 14’te

İhsan Türkus
Amethyst Hotel Genel Müdürü

Sevmeden 
yapılması çok 
zor bir meslek:
OTELCİLİK...Sayfa 5’te

TÜROFED 5. Olaðan Yönetim Kurulu Antalya Ticaret 
ve Sanayi Odasý’nda TÜROFED Baþkaný Osman Ayýk 
ve Bölge baþkanlarýýn da katýlýmýyla toplandý. Sayfa 12’de

TURİZMİN KALBİ 
ANTALYA’DA ATTI

TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsal-
ar Birliði) Turizm 
Meclisi Antalya 
Ticaret ve Sanayi 
Odasý’nda top-
landý. Sayfa 12’de

TOBB Turizm 
Meclisi  

Antalya’da 
toplandý 

Uluslararasý 
Resort Turizm 
Kongresi, 
28-29 Kasým 
2018 ‘de 
Miracle 
ve Baia 
Hotel Lara 
Antalya’da  
yapýldý. 
Sayfa 12’de

Ordu Valisi Seddar Yavuz: ” Ordu’nun hedefi 
5 yýl içinde 3 milyon turist!” Sayfa 8’de

Ordu’da Yabancý turist 
sayýsýnda yüzde 55 artýþ

Turizmin en doğal 
ve güzel hali “Rize”

Rize Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Reşat Kasap 

Rize’yi ve Rize Turizmi’ni 
anlattı. Sayfa 11’de

Rize Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Reşat Kasap

TÜROFED 5. Olaðan 
Yönetim Kurulu toplandý

AK Parti Samsun 
İl Başkanı Hakan 
Karaduman MENA 
Zirvesi  ile ilgili 
gelişmeleri  yakından 
takip ettiklerini, 
zirvenin Samsun’da 
yapılması için 
çalışmalarını 
sürdüreceklerini 
söyledi.Sayfa 3 ‘te

Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi’ne Büyük İlgi

AK Parti Samsun İl Başkanı 
Hakan Karaduman



Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüþhane 
vilayetlerinden oluþan Doðu Karadeniz Bölgesini bu 
yýlýn ilk 10 ayý sonunda yerli ve yabancý olmak üzere 
3 milyon 832 bin turistin ziyaret ettiði açýklandý. 
Bölgeye gelen turistler en çok Trabzon’u tercih eder-
ken pastadan en küçük dilimi alan il ise Artvin oldu. 
Yabancý turistlerin hemen hemen tamamý Körfez 
Ülkeleri ve Ýran’dan olurken yerli turistlerin sayýsýnda 
geçen yýla göre azalmalar görüldü.

Trabzon’u ziyaret eden yabancý turist 
sayýsý artarken yerli turist sayýsý düþtü!
Þehri bu yýlýn ilk 10 ayýnda yerli ve yabancý olmak 
üzere 1 milyon 500 turist ziyaret etti. Geçen yýlýn 
tamamýnda ise bu sayý 2 milyon 202 bin adetti. 
Trabzon’da özellikle yerli turist sayýsýnda önemli 
oranda bir azalma görülürken geçen yýlýn tamamýnda 
kente gelen yabancý sayýsý 465 bin 600 iken bu sayý 
yýlýn ilk 10 ayýnda 524 bine ulaþtý. Trabzon’da yerli 
turist sayýsýnýn azalmasýnda en önemli etkenin ise 
konaklama fiyatlarýnýn yüksek olmasý gösteriliyor. 
Þehre gelen yerli turist kafileleri konaklama olarak 
daha ucuz olan çevre illeri tercih ediyor.

Trabzon’a gelen turistlerin ilgi gösterdiði yerlerin 
baþlarýnda ise Uzungöl, Atatürk Köþkü, Ayasofya 

Camisi izliyor. Sümela Manastýrý 
3 yýldan bu yana devam resto-
rasyosyon nedeniyle ziyaretlere 
kapalý tutulurken buraya gelen 
turistler manastýrýn hemen altýn-
daki Ayavarvara Kilisesi’ni ziyaret 
ediyor.

Rize’ye gelen turist sayýsý 
931 bin oldu
Yerli ve yabancý turistlerin Doðu 
Karadeniz’de Trabzon’dan sonra 
en çok ziyaret ettiði þehir Rize 
oldu. Bu yýlýn ilk 10 ayý sonunda 
kenti 816 bini yerli, 115 bini 
de yabancý olmak üzere toplam 
931 bin turist ziyaret etti. Þehre 

gelen turistlerin en çok görmeyi tercih ettikleri yerler 
ise Ayder Yaylasý, Gito Yaylasý, Pokut Yaylasý, Sal 
Yaylasý, Badara Yaylasý, Elevit Yaylasý, Fýrtýna Vadisi, 
Palovit ve Aðaran Þelaleleri ile Ýkizdere ilçesindeki 
termal turistik tesisler oldu.

Giresun’a gelen turistler en çok Mavi Göl’e gidiyor
Bu yýlýn ilk 10 ayýnda Giresun’a gelen yerli ve ya-
bancý turist sayýsý 631 bin oldu. Ýçinde Mavi Göl’ün 
olduðu Kuzalan Tabiat Parký’na ilk 10 ayda 400 bin 
kiþi geldi. Tabiat parkýnýn bulunduðu alan içinde 
bulunan irili ufaklý 5 göl, Göksu Deresi ve Kuzalan 
Þelalesi turistlerden büyük ilgi görüyor. Günlük tekne 
turlarýyla gidilen Giresun Adasý’na da kente gelen 
turistlerin yoðun ilgi gösteriyor.

Gümüþhane’ye ilgi giderek artmaya baþladý
Bu yýlýn ilk 10 ayýnda yerli ve yabancý 607 bin 
turistin ziyaret ettiði Gümüþhane’nin yýldýzý giderek 
parlamaya baþladý. Kente gelen turistlerin en çok 
gidip gördüðü yerlerin baþlarýnda ise Torul ilçesine 
yapýlan seyir terasýyla birlikte Karaca Maðarasý, Þiran 
ilçesindeki Tomara Þelalesi, þehir merkezi ve Süley-
maniye mahallesi geliyor.

Artvin’e gelen turist 
sayýsý 163 bin oldu
Doðu Karadeniz’de turizm 
pastasýndan en düþük payý 
alan Artvin’e gelenlerin 
sayýsý aslýnda son yýllarda 
artan trend içinde. Bu yýlýn 
ilk 10 ayýnda yerli ve yabancý 
163 bin turistin ziyaret 
ettiði Artvin’de en yoðun 
ilgiyi Borçka-Karagöl, Þavþat-
Karagöl, Þavþat-Cehennem 

Kanyonu, Arhavi-Mençuna Þelalesi, il merkezindeki 
Türkiye’nin en büyük Atatürk Heykeli, Hatila Vadisi 
Cam Seyir Terasý görüyor.
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Turizm Bülteni
Karadeniz YAYIN KURULU

Murat TOKTAŞ 
Ali ŞAHİN 

Mustafa YILMAZ 
Savaş TÜRKAY 

Ramazan AYDOĞAN 
Aslı POYRAZ 
Erdinç SEZER 

Orhan KADIOĞLU 
Özcan İLARSLAN 
Osman Nuri ŞEN

Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat TOKTAÞ

Genel Yayýn Yönetmeni
Coþkun ÖZBEK

Dizgi
Caner YILMAZ
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Türkiye son 30 sene gibi kısa bir 
sürede dünyanın en önemli turizm 
ülkelerinden biri oldu.

Artık dünyanın her yerinden 
Türkiye’ye ziyarete geliyor 
misafirler: Avrupa’dan, Asya’dan, 
Amerika’dan, Güney Amerika’dan, 
Afrika’dan.

1 Milyon yatak yapıldı bu sürede.

90 yılında başlayan ‘’Her Şey 
Dahil ‘’ konseptinin rakamların bu 
kadar gelişmesinde çok önemli bir 
rolü oldu.Türkiye dünyanın en iyi 
bu sistemi uygulayan ülkesi.

İstanbul ve Antalya dünyanın 
en çok ziyaret edilen şehirlerin 
başında  geliyor.

Deniz, kum, güneş kazanan üçlü.

Peki yeterli mi bu ,daha neler 
yapılabilir?

Yeterli mi?Tabi ki durmak 
olmaz.Peki ne lazım?

Artık yeni bir vizyon ve yeni 
hikayeler lazım.

Bence Turizm 1 numaralı sektör 
ilan edilmeli ve seferberlik ilan 
edilmeli hedeflere ulaşmak için

100 Milyon Kişi ve 100 Milyar 
Dollar Gelir hedefiyle Türkiyenin 
yeni turizm hikayesi yazılmalı.

Bu hedefe ulaşmanın yolları 
çeşitli, ancak bunların arasında iki 
konuyu çok önemsiyorum.

Anadolu’nun tarihi, coğrafyası, 
kültürü, müziği ve gastronomisiyle 
ürün çeşitliliğimizde en başa 
konması.

Ve de süratle turizmin her 
katmanının  Dijitalleşmesi.

Bu hedeflere ulaşabilmenin 
olmazsa olmazı da eğitim.Özellikle 
yüksek gelir gurubuna hizmetin 
çekirdeği iyi eğitimli ekipler.

130 tane antik şehrin olduğu 
Türkiye bu özelliği ile dünyanın 
en ayrıcalıklı ülkesi ve yeni 
hikayemizde en önemli ivmeyi 
sağlayacaktır.

Türkiye’nin bu çeşitliliğini 
dünyaya nasıl anlatacağız?

Bu zenginlikleri dünyaya daha 
hızlı tanıtmamız  ve özellikle de 
yeni nesillere ulaşabilmemiz için 
dijitalleşme tek çare.Özellikle 
bölgelerin bütün katmanlarının, 
oteller, seyahat acentaları, 
ören yerleri, restoranlar, 
alışveriş yerleri muhakkak artık 
dijital destinasyon pazarlama 
platformlarında yer almalılar.

Bugün bir tesisin iyi web sayfası 
olmaması veya sosyal medyada 
olmaması diye bir şey kalmadı.
Ancak ölçülebilir, hedef gurupları 
önceden tespit edilmiş, hedef 
pazarlar belirlenmiş tanıtım 
yapmak hatta satış yapmak için 
full dijitalleşme şart.

Kısaca şu anda neler trend?
Artık teknoloji hayatımızda 

önemli bir rol oynuyor ve de bu 
sayede trendler artık eskiden 
olduğu gibi çok uzun süreli 
olmuyor.Trendler daha kısa 
sürelerde değişebiliyor.

Dünya trendlerini iyi takip etmek 
lazım ve ürünlerimizi de bu trendlere 
göre dizayn etmemiz lazım.

Şu anda en önemli trendler:

DENEYİMLEMEK
YERELLEŞMEK 
LEZZET
DOĞA
DOĞALLIK 
SOSYALLEŞMEK
DİJİTALLEŞME
TASARIM

Turizm’in Dünya çapındaki en önemli isimlerinden Cem KINAY Türkiye ve Turizm hakkında yazdı:,

“Artık yeni bir vizyon 
ve yeni hikayeler lazım”

Dr.Cem Kýnay kimdir ?
Bir çok önemli otel yatýrýmlarý ve uluslararasý 
ödülleri ile Dr. Cem Kýnay turizm sektörünün 
dünyaca tanýnmýþ en önemli isimlerindendir.

Dr. Cem Kýnay Avusturya, Viyana merkezli 
Gulet Turistik (1987) ve Magic Life Oteller 
(1990) zincirinin kurucusu ve CEO’su olarak 
Avrupalý turistleri Her Þey Dahil deneyimi ile 
tanýþtýrdý. Avusturya, Türkiye, Yunanistan, 
Ýspanya, Mýsýr, Tunus ve Bulgaristan’da to-
plam 23 Magic Life Otelinde çalýþan 8000’den 
fazla kiþiye istihdam saðladý.

Avusturya, Almanya, Ýsviçre, Ýngiltere, Rusya, 
Türkiye ve daha bir çok ülkeden Magic Life 
Oteller zinciri ile yýlda 450,000’den fazla ve 

Gulet Turistik 
ile 500,000’den 
fazla misafir 
aðýrladý. 2004 
yýlýnda Magic 
Life Oteller 
zincirini TUI 
gurubuna sattý.

The O Property 
Collection 
þirketinin 
kurucusu ve 
CEO’su olarak 
2005-2009 

yýllarý arasýnda Turks and Caicos adalarýnda 
Mandarin Oriental Dellis Cay Oteli’nin geliþtir-
ilmesi ve gerçekleþtirilmesi için çalýþtý.

2017 Cem KINAY XPD (Experience Design) 
Danýþmanlýk þirketini kurdu, yerli ve yabancý 
yatýrýmcýlara yatýrým ve konsept dizayn 
danýþmanlýðý veriyor. Turizm alanýnda birçok 
ödülü bulunan Cem Kýnay,  2006’da Avustu-
rya Cumhurbaþkaný tarafýndan “Avusturya 
Devlet Niþaný” gibi birbirinden önemli ve 
deðerli ödüllerle onurlandýrýldý. Dr. Cem 
Kýnay’ýn yönetimi altýnda Gulet Turistik ve 
Magic Life Oteller zinciri önemli kuruluþlardan 
50’nin üzerinde deðerli ödüller kazandý.

1958-1969 arasýnda Aþkale/Erzurum, 
Diyarbakýr ve Aðrý’da yaþayan Cem Kýnay Aðrý 
Alpaslan Ýlkokulu’ndan mezun oldu.1969-
1977 Avusturya Lisesinde okudu ve mezun 
oldu.1958 Ýstanbul doðumlu Dr. Cem KINAY 
Avusturya Lisesi ve Viyana Týp Fakültesi 
mezunudur.

Doðu Karadeniz’e gelen turist 
sayýsý 3 milyon 832 bini buldu

Bu yýlýn ilk 10 ayýnda 
Doðu Karadeniz 

Bölgesini ziyaret eden 
eden toplam turist 
sayýsý 3 milyon 832 
bin olarak açýklandý.
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Siyasi parlak 
söylem “Turizm”

Murat TOKTAŞ
KATİD Başkanı

HABER

Çok renkli bir sektörümüz var, hele 
dışarıdan bakıldığında sektörün albenisi 
çok fazla. Durum böyle olunca siyasilerin 
de turizm söylemleri halkta ciddi karşılık 
buluyor. İnsanların dikkatini çekiyor, kulak 
kabartılmasına, heyecan yaratılmasına 
neden oluyor. 

Bunun farkında olan politikacılarımız 
söylemlerinde turizm konusunu çok fazla 
işliyor. Konuşmalarda her şehrimiz, her 
beldemiz turizm merkezi oluyor, milyon 
dolarlık yatırımlar geliyor, şehir ekonomisi 
şaha kalkıyor vs….

Şehrine yada beldesine ciddi katkılar 
sağlayan, turizmden pay alması için elinden 
geleni yapanlar zaten fark ediliyor. Onlarla 
çalışmak, bir şeyler üretmek keyifli oluyor. 
Çünkü çalışmaların getirisini görüyoruz.

Turizm Kullanılıyor

Konunun bizi rahatsız eden yanı ise siyasi 
konuşmaların çoğunun, söylemden öteye 
gitmiyor sadece siyasi malzeme olarak 
kullanılıyor olması. 

Sektör artık bu şekilde kullanılmaktan 
rahatsız. Kürsüden indikten yada 
mikrofonlar gittikten sonra unutulmak 
hem şehrin, hem de sektörün zarar 
görmesine neden oluyor. Sadece dikkat 
çekmek, siyasi malzeme yapmak, 
ilgileniyormuş gibi görünmek sektörün 
motivasyonumuzu azaltıyor.

Örneğin her şehrin, birçok beldenin 
bir den çok strateji raporlarına, turizm 
çalışmalarına şahidim. Bir öncekinin kapağı 
açılmadan bir sonrakini hazırladığımız çok 
oldu.

Sektörde yatırımcı olsun, profesyonel 
çalışan olsun biz her zaman yerel 
yönetimlerle birlikte hareket etmeye 
hazırız. Unutmamak gerekir ki her otel özel 
işletme olduğu gibi şehre gelenlere de kamu 
hizmeti veriyor.

Sonuçta biz siyasetçi değil biz turizmciyiz. 
Derdimiz muhteşem doğa güzelliklerimizi 
ve tarihi çeşitliliğimizi daha iyi kullanarak 
ekonomiye kazandırmak. 85 milyar 
dolarlık otel yatırımlarını ayakta tutmak. 
Ülkemiz sınırları için ihracat yapıp döviz 
kazandırmak. 

Biliyoruz ki bu koca gemi söylemle değil 
eylemle yürüyecek.

Gıda profesyonellerini 
bir araya getiren fuar, 
TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. tarafından 
T.C.  Tarım ve Orman 
Bakanlığı, T.C. Sam-
sun Valiliği, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi, 
Samsun Ticaret ve San-
ayi Odası, Samsun Ti-
caret Borsası, KOSGEB, 
Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi, Samsun İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, 
Samsun Esnaf ve San-
atkarlar Odaları Birliği, 
Türkiye Gıda İşverenleri 
Sendikası (TÜGİS), Tür-
kiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye 
Aşçılar Federasyonu (TAFED), Karadeniz Peraken-
deciler Birliği (KARADENİZ PERDER), Karadeniz 
Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD), Karadeniz 
Aşçılar ve Turizm Birliği (KATBİR)’in destekleri ve 
işbirlikleri ile hazırlandı

TÜYAP yurt dışı ofislerinin desteğiyle İran, Azer-
baycan ve Gürcistan›dan; Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliği ile Rusya, Hırvatistan, Çek Cum-
huriyeti ve Suudi Arabistan’ dan yurt dışı heyetleri 

fuar alanını ziyaret ederek katılımcı firmalarla 
detaylı görüşmeler ve iş birlikleri yaparak geleceğe 
yönelik yatırımlara imza attılar. 

KATİD (Karadeniz Turizm İşletmecileri Derneği) 
Başkanı Murat Toktaş da  fuarı ziyaret ederek in-
celemelerde bulundu. Toktaş, stant açan firmaları 
ziyaret ederek yeni ürün ve teknolojileri hakkında 
bilgi aldı. Murat Toktaş,  fuarın bölge ve tüm gıda 
sektörü için çok faydalı olduğunu, ayrıca fuarın 
bölgenin sektörel tanıtımı için başarılı bir platform 
olduğunu dile getirdi.

Samsun’a ve Bölgeye büyük müjde!

MENA Zirvesi  
Samsun’da yapılacak

Tüyap Samsun 3. Gıda Fuarı’nı 32.600 kişi ziyaret etti
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22 - 25 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen Samsun 2018 
3. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı’nı 32 bin 600 kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, 2019 
Merkezi Yönetim bütçe görüþmelerinde  Ersoy, nite-
likli turist için iki çalýþma yaptýklarýný belirterek, in-
san kaynaklarýnýn ve ulaþýmýn önemine dikkat çekti.
Ersoy, turizmde kalýcý çözüm getirmek istediklerini 
belirterek, “Yýlbaþýna kadar yetiþtirmeye çalýþýyoruz,  
Turizm Geliþtirme Fonu adý altýnda tanýtým ve 
yatýrým ofisini hayata geçireceðiz. Bu fon  11 kiþilik 
Yönetim Kurulu’ndan oluþuyor. 3 tanesi Bakan, 
Bakan Yardýmcýsý ve Tanýtým Genel Müdürü, diðer 
Yönetim Kurulu üyeleri özel sektörden, sektör tem-
silcilerinden ön görüyoruz. Türkiye’yi yedi bölgeye 
bölüyoruz. Ýstanbul, Dalaman, Antalya, Nevþehir, 
Trabzon, Van ve Diyarbakýr” dedi.

Turizm Geliþtirme Fonu kuruluyor
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliþtirme Fonu kurulacaðýný,  11 kiþilik yöne-
tim kurulunun 8 üyesinin  özel sektörden, sektör temsilcilerinden olmasýný öngördüklerini söyledi. 

BDDK, kredi kartlarýnda hava yolu 
ve konaklama harcamalarýnda 
taksit sayýsý üst sýnýrýnýn 6’dan 9’a 
çýkarýldýðýný açýkladý.
Bu kapsamda, Yönetmelik deðiþikliði 
ile kredi kartlarýyla gerçekleþtirilecek 
havayollarý, seyahat acenteleri ve 

konaklama ile ilgili yurt dýþýna iliþkin 
harcamalarda altý ay taksit uygula-
masýna devam edilmesi, havayollarý, 
seyahat acenteleri ve konaklama ile 
ilgili yurt içine iliþkin harcamalarda 
ise altý ay olan taksit sýnýrýnýn dokuz 
aya çýkarýlmasý öngörülüyor.

Turizm sektörüne 9 taksit müjdesi

BDDK’nýn kredi kartlarýn-
da yönetmelik deðiþiklik 
taslaðý ile kredi kartlarýyla 
yapýlacak havayollarý, 
seyahat acenteleri ve 
konaklama ile ilgili yurtiçi 
harcamalarýnda 6 ay taksit 
sýnýrý 9 aya çýkarýlacak.

Zirve  Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Er-
soy’un onayýný bekliyor. Eðer  Bakan onaylarsa 
Samsun’a Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 
400’ün üzerinde acenta ve iþadamý gelecek.

Ortadoðu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri’nin 
turizm potansiyelini Türkiye ve Doðu Karadeniz 
pazarýna çekmek ve ikili iþbirliklerini arttýrmak 
amacýyla 1. si 11 Mayýs 2017 tarihinde Rize’de 
ve 2.’si 3 Mayýs 2018’de  Ordu’da düzenlenen  
Orta Doðu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Ka-
radeniz Turizm ve Yatýrým Zirvesi”nin 2019’da 
Samsun’da düzenlenmesi için sadece Bakan 
Ersoy’un onayý bekleniyor.

Bilindiði gibi Samsun’daki turizmciler siyasileri 
ziyaret ederek,  Ortadoðu ve Kuzey Afrika’dan 
Irak, Birleþik Arap Emirlikleri,  Katar,  Filistin, 
Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün, Lübnan, Suu-
di Arabistan, Fas, Tunus, Mýsýr ve Cezayir’den 
turizm alanýnda faaliyet gösteren turizm acente 
temsilcileri ile iþ adamlarýnýn bir araya getirildiði  
MENA Zirvesi’nin Samsun’da yapýlmasý için 

çalýþma baþlatmýþlardý.

AK Parti Samsun Ýl Baþkaný Hakan Karaduman  
da takibettiði zirvenin Samsun’da yapýlmasý 
için çalýþmalarýn tamamlandýðý ortaya çýktý. 
Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn ilgili genel 
müdürlükleri ile yaptýðýmýz görüþmede , MENA 
Zirvesi’nin Samsun’da yapýlmasý için Bakan-
lýk düzeyindeki çalýþmalarýn sonlandýðý ve 
Zirve’nin Samsun’da yapýlmasý için sadece 
Bakan Mehmet Ersoy’un onay vermesinin 
beklendiði bildirildi.

MURAT TOKTAÞ: “ MENA BÖLGE VE 
SAMSUN ÝÇÝN BÜYÜK ÞANS!”
KATÝD (Karadeniz Turis-
tik Ýletmeciler Derneði) 
Baþkaný Murat Toktaþ , “ 
Kültür ve Turizm Bakan-
lýðýnýn himayelerinde 
Samsun’da düzenlenecek 
olan 3. Orta Doðu ve 
Kuzey Afrika Ülkeleri 

(MENA) Karadeniz Turizm ve Yatýrým Zirve-
si’ni  bölge turizmi için önemli bir yatýrým olarak 
görüyorum.

MENA Zirvesi bölgemiz ve Samsun için büyük 
bir þans. Biz bu þansý iyi kullanmak zorundayýz. 

Bölgeyi tanýtmak amacýyla bu zirveyi 
en verimli þekilde kullanýp, turizm 
potansiyelinden almýþ olduðumuz 
payý arttýracaðýmýza inanýyorum.” 
dedi.

Öte yandan görüþlerini aldýðýmýz 
AK Parti Samsun Ýl Baþkaný Hakan 

Karaduman , MENA Zirve-
si’nin 100 yýl kutlamalarý 
kapsamýnda Samsun’da 

yapýlmasý için giriþimlerini 
sürdürünü, Zirvenin 
Samsun’da yapýlapilme-
si için gerekenleri yap-
acaklarýný ve müdahil 
olacaklarýný söyledi.

Orta Doðu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz 
Turizm ve Yatýrým Zirvesi”nin 2019’da Samsun’da düzen-

lenmesi için sadece Bakan Ersoy’un onayý bekleniyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

AK Parti Samsun Ýl Baþkaný Hakan Karaduman
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Çevre, şehir ve kültürden sorumlu AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan başkanlığında, Samsun Valisi Osman 
Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zihni Şahin, milli mücadelenin 100.yılı kutlama-
ları için Ankara’da bir dizi görüşmeler yaptı. 
Çevre, şehir ve kültürden sorumlu AK parti Genel 
Başkan yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan başkanlığında ki heyet bu kapsamda 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
ile bir araya gelerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından Milli Mücadele’de ilk adımın atıldığı 19 
Mayıs 1919’un 100.yılı münasebetiyle Samsun’un 
ev sahipliğinde yapılması planlanan organizasyon 
hazırlıkları masaya yatırdılar.                                    

Karadeniz Turistik işletmeciler Derneği (KATiD)
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, “ En büyük 
sermayemiz; doğamız, tarihimiz ve kültürümüz. 
Plansızca yapılan turizm başta Samsun ve Karaden-
iz turizmini de vurur hale geldi. Sürdürülebilir bir 
turizme ihtiyacımız var. Samsun’da  30 tane bakanlık 
onaylı turistik tesis , 13 tane bakanlık onaylı resto-
rantımız var. 

Samsun’a gelen yerli ve yabancı turistin yüzde 20’si 
Atakum’a gelip kalabiliyor. Samsun’da İlkadım ilçesin-
den sonra turizm hareketi olarak ikinci sırada Atakum 
geliyor. Gelen misafirleri ağırlayabileceğimiz tek yer 
Atakum’dur.  Doğru paydaşlarla ortak hareket etmiy-
or, doğru stratejilerle icraat yapamıyoruz. Sanayicilerin 
de  turizmle ilgili fikirlerini almak ve bu konuya dahil 
etmemiz gerekiyor. Kamu aslında özel sektörün ve 

sivil toplum kuruluşlarının peşinden koşmalı. 
Eğer Atakum’daki plajlarımızı yer yer profesyonel 
işletmeler veya kamu aracılığıyla  turizme açsak, 50 
milyon TL. Samsun ekonomisine katkıda bulunur. 
Atakum sahilinin deniz sezonunda plaj olarak açıl-
ması gerekiyor.” Dedi.Konferansa konuşmacı olarak 
Samsun  Turizm ve İş Adamları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk de katıldı.

Ladik ilçesinde 20 milyon lira maliyetle yapýlan 
ve 15.000 m2 mesire alaný, modern hamamlarý, 
özel aile banyolarý ve birbirinden konforlu 60 
odasý ile hizmet verecek olan Hilas Thermal 
Resort & SPA Oteli’nin açýlýþ törenine Samsun 
Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Zihni Þahin, AK Parti Sam-
sun Milletvekili Çiðdem Karaaslan, 21 ve 22. 
Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle, Lâdik 
Kaymakam Vekili Muhammet Çiftci, Ýl Emniyet 
Müdürü Vedat Yavuz, Havza Belediye Baþkaný 
Av. Murat Ýkiz, Kavak Belediye Baþkaný Ýbrahim 
Sarýcaoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih 
Zeki Murzioðlu, Ticaret Borsasý Baþkaný Sinan 
Çakýr, KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, kamu ve 
sivil toplum kuruluþ temsilcileri,siyasi parti tem-
silcileri, çok sayýda davetli ve Ladik halký katýldý.

Lâdik Akdað Yatýrým ve Turizm Ýnþaat Sanayi 
ve Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer 
Dilmen, Zihni Þahin, Çiðdem Karaaslan, Sam-
sunValisi Osman Kaymak’ýn konuþmalarýnýn 
ardýndan  protokol üyeleriyle birlikte hatýra çamý 
dikerek açýlýþý kurdelasýný kesen Valimiz Sayýn 
Osman Kaymak, daha sonra tesisi gezerek Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Zafer Dilmen’den bilgi aldý.

Rahmi Candan ziyarette Karadeniz 
Turizm Bülteni’ni çok beðendikler-
ini belirterek, “ Ýlk sayýnýzý takip 
ettik hayýrlý olsun. Turizm adýna 
yapýlan guzel bir çalýþma olmuþ. 
Bu çalýþmanýzý kutlamak ve PTT 
Baþmüdürlüðü olarak nasýl destek 
verebiliriz için ziyarete geldik. PTT 
bir çok sektörde hizmet vermekte ve 
hýzlý geliþini devam ettirmektedir. 
Bölge turizmcilerimize destek olmak 
istiyoruz.” dedi. 

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ da 
ziyaretten duyduðu memnuniyeti 
dile getirerek, “ Yapýlan çalýþmanýn 
fark edilmesi ve  takdir edilmesi bizi 
daha da motive ediyor. PTT’nin  bu 
çalýþmaya destek olmak istemesinden 
gurur duyduk. ilk daðýtýmýmýzý zaten 
sizin üzerinizden yaptýk; çok da mem-
nunuz. Zamanýnda hýzlý bir þekilde 
1500’e yakýn gazetemiz yerlerine 
ulaþtý. Birlikte hareket bizlere de güç 
katacaktýr.” diye konuþtu.

Himayelerine aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs’ın 100. Yılı kutlamaları

Samsun milli mücadele-
nin 100.yıl kutlamalarına 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
himayelerinde hazırlanacak

“Atakum Sahili Profesyonel şekilde turizme açılmalı”
KATİD Başkanı Murat Toktaş, Atakum Gönüllüleri Derneği’nin düzenlediği  ‘Kent ve Turizm’ konulu konferansa katıldı.

Karadeniz Turizm 
Bülteni’ne övgü

PTT samsun Baþmüdürü Rahmi Candan 
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ’ý ziyaret etti.

Samsun Ladik’te 
Hilas Termal Otel açýldý
Samsun’un Ladik ilçesinde yapýmý tamamlanan Hilas Thermal 

Resort&Spa’nýn açýlýþý düzenlenen törenle gerçekleþtirildi.



SAMTÝAD 1. Olaðanüstü Genel 
Kurulu bugün saat 12.00’de 
SamsunMy Hause Otel’de 
gerçekleþtirildi. Gnel Kuruulda 
Divan Baþkanlýðý’na CoþkunÖz-
bek, ivan üyeliklerine de Onur 
Yücebaþ ve Doðan Üyük seçildi. 
Genel Kurul saygý duruþu ve Ýs-
tiklal Marþý’mýzýn okunmasýyla 
baþladý. Baþkan Mustafa Öztürk, 
faaliyet raporu ve mali raporu 
okudu, oybirliði ile kabul edildi.

Raporlarýn kabul edilmesinin 
ardýndan konuþan Mustafa 
Öztürk, SAMTÝAD’ýn yeni 
projelerini ve yeni yönetim 
kurulu ile yapmayý planladýklarý 
çalýþmalarý anlattý. Genel Ku-
rul’da Samsun’da Cumhuriyet 
Meydaný’nda faal bir turizm 
danýþma bürosunun kurulmasý, 
gelen tur otobüslerinin daha 
fazla kalabilmelerini saðlayacak 
park düzenlemesi ve Ýstanbul’da 

yapýlacak fuara SAMTÝAD 
adýna katýllarak Samsun’un 
tanýtýmýnda teknolojiyi de 
kullanarak etkin rol alýnmasý 
kararlaþtýrýldý. YönetimKurulu 
Üyesi ve Lovelet Outlet AVM 
Genel Müdürü Mustafa Süzen 
Ýstanbul’da yapýlacak tanýtýma 
katký sunacaklarýný söyledi.

Konuþmalarýn ardýndan seçim-
lere geçildi. Tek liste ile yapýlan 
seçimde Mustafa Öztürk güven 
tazeledi.
SAMTÝAD’ýn yeni yönetim  þu 
isimlerden oluþtu:

YÖNETÝM KURULU
Mustafa Öztürk
Mustafa Süzen
Abdulgaffur Turan
Ý. Burçin Saatoðlu
Ayþen Tuba Kýlýçarslan
Cihat Ayeþ
Sedat Uygun
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Nevruz dönemi ile başlayacak olan 
İran turist hareketi öncesi Samsunu 
İran’da satışa çıkarma çabasında 
olduklarını belirten KATİD Başkanı 
Murat Toktaş, “ Yeni pazarlar bulma 
ve pazarların çeşitlendirmesi amacıyla 
yapmış olduğumuz İran çalışması 
başarı ile gerçekleşti. Özellikle alışveriş 
ve eğlence arayışında olan İranlılar 
için bölgedeki en ideal şehiriz. Nevruz 
dönemi ile başlayacak olan İran turist 
hareketi öncesi Samsunu İran’da satışa 
çıkarma çabasındayız.” Dedi.

KATİD Başkanı Murat Toktaş 2019 
yılı ocak ayından itibaren İran acentel-
erinin Samsun’u da programları arası-
na almaya başlayacaklarını söyledi. 

Türkiye ayağındaki operasyonu 
gerçekleştiren Sezgin Bahçekapılı ise 
”3 yıldır İranpazarından Trabzon 
ve Van’a turist getiriyoruz. KATİD 
başkanımız Murat beyin de desteği ile 
İranlı acentelere Samsun’u tanıttık. 

Talepleri olan eğlence ve alışveriş 
mekanlarını gezdirdik. İranlı turistler 
kültür ve doğadan daha çok eğlence ve 
alışveriş yapacakları yerler arıyorlar.” 
Diye konuştu.

Gece sonunda İranlı acentelerin 
başkanı Karadeniz bölgesindeki 
çalışmalara verdiği desteklerinden 
dolayı KATİD Başkanı Murat Toktaş’a 
bir plaket takdim ettiler.

Hazırlanacak profesyonel reklam filmleri, 
broşürler, tanıtım kitapları ve tanıtım 
kampanyaları ile tüm dünya ülkelerinde 
Samsun tanıtılacak. Yapılan ve görüşm-
eler sonunda 19 Mayıs Üniversitesi 
ile imzalanacak protokolün ardından 
yabancı dil eğitimi gören son sınıf 
öğrencileri arasından 30 kişilik bir ekip 
kurulacak. Bu şekilde öğrenciler hem 
Büyükşehir Belediyesi Turizm Elçisi, hem  
de iş sahibi olma fırsatını kazanacaklar. 

Samsun’da Turizm Elçileri ekibi kuruluyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Üniversitesi iş birliği ile Samsun’un 

sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yurt dışında da tanıtılması için 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Samsun’un Turizm Elçileri Ekibi  kurulacak.

İranlı 39 turizm acentası Samsun’u  2019 programına alacak 
Karadeniz Kuristik İşletmeciler Derneği KATİD tarafından organize edilen ve İran’ın 
13 şehrinden 39 farklı acentenin katılımı ile Samsun’u tanıtım gezisi düzenlendi.

SAMTÝAD’da Mustafa Öztürk güven tazeledi
SAMTÝAD ( Samsun Turizm ve Ýþadamlarý Derneði) 1. Olaðanüstü Genel Kurulu Samsun My Hause Otel’de yapýldý. Baþkan Mustafa Öztürk yeniden seçildi.

Sevmeden yapılması çok zor bir meslek
Kendi içinde, yazılı olmayan öylesine çok 

kural var ki...
Ne kitaplarda yazar, ne de okullarda 

okutulur...
Usta çırak ilişkisinin üst düzeyde 

olup, belki de askerlikten sonra 
ortalama bir disiplinin, hiyerarşik olarak 
uygulandığı ender işkoludur otelcilik...*

Tek başına değil, bir saatin tüm parçaları 
gibi, ekip olarak yapılabilen,

En önemlisi, RUHU olan bir meslektir,
İnanır mısınız, biraz deneyiminiz varsa,
O ruhu, otelin kapısından içeri adımınızı 

atar atmaz hissedersiniz...
Koklarsınız..
Hatta ön , ya da , arka kapısı bile 

farketmez , bu ruhu anlayabilmeniz için..
Bilmeyenlere hatırlatayım, ön kapı 

genelde konuklara, arka kapı da çalışanlara 
aittir...

Ve ne derseniz deyin, ön kapıdaki ruh, 
arka kapının yansımasıdır...

Arka kapıdan girenler ne denli mutluysa 
, ön kapıdan girenler de o kadar mutlu 
olabilirler...*

Hizmet sektörü gerçekten farklıdır..
Her alana giren bilgisayar, otomasyon,
Henüz sıcak bir gülümsemeyle “ 

hoşgeldiniz” diyemiyor..
Valizinizi alıp , odanıza çıkaramıyor.. 
O tadı damağınızda kalan 

yemekleriyapamıyor...
Kapısından içeri adım attığınızda 

, mis gibi kokan o odaları bilgisayar 
temizleyemiyor henüz...

İnsanın, insana, bilerek ve isteyerek, 
severek , insanca hizmet ettiği mesleğin 
adıdır otelcilik...

Tek hedefi vardır otelcinin,konuklarını 
mutlu etmek...

Konukları mutlu olan oteller her zaman 
doludur ve karlı işletmelerdir..

Bunu da ancak, mutlu otelciler becerebilir 
, bilmem anlatabildim mi?

İhsan TÜRKUS

Sevmeden yapılması 
çok zor bir meslek:

OTELCİLİK...



6 TRABZON

Trabzon’un Maçka Ýlçesinin Altýndere Köyü sýnýrlarý içinde, Altýndere vadisine hakim 
Karadað’ýn eteklerinde sarp bir kayalýk üzerine kurulmuþ olan Sümela Manastýrý, halk 
arasýnda “Meryem Ana” adý ile anýlýr. Vadiden yaklaþýk 300 metre yükseklikte bulu-
nan yapý, bu konumuyla manastýrlarýn þehir dýþýnda, ormanlarda, maðara ve su ke-
narlarýnda kurulma geleneðini sürdürmüþtür. Meryem Ana adýna kurulan manastýrýn 
“Sümela” adýný “siyah” anlamýna gelen “melas” sözcüðünden aldýðý söylenmektedir.

Meryem Ana (Sümela) Manastýrý - Trabzon

Osmanlý dönemine ait evler, konaklar, çeþmeler, sokak-
lar ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilendiði 
Ortamahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarýlabildiði 
nadir yerleþim yerleri arasýnda bulunuyor.Uzaktan 
bakýldýðýnda Arnavut kaldýrýmlý sokaklarý, dik yokuþlarý 
ve dar meydanlarýyla adeta yaðlý boya tabloyu andýran 
Ortamahalle’de yer alan yaklaþýk 150 yýllýk tarihi ahþap 
binanýn restorasyonu, Büyükþehir Belediyesince yapýlýyor.
Yaklaþýk 2 milyon 797 bin liraya ihale edilen restorasyon 
çalýþmasýnýn, 2019 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý 
planlanýyor.

“Tarihi korumaya, ortaya çýkarmaya 
ve yaþatmaya devam edeceðiz”
Trabzon Büyükþehir Belediye Baþkaný Orhan Fevzi 
Gümrükçüoðlu, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, tarihi 
yapýlarýn yaþatýlmasýna büyük önem verdiklerini belirtti.
Kentsel dönüþüm çalýþmalarýnda çok büyük adýmlar 
attýklarýný aktaran Gümrükçüoðlu, muhtelif alanlarda 
bulunan tarihi yapýlarla da özel ilgilendiklerini anlattý.

Yürüttükleri restorasyon çalýþmalarý hakkýnda bilgi 
veren Gümrükçüoðlu, þunlarý kaydetti: “Dernekpazarý 
ilçemizde tarihi okul binasýný restore ederek þehrimize 
kazandýrmýþ olduk. Ayný þekilde Akçaabat Ortama-
halle’de tarihi konukevinin restorasyon çalýþmalarýna 
baþladýk. Ortahisar ilçemizde tarihi Kýzlar Manastýrý’nýn 
restorasyonunda sona gelmiþ durumdayýz. Yine Ortahis-
ar ilçemizde tarihi Taþkýn Konaðý’nýn restorasyonunu 
tamamlamýþtýk. Trabzon’da tarihi korumaya, ortaya 
çýkarmaya ve yaþatmaya devam edeceðiz.”

Toplantıda, bölgeye verilecek olan destekler 
önümüzdeki süreçte  Trabzon başta olmak üzere 
Turizm potansiyelinin devamlılığını sağla-
mak, ürün çeşitliliğini arttırmak için alınacak 
olan aksiyonlar, tanıtıcı ve geri dönüşü olacak 
olan faaliyetler konuşuldu. Katılımcılar başta 
Trabzon Valiliği olmak üzere yerel yönetimler-
in de desteğini alarak son 5 yılda bu bölgenin 
vazgeçilmezleri arasında olan Turizm ve otelcilik 
sektörünün alt yapısındaki iyileştirmeler ve 
farkındalık yaratmak için gerekenler görüşüldü. 

Kurul Toplantısı ile ilgili olarak bir açıklama 
yapan KATİD Başkan Yardımcısı Ali Şahin, “  
Bilindiği üzere Turizm,  insan’a insan’la hizmet 
ve hizmet kalitesine paralel memnuniyet tabanlı 
bir kültürel  hareket / sektördür, son dönemlerin 

parlayan yıldızı olan Karadeniz  Bölgesi’nin bu 
payı hak ettiği doğrultuda , sağlam temeller üze-
rine oturtup gelecekte de özellikle bu bölgedeki  
istihdam ve bölge ekonomisi , tanıtımı başta 
olmak üzere ülke ekonomisine paralel kalıcı bir 
sektör haline getirmek hepimizin görevi.

Dolayısıyla bizler Turizm İl Çalışma konseyi 
olarak , tüm bilgi, beceri, yetki , imkan ve 
öngörümüz ile yine bizlerin geleceğini  inşa ve 
olanı muvaffak etme çabası içerisindeyiz. Bu 
oluşum ve birleşim ile, zaman zaman önemli 
katılımları ile bizlere destek verecek olan Sayın 
Bakanımızdan, Sayın Valimize, Sayın Belediye 
Baskanımızdan, DOKA’ya, KATİD’den, Ticaret 
Odasın’a,yerel basınımızdan, saygı değer esnafımı-
za şimdiden teşekkür etmeyi bir borç biliriz.”dedi.

Trabzon’daki tarihi Ortamahalle 
Konukevi turizme kazandırılacak
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, 1988’de büyük bölümü “kentsel sit alaný” ilan edilen ve tarihi do-
kusu korunan Ortamahalle’deki konukevi, Trabzon Büyükþehir Belediyesi tarafýndan restore ediliyor.

Trabzon İl Turizm Çalışma 
Kurulu toplandı Trabzon İl Turizm Çalışma 

Kurul toplantısı  6 Kasım 
2018 tarihinde İl Turizm 
Müdürü Ali Ayvazoğlu 
başkanlığında Novotel 

Trabzon’da gerçekleştirildi. 

Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
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Uzungöl, göl turizminin ülkemizdeki en gözde ve en çok ilgi çeken destinasyonlarýndan birisi. 
Trabzon ilinin turizm cennetlerinden biri olan Uzungöl, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýn-
dan turizm merkezi olarak belirlenmiþtir.Yerli ve yabancý turistlerin doðal güzelliði ile ilgisini 
çeken Uzungöl’de ayrýca yapýlan doða yürüyüþü ve yamaç paraþütü gibi aktiviteler ile turis-
tlerin uðrak noktalarýndan biri olmaya devam ediyor.Eski adý Saraho olan bu bölgede ilk yer-
leþim izlere 1650 yýllarýnda görülmektedir.Günümüzde Trabzon ilinin Çaykara ilçesine baðlýdýr.

Uzungöl - Trabzon

Trabzon’a en yakýn yayla konumunda-
ki Akçaabat ilçesinin bin 600 rakýmlý 
Hýdýrnebi Yaylasý’nda bulunan doðal göl, 
geniþletilerek Uzungöl’e alternatif olarak 
turizme kazandýrýlacak. Ýl merkezinden 35 
kilometre uzaklýktaki Hýdýrnebi Yaylasý, 
ormanlarý, doðal güzellikleri ve bitki 
örtüsüyle kentte yayla turizminin geliþme-
sinde önemli yer tutuyor. Hýdýrnebi Yay-
lasý, 1998’de hazýrlanan Yayla-Kent Projesi 
ile inþa edilen bungalov tarzý evler ve so-
syal tesislerle bölgede ziyaretçilerine uzun 
yýllardýr konaklama imkaný saðlarken, her 
yýl temmuz ayýnda düzenlenen þenliklerle 
de binlerce insaný aðýrlýyor. 

 Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali 

Ayvazoðlu,  yaptýðý açýklamada, Hýdýrne-
bi’nin doðal yapýsý ve þehre yakýnlýðýyla 
her geçen yýl daha fazla ziyaretçiye ev sa-
hipliði yaptýðýný söyledi. Ayvazoðlu, Tur-
izm Master Planý’na dahil edilen yaylanýn 
gelecek yýl baþlayacak çalýþmalar doðrul-
tusunda turizmden daha fazla pay alacaðý-
na inandýklarýný belirtti. Bu çalýþmalarla 
mevcut doðal gölün geniþletilmesinin 
saðlanacaðýna iþaret eden Ayvazoðlu, 
“Çevresi ormanlarla kaplý bu gölde 
yapýlacak çalýþmalarýn ardýndan Uzungöl 
büyüklüðünde bir göl turizme kazandýrýla-
cak. Projede yer alan macera ve çocuk 
ormanýnýn da yapýlmasýyla yaylada yerli 
ve yabancý turistlere farklý aktivite imkaný 
da sunulmuþ olacak.” dedi.

Trabzon’un Beþikdüzü ilçesinde, denize 
hakim bir noktada 3 bin 100 metre hat ile 
Karadeniz’in en uzun teleferiði olan “Beþik-
düzü”   Doðu Karadeniz’i kuþ bakýþý izleme 
imkaný sunuyor .

Denize hakim bir noktada, yaklaþýk 4 ay 
önce hizmet vermeye baþlayan ve deniz sevi-
yesinden 531 metre koduna uzanan telefer-
ik, iki kabinli “var-gel” sistemiyle çalýþýyor. 
Her kabini 55 kiþilik kapasiteye sahip 
teleferik, saatte 400 kiþiyi taþýyabiliyor.

Beþikdüzü Belediye Baþkaný Orhan 
Býçakçýoðlu, Trabzon’un bölge ve ülke 
turizminde ön planda olduðunu söyledi, 
Beþikdüzü ilçesinin de deniz, dað ve yayla 
turizmine yönelik ziyaretçilerine alternatif 
seçenekler sunduðunu ifade etti. Býçakçýoð-
lu, alternatif turizm seçenekleri kapsamýn-
da teleferiðin dikkati çektiðini belirterek, 
þöyle devam etti: “Teleferik bizim en 
önemli projelerimizden biriydi. Hizmete 
açýlalý kýsa bir süre geçmesine raðmen yerli 
ve yabancý turistlerden ilgi görüyor. Þu ana 
kadar yaklaþýk 20 bin kiþi teleferiðimizi 
kullandý. Ziyaretçilerimizi bugünlerde de 
sonbaharýn renkli güzelliklerini kuþ bakýþý 
görmeye davet ediyoruz. Herkes bu güzel-
likleri görüp keþfetmeli. Amacýmýz Beþik-
düzü’nün turizm potansiyelini daha da ön 
plana çýkartmaktýr. “ dedi.

“Hıdırnebi” Uzungöl’e alternatif olacak
Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki bin 600 rakýmlý 

Hýdýrnebi Yaylasý’nda yer alan doðal göl, Uzungöl’e alter-
natif olmak üzere geniþletilerek turizme kazandýrýlacak

Karadeniz’in en uzun teleferiði Beþikdüzü’nde

Doğu Karadeniz’i 
kuş bakışı izleyin
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Toplantýya katýlan Ordu Radisson Blu 
Otel, Anemon Otel, Cotyora, Otel, 
Gezelim Turizm Seyahat Acentasý 
ve Stadyum Tur firma yetkililerine 
slayt gösterisi ile HÝSER programýnýn 
aþamalarýndan bahsedildi.

Sunumda proje kapsamýnda; Turizm 
sektöründe faaliyet gösteren tüzel kiþi-
lik statüsündeki firmalara T.C. Ticaret 
Bakanlýðý tarafýndan %75’lik destek 
saðlandýðý; Ýhtiyaç Analizi, Eðitim ve 

Danýþmanlýk, Marka ve Tanýtým, Yurt-
dýþý Pazarlama ve Yurtiçi Pazarlama 
faaliyetlerinin gerçekleþtirileceði proje 
süresinin 36 ay(3 yýl) ve her yurtdýþý 
faaliyetinde bakanlýðýn 150.000 Dolara 
kadar destek verebileceði hususunda 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrýca projenin bir kümelenme et-
kileþimi olduðu ve firmalarýnda ortak 
hareket edebilme kabiliyetlerinin de 
geliþtirilmesine fýrsat yaratacaðý gibi 

hususlarý da içereceði de belirtildi.

Toplantýda Ordu ilinin bir turizm 
kenti olduðu ve bu kapsamda turizm 
sektöründeki tüzel kiþi statüsündeki 
paydaþlarýnýn bu çalýþmanýn içerisinde 
olmasý gerektiði, bu toplantý ile bir 
baþlangýç yapýldýðý ve projenin sahip-
lenme noktasýnda firmalarýn daha 
fazla katýlýmý ile etkin þekillerde rol 
almasýnýn bölge ve ülke ekonomisine 
önemli katkýlar saðlayacaðý ifade edildi.

Ordu’da Yabancı turist sayısında yüzde 55 artış
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ beraberinde, Balýktaþý City Genel Müdürü ve KATÝD Yönetim Kurulu Üyesi  Aslý Poy-
raz, Anemon Ordu Genel Müdürü Kenan Yantur ilebirlikte  Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamýnda ziyaret etti.

‘Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttýrýlmasý Desteði’ toplantısı gerçekleştirildi
Ünye Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan baþlatýlan ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn da ortaðý olduðu Turizm Sektörüne yönelik tasarla-
nan T.C. Ticaret Bakanlýðýnýn ‘Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttýrýlmasý Desteði’ (HÝSER) projesi bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.

Geçen yýl özellikle de arap pazarýndan gelenlerde artýþ göründüðünü 
belirten Vali Yavuz, “ Son yýllarda ordunun yapmýþ olduðu tanýtým 

çalýþmalarý hem içeride hem dýþarýda etkili oldu. Ordu yavaþ 
yavaþ keþfediliyor. KATÝD’in bölgeye katkýsýnýn çok olduðunu 
biliyoruz. Ordu özelindede farklý çalýþmalarda birlikte olmak 

istiyoruz. “ dedi.

Geçen yýla oranla yerli turist sayýsýnda  yüzde 23 artýþ ya-
kaladýklarýný, 5 yýl içinde 500 bini yabancý olmak üzere 3 

milyon turist hedeflediklerini ifade eden Ordu Valisi Seddar 
Yavuz, “  Ordu kýsa süre içinde 900 bin turisti yakaladý. Geçen 
yýla oranla yabancý turist sayýsýndaki artýþ da yüzde 55 oldu.

Yine geçen yýla oranla yerli turist sayýsýnda da yüzde 23 artýþ 
yakaladýk. 5 yýl içinde 500 bini yabancý olmak üzere 3 milyon 
turist Ordu’nun hedefidir. Çalýþmalarýmýzý bu doðrultu-

da yürütüyoruz. Ordu, bilim, tarýma entegre sanayi, 
tarým ve turizm dörtlüsüyle kalkýnacak. Bir taraftan 

yaþlanan fýndýk aðaçlarýmýzýn rehabilitasyonu, diðer 
taraftan turizmdeki alt yapý sorunlarýmýzý giderme 
hamlesindeyiz. Ýþin özü biz Ordu’yu gelip geçilen 
deðil, daha çok vakit harcanan, hatta konakla-

nan bir turizm ili haline getireceðiz. Ama önce 
Ordu’yu hazýrlamalýyýz. Tanýtýmýný yaptýk ve 

turisti getirdik. Ýstediðini veremez ve onu 
mutlu gönderemezsek yapýlan tanýtým 

da boþa gider.”  diye konuþtu.Ordu Valisi Seddar Yavuz
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Amasya Valiliði’nin ardýndan 
Amasya Belediyesi, Amasya Ticar-
et ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý’ný da 
ziyaret eeden Toktaþ,  KATÝD’in 
çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi, 
hazýrladýklarý Amasya Turizm har-
itasýný sunarak görüþ alýveriþinde 
bulundu, katký istedi. 
Ziyaretten duyduðu memnuni-
yeti dile getiren Amasya Ticaret 
ve Sanayi Odasý Baþkaný Murat 
Kýrlangýç,   Turizmin geliþmesinin 
Amasya’ya çok önemli katkýlar 
saðlayacaðýný, bu geliþmede de sek-
törel sivil toplum kuruluþlarýnýn 
katkýsýnýn büyük olacaðýný syledi. 
Baþkan Kýrlangýç, KATÝD’e yap-
acaklarý her çalýþmada destek 
vereceklerinin sözlerine ekledi.
Murat Toktaþ Amasya Belediye-
si’ni de ziyaret ederek Belediye 
Baþkan Yardýmcýsý Osman Ak-
taþ’la Amasya Turizm Haritasýný 
inceledi, katký sitedi.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Hitit Dağ 
Kulübü Derneği işbirliğiyle yapılan ve Devle-
toğlan Köyü’nde başlayan yürüyüşe 30 kişi katıldı. 
Katılımcılar 1791 metre yüksekliğindeki Kırklar 
Dağı zirvesine 8 kilometre boyunca yer yer karlı 
bir zeminde zor bir yürüyüş sonunda ulaştılar. 
Komando Birliği de hem etkinliğe katkı sağla-
mak hem de güvenlik tedbiri almak üzere Kırklar 
Dağı’na çıktı. Dağcılar zirvede Türk bayrakları ve 
günün anlamını belirten pankartla fotoğraf çekinip 
mola verdikten sonra yürüyüşün ikinci bölümüne 
başladılar. Kırklar Dağı zirvesinden başlayan 5 ki-
lometrelik yürüyüş Fakıahmet Köyü’nde sona erdi.

Çorum’un  tarihi en eski olan illerim-
izden birisi olduðunu belirtern Zeki 
Gül, “ Ýnsanlarýn dünyanýn merkezine 
gelmesi, kültürel zenginliði, inanç 
turizmini tarihi ve kültürel yapýlarý 
görmelerini istiyoruz. Çorum’da, 
40 kilometrelik sanki bir Boðaziçi 
köprüsünü andýran boðaz man-
zarasý veren su sporlarýnýn yapýldýðý 
bir kültürel ve turizm zenginliði 
olduðunu söylesek doðru söylemiþ 
oluruz. Çünkü, Obruk’ta Oðuzlar 
ilçemizin sýnýrlarý içerisinde her türlü 
su sporlarý yapýlmaktadýr” dedi.Gül, 
“Çorum’u tanýmak isteyen yurt için-
den ve yurt dýþýndan gelen insanlarýn 
sayýsý arttýðý görülmektedir. Buram 
buran tarih kokan ilimizde tarihi 
eserlerle ilgili önemli çalýþmalarýmýz 
büyük bir özveri ile devam etmekte-
dir. Konaklarýmýz aslýna uygun olarak 
yapýlmýþtýr.

Yine Çorum için çok önemli olan ve 
kültür varlýðý olan ayakkabýcýlar çarþýsý 
çalýþmalarýmýz  baþlayacak ve tarihi 

ve kültürel yapýsýna uygun bir þekilde 
tamamlamak adýna gayret göstere-
ceðiz. Özellikle Alacahöyük beldem-
izde yine Boðazkale’de, ayrýca Ortaköy 
ilçemizin sýnýrlarýnýn içerisinde 
bulunan Þapinova’da çok büyük bir 
tarihi zenginliðe þahit olmalarýný ve 
þahitlik yapmalarýný özellikle istiyoruz 
ve onlarý dünyanýn merkezi Çorum’a 
davet ediyoruz” diye konuþtu.

KATÝD’in Samsun’da Türkçe, Ýn-
gilizce ve Arapça çýkarttýðý ve 10 bin 
adet basýlarak tüm turistik iþletmel-
ere ve otellere ücretsiz daðýttýðý Sam-
sun Turizm  haritasýnýn  ardýndan 
Amasya’ya da harita hazýrlýðýnda 
olduðunu açýklayan Baþkan Murat 
Toktaþ, Amasya Valisi Dr.Osman 
Varol’u ziyaret etti.

Vali Varol’a çalýþmalarý hakkýnda 
bilgi veren Murat Toktaþ, Bölge 
Derneði olarak haritayý kendi ola-
naklarý ile hazýrladýklarýn belirterek, 

hazýrlanan Amasya Turizm haritasý 
için içerikle ilgili olarak  destek iste-
di. Taslak  harita üzerinde incelem-
elerde bulunan Vali Varol ve Murat 
Toktaþ, saðlýklý ve kapsamlý harita 
hazýrlamak için Valilik ve ilgili ku-
rumlarla birlikte çalýþma kararý aldý.

Amasya Valisi Dr. Osman Var-
ol, Murat Toktaþ’ýn ziyaretinden 
duyduðu memnuniyeti belirterek, 
Amasya ve Bölge turizmine katký 
saðlayacak her çalýþmanýn destekçisi 
olacaklarýný söyledi.

KATİD Başkanı Murat Toktaş Amasya’da
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, dernek çalýþmalarý kapsamýnda Amasya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Amasya Turizm Haritasý hazýrlanýyor

Amasya Ýl Kültür Müdürlüðü’nden resim sergisi
Amasya Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü bünyesindeki resim kursu yaðlý boya kar-
ma resim sergisi  Amasya Valisi  Dr. Osman Varol’un da katýldýðý bir törenle açýldý.

Hazeranlar Konaðýnda düzenlenen sergi-
ye ayrýca Garnizon Komutaný Tuðgener-
al Nihat Ergün, Rektör Yardýmcýsý Prof. 
Dr. Kemal Polat, Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürü Hakan Karaman diðer kurum 
müdürleri, kursiyerler ve sanatsever 
vatandaþlar katýldý.
 
19 kursiyerin 52 eserinin bulunduðu 
sergiyi gezen Vali Varol,  tarih boyunca 
sanatsal ve kültürel faaliyetlerin devam 
ettiði Amasya’da günümüzde de böyle 
güzel etkinlikler yapýlmasýndan mem-
nuniyet duyduðunu belirtti.
 
Sanat eðitimcisi Korkut Þahin ve kursi-
yerleri tebrik eden Vali Varol, sergideki 
eserleri inceleyerek eser sahiplerinden 
bilgiler aldý. Serginin ardýndan Amasya 

Güzel Sanatlar Lisesi korosunun Zafer 
Eren þefliðinde gerçekleþtirdiði müzik 
dinletisi beðeniyle dinlendi. Sergi, 
kursiyerler, öðretmen ve öðrencilerle 
çektirilen hatýra fotoðrafýnýn ardýndan 
sona erdi.

Çoruma yerli yabancý 
turist ilgisi arttý

Çorum Belediye Baþkaný Zeki Gül, Çorum’a 
yerli-yabancý turistlerin ilgisinin arttýðýný söyledi.

Çorum’da Kırklar Dağı Zirvesine 
Doğa Yürüyüşü Yapıldı

Çorum’da  Kırklar Dağı zirvesine yürüyüş düzenlendi.

KATÝD, sorumluluk alanýndaki  illerin turizm haritasýný çýkartmak üzere çalýþma baþlattý.
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Seyit Ali KİNDAN
TOKAT GRAND ALİ’N 
HOTEL GENEL MÜDÜRÜ

“Tokat kapılarını 
turizme açıyor“

Hz. Mevlana ‘nın “ Tokat’a gitmek gerek , 
çünkü Tokat da insan ve iklim mutedil” diye 
övdüğü tek şehir olan Tokat kapılarını turizme 
açıyor.

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan 
şehrimiz son günler de gerçekte olması gereken 
yerler de yerini almak için son derece önemli 
adımlar atmaktadır. Büyükşehir Belediyesi , 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Tokat Valiliği ile 
birlikte yapılan detaylı çalışmalar sonucunda 
eksiklikler tespit edilerek büyük bir hızla 
eksiklikler giderilerek şehir gelecek yıllara 
hazırlanmaya başlanmıştır.

Gerek tarihi gerek kültür yönü ile birçok 
medeniyeti bünyesin de bulunduran Tokat 
etnik çeşitliliğiyle de farklı kültürden insanlar 
için çekici bir unsur haline gelmiştir.

Drakula ile bilinen Kazıklı Voyvoda 
dan tutalım da roma imparatoru Cesar ‘ın 
“ geldim – gördüm – yendim” cümlesine, 
Danişmentlilerden Selçuklu lara  kadar derin 
bir tarihe sahip olan ilimiz de son yıllarda 
popüler hale gelen Ballıca Mağarası ve Kaz Gölü 
sizleri ağırlamak için sabırsızlanmaktadır.

Şehrimize gelen turist sayısının artması 
ile birlikte kurumsal işletmeler yatırımlarını 
hızlandırmıştır. Yıllardır devam eden bu 
eksiklikler yatırımcılarımız sayesinde bir sorun 
olmaktan çıkmıştır. 

Yeni oluşturulmaya çalışılan turizm 
bilincinde sadece turizmi otel olarak değil 
restoranlar, satış ofisleri,eğlence yerleri, yayla 
turizmi , av turizmi vb. çeşitliliklere yatırımlar 
yaparak geniş bir yelpazede hizmet vermeyi 
amaçlamaktayız.

KATİD ve Tokat TSO arasındaki 
toplantılarda dile getirildiği gibi Tokat’ ı 
Karadeniz de bir tarih yükseliyor düşüncesiyle 
bölgenin kültür merkezi haline getirmek için 
birlikte harekete geçmişlerdir. Derneklerimizin 
son günler de yaptıkları güzel etkinlikler 
ve toplantılar neticesin de artık turizm de 
sorunlarımız dile getirilmektedir. Tanıtım 
noktasında yeni dokümantasyon ve veriler 
bizleri kişilere daha çabuk ulaştırmaktadır. 
Yerel yönetimlere düşen görev büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü herkes bireysel turizm 
elçisidir.

Bizim şehrimiz için düşüncemiz ; Tokat ‘ ı 
Karadeniz’in Kültür şehri haline getirmektir.

Sinop’un oldukça küçük olan liman 
içi çay bahçeleri, balık restoranları ve 
küçük balıkçı tekneleri ile çevrelen-
miştir.  Burası tarihsel olarak da şeh-
rin kalbidir. Dolayısı ile bir anlamda 
buluşma yeridir.
Tarih yalı kahvesi ve diğer 
çah bahçelerinde günün her 
saatinde oturup çay içien, 
simit ve nokul yiyen insan-
lar görürsünüz. Sabahları 
ise kahvaltı zenginliği olur. 
Kadınlar, emekliler, gençler 
evde hazırladıkları kah-
valtılıklarla gelirler. İstey-
enler işletmelerin verdikleri 
kahvaltıyı alırlar. Yağda 
yumurta, menemen, omlet, 
peynir, domates, zeytin, vb. 

Yani başka yerlerde işletmeler kapıya 
yazarlar ya “Dışarıda yiyecek getir-
ilmesi yasaktır” diye, burada içecek 
getirmek yasaktır sadece. Gerisi sizin 
becerinize kalmış.

Gelip geçen insanlarla 
oturanların selamlaşma-
ları, hemen kahvelere 
bitişik olan tarihi camiden 
gelen ezan  sesleri, 
teknelerin motor sesleri, 
martılar, çiçekler ve in-
sanlar içiçedir. Yaşam bir 
derenin sakin sakin akışı 
gibidir: Huzurlu, yavaş, 
sakin...
İşte mutluluğun resmini 
görmek isteyenlerin aradığı 
yerdir burası.

Niksar Kalesi’nde, 4,5 
kilometreyi bulan kale 
surlarýnýn ve içindeki 
yapýlarýn yeniden ayaða 
kaldýrýlmasý için Kültür 
ve Turizm Bakanlýðý ile 
Niksar Belediyesinin 
2010 yýlýnda baþlattýðý 
restorasyon çalýþma-
larýnda ilk etap geride 
býrakýldý. Kültür ve 
Turizm Bakanlýðýnca 
sur uzunluðu nedeniyle 
Türkiye’nin ikinci büyük 
kalesi olarak göster-
ilen, Tokat’ýn Niksar 
ilçesindeki kale, 2 bin 
300 yüz yýldýr þehre 
hakim noktada varlýðýný 
koruyor. Çanakçý 
Çayý’nýn oluþturduðu 
vadinin kuzeyinde-
ki tepede yer alan ve 
Pontus Krallýðý tarafýndan yaptýrýlan ve 
Bizans döneminde büyütülen Niksar 
Kalesi’nde medrese, iki hamam, iki 
mescit, kilise ve hapishane kalýntýlarý 
bulunuyor. 

Niksar Belediye Baþkaný Özdilek Öz-
can, “Diyarbakýr Kalesi’nden sonra Nik-
sar Kalesi sur bakýmýndan Türkiye’deki 
ikinci büyük kaledir. Niksar Kalesi’nde 
kilise, zindan, su sarnýcý gibi 22 eser 
var. Kalemizin önemli özelliðinden biri-

si de Pontus Krallýðý 
döneminde yapýlmýþ 
ve her dönemin milleti 
buraya bir þeyler kat-
mýþ. Devþirme taþlarý 
, surlarda lahitleri, 
mezar kapaklarýný 
görebiliyoruz. Anado-
lu’nun ilk medresesi de 
kale içinde.  Aðýrlýklý 
týp üzerine eðitim 
verilmiþ.” dedi. 

Restorasyon çalýþma-
larýn 2. ve 3. etabý 
için Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý ile görüþmel-
erinin devam ettiði-
ni aktaran Özcan, 
restorasyon çalýþmalarý 
tamamladýðýnda uzu-
nluðu 4,5 kilometreyi 
bulan surlarý ve içinde-

ki yapýlarý ayaða kaldýrmýþ ve turizme 
kazandýrmýþ olacaklarýný kaydetti. Ýl 
Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakýr 
da restorasyondan sonra kalenin çok 
sayýda turisti aðýrlayacaðýný söyledi.

İşte Dr. Ali Çelik’in kaleminden 
Tokat:
“ 6000 Yıllık tarih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, ipek 
ve baharat yolu üzerinde yer alan, 
yer altı ve yer üstü zenginliklerinden 
dolayı hiç yağmalanmamış fethe layık 
görülen şehrimiz bu özelliklerinden 
dolayı gezdikçe ve yaşadıkça şehri 
derya olduğuna tanıklık edeceğiz. 
Yeryüzünde bu kadar 
en hiçbir şehirde bir 
araya gelmemiştir. 
Coğrafyaların iklimler-
in geçiş merkezi farklı 
rakımlarda ortasından 
ırmak akan üç ovaya 
sahip tek şehir dünyada 
en çok yaylası olan şehir, 
Anadolu’da en çok tarihi 
eseri olan şehir, en çok 
medeniyete ev sahipliği 
yapan şehir, en çok yer 
altı yeraltı su kaynakları 
olan şehir, gastronomisi 
dünyada en zengin olan 

şehir, en çok endemik ve tarımsal bitki 
yetişen şehir gibi  enlerin merkezidir  
Tokat.  
Medeniyetlerin, milletlerin , dinlerin 
bir arada bir sokakta yaşadığı sulu 
sokakta  Selçuklu – Osmanlı mi-
marisini yanyana kiliseyi camiyi bir 
arada görme ve 900 yılda Anadolu’da 
yaşamış tüm milletlerin eserlerini bir 
arada görme imkanını bulacaksınız. 

Kaleleri, medreseleri, 
kervansarayları han-
ları köprüleri tarihi 
mahalleleri Sebastap-
olis gibi antik kentleri 
ballıca mağarasını – kaz 
gölünü, Almus gölünü 
görmelisiniz. Her gelen 
misafirin hayran kaldığı 
bu kadarını hiç düşün-
memiştik dediği şehrimiz 
turizmde hak ettiği yere 
yakın zamanda gelecek 
Karadeniz ve iç Anado-
lu turizmine de katkı 
sağlayacaktır.”

“Sinop’ta sizleri 
ağırlamaktan 

onur duyarız!”

Sinop Belediye Başkanı 
Baki Ergül Karadeniz Turizm 
Bülteni’ne Sinop’u anlattı.

İşte Baki Ergül’ün anlatımıyla 
Türkiye’nin en mutlu kenti 
Sinop: “Tarihi, coğrafyası, 
kültürü, edebiyatı, eşsiz 
doğal güzellikleri ve modern 
insanıyla Anadolu yarım 
adasının en kuzeyinde yeşil ve 
maviyle kucaklaşmış Kuzeyin 
incisi Sinop son yıllarda yurt 
içinde ve yurt dışında sesini 
herkese duyurmuştur. 
Sinop Türkiye’nin tek fiyordu 
olan Hamsilos Fiyordu,kuş 
cenneti özelliği olan Sarıkum 
Gölü ve 28 sıralı şelaleden 
oluşarak dünyada tek olma 
özelliği taşıyan Erfelek Tatlıca 
Takım Şelaleleri ile birçok 
doğal güzelliği bünyesinde 
barındırmaktadır.Kenti 
çevreleyen kuzey, güney yönlü 
geniş, sarı ve siyah kumsal-

ları sayesinde yaz döneminde 
vatandaşların yoğun ilgisi 
sonucu nüfusu 4, 5 katına 
çıkan kentimiz, Karadeniz 
Bölgesinde turizm bayrağını 
en önde taşımaktadır. 
TÜİK araştırmasına göre son 
üç yıldır Türkiye’nin en mutlu 
kenti ve yaşam memnuniye-
tinin en yüksek olduğu kent 
Sinop’tur.Turizm ve eğitimle 
yoğrularak kendini ileriye 
taşıyan, birçok  medeniyete ev 
sahipliği yaparak içinde tarihi 
yapıtları barındıran, gerek 
iklimi gerekse konumu itibari 
ile yılın her döneminde ziyaret 
edilebilen, her mevsimin 
doyasıya yaşandığı mutlu-
luğun ve huzurun başkenti 
olan ilimizde sizleri de ağırla-
maktan onur duyarız.

Mutluluğun Resmi: Sinop
Sinop 2014’ten beri yayınlanan verielre göre Türkiye’nin 
en mutlu ili. Galiba bu anketin yapıldığı yerlerden biri Ter-
sane bölgesindeki Tarihi Yalı Kahvesi ve çevresi olmalı.

Ahmet ÇOBANOĞLU

“Tokat, EN’lerin şehridir”
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  Dr. Ali 
Çelik Tokat’ı, özelliklerini ve güzelliklerini anlattı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı  Dr. Ali Çelik

Türkiye’nin 2. Büyük kalesi : Niksar Kalesi
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 4,5 kilometreyi bulan sur uzunluðu nedeniyle Türkiye’nin 

ikinci büyük kalesi olarak gösterilen Niksar Kalesi’nde, surlarýn ve içindeki yapýlarýn yeniden 
ayaða kaldýrýlmasý için baþlatýlan restorasyon çalýþmalarýnýn birinci etabý tamamlandý.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül
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Çay Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü 
(ÇAYKUR), Doðu Karadeniz’e gelen 
turistlerin çayý yakýndan tanýmasý 
amacýyla çay köyleri kuracak.

ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem 
Yüce,  yaptýðý açýklamada, 
ÇAYKUR’un önemli dünya 
markalarý arasýnda yer almasý için 
çalýþmalarý sürdürdüklerini söyle-
di. Yüce, “Organik tarým ürünleri 
büyük deðer görmektedir. Türk 
çayý organik üretimini artýrarak 
devam ettirmekte, ayný zamanda 
tamamen doðal þartlarda yetiþme-
ktedir.  Turizm ihtiyaçlarýnda 
artýk doða ile baþ baþa kalma, 
doðayý tanýma, doðada kalma, 
daha saðlýklý bir tatil geçirme 
þeklinde planlar yapýlmaktadýr. 
Biz de yüzde 95’i çay tarýmý olan 
tarýmsal alanlarýmýzý turizmle 
entegre etmek istiyoruz. 
Artýk çay turizmi diyerek yeni bir 

turizm anlayýþýný ortaya koyuy-
oruz. Bununla ilgili çay köyleri 
oluþturacaðýz. Ýlk çay köyünü 
Rize’de kuracaðýz. Bu konuda 
Hayrat Çay Bahçesi’nin etüt 
çalýþmasý yapýldý. Turistlerin, 
doðal þartlarda ahþap evlerde 
konuk edip çay toplamalarýný, 
günün her saatinde içtikleri çayý 
yerinde görmelerini arzuluyoruz.  
Çay köyleri ile Doðu Karadeniz 
turizmine katký saðlamanýn aref-
esindeyiz.” diye konuþtu.

“Türkiye gerek coğrafi konum olarak 
gerekse özel konum olarak turizm 
sektöründe dünyanın en şanslı 
ülkelerinden biridir. 
Rize;  tarihi, kültürü, arkeolojik 
değerleri, endemik özellikleri ve 
doğal güzellikleriyle iç ve dış turizm 
için büyük bir potansiyele sahiptir. 
Rize’de turizm; yatırımları ve iş hac-
mini geliştiren, gelir yaratan, döviz 
sağlayan, sosyal ve kültürel hayatı 
etkileyen, önemli toplumsal ve 
insancıl fonksiyonların gerçekleştir-
ilmesini kolaylaştıran bir nitelik 
kazanarak gelişmektedir.
Rize Belediye Başkanı olarak, 
yönetim anlayışım turizm odaklıdır.
Şehrimize gelen misafirlerimizin cep 

telefonlarına “hoş geldiniz” mesajı 
gönderdikten sonra şehir girişinde 
dev bir atmaca heykeli ve RİZE 
yazılı yapıyla karşılıyoruz. Araçla 
geldiyseniz kenara çekip fotoğraf 
çektirerek bu anı ölümsüzleştirebil-
irsiniz.  
 Şehrin iki ucunda bulunan 
Doğupark ve bitmek üzere olan 
Batıpark ile şehrin cazibesini art-
tırıyoruz.  “Isırlık Tabiat Parkı Proje-
si ile dünyada eşi benzeri olmayan 
ve bünyesinde birçok endemik bitki 
türünü barındıran, bölgemizdeki 
tüm bitkileri görebileceğiniz, büyük 
ölçekli ve çok farklı donatılara sahip 
kent ormanını görüyor olacaksınız.      
Çayın memleketine gelip de “Tarihi 

Rize Kale”sine çıkıp şehrin man-
zarasına karşı Rize çayı içmeden, 
yaylalarını gezmeden, taş köprüler-
ini, çağlayanlarını, tarihi yerlerini 
ziyaret etmeden, yöresel lezzetler-
ini tatmadan dönmek olmaz.  
Uluslararası katıldığımız fuarlar ve 
geleneksel olarak düzenlediğimiz 
“Uluslararası Rize Çay, Turizm ve 
Yaz Sporları Festivali”, “Hamsi Fes-
tivali” ile hem şehrimizin kültürünü 
yaşatıyor hem de tanıtımına katkı 
sağlıyoruz.     
Kuyumcular Çarşısı gibi tarihi özel-
lik taşıyan mekânlarımızı restore 
ettik. Coğrafi yer işaretleri ile Baston 
Ekmek, Rize simidi gibi patentini 
aldığımız ürünlerimizi tamamen 
şehrin markası haline getirdik. 
Yeşilin ve mavinin en çok yakıştığı 
bir kent olarak tüm dünyaya hitap 
eden şehrimizin kapıları ardına 
kadar herkese açıktır. Güzellikleri-
yle göz dolduran Rize’miz yerli ve 
yabancı misafirlerini ağırlamaktan 
şeref duyacaktır.”

Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Karaman, “Konaðýn birinci katýnda Karadeniz ve 
Rize ile ilgili araþtýrmalarý ve kitaplarý bulunduruyoruz. 
Bölge araþtýrmacýlarýna bir imkan sunuyoruz. Ýkinci katý 
ise etnografik müze olarak deðerlendiriyoruz. Rize’de 19. 
ve 20. yüzyýlda evlerde kullanýlmýþ olan eþyalarý burada 
sergiliyoruz. Böylece insanlarýmýzýn geçmiþle baðlarýnýn 
kopmamalarýný saðlamaya çalýþýyoruz. “dedi.

Rize’nin Çamlýhemþin ilçesi sýnýrlarý içindeki Çat Vadisi 
üzerinde sarp bir kaya üzerine kurulu Zil Kale, denizden 
750, Çat Deresi’nden ise yaklaþýk 100 metre yükseklik-
teki görkemli manzarasýyla ilgi görüyor.  Zil Kale, son 
olarak Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn “kulturportali” 
adlý internet adresi üzerinden yapýlan ankette Türki-
ye’nin en görkemli kaleleri arasýnda birinci sýrada yer 
aldý. Ýlçe merkezine 15 kilometre mesafede, 14. veya 15. 
yüzyýlda inþa edildiði tahmin edilen Zil Kale’ye ilgi son 
yýllarda arttý. Kaçkar Daðlarý’nýn yüksek kesimlerinde 
kar yaðarken, eteklerinde canlýlýðýný koruyan sonbahar 

renkleriyle iki mevsimin bir arada yaþandýðý bölgede, Zil 
Kale turistlerin en gözde mekanlarý arasýnda yer alýyor. 

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ýsmail Hocaoðlu,  Rize’nin 
önemli tarihi mekanlarýndan biri olan Zil Kale’ye ilginin 
son yýllarda arttýðýný söyledi. “Rize için son derece önemli 
bir turizm merkezi haline dönüþtü. Kaçkarlar’ýn renkli 
orman dokusu içerisinde baþlý baþýna bir cazibe merkezi. 
Tarihi güzelliðinin yanýnda barýndýrdýðý doðal güzelliðiyle 
de önemli bir nokta. Kaçkarlar ve Zil Kale her mevsim ayrý 
güzelliðiyle insanlarýn huzur bulduðu nokta oldu.” dedi.

TURİZMİN EN DOĞAL 
VE GÜZEL HALİ “RİZE”

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap Rize’yi ve Rize Turizmi’ni anlattı.

Çay tarlalarý da turizme 
önemli katký saðlayacak

ÇAYKUR, Doðu Karadeniz’i ziyaret eden turistlerin çayý yakýn-
dan tanýmasý ve çay tarlalarýnda daha çok vakit geçirmesi 

amacýyla “çay köyleri” kurulmasý için çalýþma baþlattý.

Tarihi “Rize Evi” açýldý
Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi tarafýn-
dan yaklaþýk 113 taþýnabilir etnografik eserin 
sergilendiði Tarihi “Rize Evi”nin açýlýþýnyapýldý.

Türkiye’nin en görkemli kalesi: 
Kaçkarlar’daki Zil Kale
Rize’nin Çamlýhemþin 
ilçesinde Kaçkar 
Daðlarý Milli Parký 
sýnýrlarý içerisinde 
bulunan Zil Kale, Tür-
kiye’nin en görkemli 
kaleleri arasýnda bir-
inci sýrada yer aldý.

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap
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Toplantýya, TOBB Turizm Meclis Baþkaný 
Osman Ayýk, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý 
Baþkaný Davut Çetin, TYD Baþkaný Oya 
Narýn, TOBB Turizm Kurulu Baþkaný Özlem 
Sarý, TOBB Genel Sekreter Yardýmcýsý Cengiz 
Delibaþ, NG Güral Hotel yönetim kurulu üye-
si Hediye Gürel, KATÝD ( Karadeniz Turistik 
Ýþletmeciler Derneði ) Baþkaný Murat Toktaþ  
ve sektörün bazý önemli isimleri katýldý.

2018 Yýlý deðerlendirmesi, 2019 yýlý ön 
görüler,  turizm kredilendirmelerinde yaþanan 
sorunlar, imar barýþýnda taksitlendirme, 

Eximbank kredilerinin arttýrýlmasý gündem-
leri ile yapýlan toplantýda  bölge baþkanlarý da 
bölgeleri hakkýnda deðerlendirmelerde bulun-
du.  KATÝD ( Karadeniz Turistik Ýþletmeciler 
Derneði ) Baþkaný Murat Toktaþ da 2017 
yýlýnda Karadeniz Bölgesi’ ndeki turizm hare-
keti hakkýnda bilgileri ve rakamlarý paylaþtý.

Toplantýda, turizm kredileri konusunda 
tesislerin bankalarla sorunlar yaþadýðý ve 
yapýlandýrma sorunlarýnýn olduðu dile getiril-
di. Bankalar Birliði’nin sorun yok açýklama-
larýna raðmen fiili uygulamalarda sorunlarýn 
yaþandýðý, konu ile ilgili olarak tekrar Bank-
analBirliði ile görüþülmesi kararý alýndý.
  
Ýmar barýþý ile  tesislerin bir kýsým sorun-
larýnýn giderildiði belirtilen toplantýda, daha 
önceki taslakta tesisin ne kadar kaçak yapýsý 
olursa olsun, binanýn tamamýnýn metre 
karesinden iþlem yapýlmasý uygulamasýnýn 

olduðu, yapýlan giriþimler sonucu limitin  býn 
metre kareye indirildiðine dikkat çekildi.  Bu 
birim metrekare uygulamasýnýn daha da in-
dirilmesi,  kaçak alan kadar ödeme yapýlmasý 
için TÜROFED ve Bodrum Derneði’nin  ilgili 
bakanlýklara verikleri dilekçelerin takibi ve 
ödemelerin tek seferde deðil, taksitlie yapýl-
masý konusunda TÜROFED ve TOBB’un 
tekrar Bakanlýkla görüþmesi hususunda görüþ 
birliðine varýldý.

TÜROFED ve derneklerinin görüþmeleri sonucu 
Eximbank’ýn turizmcilere kullandýracaðý kredi 
toplamýnýn arttýrdýðý, bunun da yatýrýmcýlarýn 
biraz daha fazla uygun þartlarda kredi kullan-
masýný saðlayacaðý bildirildi.  Bu konuda söz 
alan KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, “ Bizim böl-
gemizdeki tesislerimiz küçük ölçekli. Eximbank 
kredileri pek uymuyor. KOSGEB ve Kalkýnma 
Ajanlarý, tesisleri destek proðamlarý açmalý. Bu 
konuda TOBB’ dan gviriþim bekliyoruz” dedi.

Toktaþ, otellere  en çok 
kredi veren bankalardan 
olan Denizbank Genel 
Müdürü hakan Ateþ’ten, 
ödeme sorunu olan tesisler 
için yapýlandýrma desteði 
istedi. Toktaþ ayrýca, 
oteller için ve sektöre özel 
bir kredi çalýþmasý yapýl-
masýný, bunun da duyurul-
masýný istedi.
Talebi deðerlendirecekler-
ini belirten Denizbank 
Genel Müdürü Hakan 
Ateþ, Karadeniz Tur-
izm Bülteni’ni ile ilgili 
görüþlerini de söyledi. 
“Ateþ, “ Çok güzel bir 
çalýþma olmuþ. Bölgenin 
böyle bir çalýþmaya ihtiyacý 
bardý .  Bir yayýn organ 
altýnda birleþmek sektör 
açýsýndan önemli.” dedi.

Miracle Hotel’de düzenlenen 
kongreye, Kültür ve Turim Bakan 
Yardýmcýsý Nadir Alpaslan, 
KKTC Turizm Bakaný Fikri 
Ataoðlu,  Antalya Valisi Münir 
Karaloðlu, Antalya Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Menderes Türel 
baþta olmak üzere, Avrupa’dan 
ve Türkiye’den çok sayýda tur 
operatörü, otelci ve hava yolu 
þirketinin temsilcileri katýldý.

2023 HEDEFÝ 
70 MÝLYON TURÝST
8’inci Uluslararasý Resort 
Turizm Kongresi’nin 
açýlýþ konuþmasýný yapan 
Akdeniz Turistik Otelcil-
er ve Ýþletmeciler Birliði 
(AKTOB) Baþkaný Erkan 
Yaðcý, turizmdeki geliþm-
elere iþaret etti. Yaðcý, 
açýlýþ konuþmasýnda, 
Resort Turizm Kongre-
si’nin geçen yýllar içinde 
büyüyerek sektörün en 
önemli buluþma nok-
talarýndan biri haline 
söyledi. Baþkan Yaðcý, 
kongrede emeði geçen tüm 
paydaþlara teþekkür etti.

Türkiye’de turizmin tarihsel 
geliþimini örneklerle anlatan 
Erkan Yaðcý, bugün 50 milyon 
turist 50 milyar dolar turizm ge-
liri hedefine ilerlendiðini, 2023’te 
hedefin Türkiye için 70 milyon, 
Antalya için 20 milyon turist 
olduðunu söyledi. Yaðcý, tur-
izmin eksikliklerinin giderilme-
sinin yanýnda Türk turizminin 
üstün yanlarýnýn da anlatýlmasý 
ve öne çýkarýlmasý gerektiðini 
söyledi.

ALMANYA VE RUSYA 
DIÞINDA KAYNAK PAZAR 
OUÞTURULMALI 
Turizm Þurasý’nda alýnan karar-
larýn eylem planlarýn hayata 
geçirilmesinin son derece önemli 
olduðuna vurgu yapan Yaðcý, 
kaynak pazarlarý geliþtirerek Al-
manya ve Rusya dýþýnda 3’üncü 
4’üncü, hatta 5’inci büyük kay-
nak pazarlar oluþturulmasýnýn 
önemine iþaret etti.
Türkiye’nin turizmde marka 

deðerini artýrmak ve tur-
izm gelirini yükseltmek 
olduðunu kaydeden Erkan 
Yaðcý, turizmde “çevre” 
ve “kültür” kavramlarýnýn 
öne çýktýðýna deðindi. 
Yaðcý, “Türkiye’deki 
geliþmelerin yanýnda 
dünyada neler oluyor ona 
da bakmalýyýz. Endüstri 
4.0 konuþuluyor. Diji-
talleþen turist profiline 
hazýr olmalýyýz. Dijital 
çaða ayak uydurmalýyýz. 
Akýllý seyahat dönemine 
girdik artýk. Otellerimizi 
hazýr hale getirmeliyiz” 
dedi.

28 Kasým’da  Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odasý’nda  toplantýya TÜROFED 
Baþkaný Osman Ayýk ve Bölge baþkan-
larý katýldý.

2018 ÇIKIÞ YILI OLDU
Toplantýda konuþan TÜROFED 
Baþkaný Osman Ayýk, “ 2018  sayýsal 
olarak  turizmde çýkýþ yýlý oldu. Þu an 
2019 yýlýnýn, bir önceki yýlýn yüzde 10 
üzerinde gerçekleþmesi öngörülüyor. 
Ancak satýþ olarak hala 2014 rakam-
larýndan yaklaþýk %20 gerideyiz.” dedi.

Baþkan Osman Ayýk toplantýda, 
Bakanlýðýn gündeminde olan Turizm 
Geliþtirme ve Tanýtým Fonu çalýþma-

larý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.  
Yeni belgelendirme yönetmeliði ile ilgili 
devam eden çalýþmalardaki son durum 
paylaþýldý ve deðerlendirmeler yapýldý.
TÜROFED’in de  ortak olduðu EMÝTT 
Fuarý çalýþmalarý, açýlýþ programý  ve 
yapýlacaklarla ilgili olarak EMÝTT 
Turizm Fuar Direktörü Hacer Aydýn 
bilgilendirme yaptý.

Görüþmede söz alan KATÝD Baþkaný 
Murat Toktaþ, “ Bölgemizde özellik-
de Trabzon ve Samsun baþta olmak 
üzere çok fazla otel ve rezidans adý 
altýnda faliyet gösteren kaçak tesisler 
var. bunlarla mücadele etmeliyiz.” diye 
konuþtu.

TOBB Turizm Meclisi  
Antalya’da toplandı
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði) Turizm Meclisi Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý’nda toplandý.

8. Uluslararasý RESORT Turizm 
Kongresi Antalya’da yapýldý
Uluslararasý Resort Turizm Kongresi, 28-29 Kasým 

2018 ‘de Miracle ve Baia Hotel Lara Antalya’da  yapýldý. 
TÜROFED 5. Olaðan 

Yönetim Kurulu toplandý
TÜROFED 5. Olaðan Yönetim Kurulu Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý’nda toplandý.

Toktaþ Oteller ve sektör  
için özel kredi talep etti
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, Antalya’da düzenlenen 8. Uluslararasý RESORT 
Turizm Kongresi’ne katýlan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateþ ile görüþtü.
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Ülkemizde turistik bölge-
ler, doğa harikaları zaten 
var. Coğrafi konumumuz ve 
doğamız gereği biz bu avanta-
ja sahibiz. Doğru stratejilerle 
pazarlanabildiği sürece 
ülkenin turizm gelirlerini 
de ciddi oranda etkileyecek 
bölgelerimizden biri yeşiliyle, 
mavisiyle, doğa harikası olan 
Batı Karadeniz Bölgemiz.

Bolu; hem kış, hem doğa, hem 
de sağlık turizmiyle ön plana 
çıkıyor. Kartalkaya, kış turizmi-
nin Türkiye’deki en önemli 
merkezlerinden biri. Kayak 
merkezine her sezon yaklaşık 
100 binkişi geliyor. Bölgedeki 
kış aktivitelerini çeşitlendire-
rek, diğer mevsimlerde de bölg-
eye turist çekmek için Avru-
pa’daki dağ turizmi modelini 
örnek almak faydalı olacaktır. 
Bolu;  Yedigöller, Gölcük ve 
Abant gibi doğa harikası göller-
in bulunduğu bir bölge.  

Doğa turizmi, günden güne 
büyüyen şehirlerden nefes 
almak için uzaklaşmak isteyen 
insanların popüler bir tercihi 
haline geldi. Tesislerin doğay-
la bütünlük ve uyum içinde 
olmalarına dikkat edilirken, 
doğa içinde yapılabilecek akti-
vitelerle turizmin bu ayağı daha 
da canlandırılabilir. İl, termal 
bölgesiyle de sağlık turizminin 
bir odağı haline geldi.

Düzce bir sahil kasabası olan 
Akçakoca ile deniz turizminin, 

şelaleleri ve yaylaları ile doğa 
turizminin odak noktası olmak-
la birlikte bölgede rafting, kano 
gibi alternatif su sporlarınında 
yapılabileceği adreslerden biri.

Kastamonu, tarihi konakları, 
doğal kaya mezarları, antik 
kent kalıntıları ve Karaden-
iz’in en uzun sahil şeridindeki 
plajları ile Batı Karadeniz’in 
doğasını en güzel yansıtan iller-
imizden biri.

Zonguldak’ta bulunan 
mağaralar, şelaleler, mesire 
alanları ve Karadeniz Ereğli 
ilçesinde bulunan müzesi turis-
tlerin uğrak noktalarından.

Karabük’te antik kent 
kalıntıları, bölgenin doğal 
yapısında bulunan mağaralar, 
kanyonlar ve göletlerin yanısıra 
UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde bulunan Safranbolu 
ilçesi de korunmuş konakları 
ve tarihi yapısı ile oldukça fazla 
sayıda turist çekiyor.

Bu bölgelerin hem yurt içi hem 
yurt dışı pazarlaması daha 
sistematik ve yoğun şekilde 
yapılırsa bölgenin değeri ve 
bilinirliği artacaktır. Böylece 
elimizde var olan değeri, 
petrolden bile kıymetli ve 
sürdürülebilir olan mirasımızı, 
“doğa”mızı en doğru şekilde 
kullanıp turizm sektöründe hak 
ettiği yere ulaşmasına, bölgeyi 
ziyaret eden turist sayısının 
artmasına yardımcı olabiliriz.

Giresun’un Dereli ilçesindeki Gök-
su Deresi’nde büyüklü küçüklü dört 
gölden oluþan Mavigöl’ün bulunduðu 
bölgenin, ziyaretçilerine daha iyi 
imkan sunmasý amacýyla baþlatýlan 
çalýþmalarýn ilk kýsmý tamamlandý. 
Giresun Valisi Harun Sarýfakýoðul-
larý, yaptýðý açýklamada, Mavigöl’ün 
Giresun’un çok önemli bir turizm 
destinasyonu olduðunu söyledi. Yýl 
içerisinde yaklaþýk 400 bin kiþinin 

Mavigöl’ü ziyaret ettiðini belirten 
Sarýfakýoðullarý, bölgede altyapýnýn iy-
ileþtirilmesine çalýþtýklarýný ifade etti.

Sarýfakýoðullarý, “Otopark, kayrak taþ 
döþemeli yürüyüþ yolu, ahþap döþeme-
li yürüyüþ yolu, ahþap merdivenler, 
ahþap kaplama kemer köprü, ahþap 
korkuluklar, taþ duvarlar ve 2 seyir 
terasý bulunuyor. Bu çalýþmalar Mav-
igöl’e her yaþtan vatandaþýmýzýn eriþi-

mini mümkün kýldý. Önümüzdeki yýl 
bizim hedefimiz ziyaretçi sayýsýný 600 
binlere çýkarmak. Ýnþallah Kuzalan 
ve Mavigöl’ü önümüzdeki yýl en az 
600 bin kiþi ziyaret edecektir.” diye 
konuþtu. 

Sarýfakýoðullarý, Kümbet Yaylasý ve 
Koçkayasý Tabiat Parký’nýn da önemli 
turizm destinasyonlarý arasýnda yer 
aldýðýný belirterek, gelecek dönem 
içerisinde gerek kayak pistleri ge-
rek diðer turizm enstrümanlarýyla 
önemli bir uðrak noktasý olmasý için 
çalýþmalarýn devam ettiðini söyle-
di. Giresun Adasý’ný da bu yýl 30 
bin kiþinin ziyaret ettiðini bildiren 
Sarýfakýoðullarý, “Bizim amacýmýz bu 
sayýnýn önümüzdeki yýl en az 50 bin 
olmasý. Adanýn turizm noktasý olmasý 
konusundaki desteðimiz devam ede-
cek. Kapatýlmasý ya da tekne turunun 
iptal edilmesi asla söz konusu deðil.
Yaylalarda 1 Ocak 2018 tarihinden 
sonraki kaçak yapýlaþmaya müsaade 
etmeyeceðiz. Yaklaþýk 500 civarýnda 
kaçak yapýyý yýktýk. Vatandaþtan izin-
siz yapý yapmamalarýný Giresun Valisi 
olarak istiyorum.”dedi.

Kastamonu’nun 170 kilometrelik sahil 
şeridiyle Karadeniz’in incisi, devletine 

olan sadakati ve kahramanlığıyla Anado-
lu’nun yiğit kenti olduğunu belirten 

Babaş,”  Kastamonu; 900 yılı 
aşkın Türk yurdu, Türkmen 
beyliği Candaroğulları’nın 
başkenti, Osmanlı’nın eyalet 
kenti, Çanakkale Savaşı ve 
Milli Mücadele’nin kahraman 
şehridir. 

Şehrimiz; Antik Çağda, 
Paflagonia olarak anılan 
bölgenin merkezi olan 
Kastamonu, bu kültürün 
krallarına ait çok sayıda 

ünik kaya mezarı; Roma Dönemi’nde bölge başkenti, Pom-
peiopolis gibi antik kente ve zengin arkeolojik değerlere sahip-
tir. Kastamonu ayrıca Anadolu Türk-İslâm kültürünün önemli 
merkezlerinden de biridir. Ev sahipliği yaptığı uygarlıkların her 
birinden önemli izlere sahip olan kentimiz, Türkiye’de kültür 
hazinesine sahipillerden biridir. “ dedi.
 
Babaş açıklamasına şöyle devam etti: “Kastamonu; Kalesi, 
Saat Kulesi, Camileri, Medreseleri, Hanları, Hamamları, 
Bedestenleri, Külliyeleri, geleneksel Türk evleri, Selçuklu ile 
Osmanlı mimarisinin en güzide örneklerinin yanı sıra zengin 
mutfağı ve geleneksel el sanatları ile de ülkemizin mücevher 
kentleri arasında yer almaktadır. 
Şehrimiz 1827 adet taşınmaz kültür varlığıyla Türkiye’de 

11’inci sırada, 1319 sivil mimari örneğiyle ise Türkiye’de 
8’inci sırada yer almaktadır. Kastamonu, Türkiye’nin en 
büyük konaklarının bulunduğu şehirdir. 

Kastamonu’nun Türkistan’da 5 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleştirdiği ‘Daimi Konseyi 35’inci Dönem Toplantısı’nda 
oy birliğiyle Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini ifade 
eden Babaş, “Asırlık 30’a yakın konağımızı restore ettik . Bu 
alandaki projelerimizi Seyrangah, Teleferik, Gastronomi Han 
ve Yöresel ürünlerin üretimine verdiğimiz kredilerle destekle-
dik.  Yaptığımız çalışmalar Tarihi Kentler Birliği tarafından üç 
yılda üç ödüle layık görüldü.  Hedefimiz Dünya Kültür Miras 
Listesi’ne şehrimizin adını yazdırmak ve dünya kentleriyle 
yarışacak bir Kastamonu oluşturmaktır. 

Cennetten bir köşe, mutfağındaki 812 çeşit ürünüyle lezzetin 
durağı, kadim şehir Kastamonu tüm güzellikleri ve alçak-
gönüllülüğüyle siz değerli misafirlerini bekliyor.“

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný 
ve Konuralp Antik Tiyatrosu Kazý 
Danýþmaný Doç. Dr. Emre Okan, “Batý 
Karadeniz’in Efes’i” olarak adlandýrýlan 
Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde 
yürütülen kazý çalýþmalarýnýn tamam-
lanmasýyla önemli bir mirasýn insanlýða 
kazandýrýlacaðýný belirtti.

Okan,  “Son Kazýlar Iþýðýnda Prusias ad 
Hypium Antik Tiyatrosu” baþlýklý kon-
feransta yaptýðý konuþmada, Konuralp 
Antik Kenti tiyatro kazýsýna ilk olarak 
2013 yýlýnda baþlandýðýný, Tiyatro ve 
çevresindeki kazýlarýn, Düzce Valiliði, 
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Düzce 
Belediyesi desteðiyle sürdürüldüðünü 
belirtti.
 Okan, þunlarý kaydetti: “Yapýlan kazýlar-

da Anadolu’nun çeþitli bölgelerine ait 
amforalar çýkarýldý. Bu buluntular ticareti 
iþaret ediyor. 2018 yýlýnda yaptýðýmýz 
kazýlar oldukça verimli geçti. ‘Batý Kara-
deniz’in Efes’inde kazýlar bitince önemli 
bir miras kazanacaðýz.”

Karadeniz’in Efes’i
2013 yýlýnda baþlayan Düzce Konuralp Antik Tiyatrosu Kazýlarý sürüyor.

“Bolu; hem kış, hem doğa, 
hem de sağlık turizmiyle 

ön plana çıkıyor”

Batı Karadeniz 
Otelciler 

Derneği Başkanı 
Halit Ergül

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı 
Halit Ergül Bolu ve Batı Karadeniz 

Bölgesi’ndeki turizm çeşitliliğini anlattı.

“Tarihin canlandığı kadim şehir 
Kastamonu’ya davetlisiniz”

Kastamonu Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş tüm vatandaşları Kastamonu’ya davet etti.

Mavigöl’de hedef 600 bin ziyaretçi
Giresun’un Dereli ilçesindeki Göksu Deresi’nde dört gölden oluþan Mav-

igöl’de ziyaretçi sayýsýna artýrmaya yönelik çalýþmalarýn ilk kýsmý tamamlandý.
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1-) REKLAM VE DOĞAL ARAMA 
SONUÇLARI ARASINDAKİ FARK
Diyelim ki otelinizin reklamını Google’da 
verdiniz (Google Adwords). Eğer birisi oteliniz 
için belirlediğiniz anahtar kelimeyle arama 
yaparsa, oteliniz Google arama ekranının en 
üst ve an 
alt kısmında, bazende yan tarafında 
reklamlara özel olarak ayrılmış kısımlarda 
gösterilir. Reklam sonuçlarının sol tarafında 
küçük sarı bir buton ile bunun reklam olduğu 
belirtilir.
Organik arama sonuçları ise otelinizin arama 
motorları tarafından ne kadar dost canlısı 
olarak algılandığına, web sitenizin içeriğine, 
özgünlüğüne v.s. gibi faktörlere göre değişir. 
Bunlar ücretsizdir. Bu başlıkta yürütülen tüm 
faaliyetlere “SEO” adı verilir.

2-) ONLINE PAZARLAMANIN 
OTELINIZ İÇİN FAYDALARI 
NELERDIR ?
Online pazarlamanın geleneksel ( TV, Gazete, 
Radyo v.s.) pazarlama yöntemlerinden farkı 
şunlardır:
2.1-) Sonuçları ölçebilirsiniz. Yani sizi kaç 
kişi görmüş, kaç kişi sayfanızı ziyaret etmiş, 
nereleri ziyaret etmiş, websitenizle nasıl 
etkileşimde bulunmuş v.s.
2.2-) Hedef kitlenizi 
seçebilirsiniz. Geleneksel pazarlama 
faaliyetlerinde hedef kitlenizi seçemezsiniz. 
Araba reklamı yapıyorsanız bunu arabaya 
ihtiyacı olanda görür, olmayanda. Yani 
70 yaşındaki teyzede izler, 10 yaşındaki 
çocukta... Ancak online pazarlama yaparken 
hedef kitlenizi seçebilirsiniz. Örneğin 30-
40 yaş aralığında Istanbul ilinde yaşayan 

erkekler v.s. Online pazarlama daha nokta 
atışı reklam vermenizi sağlar.

3-) ONLINE PAZARLAMA İÇİN NE 
KADAR PARA AYIRMAM LAZIM?
Google’da reklam vermek için herhangi 
bir bütçe kısıtlaması yoktur. 1 USD’de 
harcayabilirsiniz, 100.000 USD’de. Ancak 
Google, yeni reklam başlayanlar için en az 
günlük 5-10$ arası bir bütçe öneriyor.

4-) ONLINE PAZARLAMA 
YAPARKEN UST SIRALARA 
NASIL ÇIKARIM ?
Reklam için ayırdığınız bütçe üst sıralarda 
çıkmanızı sağlayan en önemli faktördür. Yani 
parayı veren düdüğü çalar!
Ödediğiniz para websitenizin organik arama 
sonuçlarını direk olarak etkilemez. Ancak 
reklam alanlarında hangi sırada çıkacağınıza 
etkisi büyüktür.

5-) WEB SITENIZ ONLINE 
MARKETING ICIN HAZIR MI ?
Websitenizin daha fazla ziyaret alması için 
reklam yaptınız diyelim.
Peki websiteniz gelen müşterileri karşılayacak 
kalitede mi ? Yani insanlar websitenize 
girdiğinde aradığını bulabiliyor mu? Yoksa 
hemen kapatıp kaçıyor mu? Gelin hep 
beraber iyi bir websitesinin nasıl olması 
gerektiğine bakalım. Aşağıdaki soruları 
kendinize sorarak websitenizin içeriği 
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
5.1-) Websitenizin başlığı açık ve anlaşılır mı 
? Dikkat çekiyor mu?
5.2-) Websiteniz cep telefonlarından 
girilebiliyor mu?

Websiteniz müşterinin ürününüzü alması 
durumunda onun için sağlayacağı faydaları 
açık bir şekilde listeliyor mu?
5.4-) Websitenizde video ve resim kullandınız mı?
5.5-) Websitenizde iletişim bilgileriniz kolay 
bir şekilde bulunabiliyor mu?
5.6-) Web sitenizde vermek istediğiniz ana 
mesaj nedir ? İnsanlar websitenize girer 
girmez bu mesajı alıyor mu ?
5.7-) Websiteniz dışında otelinizin online 
görünürlüğü var mı ? Google Business Listing, 
sosyal medya sayfalarında aktif misiniz?

Turizm sektörünün duayenlerinin yeraldýðý, bilgi,  birikim ve deneyimlerini  
paylaþtýðý, eðitici, öðretici, tamamlayýcý aydýnlatýcý bilgiler sayfasý

4857 sayılı İş Kanununun 75 maddesinde 
özlük dosyası ile düzenleme yapılmıştır. 
Bu madde de “ İşveren çalıştırdığı her işçi 
için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu 
dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanın-
da, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca 
düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge 
ve kayıtları saklamak ve bunları 
istendiği zaman yetkili memur ve 
mercilere göstermek zorundadır. 
İşveren, işçi hakkında edindiği bilg-
ileri dürüstlük kuralları ve hukuka 
uygun olarak kullanmak ve gizli 
kalmasında işçinin haklı çıkarı 
bulunan bilgileri açıklamamakla 
yükümlüdür.” denilmektedir. 

Görüldüğü gibi 
özlük dosyasında 
neler bulunacağı 
maddeler halinde 
sayılmamıştır. 
İşçilik kimlik 
bilgilerinin 
yanında 
kanunca 
zorunlu olan 
belgelerin 
bulundu-
rulması 
istenmiştir. 
Bunlar nel-
er olabilir. 
Çalışma 
şartlarını 

gösterir belge veya iş sözleşmesi, sigorta giriş 
bildirgesi, ücret hesap pusulası, fazla çalışma 
onayı, ustalık belgesi, tehlikeli ve çok tehlike-
li işte çalışıyor ise sağlık raporu gibi işçinin 
yaptığı iş ile ilgili mevzuat gereği alması ve 
işçide bulunması gereken tüm belgeler bu 

dosyada bulundurulmalıdır.  

Gelelim görev tanımının özlük 
dosyasında olması gerekli mi 
sorusuna. Görev tanımı kanuni 
zorunluğu olan bir belge değildir. 
Bu nedenle ile de özlük dosyasında 
bulundurulması zorunlu değildir. 
Ancak işçinin yapacağı işler 
konusunda iş uyuşmazlıklarının 

sıkça yaşandığı göz önüne 
alınmalı ve iş sözleşmesi 
içinde veya ayrı olarak 
görev tanımı yapıl-
masında yarar vardır.  

Son olarak İş Kanun-
da özlük dosyasının 
düzenlememesin-
den dolayı ceza 
öngörülmüştür. 
İşçinin görev 
tanımı yapıl-

ması ile 
ilgili 
bir ceza 
maddesi 
yoktur.

ONLINE PAZARLAMA HAKKINDA 
BiLMENiZ GEREKENLER
Online pazarlama şirketiniz için yaptığınız bir yatırımdır. Gelin bazı temel kurallara beraberce bakalım.

Özlük dosyaları

Erhan Kaya
Hotel Linkage Pazarlama ve 
İş geliştirme başkan yardımcısı

KATİD
AKADEMİ

Özlük dosyasında 
görev tanımının 

bulunmasına gerek 
olup olmadığı ve 
olmaması halinde 
bunun cezasının 

olup olmadığı çok 
sık soruluyor.

Savaş TÜRKAY 
KATİD Yön Kur. Üyesi  
Sheraton Samsun Genel Müdürü

Otellerde Gelirler 
Yönetimi

Oteller gelirler yönetimi yaklaşımı, otellerin 
fiyatlarını daha fazla artırmasını gerektiren  
değişken fiyatlarla mümkündür. Otel 
yöneticilerinin değişken fiyat yaklaşımının 
esnekliği,  
doğru odayı doğru fiyata doğru zamanda 
satmalarıdır.Maximum oda satış fiyatları, 
aynı zamanda da dolulukları arttırmak 
adına minimum oda satış fiyatları çok 
kazandırmaz. 

Optimum oda satış fiyatları bir otel gelirler 
yönetimi için oldukça önem arz eder. 
Fiyatları neden ve nasıl daha değişken hale 
getirdiğimizi bilmemiz gerekir.

 
Çoklu fiyat yaklaşımı gelir yönetimi için 
çok önemlidir. Sadece tek bir oran sunan 
işletmeler, en az iki önemli bölümle; daha 
fazla harcama yapacak olan misafirler ve 
yalnızca daha az harcama yapacak olan 
misafirler olarak,  fırsatları kaçırıyorlar.  
 
Fiyat esnekliği; fiyattaki değişikliklerle 
birlikte talebin değişme eğilimi, fiyat 
esnekliğidir. 
Fiyatlandırma ve satışta işletmeler, talebin 
esnekliğini açık bir şekilde anlamaları 
gerekir. Nihayetinde gelirlerle otel işletmesini 
sağlıklı kılıyoruz. Gelirler yoksa giderlerde 
olmayacaktır! 
 
Esnek olmayan talep genellikle düşük rekabet 
ve yüksek oranda farklılaştırılmış hizmetleri 
göstermektedir; talep değişmiyor çünkü ürün 
için az veya hiç yakın ikame yok. Örneğin, 
belirli bir otele olan talebin şehir merkezinde 
tek otel olması durumunda esnek olmaması 
muhtemeldir. 
 
Bir ürünün talebi ürünün ömrü boyunca 
değişebilir. Ürün yeni olduğunda, talep esnek 
olmayabilir, çünkü mevcut ürün sayısı az 
veya hiç yoktur. Bununla birlikte, bu ürüne 
olan talep uzun vadede esnek hale gelebilir; 
Rakipler ortaya çıkabilir veya ürün daha az 
arzulanabilir. 
 
Fiyat yönetimi, gelir yönetimi için kritik 
öneme sahiptir.  

Tek oranlı fiyatlandırma 
Bir geçiş tüm geçici müşteriler için 
kullanılabilir. 

Maliyet esaslı fiyatlama 
Bu, fiyatları ayarlamada en geleneksel 
yöntemdir. Bu yöntem artık yaygın 
olarak kullanılmamaktadır, ancak 
kullanan işletmeler yıl sonu bilançolarına 
baktıklarında hüsrana uğrayacaklardır. 

 
Talep tabanlı fiyatlandırma 
Adından da anlaşılacağı gibi, bu yaklaşım 
talep seviyelerine cevap vermek için 
tasarlanmıştır.Talep tabanlı fiyatlandırma, 
müşterilerin fiyat esnekliğine bakar. Düşük 
talep dönemlerinde indirimli fiyatlar açıktır. 
Yüksek talep dönemlerinde, indirimli fiyatlar 
büyük ölçüde kapalıdır.Gelir yönetiminde, 
talep temelli bir kombinasyonun 
kullanılması yaygındır.

 
Yukarıdaki bu tabloya bakıldığında 60% 
dolulukla optimum satış fiyatlarıyla maximum 
gelirler elde edilebilir. Tabi otel genel 
giderleride fiyatlarda etken olacaktır. Her 
işletme aynı değerlere sahip olamaz. Yani 
maximum satış fiyatları talep dengesinde 
değilse kazandırmayacağı gibi, minimum satış 
fiyatlarıda oteli doluluklarını arttırsa dahi 
kazandırmayacaktır. 

Oda envanteri 150       

Otel dolulukları % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Doluluklara göre 
fiyatlandırma 450,00 ₺ 400,00 ₺ 350,00 ₺ 300,00 ₺ 250,00 ₺ 200,00 ₺ 150,00 ₺
Denklem 20.250,00 ₺ 24.000,00 ₺ 26.250,00 ₺ 27.000,00 ₺ 26.250,00 ₺ 24.000,00 ₺ 20.250,00 ₺
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Türkiye’nin saðlýk turizmi için avanta-
jlý bir konumda olduðunu vurgulayan 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfeder-
asyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi 
Palandöken, “Saðlýk turizmi yýlýn her 
ayýnda ziyaret ve tedaviler nedeniyle 
tercih ediliyor. Bu da ülkemizde yazýn 
normal turistin býraktýðý dövizden 
daha fazla döviz getiriyor. 2 bine yakýn 
termal kaynaða sahip ülkemiz için bu 
çok büyük bir avantaj. Ayný zamanda 
coðrafi konum olarak da 4 saatlik uçuþ 
mesafesinde 1 milyar insana, 57 ülkeye 
hitap ediyoruz. Ülkemiz saðlýkta Avru-
pa’ya göre yüzde 60’lara kadar daha 
uygun fiyatlarda hizmet veriyor. 

Hizmet kalitesi ve donanýmýyla dünya 
üzerinde çok iyi seviyelerdeyiz. Bu avan-
tajý ise daha çok reklam ve tanýtýmla 
bilinilirliðimizi artýrmak adýna kullan-
malýyýz. Saðlýk turizminde geçtiðimiz 
yýl 7 milyar dolar gelir elde edildi. 30 
milyar dolar hedefine ulaþmak için ise 
çaðýmýzýn da gerekliliði olan tanýtýmlara 
daha çok önem vermeliyiz.Tatil turizmi 
için gelen turist 700 dolar harcarken 
saðlýk turizmi için gelen turist 10 bin 
dolar harcýyor. Otel, seyahat ve kiþisel 
alýþveriþi de hesaba kattýðýmýzda bu 20 
bin dolara çýkýyor. “ dedi.

Palandöken, geçtiðimiz yýl gelen 32 
milyon turistin 765 bininin saðlýk turiz-
minden faydalandýðýný kaydetti.

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ev 
sahipliðinde, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý himayelerinde, ÝZFAÞ 
ve TÜRSAB tarafýndan 6-8 Aralýk 
2018 tarihlerinde düzenlenen  12. 
Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar 
ve Kongresi tüm dünyadan sektör 
temsilcilerini bir araya getirirken, 
konaklama tesislerine de sektörden 
profesyonellerle buluþma imkaný 
verdiyor. 

Travel Turkey Ýzmir’de ttitech 
Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü 
içerisinde kurulacak dev sahnede, 
2018 pazar sonuçlarý, 2019 turizm 
trendleri ve en son teknolojik geliþmelerin 
yaný sýra; “Dijital Dönüþüm ve Pazarlama”, 
“Online Seyahat Acenteleri ve Farklý Pazarlara 
Açýlmak”, “Meta-arama Platformlarý ve Direkt 
Satýþ Kanallarý”, “Havayollarýnda Diji-
talleþme”, “Akýllý Þehirler”, “Saðlýk Turizmi”, 
“Ýçerik, Sosyal Medya ve Ýtibar Yönetimi”, 
“Otel, Acente ve Kanal Yönetimi”, “Entegre 
Ön Büro ve Çaðrý Merkezi Uygulamalarý”, 
“Online Ödeme Sistemleri”, “Turizmde Yapay 
Zeka, 3D ve Hologram Teknolojileri” ve “Gelir 

Yönetimi ile Karlýlýðý Artýrmak” gibi konular 
ele alýnýyor.

Açýlýþ konuþmalarýný TÜRSAB Baþkaný Firuz 
Baðlýkaya ve Saðlýk ve Turizm Eski Bakaný ve 
HotelRunner Danýþma Kurulu Üyesi Bülent 
Akarcalý’nýn yapacaklarý etkinlikte konuþmacý 
olarak yer alan isimlerden bazýlarý ise þöyle:

Tatilbudur.com Genel Müdür Yardýmcýsý 
Mustafa Kemal Çubuk, Otelz.com Kurucu 

ve CEO’su Bertan Aner, Neredekal.
com Kurucu ve Genel Müdürü Özkan 
Hacýoðlu, Wirecard Türkiye Genel 
Müdürü Dündar Özdemir, Google 
Turizm Sektör Yöneticisi Ömer Þakar, 
Anemon Otelleri Ýcra Kurulu Üyesi 
Nesligül Akçura, Birleþik Krallýk Uluslar-
arasý Ticaret Departmaný Türkiye Ýç 
Yatýrýmlar Direktörü Zeynep Öztekbaþ, 
Adnan Menderes Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Abdul-
lah Tanrýsevdi, NEOM Akýllý Þehirler 
Direktörü Manuel Sanroma Lucia, 
Odamax.com Ýþ Geliþtirme Yöneticisi 
Erhan Atam, Jolly Tours Ticari Direktörü 
Yunus Heyal, Roomiroom Proje Direk-

törü Omid Danaei, Musion Kurucu ve CEO’su 
Murat Günenç, KOD Yazýlým (Sedna) Marmara 
Bölge Müdürü Arda Erdal, IATI Müþteri Ýliþkil-
eri Yöneticisi Gaye Dahiroðlu, Curaite Kurucu 
ve CEO’su Ferda Kertmelioðlu, Havayolu 101 
Kurucusu Abdullah Nergiz, IDA Consulting 
Genel Müdürü Uðursal Uður, Hotech CTO’su 
Hamdullah Turgut, Instagram Fenomeni Meh-
met Kýrali, HotelRunner Ýþ Ortaklarý Baþarý 
Direktörü Rýza Kaynak, HotelRunner Kurucu 
Ortaklarý Ali Beklen ve Arden Agopyan.

Turistler tedavi için 10 bin,  
gezmek için 700 dolar harcIyor
Saðlýk turizminde Türkiye’nin hedeflerine ulaþmasý için reklam ve tanýtýmlarla 
desteklenmesi gerektiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, “Ülke-
miz saðlýk turizminde coðrafi konum, fiyatlar ve donaným olarak çok avantajlý bir du-
rumda. Bu avantajýn reklam ve tanýtýmlarla daha çok desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Turizm sektörünün liderleri Ýzmir’de 
12. Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuar ve Kongresi kapsamýnda, TÜRSAB, ÝZFAÞ ve HotelRunner ortak-
lýðýyla düzenlenen “ttitech Stage by HotelRunner Theater” etkinliðinde ana tema dijital dönüþüm oluyor.



SİPARİŞ VERMEK ARTIK 
ÇOK DAHA KOLAY VE HIZLI!

GASTRO

ARTIK ONLINE SİPARİŞ
HİZMETİNİZDE!

metrogastroservis.com

Detaylı bilgi için:

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

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

Günün her saatinde sipariş verebilirsiniz.

Geçmiş siparişlerinize anında 
ulaşabilir, sonraki siparişlerinizi kolayca 
oluşturabilirsiniz.

Metro Gastro Servis’in tüm ürün listesini 
görebilirsiniz.

Kolay ara yüz ile siparişinizi hızlıca 
oluşturabilirsiniz.

Sipariş durumunuzu anlık takip edebilirsiniz.

İstediğiniz ürünü listeden anında 
arayabilirsiniz.

Sistemi nasıl 
kullanacağınızı anlatan 
videomuza QR kodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.


