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KATİD’den Muhteşem Gala!

Kuveytli internet fenomenleri ve acente temsilcileri

Kuveyt-Trabzon direkt uçak 
seferlerinin baþlamasýnýn 
ardýndan Doðu Karadeniz 
bölgesinde yeni destinasyonlar 
arayan Arap turistler gözünü 
Gümüþhane’ye çevirdi. 
12’de

Gümüşhane’yi gezdi

Kırgızistan’a Devretti
Kastamonu, Türk Dünyasý Kültür Baþkentliði Unvanýný

Toplantý sonrasýnda Kastamonu, 
Türk Dünyasý Kültür Baþkentliði    

 unvanýný Kýrgýzistan’ýn Oþ 
þehrine devretti. 13’te

Asgari 
ücret artýþý 

maliyetleri en 
az yüzde 25 
artýracak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baþkaný 
Osman Ayýk, asgari ücretin 2 bin 20 TL olmasýnýn 
turizmde personel maliyetlerinin minimum yüzde 
25 artmasýna neden olacaðýný söyledi. 2’de

QM AWARDS 2018 ÖDÜLLERi 
SAHiPLERiNi BULDU

NORTH POÝNT 
SAMSUN’a 
Türkiye’nin En Ýyi 
Karadeniz  Bölgesi 
Þehir Oteli Ödülü 
verildi. 2’de

Karadeniz Turizm Zirvesi 
Samsun’da Toplandı

Karadeniz Turizmi 

2019’dan Umutlu

KATİD (Karadeniz Turistik 
İşletmeciler Derneği) her 
sene yaptığı yıl sonu bölge 
turizminin değerlendirme 
toplantısını ve akşamında 
geleneksel yılsonu galasını 
Karadeniz bölgesi otelcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirdi. 3’te

TÜRSAB’dan kaçak turlar uyarısı

TÜRSAB Samsun, Orta Karadeniz BTK Baþkaný Yýlmaz Uzunlar 
ve yönetim Kurulu üyeleri Bölgelerindeki illeri ziyaret ederek 
kaçak turlarla ilgili uyarýlarda bulunmaya ve Bölge illerinde 
turizmin geliþtirilmesi için çalýþmalara devam ediyor.5’te

“TOKAT İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

Tokat’ta “Birlikte Varız” sloganıyla hayata geçen 
TOSKAP (Tokat Sivil Kalkınma Platformu)  bilgilendirme 
toplantısıyla kamuoyuna ve ziyaretçilere tanıtıldı. 15’te

OSMED KARADENİZ KURULDU

Genel Mesleki Eğitim ve kişisel eğitimlerle Türkiye 
Turizm konaklama sektörüne  hizmet veren Eğitim 
derneği OSMED Karadeniz Bölgesi’nde de kuruldu.3’te

DOKA Bölgesindeki illerin (Artvin, Giresun, 
Gümüşhane, Rize, Ordu, Trabzon) İl Kültür ve 

Turizm Müdürleri, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(DOKA) koordinasyonunda bir araya geldi. 6’da

Bölge Turizminin Yol Haritası Belirlendi

Rize’de “Pepeçura Festivali” düzenlendi

Rize’de, yöre mutfaðýnýn önemli tatlýlarýndan olan 
“pepeçura” adýna festival organize edildi. 12’de

Ordu Belediyesi “TERS EV” ile 
turizm potansiyelini artýracak

Ordu Büyükþehir 
Belediyesi, Altýnordu 
ilçesinde 150 m2 

alana kurulan “Ters 
Ev Projesi” ile turizm 

potansiyelini arttýrmayý 
hedefliyor. 10’da

Sinoplular en iyi tuzlu 
balık için yarıştı

Türkiye’nin 
önemli 
balýkçýlýk 
merkezlerinden 
Sinop’ta, “En 
iyi lakerdayý 
ben yaparým” 
yarýþmasý 
düzenlendi. 
11’de

“Samsun EV’leniyoruz Fuarı” 
2019” kapılarını 3. kez açacak
Samsun EV’leniyoruz 2019, 3.Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, 
Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Zücaciye, Gelinlik, Damatlık, 
Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, 
Ev Elektroniği Fuarı, 31 Ocak-3 Şubat 2018 tarihlerinde TÜYAP 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 4’te

KATÝD ( Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði) 5. Yýl deðer-
lendirme toplantýsýný Samsun Nort Point Otel’de yaptý. 8-9’da

Turizm deðerlendirme 
toplantýsý düzenlendi

Trabzon

Trabzon’da turizmle ilgili kurumlarýn temsilcileri Tur-
izm Deðerlendirme Toplantýsý’nda bir araya geldi, yeni 
sezon öncesinde görüþ alýþveriþinde bulundu.6’da



Dönemsel  (Extra) ve Tam  
zamanlı personel talebi 
artışlarının sebepleri size 
göre nelerdir?
Uzun yıllar Avrupa’da yaygın 
olan bu çalışma tarzı,Türki-
ye’de de İstanbul, Akdeniz ve 
Ege bölgelerimizde olmak üzere 
yoğun şekilde talep görmektedir.  

İşverenler, işletmesinde eksik 
kalan personel ihtiyacını, kısa 
süreli ancak;sorumluluğu olan, 
iş disiplinine sahip, tecrübeli 
eğitmenler tarafından eğitilen 
profesyonel personellerin temini 
konusunda bölgede hakim du-
rumda bulunan Rax ajans ailesin-
den destek alabilmektedirler.

Yoğun talep gören 
Dönemsel (Extra) ve Tam 
zamanlı personeli nasıl 
temin ediyorsunuz, 
bunun için nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Çalışma arkadaşlarımızın 
geneli Rax ajans bünyesinde 
çalışan personelimizdir.Belirli 
zamanlarda destek aldığımız 
ekip arkadaşlarımızın Bir kısmı 
halihazırda diğer bölge otel ve 
restaurantların çalışanları ile 
bir kısmı ise turizm otelcilik 
okullarında öğrenci olan ekip 
arkadaşlarımızdır. 
Öncelikle ekip arkadaşlarımızın 
tecrübeli olmasına azami özen 
gösteriyoruz. Tecrübesi olsa da-
hi;Rax ajan bünyesinde ki tecrübeli 
eğitmenlerinden mesleki eğitim, iş 
sağlığı güvenliği eğitimi gibi temel 

eğitimler sağlamaktayız.

Rax Ajans olarak hangi 
illerde faaliyet 
gösteriyorsunuz?
Rax ajans olarak Samsun merkez 
olmak üzere talepler doğrulusun-
da Karadeniz bölgesinde bulunan 
18 İlde dönemsel ve tam zamanlı 
personel desteği verebilmekteyiz.
Şu anda Samsun merkez ile Sin-
op, Amasya, Tokat, Ordu, Tra-
bzon illerinde belirli zamanlarda 
hizmet vermeye devam etmektey-
iz. 2019 yılı için ön görüşmeler 
sağlanmış olup çalışmalarımız 
sürmektedir.

Dönemsel  (Extra) ve Tam 
zamanlı personel maliyetinin 
fazla olduğunu düşünenler 

var bu konudaki düşünceler-
iniz nelerdir.
İşveren için öncelik, maliyet ve 
kaliteli hizmettir.   Bölge turizmi-
nin sezonu sadece belirli zaman-
larda yükseliştedir. Normalde 
her gün aynı yoğunluk olmadığı 
gibi değişken misafir yoğunluğu 
için, personeli işe alıp daha sonra 
bordrolama ve kalifiye personel 
konusunda işletmeler zorluk 
çekmektedirler. Mali yönden 
işletmeler minimum %20 ile 
% 35 e kadar karlı olmaktadır.  
Norm kadrosu 5 kişi olan işletme 
haftada 3 gün yoğunluk olduğu 
durumda 10 kişi çalıştırması 
gerekmektedir. Rax ajans tamda 
bu durumda devreye girerek 
işletmeye ekonomik ve  hızlı per-
sonel temin etmektedir. Detaylı 
maliyet hesaplarında avantajın ne 
kadar yüksek olduğu fark edilecektir. 
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Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vur-
gulamak amacýyla  POYD’un (Profesyonel Otel Yönet-
icileri Derneði) Resmi Yayýný GM Turizm ve Yönetim 
Dergisi tarafýndan 2010 yýlýnda baþlatýlan Quality 
Management 2018 Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yýl 
ki iki aþamalý oylama anketine katýlan  toplam 99 bin 
93 ziyaretçi kazananları belirledi. NORTH POÝNT 
SAMSUN Türkiye’nin En Ýyi Karadeniz  Bölgesi Þehir 
Oteli seçildi.

SAMSUN’DAN SHERATON, ANEMON NORT POÝNT, 
TRABZON’DAN DEDEMAN , DOUBLE TREE HÝLTON, 
RÝZE’DEN BABÝLON HOTEL FÝNALE KALDI
 “Türk Turizminin enleri” nin seçildiði  ödül anketinde 
bu sene Sheraton Hotel Samsun, Anemon Samsun, 
Dedeman Trabzon, North Point Hotel Samsun, Babi-
lon Hotel Rize, Double Tree Hilton Trabzon otelleri 
finale kaldý.

Yapýlan oylama sonucunda NORTH POÝNT SAM-
SUN Türkiye’nin En Ýyi Karadeniz  Bölgesi Þehir Oteli 
Ödülü’ne layýk görüldü . 

GM Turizm ve Yönetim Dergisi’nin, iki aþamalý oyla-
ma sistemiyle oluþturduðu, 14 Dalda 56 farklý kate-
goride turizmin en iyilerinin seçildiði QM AWARDS 
2018 Ödülleri ,  13 Aralýk 2018 tarihinde Titanic De-
luxe Golf Belek’te düzenlenen ihtiþamlý ödül töreniyle  
sahiplerine takdim edildi.  Türkiye’nin En Ýyi Kara-

deniz  Bölgesi Þehir Oteli Ödülünü NORTH POÝNT 
Oteller Genel Müdürü ve KATÝD ( Karadeniz Turizm 
Ýþletmeleri Derneði) Baþkaný Murat Toktaþ aldý. 

Görkemli bir törenle sahiplerini bulan Gala Gecesi’nde 
gerçekleþen QM Ödül törenine, T.C. Dýþiþleri Bakaný  
Mevlüt Çavuþoðlu ve T.C Kültür ve Turizm Bakaný 
Sn. Mehmet Ersoy ve  ödülünü almak üzere TÜRSAB 
Baþkaný  Firuz Baðlýkaya’ da  katýldý. Geceye,  Antalya 
Bürokrasi ve iþ dünyasýnýn önde gelen isimleri, Turizm 
Sivil Toplum Örgüt Baþkanlarý, Turizm Yatýrýmcýlarý, 
Türkiye’nin dört bir yanýnda gelen  turizm pro-
fesyonelleri  büyük ilgi gösterdi.

TÜROFED Baþkaný Osman Ayýk, 
Turizmdays.com’a yaptýðý açýklam-
ada, asgari ücretin artmasýný9n 
çalýþan adýna olumlu bir geliþme 
olduðunu ama zor durumda olan 
turizm sektöründe personel mali-
yetlerinin en az yüzde 25 daha da 
artmasýna neden olacaðýný belirtti.

Ayýk, ‘’Oteller 2019 fiyatlarýný önceden 
belirledi. Yüzde 25’i aþacak olan mali-
yet artýþý oteller tarafýndan müþteriye 
yansýtýlamayacak. Bu artýþý öngörüp 
2019 yýlý bütçelerine koyan iþletmeler 
bundan daha az zararlý çýkacaklar. 
Ancak öngörmeyen tesisler bütçelerini 
yeniden revize edecekler’’ dedi.

Asgari ücret 
artýþý maliyetleri 
en az yüzde 25 

artýracak
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Baþkaný Osman 
Ayýk, asgari ücretin 2 bin 
20 TL olmasýnýn turizmde 
personel maliyetlerinin 

minimum yüzde 25 artmasýna 
neden olacaðýný söyledi.

QM AWARDS 2018 ÖDÜLLERi 
SAHiPLERiNi BULDU
NORTH POÝNT SAMSUN’a Türkiye’nin En Ýyi Karadeniz  Bölgesi Þehir Oteli Ödülü verildi

Turizm sektöründe Dönemsel ve tam zamanlı personel sistemi
Turizm sektöründeki işletmelerde büyük maliyet yaratan personel ihtiyacı için çözüm üreten Rax Ajans’ın sahibi Samet Temiz, sektörde dönemsel ve tam zamanlı personel sistemini anlattı.

Samet TEMİZ
Rax Ajans 
Sahibi

Medya takibinin 
öncü kurumu 
Ajans Press, 
Türkiye’ye en 
çok hangi Avrupa 
ülkelerinden turist 
geldiğine yönelik 
bilgileri derledi. 
Ajans Press’in 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerinden 
ve medya 
yansımalarından 
derlediği bilgilere göre,  Türkiye’ye 
geçen yıl en çok  turistin Rusya’dan 
geldiği görüldü. 
Böylelikle, Rusya’dan 4 milyon 
715 bin 438 kişinin ülkemize giriş 
yaptığı saptandı. Rusya’dan sonra ise 
en çok turist Almanya’dan gelirken, 

3 milyon 584 bin 653 kişi olduğu 
belirlendi. Geçen yıl ülkemize 1 
milyondan fazla turist yollayan diğer 
ülkeler ise; Gürcistan, Bulgaristan, 
Birleşik Krallık ve Ukrayna olarak 
kayıtlara geçti. Buna karşın ülkem-
ize en az turistin 2 bin 455 kişi ile 
İzlanda’dan gelmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE’YE EN FAZLA 
TURİST RUSYA’DAN GELDİ
Türkiye’nin en çok hangi Avrupa ülkelerinden misafir ağırladığı 
belli olurken, geçen yıl en çok turistin Rusya’dan geldiği görüldü.

Samet 
Temiz 
soru-
larımızı 
cevap-
nadırdı
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Paniğe 
Gerek Yok

Murat TOKTAŞ
KATİD Başkanı

HABER

Son aylardaki yaşanan ciddi daralmaya 
karşılık geçen yılı otelciler olarak diğer 
yıllar seviyesinde kapatırken otellerdeki 
ekim, kasım, aralık aylarındaki ciddi 
düşüklük yeni yıla tedirgin girmemize 
neden oluyor.

Bölgemizin birçok ili 2,5 ay gibi kısa 
süre turist hareketi yaşarken geri kalan 
aylarda ekonomik hareketlilikten pay 
almaktadır. 

Durum böyle olunca son dönemlerde 
yaşanan döviz artışı, enflasyonun ve 
faizlerin artması şirketleri zora sokarken 
şehirlerdeki toplantı, firma ziyareti, eği-
tim, bayi toplantıları ve satış çalışmaları 
gibi birçok faaliyetlerinde yavaşlamasına 
neden oldu. Bir de buna uzun zamandır 
bölgemizde ki otel fazlalığı da eklenince 
yılın son 3 ayını otellerimiz oldukça 
sıkıntılı geçirdi.

Mart sonu yapılacak seçimler ve 
yukarıda bahsettiğim nedenlerle 2019 
yılının ilk yarısını biraz sakin geçireceğiz 
gibi görünüyor.

Bu nedenle yaşanacak sıkıntılardan 
dolayı paniğe kapılıp fiyatları geri çekmek 
en yapılmaması gereken harekettir. Kar 
marjlarının azaldığı birde üstüne %22 
gibi enflasyon olduğu dönemde böyle 
yapılacak bir hareket hem tesisi hem de 
diğer tesisleri sıkıntıya sokacaktır.

Tüm Bölge Bir arada 
KATİD in kurulduğu yıldan itibaren 
her sene Aralık ayında yaptığı yıl sonu 
değerlendirme toplantısı ve gecesinde 
eşli gala programın 5. sini 12 ilden gelen 
45 yatırımcı, otel genel müdürü ark-
adaşlarımız ve aileleri ile gerçekleştirdik.

Otelciler olarak her yıl heyecanla 
beklediğimiz uzak illerden gelen meslek-
taşlarımızın bir birleri ile hasret giderdiği 
bu ortam aynı zamanda ne kadar büyük 
bir aile olduğumuzu, rakip değil dost 
olduğumuzu göstermesi açısından da çok 
önemli. Böylesi güzel birliktelikte ancak 
masasında farklı ajandası ve şahsi men-
faati olmayan bu güzel insanlarla olurdu.  

Ayrıca bizim bu özel gecemize katılan 
tüm meslektaşlarımıza, bizlerle birlikte 
olmak isteyen ve katılımcılara hediyeler-
ini sunan firmalarımıza da çok teşekkür 
ederim.

Karadeniz Bölgesinde ki 12 
ilden(Kastamonu, Karabük, Bolu, Ço-
rum, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu 
Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane)  
45’in üzerinde yatırımcı ve yönetici 
Samsun North Point Otel’de düzen-
lenen ve bu yıl 5.si gerçekleştirilenyıl-
sonu değerlendirme toplantısında bir 
araya geldi.  

2018 yılı Karadeniz Bölgesi turizm 
faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 
görüşüldüğü toplantıda konuşan 
KATİD Başkanı Murat Toktaş, 
“KATİD olarak 5. Yılımızı kut-
larken geleneksel hale getirdiğimiz 
yıl sonudeğerlendirme toplantısı ve 
5. Yıl galası için bir araya geldik. 
KATİD olarak Bölgemizdeki sek-
törel gelişmeler ve değerlendirm-
eler yapmak, sorunları belirlemek, 
ilgili makamlara iletmek ve çözüm 
yollarını birlikte aramak için hep bir-
likte hareket ediyoruz. 2018 yılı son 
çeyreğindeki düşüşe rağmen geçen yıl 
seviyelerinde yılı kapatıyoruz.

2019 yılında daha verimli ve etkin 
bir sezon geçirmek için neler yapa-
bileceğimizi, beklentilerimizi ve bu 
beklentilerimizi hayata geçirecek 
önerileri dinlemek ve bir faaliyet 
raporu haline getirerek hayata 
geçirmek için bir aradayız.”dedi.

KATİD adına aylık olarak yayın-
lanan “Karadeniz Turizm Bülteni”  
adlı bir gazete, web sitesi ve e gazete ile ilgili 
bilgi veren KATİD Başkan yardımcısı Ali 
Şahin de “Basılı ve sosyal gazetelerimiz ile 
sesimizi daha iyi duyurmak, bölgemizdeki 
sektörel her türlü faaliyeti gelişmeleri duyur-

mak, sorunlarayer vermek ve iller arasında-
ki iletişimigeliştirmeyi planlıyoruz. ” diye 
konuştu.

Murat Toktaş’ın konuşmasının ardından 
diğer illerden gelen temsilciler ve işletme sa-
hipleri ve yöneticiler bölgesel ve il sorunlarını 

ve yapılabilecek çalışmaları dile getirdiler.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantı sonun-
da Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali 
Ayvazoğlu, Trabzon’un turizm rakamları ve 
göreve geldikten sonra yapılan çalışmalar ve 
gelecek dönem ile ilgili çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Ali Ayvazoğlu’nun ardından Kastamonu Tem-
silcisi Cem Dilimel Kastamonu’nun 2018 
Kültür Başkenti ilan edilmesi ve bu amaçla 
düzenlenen etkinlikle ilgili bir sunum yaptı. 

Sunumların ardından toplu fotoğraf çektirildi 
ve Gala gecesi eğlencesi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy Turizm Geliþtirme 
Fonu ile  ilgili soruyu þöyle cevapladý: “ Bizim otelcilerden 
fon için düþündüðümüz yüzde 1’lik bir katký. Acentalardan 
da binde 1 düþünülüyor. Havayollarýndan da düþünülüyor. 
Baktýðýmýzda Turizm Geliþtirme Fonu’nun yönetim kurulu 
11 kiþiden oluþuyor. Biz 30 milyon dolar aktarýyoruz fona. 
Hedef koyuyoruz, kiþi baþý turizm gelirlerimizi yüzde 50 
arttýrmayý planlýyoruz 2023 sonuna kadar.

 ‘Yüzde 1 çok’ diyen arkadaþlara gelelim. Yüzde 1 tanýtým bile 
yapmýyorlar. Bu kendisini baþkasýnýn küfesinde taþýtmaktýr. 
Kendi bireysel tanýtýmýný yapmadýðý için ilk fiyat kýranlar 
bunlar oluyor. Diðer aþamada rüþvet vermek var. Bizim sek-
tör kolaya alýþmýþ. Tur operatörlerinin komisyonlarýný iki üç 
katýna çýkarýyor. Yüzme bilmeyen bu arkadaþlar yüzme bilen-
leri de aþaðýya çekiyor. Bütün sektöre zarar veriyorlar. Yüzde 
1’in hesabýný yaparak yüzde 50 artýþlar hedefleyemezsin.”

Samsun’da Karadeniz 
Bölgesi Turizm Zirvesi

KATİD (Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği) her sene yaptığı yıl sonu bölge turizminin değerlendirme to-
plantısını ve akşamında geleneksel yılsonu galasını Karadeniz bölgesi otelcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Turizm Fonu’na Otellerden yüzde 1, acentalardan binde 1
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy, yasal hazýrlýklarý süren Turizm Geliþtirme Fonu’yla ilgili yeni açýklamalar yaptý.

Turizm fonu 

nereye 

harcanacak?

2011 yılında kurulan  OSMED, (Türkiye otel 
satın alma müdürleri eğitim derneği) Türkiye 
Turizm konaklama sektöründe; Öncelikle satın 
alma müdürlerine, bunun yanı sıra tüm de-
partmanlara da Genel Mesleki Eğitim ve kişisel 
eğitimler veriyor.

2011 yılında ANTALYA 
Merkezli kurulan  Muğla, 
Bodrum, Kuşadası, İstanbul 
Marmara Bölgesi, Ankara, 
Afyon, Konya, Nevşehir 
Bölgesi’nin ardından 19 Ekim 
2018’de  Trabzon’da  Kara-
deniz Bölgesi olarak kuru-
luşunu tamamladı. 

OSMED Karadeniz Başkanı 
Tayfun Eğrioğlu “Trabzon’da 

da satın alma noktasında birçok firma ve şirketin 
bölgede olmayışı yada bölgeye verilen fiyatların 
maximum değerlerde olduğunu düşündüğümüz 
için OSMED Karadeniz’i kurmak için  OSMED 
derneği başkanı Murat Arıncı’yıTrabzon’a davet 
ettik. 20 ye yakın işletme müdür ve satın alma 

sorumluları arkadaşımızla OSMED Karadeniz’i 
kurduk. Daha 2 ay olmasına rağmen olumlu 
sonuçlar almaya başladık. “dedi.

OSMED Turizm Danışmanı Tuncay KARAKAŞ 
ise “2019 yılı içerisinde, bölgelerden ve işletm-

elerden de destek alarak yak-
laşık 1500 kişilik konaklama ve 
eğitim toplantısını TRABZON 
da gerçekleştireceğiz. Bu organi-
zasyonda yaklaşık 50 ye yakın 
firma katılımı, başta Karaden-
iz bölgesi turizm işletmeleri 
yöneticileri ve sorumluları olmak 
üzere çevre illerden de maximum 
katılım sağlayarak Karaden-
iz’de büyük bir organizasyon ve 
devamını yaratacak bir atmosfer 
sağlayacağız.” Diye konuştu.

OSMED KARADENİZ KURULDU

Genel 
Mesleki Eğitim ve 

kişisel eğitimlerle Türkiye Turizm 
konaklama sektörüne  hizmet veren 

Eğitim derneği OSMED Karadeniz 
Bölgesi’nde de kuruldu.



Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı çalışmalarını 
tamamlayan Çarşamba Belediyesi, Yeşilır-
mak Nehir Gezi Parkuru projesini hayata 
geçirdi. Doğal Yaşam Parkı ile şehir merkez-
ini birbirine bağlayan bölgede yapılan yatak 
düzenlemesi uygulaması ile nehir içerisinde 
oluşan yapay setlerle su tutularak Yeşilır-
mak’ta gezi parkuru oluşturuldu.  
Yeşilırmak’ta nehir ulaşımını 60 – 70 yıl 
sonra tekrar başlattıklarını söyleyen Beledi-
ye Başkanı Dündar, Biz göreve başlamadan 
önce Yeşilırmak’tan kopuk bir hayat yaşayan 
hemşehrilerimiz, bugün Yeşilırmak’ta gezi 
teknesi ile geziyor. Adapark - Yeşilırmak 
Doğal Yaşam Parkı arasında saat başı düzen-
lenen turlarla halkımız Yeşilırmak’ın keyfini 
yaşayacak. Ayrıca Beylik Merkezi Ordu 
Köyü’ndeki tarihi ahşap camii ve Ordu Kalesi 

restorasyon çalışmaları tamamlandığında 
gezi teknemiz ile 15 Km’lik alanı kapsayan 
bu bölgeyi Tarih-Kültür ve Doğa Güzergahı 
haline getireceğiz. Hep birlikte bu güzelliklere 
sahip çıkacağız ve gelecek nesillere taşıya-
cağız. İlçemize hayırlı olsun.” diye konuştu. 

Atakum Belediyesine tahsisli 17 bin dönümlük, 
Samsun’un þehir merkezine en yakýn, en büyük or-
maný içerisinde, önemli doða turizmi merkezlerin-
den birini daha þehre kazandýrdýklarýný söyleyen 
Baþkan Taþçý, “Samsun’a turist çekecek ve turizm 
potansiyelini güçlendirecek önemli bir tesisi daha, 
Atakum Belediyesi imzasýyla þehrimize kazan-
dýrýyoruz” ifadelerini kullandý.

ÞEHRE TURÝST ÇEKECEK
Atakum Belediyesi Yayla Konaklama Tesisleri 
inþaat çalýþmalarýnýn hýzlý bir þekilde inþa edildiðini 
ifade eden Atakum Belediye Baþkaný Ýshak Taþçý, 
“Samsun’un þehir merkezine en yakýn, yürüme me-
safesindeki en büyük ormanýnda, ailesiyle birlikte 
doðayla iç içe vakit geçirmek isteyen hemþerilerimiz 
için, doðal ahþaptan inþa edilen, 10 bungalov, rese-
psiyon binasý, kafeterya, yürüyüþ yollarý ve çocuk 

oyun gruplarýyla, 17 hektarlýk önemli bir yaþam 
alanýný vatandaþlarýmýzýn kullanýmýna sunacaðýz. 
Yayla Konaklama Tesislerimiz, þehre turist çeken 
ve turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir 
doðal yaþam alaný olacak” dedi.

Evliliğe Dair Her Şey Samsun EV’ 
leniyoruz Fuarı’nda

Bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan 
Fuarda, evlilik hazırlığında olan 
çiftlerin ihtiyaç duydukları tüm 
ürün ve hizmetler bir arada bulu-
nacak. Fuarda evlenecek çiftlerin, 
aylarca süren evlilik hazırlığı 
süresini kısaltmayı ve kendi 

ekonomilerine uygun ürün ve 
hizmetleri kolayca bulabilmeleri  
hedefleniyor.

TÜYAP Samsun 3. EV’ leniy-
oruz Fuarı 2019 evlilik modası-
na yakından mercek tutacak. 
Defileler ve organizasyonlarla 
adeta bir festivale dönüşecek. 
Fuar süresince pek çok etkin-
lik düzenlenecek olup; Abiye 
Defilesi, Kına Gecesi Ritüeli, 
Orkestra, Dans ve Sahne Per-
formansları, Gelinlik Defileleri, 
Saç ve Makyaj Şovları, Düğün 
Fotoğrafı Sunumu gibi aktivitel-
erle ziyaretçiler eğlenceli anlar 
yaşayacak.

Girişin ücretsiz olduğu 3. Ev’leni-
yoruz Fuarı,  31 Ocak-2 Şubat 
tarihleri arasında 10.00- 20.00, 3 
Şubat günü ise 10.00-19.00 saat-
leri arasında ziyaret edilebilecek. 

Fuar hakkında daha detaylı bilgi 
için www.samsunevleniyoruz-
fuari.com adresini ziyaret edebil-
irsiniz.
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MÖ 10 bin ile 60 bin yılları arasındaki tarihe 
sahip olan Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi 
Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisinin 
eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerine hayran 
kalan yerli yabancı turizm acente yetkilileri 
tur programlarına Tekkeköy Mağaralarını da 
ekledi. 
Turizm Acente Temsilcilerinden Arkeoloji 
Vadisine Tam Not

 Emily Organizasyon Murti’s Tours 
Travelshop Turkey grubu tarafından 
üç ayda bir yurt dışı seyahat acentel-
erinden rezervasyon müdürlerinin de 
yer aldığı Türkiye’de turizm pazarla-
ması kapsamında tanıtım bölgelerinde 

yer alan Tekkeköy Arkeoloji Vadisini de ziyaret 
ettiler. Ziyarette ayrıca Hindistan, Fransa, 
İtalya, Amerika, Kenya, Malezya, Kuveyt ve 
Ürdün’den gelen turizm seyahat acente yetkil-
ileri de katıldı. Tekkeköy Belediyesi Arkeoloji 
Vadisinin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran 
kalan acente yetkilileri bu güzel eşsiz güzel-
likleri herkesin gezip görmesi  için turlarına 
bölgeyi dahil edeceklerini ifade ettiler. 

“Samsun EV’leniyoruz Fuarı 
2019” kapılarını 3. kez açacak
TÜYAP tarafından, T.C. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye-
si, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOS-
GEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun EV’leniyoruz 2019, 
3.Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, 
Zücaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organi-
zasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı, 31 Ocak-3 Şubat 2018 tari-
hlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Atakum’da Doğa 
Turizmi yatırımı

Atakum Belediyesi, hayata geçirdiði Yayla Konaklama Tesisleriyle, Karadeniz Tur-
izminin önemli merkezlerinden birini daha Samsun turizmine kazandýrýyor. 

Turizm Acenteleri Arkeoloji 
Vadisini Tur Kapsamına Aldı

Karadeniz’deki ilk insan yerleşke-
si Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji 
Vadisi yerli yabancı turizm acen-
telerinin tur programlarına girdi.

Yeşilırmak’ta gezi teknesi keyfi
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Hemşehrilerimiz 
70 yıl sonra Yeşilırmak’ta gezi teknesinin keyfini yaşıyor.” dedi.



Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) 
tarafýndan, 2003 yýlýnda kabul 
edilen ve ülkemizin de 2006 
yýlýnda taraf olduðu “Somut Ol-
mayan Kültürel Mirasýn Korun-
masý Sözleþmesi” kapsamýnda; 
Bakanlýðýn talimatý ile yeniden 
oluþturulan Samsun Ýli Somut 
Olmayan Kültürel Miras Tespit 
Kurulu, 2018 yýlý olaðan to-
plantýsýný  Ýl Müdürlüðü’nde 
gerçekleþtirdi.

Samsun Ýli Somut Olmayan 
Kültürel Miras Ýl Envanteri-
ni çýkarmak ve Bakanlýðýmýz 
(Araþtýrma ve Eðitim Genel 
Müdürlüðü) tarafýndan hazýr-
lanan Ulusal Envanterlere veri 
saðlamak amacýyla oluþturulan 
kurulun yaptýðý toplantýya Sam-
sun Ýl Kültür ve Turizm Müdürü 
Adnan Ýpekdal da baþkanlýk etti. 

Toplantýda ayrýca diðer ku-
rul üyeleri Ondokuz Mayýs 
Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatý  Bölüm Baþkaný Prof. Dr. 
Þahin KÖKTÜRK, Araþtýrma 
Görevlileri Hasan KIZILDAÐ 
ve Recep DEMÝR, Ýlkadým 
Halk Eðitim Merkezi ASO 

Müdürü Murat YALÇINKAYA, 
Olgunlaþma Enstitüsünden el 
sanatlarý öðretmenleri Hatice 
MERAL ve Maviye KÖK-
SAL, yerel araþtýrmacý-tarihçi 
Muharrem CEYLAN,  Folklor 
Araþtýrmacýlarý Sermil CANÝK 
ve Müfit Ozan ÖZDEMÝR’de 
hazýr bulundu.

TÜRSAB Samsun, Orta Karadeniz BTK 
Baþkaný Yýlmaz Uzunlar ve Yönetim 
Kurulu üyeleri , Ýlk ziyaretlerini Amasya 
ve Tokat’a gerçekleþtirdi.

Tokat’ta  Ýl Kültür ve Turizm Müdürü  
Adem Çakýr ve Tokat Ýl Milli Eðitim 
Müdürü Murat Küçükali’yi , Amasya’da 
ise ; Amasya Ýl Emniyet Müdürü Fahri 
Bulut, Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürü 
Hüseyin Güneþ, Amasya Üniversitesi 
Genel Sekreteri Hasan Özyurt’u ziyaret 
eden heyet, kaçak turlara dikkat çekerek, 
bunlarýn engellenmesi için destek ve 
yaptýrým istediler. 

Özellikle okullarda düzenlenen belge-
siz turlarýn vahim sonuçlarý olduðunu 
belirten Yýlmaz Uzunlar, “ Bölgemizde ve 
yetki alanýmýza giren illerimizde turizm 
ile ilgili sorunlarýn çözümü ve bölge 
turizminin geliþtirilmesi konusunda 
çalýþmalar yapýyoruz.Tokat ve Amasya’ya 
yaptýðýmýz ziyaretlerde de öncelikle 

kaçak turlar sorununu dile getirdik. 

Yasal olmayan bu turlara engel olun-
masý, belgesiz acenta ve kiþilerin kaçak 
tur faaaliyeti yapmasýna itibar edilme-
mesi ve bildirilmesi,  yetkili makam-

larýn yasa ve yönetmelikleri uygulamasý 
konusunda  gerekli bilgilendirmeleri 
yaptýk. Ziyaret ettiðimizillerdeki turizm 
potansiyeli, geliþtirilmesi, saðlanabilecek 
katkýlar ve tanýtýmlarla ilgili olarak da 
görüþ alýþveriþinde bulunduk.” dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanlýðý himayelerinde 
düzenlenen ‘Travel Turkey Ýzmir’ Tur-
izm Fuar ve Kongresi Türkiye’nin turizm 
alanýndaki en önemli buluþmalarýndan biri. 
Organizasyon,  Türkiye Seyahat Acenta-
larý Birliði-TÜRSAB ve ÝZFAÞ ortaklýðýyla 
12.kez  06-08 Aralýk 2018 tarihleri arasýnda 
Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar 
kompleksi olan Fuarizmir’de gerçekleþtiril-
di. Bu dev organizasyonda Oka’nýn çatýsý 
altýnda Turizmle ilgili STK’lar (Tursab Byk, 
Katid ) ve Büyükþehir Belediyesi gibi kurum 
ve kuruluþlarla birlikte Samsun temsil 
edilmeye çalýþýldý.  

Travel Turkey Ýzmir’ Turizm Fuar ve 
Kongresi ile ilgilþi olarajk konuþan KATÝD 
Baþkaný Murat Toktaþ, “Ýllerin hepsi 
buradaydý. Samsun standýnýn içi boþtu. 
Yeterli ziyaretçi çekemedik. Standýn içerisi 
daha dolu olmalý.Ýzmir fuarýna katýlýyoruz 
ama asýl EMÝTT’e daha iyi hazýrlan-
mamýz lazým. Ýzmir’e gelenlerin tamamý 
daha büyük olan EMÝTT’e geliyor. Sadece 
EMÝTT Fuarýna katýlmak yeterli.
Samsun standý normal hareketliliðinde geçti. 
Stand yeri iyi seçilmiþti.  Ýlk göze çarpan 
yerde Amasya ve Samsun standlarý vardý.  
Kalkýnma Ajansýna teþekkür ediyorum.” dedi.

Samsun Turizmci ve Ýþadam-
larý Derneði (SAMTÝAD) 
Tarafýndan Samsun’un 
tabii güzelliklerinin ön 
plana çýkartýlmasý sureti-
yle farkýndalýk yaratýlmasý 
adýna düzenlenen yarýþmada 
(SAMTÝAD) Baþkaný Mustafa 
Öztürk amaçlarýnýn Samsun 
ve bölge turizmine katký 
saðlamak olduðunu belirter-
ek, “Dört Mevsim Sam-
sun yarýþmasý ile Samsun 
ilimizin doðal güzellikleri ve 
kültürel öðelerini belgeley-

erek tanýnýrlýðýný artýrmak 
istiyoruz.” dedi. 

Fotoðraf yarýþmasýnda  
Birinci  Ozan Yazar’a 2.500 
TL hediye çeki, Ýkinci 
Mahmut Þimþek’e 1.500 
TL hediye çeki,  Üçüncü 
Mustafa Erbaþ’a  1.000 TL 
deðerinde hediye çeki verildi. 
Yarýþmada,  Kudret Üstakil  
American Life Kurucusu 
Sedat Uygun tarafýndan 1 
Yýl Ücretsiz Dil Eðitimi ile 
ödüllendirildi.

SAMTÝAD’ýn 4 Mevsim 
Samsun Resim 

yarýþmasý sonuçlandý
SAMTÝAD ( Samsun Turizm ve Ýþadamlarý Derneði)  ve Lovelet 
Outlet’in iþ birliðinde gerçekleþen ve Lovelet Outlet’in ana 
sponsorluðun ile Dört Mevsim Samsun fotoðraf yarýþmasý finali 
22 Aralýk Cumartesi Saat 19:30’da Serra Otel’de gerçekleþti.

TÜRSAB’dan kaçak turlar uyarısı
TÜRSAB Samsun, Orta Karadeniz BTK Baþkaný Yýlmaz Uzunlar ve yönetim Kuru-
lu üyeleri Bölgelerindeki illeri ziyaret ederek kaçak turlarla ilgili uyarýlarda bulun-
maya ve Bölge illerinde turizmin geliþtirilmesi için çalýþmalara devam ediyor.

Samsun müzelerini 2018’de 
102 bin kiþi ziyaret etti

Samsun Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Ýpekdal 2018 yýlýnýn ilk 11 
ayý itibariyle Samsun’daki müzeleri 101 bin 83’ü yerli, bin 689’u da 
yabancý olmak üzere toplam 102 bin 762 kiþinin ziyaret ettiðini söyledi.

Adnan Ýpekdal, müze ziyaret-
leri ve 2019 yýlý faaliyetleri 
hakkýnda bilgiler verdi. Bele-
diyelerin müzeleriyle birlikte 
Samsun’un tam bir müze 
þehri olduðunun altýný çizen 
Ýpekdal, “Samsun müzecilik 
anlamýnda zengin þehirle-
rden bir tanesi. Bir müzemiz 
yeni yerine geçeceði için 
geçici olarak kapalý durumda 
bulunuyor. Belediyelere ait 
müzeler de ilimizde faaliyet 
geçiriyor. Samsun’da 2018 
yýlýnda Kültür ve Turizm 
Bakanlýðýna baðlý olan müzel-
ere þu ana kadar toplam 102 
bin 762 kiþi ziyarette bulundu. 
Ýlkadým merkezde bulunan Gazi Müzesine 
2018 yýlýnda 11 aylýk periyotta 89 bin 68 
yerli turist ziyarette bulundu.

Bin 658 yabancý turist de yine 
Gazi Müzesini ziyaret etti. 
Gazi Müzesine toplam 91 
bin 226 ziyaret gerçekleþti. 
Bafra Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi ise 11 bin 515 yerli, 
21 tane de yabancý ziyaretçi 
kabul etti. Toplam 11 bin 
536 ziyaretçi de Bafra’daki 
müzemizi ziyaret etti. Kültür 
ve Turizm Bakanlýðýna baðlý 
faal olan 2 müzemize ziyaret 
eden 102 bin 762 kiþiden 101 
bin 83’ü yerli, bin 689’u da 
yabancý ziyaretçilerden oluþtu. 
Þehrimizde müze ziyaretleri 
yaz aylarýnda diðer aylara göre 
daha fazla oluyor. Samsun 

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tamam-
landýðýnda ziyaretçi sayýlarýnýn çok daha 
fazla artacaðýný düþünüyoruz” dedi.

Samsun Ýl Kültür 
ve Turizm Müdürü 
Adnan Ýpekdal

Samsun Travel Turkey Ýzmir Fuarýndaydý
Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði-TÜRSAB ve ÝZFAÞ ortaklýðýyla 12.kez  06-08 Aralýk 2018 
tarihleri arasýnda Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar kompleksi olan Fuarizmir’de 
gerçekleþtirilen ‘Travel Turkey Ýzmir’ Turizm Fuar ve Kongresi’ne Samsun da katýldý.

Samsun Somut Olmayan Kültürel 
Miras Tespit Kurulu toplandý

Samsun Ýli Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Kurulu 2018 yýlý olaðan toplantýsýný  gerçekleþtirdi.
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DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman başkanlığında 
Giresun’da gerçekleştirilen toplantıda; bölge turizminin 
geldiği nokta, bölgesel turizm işbirliğinin temel alınacak 
kriterleri, iç ve dış turizmin ilgi odağı haline gelen Kara-
deniz Bölgesi’nde yeni kültür, tarih ve sağlık turizmi ile 
ilgili geliştirilebilecek avantajlar detaylı şekilde konuşu-
larak, 2019 yılının planlaması yapıldı. 

DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, “Ajansımız ve İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüklerimizin öncülüğünde bölge 
turizmi konusunda önemli çalışmalar, projeler yapıldı. 
Bugün burada turizm eylem planımızı, orta ve uzun 
vadede yapacağımız çalışmaları, farkındalığı artırarak 
turizm alt yapısının geliştirilmesini, tanıtım ve koor-
dinasyona ilişkin hususlarda temel eylem planı mad-
delerini ve bunlar için yapılacak çalışmaları beraberce 
değerlendirdik” dedi.

Yapılan değerlendirmeler ve 2019 yılında gerçekleştir-
ilecek faaliyetlerin planlamasının ardından Giresun İl 

Kültür ve Turizm Müdürü Kemal 
Gürgenci, kısa bir konuşma yaparak, 
Giresun’un turizmdeki öncelikleri ve 
turizm potansiyeli konusunda bilgiler 
verdi. 

Trabzon’da turizm konusunda 
yapılan çalışmalar ile yürütülen 
projeler hakkında bilgiler veren 
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ali Ayvazoğlu, ayrıca bölgenin yıllara 
göre gerçekleşen turizm verilerini de 
aktardı.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ömer Gümüş, Giresun İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, 

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin 
Ateş,  Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğ-
lu, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, 
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Ali Ayvazoğlu, 
DOKA Giresun YDO Koordinatörü Murat Aladağ, 
DOKA Program Yönetim Birim Başkanı Kemal Akpınar 
ve Planlama, Tanıtım ve Koordinasyon Birim Başkanı 
Mehmet Sezgin katıldı.

Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoð-
lu baþkanlýðýnda düzenlenen 
toplantýya Trabzon Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu, 
KATÝD baþkan yardýmcýsý Ali Þa-
hin, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar 
Odalarý Birliði (TESOB) Baþkaný 
Metin Kara, TÜRSAB Yöre Tem-
sil Kurulu Baþkaný Volkan Kant-
arcý, turizmle ilgili kamu kurumu 
temsilcileri, dernek ve kuruluþlar 
ile otel yöneticileri ve diðer 
ilgililer katýldý. Toplantýda 
Trabzon ve bölge turizminin 
son durumu deðerlendirildi.
Geçen yýl yapýlan çalýþmalar 
ve yöne sezon hazýrlýklarý 
konularýnda görüþ 
alýþveriþinde bulunuldu. 
TESOB Baþkaný Metin Kara, 
turizmde büyük bir yük-
seliþ yakalayan Trabzon’da 

bu hareketin sürmesi için tüm 
kurumlarýn üzerine düþen görev-
leri yerine getirmesi gerektiðini 
vurguladý. Kara, “Biz de TESOB 
olarak uyguladýðýmýz projeler ve 
yürüttüðümüz çalýþmalarla tur-
izme destek olmaya çalýþýyoruz. 
Özellikle hizmet sektöründeki 
kalitenin yükseltilmesi noktasýna 
önem veriyoruz” dedi.

Trabzon, son iki yýldýr yeni yatýrýmlardan 
önemli pay almaya devam ederken, Van kon-
aklama yatýrýmlarýnýn yeni gözdesi olarak öne 
çýkmaya baþladý.

 T.C. Ticaret Bakanlýðý tarafýndan verilen 
‘Yatýrým Teþvik Belgeleri’ne iliþkin veriler 
Türkiye Otelciler Birliði (TÜROB) tarafýn-
dan derlendi. Buna göre, bu yýlýn Ocak-Ekim 
dönemini kapsayan 10 aylýk döneminde 
toplam 48 þehirde toplam 22.081 yataklý 143 
yeni otel projesi teþvik belgesi aldý. 

Trabzon üçüncü sýrayý býrakmýyor
Yeni yatýrýmlar toplamda 2 milyar 337 milyon 
TL harcanarak tamamlanacak. Geçen yýl ayný 
dönemde 46 ilde toplam 28.073 yataklý 153 
otel projesi 2 milyar 564 milyon TL yatýrým 
teþviði almýþtý. Buna göre proje sayýsýnda 
yüzde 6.5, yatýrým tutarýnda yüzde 8.8 ger-

ileme meydana geldi. Ýller bazýnda Antalya to-
plam 3.628 yataklý 16 yeni otel projesi ile ilk 
sýrada yer aldý. Ýstanbul 2.449 yataklý 15 proje 
ile ikinci sýrayý alýrken, Trabzon 1.253 yataklý 
12 proje ile ilk iki sýrayý zorlamaya baþladý. 
Muðla 1.861 yataklý 10 proje ile dördüncü 
olurken, Ýzmir 855 yataklý 6 proje ile beþinci 
oldu. Bu yýl Van’da yatýrýmlar, proje sayýsýnda 
ciddi bir sýçrama yaptý. Ýl, toplam 439 yataklý 
5 otel projesi ile proje sayýsý açýsýndan en fazla 
yatýrým yapýlan altýncý il oldu.
10 ayda teþvik belgesi alan projeler içinde 3 
yýldýzlýlar toplam 78 otel (6.996 yatak) ile ilk 
sýrayý alýrken, kapasite bakýmýndan 7.748 
yatak (15 otel) ile 5 yýldýzlý oteller ilk sýrada 
yer aldý. 4 yýldýzlýlar proje sayýsýnda 29, yatak 
kapasitesinde 5.773 adet olarak gerçekleþti. 2 
yýldýzlý baþvurusu proje bazýnda 1’de kalýrken, 
15 butik otel, 5 özel belgeli otel baþvurusu 
yapýldý.

Turizm deðerlendirme 
toplantýsý düzenlendi

Trabzon’da

Trabzon’da turizmle ilgili kurumlarýn temsilcileri Tur-
izm Deðerlendirme Toplantýsý’nda bir araya geldi, 
yeni sezon öncesinde görüþ alýþveriþinde bulundu.

Bölge Turizminin Yol 
Haritası Belirlendi

DOKA Bölgesindeki illerin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ordu, Trabzon) İl Kültür ve 
Turizm Müdürleri, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) koordinasyonunda bir araya geldi.

Otel yatýrýmlarýnda 
Trabzon 3. sýrayý býrakmýyor
Konaklama sektöründe yatýrýmlar yavaþlarken, Trabzon,  An-
talya ve Ýstanbul’un ‘en fazla otel yatýrýmý yapýlan 3. il oldu.
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DAHA FAZLA Turist, daha fazla ziyaretci, hep 
daha fazla.. tatbikî daha fazla, kaliteli ve nite-
likli Turist. Peki bunun karsýlýðý olan eðitimli 
personel, fiziki þartlar, kapasite ve buna paralel 
olan alt yapý yatýrýmlarý tamam mý.

Neyleyim Karadeniz bölgesine gelen 3 – 5 
milyon Turisti / Misafiri veya 500 bin 
Ortadoðu misafirini eðer bende hizmet 
edecek kaliteli, mesleki eðitimli ve iþini 
benimsememiþ gelecek planlarýný bunun 
üzerine inþa etmek istemeyen insan gücü 
yoksa. bunun yanýnda , Ülke ekonomisinde 
, tanýtýmý ve imajýnda büyük yere ve güce 
sahip bu sektörün saðlam temellerle hizmet 
etmesi için en büyük destekçisi olan yerel 
yönetimlerin daha kucaklayýcý ve öncelikli 
olmasý gereken yol, çevre, aktivite, kültürel 
faaliyetler, destekleyici ve farkýndalýk 
yaratacak bölgesel etkinlikler yani vitrin, 
yani en iyiye ulaþabilmek adýna kendi 
içimizde dahi olmasý gereken, bir adým öne 
çýkma rekabeti yoksa bu iþ olmaz.

Özellikle Trabzon da, bizler, 4 ay yasa-
yýp kýs uykusuna dalacak, kalktýðýmýzda 
acabalarla yaþayan iþletmeler olmamalýyýz.  
gelen her misafir, esnafýn müþterisi veya 
sektörün Turisti ni uzun kalýþlar konusun-
da ikna etmeliyiz, bununda alt yapasýnýn 
tüm sektöreler  paydaþlarýn yerine getirmesi 
gereklidir ve bilinmeli ki, milyar dolar har-
cayýp ülke imajýna ve turizm e destek veren 
reklamlarýn yanýnda ulkeye bu algýyla geleni 
de hayal kýrýklýðýna uðratmamalýyýz..

Öncelik, Mevcut alt yapý olan Ýnsan yani 
hizmet kalitesini iyileþtirmek, operasyonel 
ve  mesleki eðitimlerini öncelikli olarak 
çalýþtýðý iþletmede almalý veya dengi iþlet-
melerden cross eðitim iþbirliðine gidilmeli 
üst düzey yöneticilerimizinde gelir yönetimi 
ve yönetim model alanlarýnda kendilerini 
geliþtirmeleri bizlere katký saðlayacaktýr.

Tatbikî kanayan yaramýz olan , tüm bu 
yazdýklarýmýza darbe vuran apart , kiralýk ev 
, rezidance, bunun yanýnda  Rent a car fir-
malarýnýn ciddi kontrol altýna alýnmasý cok 
büyük önem arz etmektedir. Özellikle kiralýk 
ev Apart vs , ülke ekonamisinden , tesislerin 
hizmet kalitelerine , istihdam dan güvenliðe 
, vergiden imaj ve algýya bir cok konuda 
dengeleri iyi ve artý yönde deðiþtirebilir.

Misafire hizmet amaçlarý olmayýp sadece 
ne vurursam kar sonrasý satar veya eve çe-
viririm tesisler  inþaat etmiþ ve bu tesisiler 
olmasý gerektiði gibi yönetemez isek serseri 
mayýn gibi nerde patlayacagý belli olmayan 
krizler yaratýr, kalitesiz hizmet ve tor-
pilenen bir gelecek bizi bekliyor demektir...

iste o zaman  bos tesis, ucuz iþci, ucuz 
misafir, üstüne yatýrým yapýlmayan alt yapý 
ve desteði olmayan sektör  eþittir kalite-
siz hizmet ve torpulenen bir gelecek bizi 
bekiyor...

Nereye koþuyoruz, 
onumuze baktýkmý, 
yol nasýl, 
yolda ne var !

Novotel Trabzon 
Genel Müdürü 
Tuncay BEYAZ

Trabzon merkezdeki mevcut 
Turizm Danýþma Bürosu’nun 
sabah saat 08.00’den gece saat 
24.00’e kadar açýk olduðunu ve 
açýk bulunduðu saatlerde görevl-
ilerin rtam donanýmlý olarak 
gelenleri bilgilendirdiklerini 
belirten Ayvazoðlu, Mevcut Tur-
izm Danýþma Ofisleri’nin yöresel 
mimariye uygun olan serender 
modelinde yapýlmasýný plan-
ladýklarýný söyledi.

Ayvazoðlu, “Planlanan Tourist 
Information Bürolarýndan ilki 
Uzungöl’de yapýlmýþ olup 2018 
Turizm Sezonun boyunca hizmet 

vermiþtir. Ýlk kez uygulanan 
Serander Tipi ve Doðaya Uygun 
Tasarým yerli ve yabancý turistler-
in ilgi ve beðenisini topladý. Mev-
cut Turizm Danýþma Ofisleri’nin 
yöresel mimariye uygun olan 
serender modelinde yapýlmasý. 
Birinci katta tanýtým broþürleri ve   
yönlendirme. Ýkinci katta görsel 
tanýtým ve yöresel el ürünleri.
Yöresel el sanatlarýný tanýtmak 
için danýþma ofislerinde oluþturu-
lacak olan bankolarda teþhirinin 
yapýlmasý. Ayasofya, Sumela 
Manastýrý, Uzungöl, Havalimaný… 
gibi turistlerin yoðun olduðu böl-
gelerde planlanmaktadýr.” dedi.

Trabzon Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali 
Ayvazoðlu, Trabzon’da 2018 yýlýnda yatak 
sayýsýnýn 35 bin 404’e tesis sayýsýnýn da 597’ye 
ulaþtýðýný söyledi. Ayvazoðlu, bu sayýlara Tra-

bzon’da apart ve rezidans þeklinde kullanýlan 
iþletmelerin dahil olmadýðýný belirtti. Tesislerle 
ilgili ayrýntýlý bilgi de veren Ayvazoðlu, “ Trab-
zon’da Turizm iþletmesi ve yatýrým belgeli 92 

tesisimizde 11 bin 987 yatak, Belediye Belgeli 
365 tesisimizde 17 bin 362 yatak ve Uzungöl 
Turizm Bölgesi’ndeki 140 teisiste de 6 bin 55 
yatak kapasitesi var.” dedi.

Trabzon’a 2018 yılında 
1 milyon 698 bin turist geldi
Trabzon il Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu Trabzon’a 2018 yýlýnda 1 mily-
on123 bin’i yerli olmak üzere toplam 1 milyon 698 bin  turist geldiðini söyledi.

Trabzon’da Konaklama 
tesisi sayýsý 597’ye , yatak 
sayýsý 35 bin 404’e ulaþtý
Trabzon’da Apart ve Rezidans þeklinde kul-
lanýlan iþletmeler hariç, tesis sayýsýnýn 597’ye, 
yatak sayýsýnýn da 35 bin 404’e ulaþtýðý bildirildi.

Trabzon Turizm Danýþma ofisleri 16 saat hizmet veriyor
Trabzon Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu Trabzon’da Turizm Danýþma Ofislerine ve iþlevlerine özel bir önem verdiklerini, 
2018 yýlýnda 39 bin 870’i yabancý olmak üzere toplam 85 bin 780 yerli ve yabancý turistin bu ofislere baþvurduðunu açýkladý.

Ayvazoðlu, 2018’de 574 bin yabancý turist aðýr-
layan Trabzon’da 2018 yýlýnda toplam geceleme 
sayýsýnýn da 4 milyon 68 bin 724 olduðunu 
belirtti.

Samsun’da KATÝD deðerlendirme toplantýsýna 
katýlan ve burada bir sunum yapan Ali Ayvazoð-
lu,  Trabzon’da Turizmin daha da geliþmesi için 
tek merkezden planlanan topyekün ve birlikte 
bir çalýþma ile baþarýlý bir sezon geçirdiklerini, 
bu baþarýnýn artmasý için de çalýþmalara ve yeni 
projelere devam edeceklerini söyledi.

Karadeniz’in artýk tek bir destinasyon olarak 
planlanmasý ve tüm bölge illerinin bu desti-
nasyon içinde ortak çalýþma yapmalarý ger-
ektiðini belirten Müdür Ayvazoðlu, “ Artýk, 
müþteriyi ayaðýna çaðýrmaya dayalý sistem yok 
oluyor. Tam tersine, müþteri markalara, ‘Ben 
seni arayýp bulmak zorunda deðilim, bir hikayen 
var ise, sen beni bul ve bunu bana anlat’ dönemi 
baþladý. 

Bir fuarda bir tezgah açýp insanlarýn ziyaret 
etmesini beklemenin modasý çoktan geçti. Biz 
bu tezgahlarda müþteri beklerken dünyada atý 
alan Üsküdar’ý geçiyor. Hedefimiz: Yeni yöntem-

lerle müþterinin ayaðýna giden bir yapýlanma.  
Biz Trabzon adýna yaptýðýmýz ve planladýðýmýz 
çalýþmalarala turizmde hedeflerimize ulaþýyoruz 
ve sürekli yenilenme ve deðiþim için çalýþýyoruz.

 Hedef: Rakiplerden daha kaliteli deðil, daha 
farklý olmaktýr. Zira kalite çok genel bir ka-
vramdýr ve her tüketicinin kaliteden beklentisi 
farklýdýr.

Bu amaçla farklýlýklarýmýzý ortaya 
çýkaran bir çalýþma içindeyiz. Önce-
likle Marka þehir Trabzon logosu 
oluþturduk. Teknik ve digital tüm 
yenilik ve geliþmeleri tanýtým ve 
pazarlamada iþbirliði içinde hayata 

geçiriyoruz.Mesela Trabzon’a gelen misafirler-
imize þehrimize girince cep telefonlarýndan, 
‘Kanuni Sultan Süleyman’ýn Þehri Trabzon’a Hoþ 
Geldiniz’ mesajý önderiyoruz. “ dedi.

Ali Ayvazoðlu, Trabzon’da Turizm Ýl Müdürlüðü 
olarak yaptýklarý çalýþmalar ve pojeleri hakkýnda 
sunum yaptý.
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2019 da beklentilerimiz de 
kaliteyi daha da artýrmak 
ve daha iyi hizmet vermek 
olacaðýna inanýyorum. Her 
geçen gün daha iyiye gidiyor 
Rize turizmi.

Dursun Canca
Rize Ayder
Kaçkar Resort Otel
Genel Müdürü

Kur artışı bölgeye 
bir hareket kattý 
2018, güzel geçti

2018  genelde iyi geçti. 2018 de 
yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçimi 
dolayýsýyla gelen misafirlerimiz 
Temmuz 15’den sonra gelmeye 
baþladý, sezonumuz kýsa geçti. 
2019 beklentilerimiz daha da iyi.  
Rize bölgesi olarak, Rize’de yeni 
destinasyon alanlarýnýn açýlmasý, 
yeni gezilecek ve görülecek yer-
lerin belirlenmesi  beklentilerimiz 
arasýndadýr. Bunu temenni ediy-
oruz. Ýnþallah gerçekleþir.

Rize’de yeni destinasyonlar açýlmalý

Ramazan 
Aydoðan 
Rize Aydoðan Otel

2018 Mayýs ayýnda gözlerimizi açtýk. 
Beklentilerimiz tam karþýlanmadý. 
2019 da daha neler yapýlabilir, yeni 
destinasonlar nasýl yapýlabilir bu 
konuda ciddi çalýþmalarýmýz var. 
Son zamanlarda info gruplarýmýz, 
acenta sahiplerimiz  otelimizde 
bulundular. Yakýn zamanda 2019 
ile ilgili neler yapabiliriz, bu konu da 
faaliyetlerde bulunacaðýz. Ýnþallah 
2019, 2018’i aratmaz.

2018’de beklentilerimiz tam karþýlanmadý

Abdullah Temizel 
Ramada Plaza Rize 
Yönetim Kurulu Baþkaný

Bölgemiz 2018 yýlýnda gayet hareketli bir 
dönem geçirdi. Özellikle iki bayram arasý 
dediðimiz dönemde bölgedeki oteller %90 
oranýnda bir doluluk gösterdi. 2019 yýlý seçim 
yýlý ;Mart’ýn sonuna kadar bölgedeki hare-
ketlilik zayýf olacaktýr ama sonrasýnda seçim 
sonucuna göre  artacaktýr diye düþünüyoruz. 
Körfez ülkelerinden ciddi ziyaretçi talebimiz 
var, yeni bir kriz olmadýkça iliþkilerimiz çok iyi 
devam edecek ve arap misafirlerimiz bölg-
eye daha çok gelecektir. 2019 da bizim için 
daha iyi geçecektir diye tahmin ediyorum.

Körfez Ülkelerinden ciddi 
ziyaretçi talebimiz var

Fatih Kýzýltan
Rize Ayder Doða 
Resort Otel
Ýþletme Sahibi

Öncelikle KATÝD’e çok teþekkür etmek 
istiyorum. Çok güzel bir organizyon, bütün 
otelcilerin bir arada olup, dertlerini pay-
laþmasý,  çözüm üretme açýsýndan çok iyi 
oldu. 2018 çok güzel geçti. 2019 beklentil-
erimiz siyasi ayak olmazsa eðer daha da iyi 
olacak, daha güzel geçeceðine iannýyorum. 
Çünkü bu konuda bölgesel olarak çok güçlü 
çalýþmalar yapýyoruz. Bu çalýþmalarýn yavaþ 
yavaþ meyvelerini toplamaya baþladýk gibi. 
Tabiki fuar çalýþmalarýmýz ve info program-
larýmýz çok yoðun oldu. Bununla birlikte 
2019 yýlýnýn iyi geçmesini  bekliyorum.

“2019 Daha da iyi olacak”

Gülhaným Deliaslan 
Rize Green Otel

2018 yýlý son iki ayý hariç, 
genel olarak iyi geçti diye-
biliriz.  Kasým ve Aralýk aylarý 
durgun geçti.  2019 yýlýnýn  
ilk 3 ayý ile ilgili beklentile-
rimiz de bu þekilde durgun 
geçeceði yönünde.  Ondan 
sonra yavaþ yavaþ yukarýya 
doðru bir ivme kazanacaktýr .

“2018’in ilk 10 Ayý genel 
olarak iyi geçti”

Ýsmail Hakký Kara
Ünye Yalýhan Arý Otel
Ýþletme Sahibi

Turizm olarak 2018 baþarýlý 
bir yýl oldu. 2019 yýlý daha iyi 
geçecek, öyle bekliyoruz. Biz 
kýþ turizmine odaklanmýþ bir 
tesisiz, bizim iþimiz kar ile. 
Ne kadar kar o kadat kazanç. 
Ýnþallah sezon bizim için de iyi 
geçecek öyle bekliyoruz. Ülke-
miz için 2019 turizm yýlý hayýrlý 
olsun, bol kazançlar diliyorum.

2018 baþarýlý bir yýl oldu

AŞTEM Turizm 
İşletmeleri 
Koordinatörü 
Veysel Sezer 
Ilgaz Dağı Milli Parkı

KATÝD olarak 5. yýlýmýzý kutlarken, 5. yýl 
sonu kapanýþ galamýzý da gerçekleþtir-
dik. 13 Ýlden 45’e yakýn arkadaþýmýz 
ile 2018 sezonunu deðerlendirdik, 
2019’da yapýlmasý gerekenler ve 
beklentileri konuþtuk.2019 faaliyetlerini 
planladýk. Arkadaþlarýmýz bölgelerinde-
ki ve illerindeki sorunlarý dile getirdi. 
2019 yýlýndan beklentilerimiz yüksek. 

“2018’i deðerlendirdik, 2019’da 
yapýlmasý gerekenleri konuþtuk”

Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný
Nort Point Oteller 
Genel Müdürü

Termal Otelimiz Çorum Ankatra 
Karayolu üzerinde. 2018 Mart 
Ayý’nda  açýlmasýna raðman çok 
verimli geçti. 2019’da beklentile-
rimiz 2018’den daha yüksek ola-
cak Buna canýgönülden inanýyoruz. 
2019 yýlýnýn tüm sektörümüze 
hayýrlý ve bol kazançlý olmasýný 
temenni ediyoruz.

“2019’dan beklentilerimiz daha yüksek!”

Kadir Çakýlcýoðlu
Çorum Almina 
Termal Otel Genel 
Müdürü

2018 Bölgemizde çok 
iyi geçti. Ayný atmasferin 
2019 yýlýnda da devam edi-
yor. Bölgemiz ve tesisler-
imizi, erken rezervasyonlarý 
deðerlendirdiðimizde 2019 
yýlý için de çok iyi geçeceði 
beklentilerimiz var.

“ 2018 Bölgemiz olarak iyi geçti”

Osman Duvar
Atik Otel Ordu/ Ünye

2018 sezonu, özellikle iki 
bayram arasý dönem çok 
iyi geçti. 209’da sezonun 
daha erken baþlamasýný ve 
uzun süren bir sezon ol-
masýný umuyoruz. 2019’dan  
Beklentilerimiz çok yüksek.

KATÝD olarak 2018’de baþarýlý 
çalýþmalara imza attýk. 2018 
Samsun için baþarýlý bir yýl oldu. 
Doluluk oranlarýmýz ve konakla-
ma gün sayýlarýmýz arttý. 209’da 
da Samsun ve Karadeniz Turizmi-
ni yüksek noktalara çýkaracaðýz.

İki bayram arasý dönem çok iyi geçti

Rize Çamlýhemþin 
Dere Butik Otel

“2018’i KATÝD olarak oldukça 
baþarýlý geçirdik”

Suat Soydemir
Janti Butik Otel  
Genel Müdürü
Samsun

2018 oldukça yoðun geçmekle 
birlikte son 3 aylýk kapanýþ se-
zonu düþük oldu. 2019’un da  
Atatürk’ün Samsun’a çýkýþýnýn 
100. yýldönümü kutlamalarý 
nedeniyle hareketli ve verimli 
geçeceðini düþünüyorum.2019’da 
kültür turlarýnýn artmasý beklen-
ti,miz de bizi umutlandýrýyor.” 

“2019’da 100. Yýl kutlamalarý 
hareketlilik getirecek”

Bekir Koç
Park Inn by Radisson 
Samsun
Genel Müdürü

KATiD üyeleri 2018 ve 
2019 için ne s öylediler
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NOVOtel 23 markaya sahip Fransýz bir 
iþletme. 2018, 2017’nin küllerinden 
doðdu. 2019 yýlýnda bazý þeyler yap-
mamýz lazým. Yatýrýmlarý yönetmemiz 
lazým. Yatýrýmlarýmýzý  arz ve talep 
dengesinde  iyi yönetmemiz lazým ki 
otomatik olarak bir sinerji yaratýlsýn ve  
hizmet kalitesine de ulaþalým. Krizleri 
yönetmek için insan kaynaðýmýzý iyi 
yönetmemiz lazým. Ýnsanla hizmet 
üretilir ve insanla hizmet sürdürebilir. 

İnsanla hizmet üretilir ve 
insanla hizmet sürdürebilir 

Tuncay Beyaz 
NOVOtel Genel Müdürü 
Trabzon

2017 Nisan Ayýnda ile otel 
açýlýþýný gerçekleþtirdik. 2017 ve 
2018 sezonunu gayet baþarýlý bir 
þekilde geçirdik. Yaklaþýk 40.000 
konaklama gerçekleþti. 2019 
yýlýnda yaklaþýk 60.000 hedefimiz 
var. Hayýrlþýsý ile  bu sayýya 
ulaþacaðýmýza inanýyoruz.

“2019 Hedefimiz 60 bin konaklama!”

Tuncay Karakaþ
Trabzon Sera Lake 
Resort Otel 
Genel Müdürü

2018 yýlý turizm sezonuna girerken  
Trabzon’da  biraz endiþeler vardý. Son  
dakika rezervasyonlar ile sezonu olum-
lu bir þekilde, geçmiþ sezona göre % 
10 düþüþle kapattýk.  Ama yýlýn gene-
line baktýðýmýzda 2018 yýlý bizim için 
iyi geçti.  2019 yýlýnda da  Trabzon’da 
orta doðu pazarý aðýrlýklý çalýþýyoruz.  
Ýnþallah 2019 yýlý turizm camiasý için 
iyi geçer. KATÝD’e çok teþekkür eder-
im. Birlikten kuvvet doðar.

Birlikten kuvvet doðar

Metin Baykara 
Türkyýlmaz
Trabzon Panagia 
Suite Hotel
Genel Müdürü

2018 yýlýnda ülkemizdeki ekonomik 
sýkýntýya  raðmen turizm temsilcileri 
olarak katma deðer üretip istihdam saðla-
maya devam ettik ve  sezonu baþarýlý 
þekilde bitirdik. 2018 Kültür Baþkenti olan 
Kastamonu’da olarak 100’ün üzerinde et-
kinlik yaparak Kastamonu ismini hem Tür-
kiye’de hemde dünyada duyuran tanýtým 
ve organizasyonlar yaptýk,  2019 ‘da da 
hýz kesmeden devam edeceðiz. 2019 
inþallah bu þekilde güzel geçecektir.

“2018’i ekonomik sýkýntýlara 
raðmen baþarýlý bitirdik!”

Cem Dilimel 
Kastamonu 
Kurþunlu Han
KATÝD Kastamonu 
Ýl Temsilcisi

Ülkemizde yaşanan sıkıntılara 
rağmen turizm sektöründeki yoğun-
luk bizi çok mutlu etti. 2019 yılında 
da artan bir trend içerisinde turizmin 
olumlu geçeceğini düşünüyoruz.  
Umarım bu düşüncelerimizde 
yanılmayız. Turizm ülkemizde hiç 
bitmeyecek bir sektördür. İnşallah 
2019 da güzel geçer.

“2018 kültür turları anlamında 
oldukça iyi geçti”

Erdinç Sezer
Karabük Safranbolu 
İmran Lokum Konakları 
İşletme sahibi

2018 yılının Uzunkum Otel adı-
na çok güzel geçtiğini söyleye-
bilirim. Körfez ülkelerinden  gel-
en arap misafirler  2018 yılında 
Trabzon’u istila ettiler diyebiliriz. 
İnşallah bu şekilde devam eder. 
2019 yılında da katlayarak daha 
yukarılara çekersek turizmden 
kar payımızı almış olacağız.

2018’de Trabzon’a Arap 
turist akını oldu!”

Özcan Arslan
Trabzon Uzunkum Otel

2018’de  fena bir yıl geçirmedik 
bitirmek üzereyiz.  Son dönemde 
ekonomide olan dalgalanmalar etkilese 
de kötü bir yıl geçirmedik.  Biz turizm-
ciler her yıl çok iyi bir yıl bekliyoruz. 
Bizim için her yeni yıl yeni umut de-
mek. 2019’un  da çok güzel geçeceği-
ni düşünüyorum. Buradan tüm turizm 
camiasının 2019 yılını kutluyorum. 
İnşallah herkes umduğunu bulur.

“Bizim için her yeni 
yıl, yeni umut demek”

Berkant  Karabulut
Samsun North Point Hotel 
Otel Müdürü

2018 kötü bir yıl değildi. Büyüm-
eye devam ediyorum. Yeni bir 
kebapçı açıyorum. Son 3 aylık krizi 
algıladık ama benim için 2018 
iyi geçti. 2019 yılının da benim 
için büyüme yılı olacağını ve iyi 
geçeceğini düşünüyorum.  Ama 
yüksek bir enflasyon görüyorum. 
Elektrik fiyatları çok yüksek, önlem-
ler almaya çalışıyoruz ama umut-
suz değilim.  İnşallah önümüzdeki 
yıllar turizm için  çok güzel olacak. 

“2019 büyüme yılım olacak!”

Mustafa Yılmaz
Giresun Amazon Otel
KATİD Giresun İl Tem.

2018 Bizim için çok iyi geçme-
di. Dövizdeki artýþ ve ülkemizin 
ekonomisinde gelinen  nokta bizi 
olumsuz etkiledi.2019’dan çok 
umutluyuz. Fuarlarda aldýðýmýz 
izlenimler 2019’un sektör olarak çok 
iyi geçeceðini gösteriyor. Özellikle 
kültür turlarýndan umutluyuz. Turizm 
Bakanýmýzýn çalýþmalarý da 2019’un 
daha verimli geçeceðine olan in-
ancýmýzý güçlendiriyor. 

“2018 Bizim için çok iyi 
geçmedi, 2019’dan umutluyuz”

Hasan Özer Gökmen
Çorum Anitta Otel
Genel Müdürü KATÝD 
Çorum Temsilcisi

2018 Yýlý sezon itibari ile iyi geçti. 
2019’dan beklentimiz daha iyi 
geçmesi. Bölgemizde sezon çok 
kýsa. Uzatýlmasý için çalýþmalarýmýz 
var 2019’da bunun meyvalarýný 
alacaðýz. Ordu’ya direkt uçuþlarýn 
sayýsý artýrýlmalý. Ordu Kurul Kalesi 
ile ilgili geliþmelerin de Ordu’ya 
çok þeyler katacaðýna inanýyorum.” 

“Ordu’ya direkt uçýþlarýn 
sayýsý artýrýlmalý”

Ersin Kalender
Raddison Blu Ordu
Genel Müdürü

KATÝD ( Karadeniz Turistik Ýþletme-
ciler Derneði) 5. Yýl deðerlendirme 
toplantýsýný Samsun Nort Point 
Otel’de yaptý. Toplantýnýn ardýndan 
düzenlenen Gala gecesinde KATÝD 
üyeleri sezonun yorgunluðunu attý. 
Yoðun katýlýmýn olduðu gecede 
KATÝD üyeleri aileleri ile birlikte sam-
sunlu sanatçýlarýn müzikleri eþliðinde 
eðlenirken , Çið Köfteli Sýra Gecesi 
galaya damgazsýný vurdu.

KATiD üyeleri 2018 ve 
2019 için ne s öylediler

KATÝD’den Muhteþem Gala



Ýhaleyi alan Ýstanbul merkezli Semave firmasý yer 
tesliminin ardýndan 13 Aralýk Perþembe günü 
restorasyon çalýþmalarýna baþladý. Projenin 1 
milyon 150 bin lirasý DOKA tarafýndan, 385 bin 
lirasý Ünye Belediyesi tarafýndan karþýlanacak.

Proje kapsamýnda yenilenecek olan 4 tescilli es-
erden 3’ü ihaleyi alan firma tarafýndan 1 eser ise 
þahsýn kendisi tarafýndan restore edilecek.
Tescilli eserlerin, Anýtlar Yüksek Kurulu’nun onayý 
çerçevesinde cephe iyileþtirmeleri saðlanacak ve ara 
yollarda buluna kaçak odunluk ve benzeri alanlar 
kaldýrýlarak peyzaj düzenlemesi yapýlacak. Projeyle 

aslýna uygun bir görüntü kazanacak olan tarihi 
yarýmadada ayrýca tarihi dokuya uygun çeþme ve 
eskiyi canlandýrmak için çömlek fýrýný inþa edilerek 
çömlekçiliðin turistlere ve gelecek nesillere aktarýl-
masý saðlanacak. Projede ayrýca “Tilla” olarak bilin-
en alanda oturma gruplarý ve seyir terasý oluþturu-
larak güneþin denizden doðuþu izlenebilecek.

Perþembe günü baþlanan restorasyon çalýþma-
larýnýn 2019 yýlýnýn mart ayý sonuna kadar bitir-
ilmesi planlanýyor.

Yurt içi ve yurt dýþýnda emsalleri bulunan ve in-
sanlarýn ilgisini çeken “Ters Ev Projesi”nin inþaat 
çalýþmalarý devam ediyor. Toplamda 150 m2 alan 
üzerine iki katlý olarak inþa edilen proje Karad-
eniz Bölgesi’nde ilk olacak. 30x20 metre alanda 
radyal temele ankraj uygulanýp farklý açýlarda iki 
yöne eðim verilerek inþa edilen proje, iki kattan 
oluþacak.

“TURÝZM MAKSATLI BÝR PROJE” 
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Engin Tekin-
taþ, Ordu’nun birçok alanda turizm açýsýndan yeni 

bir geliþim saðlamaya devam ettiðini ve bunlarýn 
içerisinde en önemli projelerden birisinin de “Ters 
Ev Projesi” olduðunu belirtti. Ters Ev’in, ilimize en 
yakýn örneðinin Gürcistan Batum’da bulunduðunu 
ifade eden Baþkan Tekintaþ, “Ýçeride her þey 
ters görülecek ve turizm amaçlý bir proje olacak. 
Amacýmýz burada bir görselin nasýl sunulabileceði-
ni ve bir evin ters olarak nasýl inþa edilebileceðini 
göstermek. Hem gelenlerin ziyaret etmesi hem de 
misafirlerin aðýrlandýðý bir mekâna dönüþtürmek 
istiyoruz” dedi. 

“PROJEDE SONA DOÐRU YAKLAÞILIYOR” 
Baþkan Tekintaþ, projede çalýþmalarýn hýz kes-
meden devam ettiðini belirterek, “Bir hafta sonra 
inþallah içerideki tüm iþlemler bitecek ve aðýr 
aðýr montajlara geçilmeye baþlanacak. Dýþarý-
da da kaplamalar devam ediyor. Giriþ bahçesi 
dâhil her þeyin ters olduðunu göreceðiz. Hayata 
geçtikten sonra inþallah daha çok ilgi çekeceðini 
düþünüyoruz” diye konuþtu. Son yýllarda artan 
turizm faaliyetlerine katký saðlamak ve yeni bir 
ziyaret noktasýnýn hedeflendiði projenin Ordu 
turizmine önemli bir ivme kazandýrmasý, yerli 
ve yabancý turistler tarafýndan yoðun ilgi görmesi 
bekleniyor.
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Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uður Topar-
lak, Kurul Kalesi’nin Dýþiþleri Bakanlýðýnca 
UNESCO Dünya Mirasý Geçici Listesi’ne 
alýnmasý için baþvuru yapýldýðýný belirterek, 
“ Kurul Kalesi  gelecek yýldan itibaren daha 
fonksiyonel olacak. 2019 yýlýnda baþlanacak 
olan mimari konservasyon ve restorasyon 
projesi ile Kurul Kalesi, Ordu’da turizm için 
yeni bir destinasyon merkezi haline gelecek. 
Geçen yýl bulunan Kibele Heykeli Ýstanbul’da 
devam eden restorasyon çalýþmalarýnýn 
tamamlanmasýnýn ardýndan halen çalýþmalarý 
süren Ordu Arkeoloji Müzesinde sergile-
necek” dedi.

2 YILDA BÝR MÝLYON ZÝYERETÇÝ
Kibele Heykeli’nin bulunmasýnýn ardýndan bölgenin 
yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý olduðunu da 
ifade eden Toparlak, “Kibele Heykeli’nin bulun-
masýnýn ardýndan son iki yýlda bölgeyi daha çok yerli 
ziyaretçi olmak üzere 970 bin kiþi ziyaret etti. 
Kurul Kalesi’nin belli bir bölümü ziyaretçil-
ere açýk tutuldu. Diðer alanlarda kazýlar 
devam etti. Bu yýl yapýlan kazýlarda 
Apollon Heykeli, bronz Herme ve 
kartal figürü, sarmaþýk bezemeli 
boða figürü, bronz kapý anahtarlarý, 
at figürü, onyx taþýndan yapýlan 
baþý örtülü kadýn kolyesi, balta, ok, 
mýzrak uçlarý, piþmiþ topraktan 
yapýlmýþ kandil kaplarý, yine piþmiþ 
topraktan yapýlan testiler, kum taþý 
gülle ve sikkeler ortaya çýkarýldý” diye 
konuþtu.

YENÝ BULUNTULAR ÇIKMAYA DEVAM EDÝYOR
Altýnordu ilçesindeki Bayadý Mahallesi sýnýrlarý 
içerisinde yer alan ve 2010 yýlýndan bu yana Gazi 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Yücel Þenyurt baþkan-

lýðýnda 15’i arkeolog, 35 kiþilik ekip tarafýndan 
yürütülen kazýlarda geçen yýl 2 bin 100 yýllýk olduðu 
tahmin edilen Ana Tanrýça Kibele Heykeli bulun-
muþtu.  Bu yýl sürdürülen kazýlarda ise çocuk Dio-
nysos, onu yetiþtiren tanrý Pan figürü, yine Dionysos 
kültü ve tanrý Pan’la iliþkili olan keçi biçimli hayvan 

þeklindeki kaplar gün ýþýðýna çýkarýldý. Ka-
zýlarda kamuoyuna duyurulmayan yeni 

buluntularýn gün ýþýðýna çýkarýldýðý 
belirlendi. Buna göre kazýlarda 

Kibele Heykeli’nin iki küçük 
benzer heykeli ile þarap tanrýsý 
Dionysos’un yeni bir heykeli 
daha bulundu. 

Yapýlan kazýlarda ayrýca Apol-
lon Heykeli, bronz Herme ve 

kartal figürü, sarmaþýk bezemeli 
boða figürü, bronz kapý anahtarlarý, 

at figürü, onyx taþýndan yapýlan baþý 
örtülü kadýn kolyesi, balta, ok, mýzrak 

uçlarý, piþmiþ topraktan yapýlmýþ kandil 
kaplarý, yine piþmiþ topraktan yapýlan testiler, kum 
taþý gülle ve sikkeler ortaya çýkarýldý. Bulunan eserler 
Ordu Büyükþehir Belediyesince bir kitapçýk halinde 
yayýnlanarak kamuoyuna duyuruldu.

KEYÝFLÝ BÝR ORDU DENEYÝMÝ YAÞAYACAKSINIZ
Turizmin öneminin arttýðý Ordu’da, Büyükþehir 
Belediyesi tarafýndan %100 DOKA katkýsý ile 
mobil uyumlu web sitesi tasarlandý. Sitede, yerli 
ve yabancý turistler baþta olmak üzere ilde yaþayan 
vatandaþlarýn da ihtiyaç duyabileceði (tarihi, 
turistik mekânlar, lezzet duraklarý vb.) alanlarýn 
bilgileri sunuluyor. Güncel ve doðru bilgiyi tek 
bir veride bulma þansý yakalayan vatandaþlar, bu 
sayede keyifli bir Ordu deneyimi yaþýyor. 

ORDU TURÝZMÝNE KATKI SUNACAK 
Karadeniz’in incisi Ordu’da gezilmesi ve görülme-
si gereken destinasyon alanlarýna kolay ve hýzlý 
ulaþým imkaný saðlayan web sitesinin, ziyaretçi 
sayýsýný artýrarak Ordu turizmine katký sunmasý 
hedefleniyor. 
www.ordu.com.tr isimli web sitesinde ziyaret 
edilen mekânlar için sayfanýn alt bölümündeki 

açýklama kýsmýna yapýlan yorumlar sayesinde; kri-
tik konularda anýnda bilgilendirme, durum analizi 
yapma, raporlama ve ilgili kiþiler tarafýndan gerekli 
kararýn verilmesi kolaylaþacak ve hizmetlerin daha 
hýzlý tamamlanmasý saðlanacak.

2300 yıllık Kurul Kalesi’ne  
1 milyon ziyaretçi

Doðu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazý alaný ve 
2 bin 300 yýllýk tarihe sahip olan, antik Kurul Kalesi’nin 

Dýþiþleri Bakanlýðýnca UNESCO Dünya Mirasý Geçici 
Listesi’ne alýnmasý için baþvuru yapýldýðý açýklandý.

Ordu Belediyesi “TERS EV” ile 
turizm potansiyelini artýracak

Ordu Büyükþehir 
Belediyesi, Altýnordu 
ilçesinde 150 m2 

alana kurulan “Ters 
Ev Projesi” ile turizm 
potansiyelini arttýr-
mayý hedefliyor.

Ordu’da “Gel, Gör Ordu’yu Keþfet” 
projesi turizme katký saðlayacak

Ordu Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý’na (DOKA), 2018 yýlý 
Teknik Destek Hibe Programý kapsamýnda baþvurusu yapýlýp baþarýyla sonuçlanan “Gel, Gör 
Ordu’yu Keþfet” isimli projenin, ilin turizmine ve tanýtýmýna büyük katký sunmasý hedefleniyor.

Ünye Burunucu Yarýmadasý’nda 
restorasyon çalýþmalarý baþladý
Ünye Belediyesi’nin giriþimleriyle, maliyetinin yüzde 75’i Doðu Karadeniz Kalkýnma 
Ajansý (DOKA), yüzde 25’i Ünye Belediyesi tarafýndan karþýlanacak olan ve “Ada Bak-
kaliyesi” olarak bilinen tarihi Burunucu Yarýmadasý’nda restorasyon çalýþmalarý baþladý.



Türkiye’nin 236. tabiat parký olarak ilan edilen 
Akgöl de  yapýlacak yatýrýmlarla bölge turizmine 
kazandýrýlacak.  
Ayancýk ilçesi sýnýrlarýnda yer alan ve zengin 
bitki örtüsünden oluþan doðal güzellikleriyle 
dikkati çeken Akgöl, sahip olduðu bu özel-
likler sayesinde Orman ve Su Ýþleri Bakan-
lýðýnca Türkiye’nin 236. tabiat parký olarak 
ilan edildi.   Doða Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüðü (DKMP) tarafýndan çalýþma 
baþlatýldý. 
DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Baþyiðit, 
gazetecilere yaptýðý açýklamada, 400 dekar 
alana sahip Akgöl’de iki derenin birleþmesiyle 
oluþturulan yapay göletin etrafýnýn zengin bitki 
örtüsüyle kaplý olduðunu söyledi.   Sinop’un 
tabiat ve eko turizm yönünden çok zengin 
olduðunu vurgulayan Baþyiðit, þunlarý kaydet-
ti: “Fakat tam anlamýyla turistler tarafýndan 
bilinmiyor. Onun için tanýtým faaliyetlerimiz 
bundan sonraki süreçte çok yoðun olacak. 
Mesela Erfelek Tatlýca Þelaleri’nin biraz 

tanýtýmý yapýlmýþ, etkileri ortada. Yýllýk 
ortalama 200 bin ziyaretçi aðýrlýyor. Ýnþallah 
gerekli tanýtýmlarý yaptýktan sonra Sinop, tabiat 
turizminin cazibe merkezi olacak. Biraz ulaþým 
sýkýntýsý var ancak yeni bir yol yapýmý konusun-
da çalýþmalara baþlandý. Bu yolun tamamlan-
masýyla ulaþým sorunu da ortadan kalkmýþ 
olacak.”  Baþyiðit, tanýtým faaliyetlerinin sadece 
Akgöl ile sýnýrlý kalmayacaðýný, diðer tabiat 
parký alanlarýnýn da tanýtýlacaðýný kaydetti.
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Türkiye’nin önemli balýkçýlýk merkezlerin-
den Sinop’ta düzenlenen tuzlu balýk (lakerda) 
yarýþmasýnda katýlýmcýlar en iyi tuzlu balýðý 
yapmak için mücadele etti.  Sinop Kültür ve 
Turizm Derneði tarafýndan bir çay bahçesinde 
gerçekleþtirilen yarýþmaya 31 kiþi katýldý.  
Daha önceden hazýrlanan palamut lakerdalarý, 
jüri tarafýndan tadýlarak deðerlendirildi. Kültür 
Turizm Derneði üyesi Burhan Levend, balýkçý 
Recep Batmaz, gurme Süreyya Üzmez, Sinop 
Üniversitesi Öðretim Görevlisi Demet Kocate-
pe, Sinoplu esnaf Ýsmail Göksu’nun tadýmlarý 
ve puanlamasý sonrasýnda yarýþmada dereceye 
girenler belirlendi. 
Lakerdanýn kokusu, tuz oraný ve diriliði 

deðerlendirilerek yapýlan puanlamada, Þükrü 
Kýyýcý, Sedat Yalçýnkaya ve Ýbrahim Ko-
nukçu’nun hazýrladýðý lakerdalar ilk üçe girdi. 
Dereceye giren yarýþmacýlara çeþitli hediyeler 
takdim edildi.  Dernek Baþkaný Cemalettin 
Kaya, yaptýðý konuþmada, Sinop’un bir balýk 
kenti olduðunu ancak bunun yeteri kadar 
tanýtýmýnýn yapýlmadýðýný söyledi.

Osmanlý þehzadelerinden 
birçoðunun ilk eðitimini aldýðý ve 
devlet yönetimini öðrendiði yer 
olmasý dolayýsýyla “þehzadeler 
þehri” olarak anýlan Amasya’nýn 
aðýrladýðý turist sayýsý her geçen 
yýl artýyor.Kentin ortasýndan 
geçen Yeþilýrmak’ýn iki yakasýnda 
uzanan Yalýboyu evleri, kral kaya 
mezarlarý, Harþena Kalesi, müzesi, 
mumyalarý, bimarhanesi, Sultan 
2. Bayezid Külliyesi, Kýzlar Sarayý, 
tarih kokan sokaklarý ile Amasya, 
barýndýrdýðý kültürel zenginlikle turistlerin 
ilgisini çekiyor.
Amasya Valisi Osman Varol,  yaptýðý 
açýklamada, kentin Türk Ýslam tarihinde-
ki yerinin yaný sýra antik döneme uzanan 
kültürel varlýklarý da içinde barýndýrdýðýný 
belirtti.Kentin geçmiþinin 8 bin 500 yýl 
önceye dayandýðýna iþaret eden Varol, 
“Amasya’da tarihin canlý yaþadýðý birçok 
noktamýz var. Harþena Daðý ile Pontus Kral 

Kaya Mezarlarýný içinde 
barýndýrdýðý için UNES-
CO’nun ‘Dünya Mirasý 
Geçici Listesi’ne alýnan 
bir þehir. Yeþilýrmak’ýn 
kenarýnda bulunan ve 
Amasya’nýn simgesi haline 
gelmiþ Yalýboyu evleriyle, 
güzel restoranlarý ve butik 
otelleriyle unutulmaz anlar 
yaþanacak bir þehir. Tarihi 
ve kültürel bir þehir olmanýn 
yanýnda doða turizmi, 

termal ve av turizmini geliþtirmeye yönelik 
çalýþmalarýmýz devam ediyor. Hedefimiz 
þehrimize gelen ziyaretçilere güzel bir vakit 
geçirtmeyi saðlamak.”
Hedeflerinin orta vadede 1 milyon turist 
aðýrlamak olduðunu ifade eden Vali Varol, 
“Bu þehirde, bunu bütün paydaþlarýmýzla, 
ildeki söz sahibi bütün kesimlerle kendimize 
bir vizyon olarak koymuþ durumdayýz.” 
vurgusu yaptý.

Sinoplular en iyi tuzlu 
balık için yarıştı
Türkiye’nin önemli balýkçýlýk merkezlerinden Sinop’ta, 
“En iyi lakerdayý ben yaparým” yarýþmasý düzenlendi.

Sinop tanýtým faaliyetleri artýrýlacak
Doða Koruma ve Milli Parklar  (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan 

Baþyiðit, Sinop’un tanýtým faaliyetlerini yoðunlaþtýracaklarýný söyledi.

Amasya  600 bin turist aðýrladý
 Son yýllarda kültür turizminin yanýnda termal, trekking ve av turizmiyle de ön plana 
çýkan “Þehzadeler þehri” Amasya, 2017 yýlýnýn 11 ayýnda 600 bin turisti aðýrladý.

AMASYA, TRAVEL TURKEY ÝZMÝR FUARI’NA KATILDI
Bu yýl 12. düzenlenen 06-08 Aralýk 2018 Travel Turkey Turizm Fuarý  Açýlýþ programý-
na Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri ERSOY, KKTC Turizm ve Çevre Bakaný Fikri 

ATAOÐLU, Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçisi H. E. Bay Zvonko MUCUNSKÝ, Amasya 
Valisi Dr. Osman VAROL, Amasya Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hakan KARAMAN katýldý.

Açýlýþ programýnda Kültür 
ve Turizm Bakaný konuþma 
yaptý. Programýn ardýndan 
Amasya standýný  ziyaret 
eden Kültür ve Turizm 
Bakaný Mehmet Nuri ER-
SOY’a Vali Dr. Osman VAR-
OL tarafýndan hediye takdim 
edildi. Amasya  Standýný  
ayrýca Aðrý Valisi Süleyman 
ELBAN, Denizli Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Osman 
ZOLAN da ziyaret ettiler. 
Amasya Valisi Dr. Osman 
Varol, standý ziyarete gelen 
bazý medya kuruluþlarýna 
açýklamalarda bulundu.
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Doðu Karadeniz bölgesindeki illerin tama-
mýna Türk Hava Yollarý’nýn (THY) organi-
zasyonunda tanýtým turlarý düzenlenirken, 
Kuveyt ve Lübnan’dan gelen 2 ayrý ekip bu kez 
Gümüþhane’yi gezdi.
Bu baðlamda Kuveyt ve Lübnan’dan gelen 
seyahat acente temsilcileri ve ülkelerindeki 
youtube, facebook, instagram gibi internet 
ve sosyal medya fenomenleri Gümüþhane’de 
Zigana Daðý, Zigana Gümüþkayak Yayla 
Kent, Torul Kalesi Cam Seyir Terasý ve Karaca 
Maðarasýný gezdi.
Þehir merkezinde de kýsa bir tur atan acente 
temsilcileri geceyi Çimenler Otel’de geçirdi.
Akþam yemeðinde Gümüþhane Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Hüseyin Ateþ, Trabzon Ýl 
Müdürü Ali Ayvazoðlu, Trabzon Grand  Zorlu 
Otel Ýþletme Müdürü Ali Þahin ve Çimenler 
Otel Genel Müdürü Zeki Köksal’la buluþtu.
Burada misafirlerle sohbet eden Kültür ve Tur-
izm Ýl Müdürü Hüseyin Ateþ, “Karadeniz’in 

güzel þehri Gümüþhane’ye hoþgeldiniz” diye 
baþladýðý konuþmasýnda “Biz yýllarca turist 
denilince hep batýlýlarý düþünmüþtük. Sonu 
yýllarda ayný dine mensup olduðumuz, kardeþ 
saydýðýmýz Ortadoðu’dan sizleri aramýzda 
görmek bizi son derece memnun ediyor. 
Dolayýsýyla bir anlayýþý deðiþtirdiniz. Sizler 
hep gelin bizler size hep baðrýmýzý açarýz” 
ifadelerini kullandý.
Ateþ, Arap seyahat acentelerinin yeni desti-

nasyon arayýþýnda olduðunu ve iki gün boyu-
nca Gümüþhane’nin gezdirilerek tanýtýldýðýný 
kaydetti.
Seyahat acentesi temsilcileri de kendilerini 
en çok Zigana daðý ve coðrafyanýn etkilediðini 
belirterek, “Zigana daðýna bayýldýk. Daðlarý ve 
coðrafyasý muhteþem bir yer. Güzel bir þehir. 
Zigana daðý çok güzel. Hem kendimiz geleceði 
hem de yolcularýmýz için tavsiye edeceðiz” 
ifadelerini kullandý.

Gümüþhane müzesinin ziyaretçi sayýsýnýn 
artýrýlmasý ve eser sayýsýnýn zenginleþtirilmesi 
amacýyla, diðer illerin müze envanterinde yer alan 
Gümüþhane menþeili tarihi eserlerin toplanarak 
Gümüþhane Müzesine devre-
dilmesi için baþlatýlan çalýþma-
larda sona gelindi.
Sayýn Valimiz Kamuran 
Taþbilek yaptýðý açýklam-
ada; Aðustos ayý itibariyle 
Erzurum, Trabzon, Giresun, 
Rize, Bayburt ve Erzincan 
illerindeki müzelerde bulunan 
Gümüþhane kökenli tarihi 
eserlerin Gümüþhane Müze 
Müdürlüðümüze kazandýrýlmasý 
için Kültür ve Turizm Bakan-
lýðý ile yapýlan yazýþma süreci 
sonunda 163 adet tarihi eseri bu 

hafta müzemize kazandýracaðýz.
Üzerinde yaþadýðýmýz Anadolu topraklarýnda Hiti-
tler, Likyalýlar, Urartular, Doðu Romalýlar, Selçuk-
lular ve Osmanlý olmak üzere onlarca medeniyetin 

mirasçýsýyýz. Ülkemiz bu kadim 
kültürlere ev sahipliði yapmýþtýr. Bu 
kültürlerin örneklerinin bir kýsmý 
da ilimiz coðrafyasýnda gün yüzüne 
çýkarýlmýþ olup,bunlardan Erzurum 
ilinde bulunan 132 eseri, Trabzon 
ilinde bulunan 30 eseri, Giresun 
ilinde buluna 1 eseri her türlü 
güvenlik tedbirini alarak hafta içinde 
müzemize kazandýrmýþ olacaðýz” dedi.
Getirilecek eserler arasýnda çeþitli 
dönemlere ait bronz, bakýr ve gümüþ 
sikkeler, Lahit, mezar stelleri, kan-
diller, sütün parçalarý gibi eserler 
bulunuyor.

Rize Merkez Muhtarlar Derneði tarafýndan, Tuzcuoðlu 
Memiþaða Parký’nda düzenlenen Pepeçura Festivali’nde bin 
kiþiye pepeçura ikram edildi. Yörede yetiþen kokulu siyah 
üzümün suyu kullanýlarak hazýrlanan ve üzüm muhallebisi 
olarak da bilinen pepeçuraya vatandaþlar ilgi gösterdi. 
Merkez Muhtarlar Derneði Baþkaný Ýrfan Kaya, gazetecil-
ere yaptýðý açýklamada, pepeçuranýn Rize’nin eski bir tadý 
olduðunu söyledi. Unutulmaya yüz tutmuþ yöresel tatlarý 
hatýrlatmak istediklerini belirten Kaya, “Unutulmuþ bir 
tadý tekrar gündeme getirmek istedik. 30 muhtarla bir-
likte 15 gün boyunca mahallelerimizde vatandaþlarýmýza 
15 bin porsiyon pepeçura daðýtacaðýz.” dedi. Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ýsmail Hocaoðlu ise dünyada organik 
bir yaþama 
doðru gidildiðini 
vurgulayarak, 
pepeçuranýn da 
bölgedeki doðal 
ürünlerden 
hazýrlandýðýný 
kaydetti.

Aðaç motoruyla kesilerek yaklaþýk 16 me-
trekarelik alan açýlan gölde, 40 kiþi yüzme 
cesareti gösterebildi.
Rize’nin Ýkizdere ilçesindeki Kaçkar Daðlarý 
Milli Parký içerisindeki Ovit Buzul Gölü’nde 
yüzme þenliði düzenlendi. Rizeli daðcý 
Hasan Önder öncülüðünde gerçekleþtirilen 
“5. Kaçkar Yüzme Þenliði”ne, Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ýsmail Hocaoðlu, Daðcýlýk 
Ýl Temsilcisi Mehmet Kemal Arýcý ve yak-
laþýk 500 doðasever katýldý. 
Suyun tamamen donduðu Buzul Gölü’ndeki 
buzlar aðaç motoruyla kesilip, levyelerle 
kýrýldý. Gölün kenarýnda 20 santimetre 
olan buzun kalýnlýðý, üç metrelik derinlikte 
yaklaþýk 90 santimetreye ulaþýnca buzlar 
kesilemedi. Bunun üzerine bir gün önceden 
hazýrlanan 16 metrekarelik yüzülebilecek 
alanda etkinlik gerçekleþti.

2018 yılı turizm bakımından 
Trabzon ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi için önceki yıllara 
göre daha iyi geçti

TURSAB Doğu Karadeniz Yöre 
Temsil Kurulu Başkanı 
Volkan Kantarcı 

Gümüşhane’yi gezdi
Kuveytli internet fenomenleri ve acente temsilcileri

Kuveyt-Trabzon direkt uçak seferlerinin 
baþlamasýnýn ardýndan Doðu Karadeniz 

bölgesinde yeni destinasyonlar arayan Arap 
turistler gözünü Gümüþhane’ye çevirdi.

Rize’de “Pepeçura 
Festivali” düzenlendi
Rize’de, yöre mutfaðýnýn önemli tatlýlarýndan 

olan “pepeçura” adýna festival organize edildi.

Kaçkar Buzul Gölü’nde  “yüzme þenliði” 

Kaçkar Daðlarý Milli Parký içindeki Ovit Daðý Buzul Gölü’nde yüzme þenliði düzenlendi.

163 Tarihi Eser Gümüþhane’ye geri getiriliyor
Bölgemizdeki civar illerin müzelerindeki Gümüþhane kökenli 163 adet tarihi eser artýk Gümüþhane müzesinde sergilenecek.

Bölge geneline baktığımızda turizm 
hareketliliği, önceki yıllara göre 
gayet iyiydi. Sezondaki hareketlilik 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı biraz 
geç başlamasına rağmen, özellikle Trabzon 
Havalimanına gelen direk uçuş sayısı ve 
Orta Doğu’dan gelen Arap misafirlerin 
sayısının artması turizm gelirlerinin 
artışındaki önemli etken oldu. İç turizme 
baktığımızda ise doğa turlarına yönelik 
bir artış var. Bölgemizin iç kesimlerindeki 
yaylalar ve butik, yayla konaklama 
tesisleri bu yıl çok daha yoğundu. Giresun, 
Gümüşhane ve Bayburt illerimizde de 
artışlar yaşandı. Ayder, Çamlıhemşin 
yaylarından Pokut ve Gito, Camili, 
BorçkaKaragöl ve Şavşat Karagöl en çok 
tercih edilen yerlerden oldular. 

Tanıtım çalışmalarında neler yapmalıyız 
? 
Bir defa çok çalışmalıyız, sektörün 
içinden gelenler ve turizmi bilenler olarak 
bölgemizin tanıtım faaliyetlerinde aktif 
görevlerde bulunmalıyız. Sahada olan, 
yaşayan, eksiklikleri görenler bizleriz. 
Tanıtım giderlerinin ise şimdiye kadar çok 
etkili kullanılamadığını düşünmekteyim. 
Düşünün ki bir şehrin tanıtımı için 
Valilik, Kültür Turizm Müdürlüğü, 
Kalkınma Ajansı, Belediye, Ticaret Sanayi 
Odası gibi kurumlarımızın tamamı farklı 
broşürler bastırmakta, ayrı ayrı harcamalar 
yapmakta. Turizm tanıtma komisyonu 
ya da adına her ne dersek tüm bu 
çalışmaların yapılacağı ortak bir komisyon, 
departman olmalı. Bunun içinde tüm 
saydığım kurum temsilcilerinin yanı sıra 
seyahat acenteleri, oteller, turist rehberleri 
gibi turizmcilerin yanı sıra turistle bire bir 
muhatap esnaf temsilcileri de olmalı. 

Bu konuyla ilgili Trabzon’da İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Doğu 
Karadeniz, KATİD, THY, DOKA ve 
Ticaret Sanayi Odası’nın temsilcileri 
olarak 2019 yılı için çalışmalar yapmakta, 
her hafta bir araya gelmekteyiz. Seyahat 
acentaları, sosyal medya fenomenleri ve 
basın mensuplarını bölgemize getirip, 
gezdirip, tanıtıp, bölge turizmcileri ile de 
buluşturacağız. Bu oluşumu, birlikteliği 
sağlayan başta Trabzon İl Kültür Turizm 
Müdürümüz Ali Bey olmak üzere tüm 
kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim.  
Bu çalışmalarımız tabi ki sadece Trabzon 
için değil, tüm bölge için. Trabzon’daki 
bu uygulamayı, bu birlikteliği tüm bölge 
olarak sağlayıp bölgesel tanıtım planı ile 
hareket etmek daha etkili olacaktır diye 
düşünüyorum.

 
Doğu Karadeniz denilince Sümela 
Manastırı, Uzungöl, Ayder gibi marka 
yerlerimizin yanı sıra Bayburt’taki Kale, 
Aydıntepe Yer Altı Şehri, Gümüşhane’deki 
Örümcek Ormanları, Tomara Şelalesi, 
Krom Vadisi, arkeolojik kazı alanları, 
Giresun’daki Kuzalan Şelalesi, Mavi 
Göl, Ada, Artvin’deki Arsiyan Yaylası, 
Delikli Kaya Şelalesi gibi daha nice doğal 
ve tarihi güzelliklerimizi de akıllara 
getirebilmeliyiz. 

 
Bir diğer konuda az önce yukarıda 
bahsettiğim pazar çeşitliliği; yılın 
farklı dönemlerinde farklı pazarlarla 
çalışabilmeliyiz. Orta Doğu pazarında olası 
azalma durumunda. B ve C planlarımız 
olmalı. 
Tüm bunların yanında Kültür ve Turizm 
bakanımızın sektörün içinden gelen birisi 
olması hem ülkemiz hem de bölgemiz için 
avantaj olacaktır. 



Ancak gelinen noktada kayak merkezi yaklaþýk 
3 yýldýr hala tamamlanamadý. 12 milyon 
900 bin lira bedelle ihale edilen tesisin Proje 
bedeli 17 miyon 600 bin TL oldu.  Etkileyici 
manzarasý olan kayak merkezinde, 2 bin 700 
metre uzunluðunda kayak pistleri, teleski ve 
telesiyej tesisleri yer alacak. Tesislerde 900 me-
tre uzunluðunda, 705 kiþi kapasiteli telesky ile 
958 metre uzunluðunda, bin 200 kiþi kapasiteli 

telesiyej ile günü birlik konaklama 
tesisleri de bulunacak. 

172 bin metrekarelik alanda inþa 
edilen tesislerin gelecek sezon-
da hizmete gireceði belirtilirken,  
devam eden çalýþmalarý Karabük 
Valisi  Fuat Gürel,  beraberinde Vali 
Yardýmcýsý Barboros Baran ve Genç-

lik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdulkadir 
Çetin ile birlikte yapýmý devam eden Keltepe 
Kayak Tesislerinde incelemelerde bulundu.
 
Yapým çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali 
Gürel, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel 
Müdürlüðü Makine Mühendisi Hasan 
Saðlam, Þantiye Þefi Ýbrahim Dere ve Genç-
lik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdülkadir 
Çetin’den yapýlan ve devam eden çalýþmalar 
hakkýnda bilgiler aldý. 4 ayrý bölümde toplam 
uzunluðu 2 bin 700 metreyi bulacak pistlerden 
1 ve 2 nolu pistler tamamlanma aþamasýna 
geldi. Yaklaþýk 4 ay burada kar olan bölgede 
suni kar sistemiyle de  beslenme yapýlabileceði 
ve bununla ilgili  çalýþmalarýn  devam ettiði 
bildirildi.
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Kastamonu’da tarihi bir otelde 
yapýlan 36. Dönem Uluslararasý 
Türk Kültürü Teþkilatý Daimi 
Konsey Toplantýsý muhteþem bir 
gala ile sona erdi.  Toplantýnýn 
ardýndan Kastamonu, Türk 
Dünyasý Kültür Baþkentliði un-
vanýný Kýrgýzistan’ýn Oþ þehrine 
devretti. Devir ile ilgili imza töre-
ni ise tarihi otelde gerçekleþtirildi. 
Ýmza törenine Türk Dünyasý 
ülkelerinin temsilcileri katýldý.

Ýmza töreninin ardýndan açýklam-
alarda bulunan Kültür ve Turizm 
Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, 
“36. Dönem TÜRKSOY Daimi 

Konsey Toplantýsý’nda alýnan 
kararlarýn imza kýsmýný da burada 
gerçekleþtirdik. Biz, artýk koordi-
nasyon görevimizi Kýrgýzistan’a 
devretmiþ oluyoruz. Bundan 
sonraki toplantý Kýrgýzistan’ýn 
Oþ þehrinde olacak. Ýnþallah hep 
beraber orada buluþacaðýz” dedi.

2019 YILI TÜRK DÜNYASINDA 
AÞIK VEYSEL YILI OLACAK
2019 yýlýnýn Türk Dünyasýnda 
Aþýk Veysel yýlý ilan edildiðini 
açýklayan Bakan Ersoy, “Konsept 
olarak Aþýk Veysel yýlý ilan edildi 
ama Þeyh Þa’ban-ý Veli Hazretleri-
yle ilgili önümüzdeki yýl kongre, 

çalýþtay 
gibi 
çalýþlarda 
olacak” 
diye 
konuþtu.

TÜRKSOY 
Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov, 
2019 yýlýnda Türk Dünyasýnýn 
Kültür Baþkenti Kýrgýzistan’ýn 
Oþ þehri olduðunu belirter-
ek, “Hepinizi Kýrgýzistan’daki 
etkinliklere davet ediyoruz. 
Þeyh Þa’ban-ý Veli Hazretlerinin 
vuslatýnýn 45’inci yýldönümü 

nedeniyle Türk Dünyasý Kültür 
Baþkenti Oþ’ta büyük bir kon-
ferans yapýlacak. Türk Akade-
misi, TÜRKSOY ve Kastamonu 
heyeti ile birlikte bu konferans 
gerçekleþtirilecek” dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Bakan 
Ersoy, Türk Dünyasýný Kültür 
Baþkenti sembolü Kýrgýzistan 
Kültür, Bilim ve Turizm Bakan 
Yardýmcýsý Baktýbek Sekimov’a 

takdim etti.
Ayrýca törende Türk 

Dünyasý ülkelerinin 
temsilcileri Bakan Er-
soy’a, Vali Karaden-
iz’e, Baþkan Babaþ’a 
çeþitli hediyeler 
takdim ettiler.
Programýn sonunda 

Kaþgarlý Mahmut 
Hikaye Yarýþmasýn-

da dereceye girenlere 
ödülleri verildi.

Bakan Ersoy, beraberinde-
ki heyetle birlikte tarihi 
Atabeygazi Camii, 2. Etap Sokak 
Saðlýklaþtýrma Çalýþmalarý ve 
Türkiye’nin en büyük ahþap kon-
aklarýndan olan ecdat yadigarý 
Þeyhoðlu Konaðý’nda incelemele-
rde bulundu.

Giresun’un çok önemli bir 
turizm destinasyonu olan Mavi 
Göl’ü yýl içerisinde yaklaþýk 
400 bin kiþi  ziyaret ediyor. 
Bölgede altyapýnýn iyileþtir-
ilmesine yönelik faaliyetler 
yürütülüyor.

Mavigöl’ün bulunduðu 
bölgeyi ziyaret edenlere daha 
iyi imkan sunmak amacýyla 
Ýl Özel Ýdaresi ile Tarým ve 
Orman Bakanlýðý 12. Bölge 
Müdürlüðü Giresun Þube 
Müdürlüðü tarafýndan yaklaþýk 
3,5 milyon lira tutarýnda 
çalýþma baþlatýldý. Çalýþma-
larýn ilk kýsmý tamamlandý. 
Yapýlan çalýþmalarla Mavigöl’e 
ulaþým kolaylaþtýrýldý. Bölgede, 

Otopark, kayrak taþ döþemeli 
yürüyüþ yolu, ahþap döþemeli 
yürüyüþ yolu, ahþap merdiven-
ler, ahþap kaplama kemer 
köprü, ahþap korkuluklar, 
taþ duvarlar ve iki seyir terasý 
bulunuyor. Giresun Valisi 
Sarýfakýoðullarý önümüzdeki 
yýl bölgede  ziyaretçi sayýsýný 
600 binlere çýkarmayý hedefle-
diklerini söyledi.

Ýran’da faaliyet gösteren 
acente temsilcilerine, doðal 
güzellikleriyle ön plana çýkan 
Giresun tanýtýldý. Doðu Karad-
eniz Kalkýnma Ajansý (DOKA) 
himayesinde Giresun Valiliði 
ve Türk Hava Yollarý iþbirliði-
yle Ýranlý acente temsilcileri 
kentte misafir edildi. Tebriz, 
Urmiye ve Hoy gibi kentlerde 
faaliyet gösteren 17 acentenin 
temsilcileri, Kuzalan Tabiat 
Parký, Mavigöl, Kulakkaya 
Yaylasý ve tarihi Zeytinlik 
Semti’ni ziyaret etti. 

Ziyaret sonrasý düzenlenen 
programda kentteki otel 
ve restoran iþletmecileriyle 
görüþmeler yapýlarak gelecek 
turizm sezonuyla ilgili görüþ 
alýþveriþinde bulunuldu. Gire-
sun Valisi Harun Sarýfakýoðul-
larý, yaptýðý konuþmada, kentte 
Ýranlý misafirleri görmekten 
memnuniyet duyduklarýný 
söyledi.

Giresun’un Karadeniz’in incisi 
olduðunu belirten Sarýfakýoðul-
larý, þöyle devam etti: “Ýlimiz 
6 tabiat parký ve altyapýsýyla 

inþallah önümüzdeki yýl ve 
yýllar çok daha fazla sayýda 
yerli ve yabancý misafire ev 
sahipliði yapmak istiyor. Bu 
nedenle tüm paydaþlarýn 
bu konuda üzerine düþen 
sorumluluðu yerine getirmesi 
gerektiði kanaatiyle biz de ark-
adaþlarýmýza gerekli talimatlarý 
verdik. Onlar da canla baþla 
çalýþýyor. Ýnþallah önümüzdeki 
gün ve günlerde bu seyahatleri 
yoðunlaþtýrýrsýnýz, iliþkilerim-
izi yoðunlaþtýrýrsýnýz. Biz dost 
ve kardeþ ülke Ýran’dan gelecek 
misafirlerimizi sektör ve il 
olarak aðýrlamaya hazýrýz.” 
þeklinde konuþtu. 

Ahþap evleri, cami, han, 
hamam, çeþme, türbe ve lonca 
çarþýlarý gibi tarihi eserleriyle 
ünlü Karabük’ün Safranbolu 
ilçesi, UNESCO tarafýndan 
Dünya Miras Listesi’ne 
alýndýðý 1994’ten bu güne 
konaklamalý ve günübirlikçi 9 
milyon 972 bin 48 ziyaretçiye 
ev sahipliði yaptý. 

UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan ve “En iyi 
korunan 20 kent” arasýnda 
bulunan Karabük’ün Safranbo-
lu ilçesi, UNESCO’ya alýnýþýnýn 
24. yýlýný kutluyor. safranbolu,  
17 Aralýk 1994’te UNESCO 
Dünya Mirasý Listesi’ne alýndý. 
Osmanlý mimarisini, þehir ha-
yatýný ve kültürünü yansýtmasý 
dolayýsýyla “Osmanlý’nýn par-
mak izi” olarak adlandýrýlan Sa-
franbolu’da, o dönemden kalma 
han, hamam, konak, çeþme, 

cami ve köprülerle birlikte bin 
400 tescilli eser yer alýyor. 

Türkiye’de kent ölçeðinde 
UNESCO Dünya Mirasý Liste-
si’ndeki tek yer olma özelliði 
taþýyan ilçede, tescilli 900 
konak, 150 çeþme, 28 cami, 
25 köprü, 8 hamam, 5 dergah 
ve türbe ile birçok kültürel 
varlýk bulunuyor. Safranbo-
lu, 23 yýlda konaklamalý ve 
günübirlikçi 9 milyon 972 bin 
48 ziyaretçiyi aðýrlarken ilçede 
yaklaþýk 600 tarihi eser basit 
ve genel onarýmlarla restore 
edilerek turizme kazandýrýldý.

Giresun turizminde 
hedef Ýran pazarý
Doðal güzellikleriyle ön plana çýkan Gire-
sun’un turizm noktalarý, Ýran’da faaliyet 

gösteren 17 acentenin temsilcisine tanýtýldý

23 yýlda 10 milyona 
yakýn ziyaretçi

UNESCO tarafýndan 1994’te Dünya Miras Listesi’ne 
alýnan ahþap evleri, cami, han, hamam, çeþme, 
türbe ve lonca çarþýlarý gibi tarihi eserleriyle ünlü 

Karabük’ün Safranbolu ilçesi, 23 yýlda konaklamalý ve 
günübirlikçi 9 milyon 972 bin 48 ziyaretçi aðýrladý.

Kırgızistan’a Devretti
Kastamonu, Türk Dünyasý Kültür Baþkentliði Unvanýný

Toplantý sonrasýnda Kastamonu, Türk Dünyasý Kültür Baþkentliði unvanýný Kýrgýzistan’ýn Oþ þehrine devretti.

Giresun Mavi Göl’e 3.5 milyon liralýk yatýrým
Giresun’un Dereli ilçesindeki Göksu Deresi’nde büyüklü küçüklü dört gölden oluþan Mavigöl’ün bulunduðu 

bölgenin, ziyaretçilerine daha iyi imkan sunmasý amacýyla baþlatýlan çalýþmalarýn ilk kýsmý tamamlandý.

Karabük Valisi Fuat Gürel çalışmaları inceledi
KARABÜK’te, kentin en yüksek zirvesi  2 bin rakýmlý Keltepe 
zirvesinde kurulmasý planlanan,  Nisan 2015 tarihinde 12  Milyon 
900 bin proje bedelli ile ihale edilen ve TL’ye ihalesi yapýlan kayak 
merkezinin 2018 yýlý Nisan ayýnda tamamlanmasý hedeflenmiþti. 

Karabük Keltepe Kayak Merkezi 
gelecek sezona kaldı
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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
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Vaktiyle İbni Kemal, Molla Hüsrev, 
Molla Lütfi, Plevne kahramanı Osman 
Paşa, Şeyh Emin Efendi gibi büyüklerin 
vatanı olan Tokat Anadolu’da en çok 
abidesi olan bir şehir.  Selçuklularla 
Osmanlılar adeta yarışa girmişler. 
Birinden birisi bir tane fazla ama 
hangisi ? Bu eserler 300 ila 800 yaş 
arasında birer Tokat azizi. 

Yeşil ırmağın üç kolu ile sulanan ber-
eketli topraklar üzerinde Anadolu da 
hüküm sürmüş kadim medeniyetlerce 
nakış nakış dokunmuş eserlerin yer 
aldığı şehrin adıdır “TOKAT.”

Son yapılan araştırmalar da milat-
tan önce 10.000 lere inen tarihi 
kalıntıların bulunduğu şehir de “Erbaa 
Horoz Höyüğü” “Zile Masat Höyüğü” 
“Merkez Komana “ ve “ Sulusaray 
Sebastapolis” gibi antik yerleşim yerleri 
gün yüzüne çıkartılmıştır.

Roma İmparatorluğunun savaş yolları 
üzerindeki şehir de gerçekleşen “Zela 
Savaşı” ile ünlenen “ Veni- Vidi – 
Vici” sözü Cesar tarafından Zile de 
söylenmiştir. Ayrıca Bizans impara-

torluğu için dini merkez olma özelliği 
taşımaktadır.

Anadolu’nun ilk Türk İslam Üniver-
sitesi konumundaki Yağıbasan 
Medreseleri, Anadolunun ilk Türk 
İslam Camii olan 1080 yılında yapılan 
Garipler Camii gibi ilklere ev sahipliği 
yapmaktayız.

Topçam Yaylası, Çamiçi Yaylası, 
Akbelen Yaylası, Almus Baraj Gölü, 
Kaz ve Zinav Gölleri,Ballıca Mağarası 
gibi doğal güzellikleri yanısıra müzeler, 
anıtsal eserler ve konaklar ile bölge 
doğa ve eko turizmi için bir başka 
potansiyele sahiptir.

Tüm bu tarihi ve kültürel zenginlikler-
in yanı sıra Anadolu halk mutfağının 
en önemli örneklerinden olan “ Tokat 
kebabı, Yaprak Sarması, Nohut Mayalı 
Cevizli çörek gibi lezzetler mut-
fağımızın öne çıkan yemekleridir.

Şehrimiz kültürel ve doğal bir çok 
değere sahiptir. Bizler elimizden gelen 
çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. 
Siz değerli yurttaşlarımızı da bu güzel-
likleri görmeye davet ediyoruz.

Tokat TSO Seyirtepe Tesislerinde 
düzenlenen toplantıya Tokat 
Vali Yardımcısı Mehmet Suphi 
Küspeci, Tokat Belediye Başkanı 
Av Eyüp Eroğlu, Tokat Ak Parti İl 
Başkanı Metin Polat, İl Özel İda-
resi Genel Sekreteri Recep Gökçe, 
Turhal Belediye Başkanı Yılmaz 
Bekler, Grand ALİ’N Hotel Genel 
Müdürü Seyit Ali Kindan, Kamu 
Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, 
Sivil Toplum Örgütü Liderleri 
ve davetliler katıldı.  Platformun 
İcra Kurulu Genel Sekreteri Kadir Özbilgin, 
katılımcılara yaptığı sunumla TOSKAP’ın 
yapısını anlattı.

DR. ALİ ÇELİK: “UZUN YILLAR SONRA 
BİR SİNERJİ YAKALADIK!”
TOSKAP Kurucular Kurulu adına söz 
alan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Dr. Ali Çelik , “ Bu şehir uzun 
yıllar sonra iktidarı, muhalefeti, Valisi, 
Belediye Başkanı, Rektörü, STK’ ları ve 
gönüllü kuruluşları ile bir sinerji oluştur-
du. Bir birliktelik yakaladı. Hepimiz, 
önce yaşadığımız bu şehrin değerini ve 
önemini bilmek zorundayız.
 TOSKAP yani Tokat Sivil Kalkınma Plat-
formu ile; bir araya geleceğiz, kısa ve uzun 

hedeflerimizi belirleyeceğiz. Tartışıp projel-
er yapacağız. TOSKAP’ ın ilk işi tarım ve 
turizm platformlarını revize edip, tarım ve 
turizm çalıştaylarını yapmak olacak “ dedi.

MEHMET POLAT:” TOKAT’A BÜYÜK 
KATKI SAĞLAYACAK!”
Toplantıya katılan  Ak Parti Tokat İl 
Başkanı Metin Polat da, “Sizlere sayın 
milletvekillerimizin selamlarını ileterek 
başlamak istiyorum. Bu oluşumun her 
alanda insanlara ulaşan,  ticaretten 
tarıma, turizme, şehrin gerek duyduğu 
bütün projeleri hükümet, belediye 
nezdinde takip eden, proje üreten, 
sıkıntıları da çözümleriyle birlikte 
ortaya koyan bir oluşum olmasını canı 
gönülden diliyorum. Birlikteliğimiz, 

çalışma planlama ve 
sürdürülebilirlik noktasında 
bizlere büyük katkı sağlaya-
caktır.  Oluşuma destek veren 
sivil toplum örgütlerine teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN EROĞLU: “TOKAT 
İÇİN BİR ARAYA GELDİK”
Tokat Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu da şunları söyledi. 
“ Bugün düzenlenen bu 
toplantıda her şeyden çok 

değer verdiğimiz memleketimiz için, 
toprağımız için, Tokat’ımız için bir 
araya geldik. Bunu çok önemsiyorum 
ve platformda emeği geçen tüm icra 
kuruluna, emek veren herkese teşekkür 
ediyorum.”

TOSKAP’ın kurucuları arasında , Tokat 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali 
Çelik, Turhal Pancar Ekicileri Kooper-
atifi Başkanı Yalçın Bekler, Tokat Esnaf 
ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı 
Fehmi Çankaya, Tokat Ziraat Odası 
Başkanı Ahmet Dökülen ve Tokat Esnaf 
ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Ahmet Hamdi ,Ticaret Borsası 
Başkanı Lütfi Bora  bulunuyor.

Þehir merkezine 26 kilometre 
uzaklýkta, Pazar ilçesine baðlý 
Ballýca köyünde bin 85 rakým-
lý tepede yer alan maðara, 
Türkiye’nin en büyük ve 
görkemli maðaralarý arasýnda 
yer alýyor.
Milyonlarca yýlda oluþan 
sarkýt ve dikitlerle ziyaretçil-
erin ilgisini çeken ve halen 
keþfedilmemiþ bölümleri bulu-
nan Ballýca Maðarasý; “Havu-

zlu”, “Büyük Damlataþlar”, 
“Çamurlu”, “Fosil”, “Yaras-
alý”, “Çöküntü”, “Sütunlar”, 
“Mantarlý” ve “Yeni” ismini 
taþýyan salonlarýyla ziyaretçil-
erini aðýrlýyor. Ortalama 18 
derece sýcaklýðý ve yüzde 54 
nem oraný ile özellikle astým 
ve KOAH hastalarýnýn ilgisini 
çeken maðarayý, geçen yýl 110 
bin yerli ve yabancý ziyaretçi 
gezdi.

“TOKAT İÇİN BİR ARAYA GELDİK”
Tokat’ta “Birlikte Varız” sloganıyla hayata geçen TOSKAP (Tokat Sivil Kalkın-

ma Platformu)  bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuna ve ziyaretçilere tanıtıldı.

Astým hastalarýnýn gözdesi; Ballýca Maðarasý
Tokat’ýn Pazar ilçesinde bulunan Ballýca Maðarasý, iyi geldiði düþüncesiyle astým ve KOAH hastalarýndan ilgi görüyor.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp EROĞLU:

“En güzel eserler Tokat’ta”
Sözlerime dünyaca 
ünlü bilim adamımız 
Ord.Prof.Dr. Süheyl 
Ünver’in Tokat ziyareti 
sonrası kaleme aldığı 
makalesinde “ Bir 
bir yer yer dolaşarak 
gördüğüm eski eserler 
hakkındaki intiba’larımı 
size söyleyeyim. İstan-
bul’da Konya’da Bursa 
ve Edirne’de bulun-
mayan en güzel eserler 
inanın bana Tokat’ta. 



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.


