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Dünyanın En Büyük Turizm Fuarından biri

Karadeniz Otelleri 
EMiTT Fuarında 

Dünyanın dört 
büyük turizm fuarı 
arasında yer alan 
EMITT (Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı) 
31 Ocak – 3 Şubat 
2019 tarihlerinde 
dünya turizm 
profesyonellerini 
ve tatil tüketicilerini 
23’üncü kez 
İstanbul’da bir araya 
getirdi. 3’te

KATİD Başkan Yardımcısı Ali Şahin Karadeniz Bölgesi 
Turizmi 2018 sezonunu değerlendirdi, 2019’dan 
beklentilerini ve öngörülerini açıkladı. 6’da

“Karadeniz Bölgesi 
2019’a hazır!”

4 ayda 166 
denetim 
yapıldı

Kaçak turlarla ilgili denetimlerini sýklaþtýran TÜRSAB 
bölge temsilcilikleri yeni adýmlar atýyor. 2’de

Amasya, Ferhat ve Şirin 
ile masallarda tanıtılacak

Amasya Valiliði Amasya’yý Ferhat, Þirin 
ve Masalci Nine ile tanýtan “Masallarda 

Amasya”  hikâye serisi ile tanýtacak. 8’de

DİYOJEN’İN GÜNEŞİNİ 
KAPATTILAR

Sinoplu olan ve 2500 yıl 
önce Büyük İskender’e 
söylediği, “Gölge etme başka 
ihsan istemem!” sözü ile 
tarihte yerini bulan Diyojen’in 
Sinop’taki heykelinin güneşini 
kapattılar. 12’de

Marka olacak!

Hitit Üniversitesi’nin hayata geçireceði 
Oðuz adasý projesiyle Çorum, su sporlarý 
ve doða turizminde markalaþacak. 10’da

Çorum, Oğuz 
adasıyla 

su sporları 
ve doğa 

turizminde 

Turizm Bakaný’na sunulan 
Tokat Dosyasý ilgi bekliyor

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Dr. Ali 
Çelik, beraberinde MHP tokat Milletvekili Av Yücel 
Bulut ile birlikte Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet 
Nuri Ersoy’a kentte turizm yatýrýmý bekleyen böl-
gelerle ilgili dosya takdim etmiþti. 10’da

‘Kardan Adam’ 
þenliklerine büyük ilgi 

Rize’nin Çamlýhemþin ilçesine baðlý dünyaca ünlü tur-
izm merkezi Ayder Yaylasý’nda bu yýl 12. kez düzen-
lenen Kardan Adam Þenliði büyük ilgi gördü. 11’de

Atakum Çakýrlar Korusu 

cazibe merkezi oldu

Türkiye’nin sayýlý su basar 
ormanlarýndan birisi olan Atakum 

Çakýrlar Korusunda hayata geçirilen  
     sosyal tesis ve sportif alanlar 

korunun cazibesini 
artýrýyor.5’te

Fuarlarda 
ne derece 
başarılıyız? 
3’te

Murat TOKTAŞ
KATİD Başkanı

ÇALIŞANLARINIZ 
SiZDEN DAHA 

DEĞERLİ 
15’te

Murat Kodan:

Toksik 
Kurum 
Kültürü 
Nasıl 
Düzeltilir? 
14’te

Selin YETÝMOÐLU
Profesyonel Yaþam Koçu

Online 
Pazarda 
Rekabet 

Kızıştı 
14’te

Erhan KAYA 

TRABZON MiZAH 
FESTiVALiNE 

HAZIRLANIYOR
Trabzon, Türk Mizah 
sanatýnýn usta yazar 
ve çizerlerinin katýla-
caðý , 9-10 Þubat tar-
ihlerinde Forum Trab-
zon AVM’de yapýlacak 
1. Mizah Festivali’ne 
hazýrlanýyor. 7’de

Kýzýlýrmak Deltasý’na Butik Otel 
Samsun Büyükþehir Belediyesi’nin Orta Karadeniz Kalkýn-
ma Ajansý(OKA) ile birlikte eþgüdümlü olarak yürüttüðü 
ve Kuþ Cenneti’nin tanýtým stratejisini oluþturmayý ve 

kýrsal ekonomik faaliyetlerin geliþtirilmesini hedefleyen 
‘Kýzýlýrmak Deltasý Doðal Yaþam Eksenli Kalkýnma Projesi’, 

bu yýl içerisinde tamamlanacak. 4’te

Kümbet Yaylası’nda 
kızak ve naylonlu kayak

GÝRESUN’un Kümbet Yaylasýnda, kayak etkinliði 
gerçekleþtirildi. Etkinliðe katýlanlar, 5.5 kilometrelik 

parkurda kýzakla ve kayakla kaydý. Kýzaðý 
olmayanlar ise naylonlarla kayak yaptý.11’de 
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TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu 
(BTK) Baþkaný Yýlmaz Uzunlar sorumluluk 
alanlarýndaki Samsun, Tokat, Amasya, Ordu 

ve Sinop illerinde kaçak turlara yönelik denetimlerle 
ilgili bilgiler verdi. Bölgede kaçak tur faaliyetlerine 
karþý yoðun bir mücadele yürüttüklerini ifade eden 
Uzunlar, son zamanlarda denetimlerde tuttuk-
larý tutanaklarý Maliye ve SGK’ya da göndermeye 
baþladýklarýný söyledi.

KAÇAK TURLARA CÝDDÝ CEZALAR VAR
Kaçak tur düzenlendiðinin tespiti halinde ciddi 
para cezasý ve 2 ay araç baðlama gibi cezalarýn 
bulunduðunu ifade eden Uzunlar, kaçak tur 
düzenleyenlerin bilinçsiz olduðunu ve bu cezalarýn 
farkýnda olmadýðýný söyledi. Kaçak turlara karþý 
duyarlýlýðý artýrmak için bölgedeki okullarý tek tek 
dolaþtýðýný ifade eden Uzunlar, “ Okul yetkilile-
rine de ‘Gezilerinizi turizm seyahat acenteleriyle 
yapýn” dedik. Belgeli seyahat acenteleriyle gezi 
düzenlemenin neden gerekli olduðunu anlat-
týk. Maalesef çok kaçak var. Tüketiciler seyahat 
acentesi olmayan kimselerle ne tura ne de hac 
umreye gitsinler. Çünkü gittikleri zaman hiçbir 
güvenceleri yok. Örneðin belgesiz iþ yapanlarla 
bir yere gidecek olsalar ya da bilet almýþ olsalar 
ve havalimanýnda kalsalar muhataplarý yok. Oysa 
belgeli bir acenteyle iþ yaptýklarýnda herhangi bir 
sorun yaþadýklarý zaman TÜRSAB olarak rahat-
lýkla o acenteden hesap sorabiliriz. Ama yetkisiz 
kiþilerden hizmet aldýklarýnda muhatap olmadýðý 
için ortada kalýrlar” dedi.

4 AYDA 166 ÝÞYERÝ DENETLENDÝ
Bazý acentelerin belgesini baþkalarýna kiraya verdiði-
ni belirten Uzunlar, bu konuda da kesinlikle müsa-
mahalarýnýn olmadýðýný söyledi. Uzunlar, TÜRSAB 
Baþkaný Firuz Baðlýkaya’nýn belgesini kiraya veren 
acentelere yetki belgesinin iptaline kadar giden 
yaptýrýmlar uygulanmasý konusunda net kararýnýn 
olduðunu dile getirdi.

TÜRSAB Orta Karadeniz BTK olarak 4 ayda 
75’i Samsun’da olmak üzere 166 iþyeri dene-
timi yaptýklarýný, iþletme belgesiz hizmet veren 
12 acenteyle ilgili iþlem yapýldýðýný belirten 
Uzunlar, “ Yol denetimlerimizde 107 aracý 
denetledik. Ankara’ya belgesiz tur düzenlediðini 
tespit ettiðimiz 6 aracýn sahibine ve sürücüsüne 
ayrý ayrý 4600’þar TL para cezasý kesildi ayrýca 
araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. 
Ladik Akdað mevkiinde yapýlan denetimlerde 
de 1 araç 30 gün süreyle trafikten men edildi ve 
aracýn sahibi ve sürücüsüne 4036 TL kesildi” 
diye konuþtu.

“Müfredatlar da oluþturuldu. Sevindirici olan kýsmý, 
otellerimiz bu yeni konsepte sahip çýktý. Türkiye’de 
76 turizm meslek lisesi var. Ýlk etapta deneme 
amaçlý 11’iyle sýnýrlandýrýldý bu okullar. Projeye 
dahil olmak için 30’un üzerinde otel baþvuru yaptý. 
Ýlk yýl 11 okulla sýnýrlý tutacaðýz. Uygulamadaki 
artýlar ve eksileri göreceðiz. Ýlk seneyi atlattýktan 
sonra gelecek yýl talebin tamamýný karþýlamýþ ola-
caðýz. Zaman içinde 76 okulun yeterli olmayacaðýný 
düþünüyoruz. Bir sýnýrlamamýz yok.

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy,  Türk 
turizminin 2018 yýlýnda ciddi bir ivme kazandýðýný 
belirterek, “Turist sayýsýnda Türkiye rekorunu kýrdýk. 
Tahminen 45 milyon turist sayýsýný aþmýþ olacaðýz. 
2019 yýlýnda erken rezervasyon verileri oldukça iyi 
görünüyor. Özellikle Avrupa pazarýnda çok ciddi artýþ 
var.  Antalya’nýn havalimaný verilerinde ortalama 
yüzde 60 artýþ görüyoruz.  Hollanda’da yüzde 25-30 
arasý artýþ var’’ dedi. 

2019 yýlýnda turist sayýsý bakýmýnda yüzde 18-
20’lik artýþ beklediklerine iþaret eden Ersoy, “Uma-
rým 2019 için bu rakamlarý yakalayacaðýz. 2023 için 
eski bir hedefimiz vardý, 50 milyon turist diye. Onu 
2019 yýlýnda 52 milyon turist olarak yakalarýz diye 
düþünüyorum. Artýk hedefleri yükselttik biliyor-
sunuz. Yeni hedefimiz 70 milyon turist, 70 milyar 
dolar gelir” diye konuþtu.

70 milyon turist hedefinde Türkiye’nin zorla-
nacaðýný sanmadýðýný anlatan Ersoy, “Türkiye bu 
konuda uzmanlaþtý. Önemli olan 70 milyar dolarlýk 
kýsmý yakalamak. Nitelikli turiste, konaklama günü 
ve harcamasý yüksek turiste odaklanmamýz gerekiyor. 
Bunlarla ilgili çalýþmalarýmýzý yapmaya baþladýk” 
þeklinde konuþtu.

Kültür ve Turizm Bakanlýðının logosu değişti
Kültür ve Turizm Bakanlýðý logo deðiþikliðine gitti. Bakan-
lýk bünyesinde bundan böyle eski turkuaz logonun yerine 
kýrmýzý bir logo kullanýlacak. Yeni logoda 16 yýldýz bu-
lunuyor. Bunlarýn da 16 Türk devletini simgelediði tahmin 
ediliyor. Söz konusu deðiþiklik, Bakanlýðýn Twitter hes-
abýndan “Yeni logomuz hayýrlý olsun” notuyla paylaþýldý.

Turizm Okullarý 
Koleje dönüþecek

Bakan Ersoy, turizm okullarýnýn koleje 
dönüþtürülmesi konusunda Milli Eðitim 

Bakanlýðý ile çalýþmalar yapýldýðýný  söyledi:

Talep geldikçe diðer meslek liseleri turizm kolejine 
dönüþtürülecek. Ýhtiyaç kaç okulsa o kadar okul 
turizm kolejine dönüþtürülecek. Böylelikle sektörün 
en büyük sorunu olan sezonluk personel ihtiyacýnýn 
da karþýlanmýþ olacak. Öðrenciler 20 Nisan- 20 
Ekim arasýnda eðitimlerini otellerde görüyor. 
Hem sezonluk personel ihtiyacý karþýlanmýþ hem 
de öðrencilere ücret ödenmiþ oluyor. Herkes için 
kazançlý. 4 yýllýk eðitimden sonra oteller kendi 
istedikleri þekilde yetiþtirilmiþ, 3 dil öðrenmiþ per-
sonele kavuþacak. Öðrencilerin de mezun olduktan 
sonra iþ bulmalarý garanti olmuþ oluyor.’’

Turizmde yeni hedef 
70 milyon turist 

70 Milyar Dolar gelir
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy, 
Turizmde yeni hedef 70 milyon turist 
70 Milyar Dolar gelir olduðunu söyledi.

Turizmde fark yaratana ödül
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB) 20 Mart’ta 2019’da ‘Turizmde Fark Yaratanlar’ý ödüllendirecek.

4 ayda 166 
denetim 
yapıldı

Kaçak turlarla ilgili denetimlerini 
sýklaþtýran TÜRSAB bölge 

temsilcilikleri yeni adýmlar atýyor. 

Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri’nde, seyahat 
acenteleri, konaklama, rehberler, gastronomi; 
müzecilik, kültürel miras ve çevre projeleri; desti-
nasyon tanýtýmý ve pazarlama, kültür ve sanat, hava 

taþýmacýlýðý, MICE, seyahat teknolojileri ve UNDP Türki-
ye sürdürülebilir turizm özel ödülü kategorileri yer alacak. 
TÜRSAB olarak Türkiye’nin global turizm markasý kimliðine 
katký saðlamayý amaçladýklarýnýn altýný çizen TÜRSAB Baþkan 
Yardýmcýsý Selçuk Boynueðri, sektörde fark yarattýðýna inanan 
kiþilerin, kurumlarýn ‘Turizmde Fark Yaratanlar’ ödülü için 
aday olabileceðini ya da aday gösterebileceðini söyledi. 

Boynueðri, baþvurularýn www.turizmdefarkyaratanlar.com 
sitesi üzerinden 04 Þubat’a kadar yapýlabileceðini belirtti. Tur-
izmde Fark Yaratanlar’ýn ödüllerinde seçmelerin 120 kiþilik 
jüri tarafýndan belirleneceðini anlatan Boynueðri, “Jüri,turizm 
sektörü ve STK temsilcilerinden, iþ insanlarýndan, akade-
misyenlerden, kültür-sanat ve tarih dünyasýnýn önde gelen 
isimlerinden oluþuyor. Baþvurular iki ayrý aþamada deðerlendi-
rilecek. Ýlk aþamada danýþma kurulu her kategoride ilk 3’e 
kalacak finalistleri tespit edecek. Ýkinci aþamada, ilk 3’e kalan 
finalistler jüri tarafýndan online olarak deðerlendirilecek ve her 
bir kategoride kazanan 10 proje belli olacak. Büyük jürimizde 
yer alacak bazý isimler ise þöyle: Ýlber Ortaylý, Ferzan Özpetek, 
Nuri Bilge Ceylan, Demet Sabancý, Oya Eczacýbaþý, Atýl 
Kutoðlu.”



Dünyanýn en büyük turizm fuar-
larýndan biri olan 23’üncü Doðu 
Akdeniz Uluslararasý Turizm ve 

Seyahat Fuarý’nýn (EMITT) açýlýþý yapýldý. 
Açýlýþa katýlan Kültür ve Turizm Bakaný 
Ersoy, 2018 turizm verilerini açýkladý. 
Ersoy, “46 milyon 112 bin turist 2018’de 
ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geli-
ri de 29 buçuk milyar dolarý aþtý” dedi. 

Fuara Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet 
Ersoy’un yaný sýra Ýstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya ve Kuzey Kýbrýs Türk Cum-
huriyeti Turizm ve Çevre Bakaný Fikri 
Ataoðlu katýldý. Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleþen fuarda Tür-
kiye’nin farklý bölgelerindeki þehirler, 
stantlarýný kurarak kendi 
turizm faaliyetlerini ve 
kültürel deðerlerini tanýttý. 

Açýlýþta konuþan Kültür ve 
Turizm Bakaný Mehmet 
Ersoy, Türkiye Ýstatistik 
Kurumu’nun 2018 turizm 
verilerini paylaþtý. 2023’te 
70 milyon turist hede-
flendiðinin altýný çizen Er-
soy, “Yabancý turist sayýsý 
2018’de 39 milyon 488 
bin, yurtdýþýnda yaþayan 
Türk ziyaretçi sayýsý 6 
milyon 624 bin, toplam 
46 milyon 112 bin turist 
2018’de ülkemizi ziyaret 
etti. Toplam turizm geliri 

de 29 buçuk milyar dolarý aþtý. 2017’de 
kiþi baþý gelir 681 dolar olmuþtu. 2018’de 
bu rakam 647 dolar olarak gerçekleþti. 

MALÝYET ODAKLI DEÐÝL, GELÝR 
ODAKLI TURÝZME ÖNCELÝK 
2017’de kiþi baþý gecelik gelirimiz 63.2 
dolar olarak gerçekleþti. 7 Þubat’ta kesin 
olarak açýklanacak olmakla birlikte 
2018’de tahmini kiþi baþý gecelik gelir-
imiz 66.5 dolara çýktý. Kiþi baþý gecelik 
gelirde de iyileþme bu sene itibariyle 
baþladý.  Artýk maliyet odaklý deðil, 
gelir odaklý turizme öncelik vermemiz 
gerekiyor. Arz odaklý deðil talep odaklý 
turizme öncelik vermemiz gerekiyor. 
Sahip olduðumuz deðerler var. Arkeolo-

jik deðerlerimiz, kültürel deðerlerimiz, 
sanatýmýz ve sanatçýlarýmýz, çok zengin 
olan gastronomi çeþitliliðimiz. Bun-
larýn ön planda olduðu, rakip ülkelerle 
kýyaslandýðýnda bize rakipsiz fýrsatlar 

ve þanslar tanýyan, bu özelliklerimizin 
ön plana çýktýðý turizm konseptlerini 
geliþtirmemiz gerekiyor” diye konuþtu. 

“Ýstanbul turizmde 2018 yýlýnda tarihi 
bir rekora ulaþtý” 
Ýstanbul Valisi Ali Yer-
likaya ise konuþmasýn-
da turist sayýsýndaki 
artýþlara dikkat çekti. 
Vali Yerlikaya, “Þu an 
dünyanýn en büyük ilk 3 
havalimaný olan Ýstanbul 
Havalimaný tamam-
landýðýnda 2 yüz milyon 
yolcu kapasitesiyle, ilimiz 
ve ülkemiz turizmine 
yeni bir boyun kazandýra-
caktýr. Þehrimizi 2000 
yýlýnda 2.3 milyon turist 
ziyaret etti. 2018 yýlýnda 
bu rakam 13.5 milyona 
ulaþtý. Ýstanbul turizmde 
2018 yýlýnda tarihi bir re-

kora ulaþtý. Turizmdeki payý yüzde 30’u 
aþtý. Ýstanbul 2017 yýlýnda otellerinde 
yüzde 70’lik bir doluluk oranýna kavuþtu. 
Ortalama konaklama ücreti 83 avro. Tur-
ist baþý harcamasý 6 yüz 12 dolar. Avrupa 
baþkentlerinde ortalama bu rakam bin 
dolar. Bizim de hedefimiz týpký Avrupa 
þehirlerinde ortalama en düþük olan bin 
dolar çizgisini en kýsa zamanda yakala-
mak” diye konuþtu. 

Konuþmalarýn ardýndan ödül takdimi 
yapýldý ve akabinde kurdele kesimi ile 
fuarýn resmi açýlýþý gerçekleþti. 3 Þubat’a 
kadar sürecek olan fuarda yemeden içm-
eye, tatilden konaklamaya pek çok bilgi 
katýlýmcýlara tanýtýlacak. 

Emitt’e1100 aana firma olmak üzere 
toplam 5 bin 602 firma katýlýyor. Emitt’e 
geçen yýla göre yüzde 15 daha fazla 
katýlýmcý yer alýyor. Emitt’i bu yýl 57 
bin kiþiden fazla kiþinin ziyaret etmesi 
bekleniyor.
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Fuarlarda ne 
derece başarılıyız?

Murat TOKTAŞ
KATİD Başkanı

HABER

Artık il bazında fuarlara katılmanın ne derece 
faydalı olduğunun sorgulanmaya ihtiyaç var. 
Çünkü son dönemlerde il bazında katılım 

sağlanan fuar çalışmalarının pekte bir faydası 
olmadığı gözlemleniyor. 

Belediyeden, kalkınma ajanslarından, ticaret 
odalarından bütçeler alınıyor şehrin standı amatörce 
dizayn ediliyor, yetersiz tanıtım malzemeleri 
getirilip, sorulacak sorulara doğru cevap veremeyen 
personelle donatılıyor. Birde buna önceden 
yapılması gereken çalışmaları yapmayıp ”geçiyorken 
uğradım” tadında katılım olunca geri dönüşü 
olmayan bir çalışma haline dönüşüyor. 

Kısaca özetlemek gerekirse pazarlama ve tanıtım 
için yapılmaması gereken her şey fuarlarda yapılıyor. 

Tabi bu olayın diğer tarafında Otelciler ve 
Acenteciler var. Onlarında büyük bir kısmı stantlara 
gerekli ilgiyi gösterip doğru çalışma yapmayıp 
hazırlıksız geliyorlar. Çoğu ne yapacağını bilmeden 
fuara gelmiş oluyor. 

Bu iş bilenlerle olur  
Baştan sona eksikliklerle dolu olan bu çalışmalar 
kağıt üzerinde bir tanıtım faaliyeti olarak gözükse 
de aslında kamu parasını boşa harcamaktan ve 
kendimizi kandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu 
durum ne yazık ki “dostlar bizi alışverişte görsün” 
den öteye gidemiyor.

Çok az ilimiz fuar ortamını faydaya 
dönüştürebiliyor. Onlarda kamudan özel sektöre 
doğru hareketle şehirlerine katkı sağlıyorlar.

Bu iş fuarda stand almakla olsaydı şimdi Edirne’den 
Ağrı’ya kadar bütün illerimiz turizmden kalkınmış 
olmalıydı. 

EMİTT fuarında da gördük ki çoğu ilimizde biz bu 
işi beceremiyoruz. Ya doğru hareket edebilecek bir 
yapıyı kurmalıyız buda çok kolay yada desteklemeler 
fuarlara katılmak isteyen istekli otellere ve 
acentelere yapılmalı. Yada il bazından katılımlar 
olmamalı.

Tanıtım işi uzun bir serüvendir bunu yürütmek 
profesyonellik ister. Bilmiyorsak bilenlerle uzun 
vadeli yol alacağız yada bu işe soyunmayacağız. 

Harcanan paralar sadece fuar firmalarının kasasın 
girmekten öteye gitmiyor.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT (Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) 31 Ocak – 3 Şubat 
2019 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 
23’üncü kez İstanbul’da bir araya getirdi.
EMITT fuarında yaklaşık 90 ülkeden 1.000 in üzerinde katılımcı ve 
60.000 den fazla ziyaretçiyi ağırlandı.
Karadeniz bölgesi şehirleri ve otellerinin de katılım sağladığı fuar 
hakkında görüşlerini aldığımız Karadeniz Turistik işletmeciler Derneği  
KATİD başkanı Murat Toktaş “2017 yılında durgun geçen fuarın ardın-
dan 2018 yılında fuarda yaşadığımız yoğun katılım bizi umutlandırmış 
ve yılda güzel geçmişti. Bu senede ilgi ve katılım çok fazla buda bu 
senenin de güzel bir yıl olacağının önemli göstergesi. Bölgemiz adına 
ilerimiz katılım sağladı lakin daha organize ve hedefe odaklı olmamız 
daha fazla fayda sağlayacaktır.” Dedi.
Fuara katılım sağlayan TURSAB Doğu Karadeniz Başkanı Volkan 
Kantarcı ve Ordu Raddison Blu Otel Genel Müdürü Ersin kalender 
katılımdan ve fuara olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, 2019 
sezonunun çok iyi geçmesini beklediklerini belirttiler. Fuara Samsun’u 
tanıtmak üzere katılam Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İp-
ekdal da “ Fuar’da Samsun’u en iyi şekilde tanıtarak, ilimize ve bölgem-
ize daha çok turist gelmesi için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Dünyanın En Büyük Turizm Fuarından biri

Karadeniz Otelleri 
EMiTT Fuarında 

Murat Toktaş:
“Yoğun katılım 
2019’un güzel  
geçeceğinin 

işareti!”

Katýlýmcý sayýsýnda Yüzde 15’lik artýþ
Uluslararasý Doðu Akdeniz Turizm ve Seya-
hat Fuarý (EMÝTT) 2019 , geçen yýla oranla 
yüzde 15 daha fazlakatýlýmla kapýlarýný açtý.



KIZILIRMAK DELTASI’NDA ESKÝ 
BELEDÝYE BÝNASI BUTÝK OTEL OLACAK
Samsun Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Zihni 
Þahin, konuyla ilgili bir açýklamada bulundu. 
Büyükþehir Belediyesi’nin 2017 
yýlýnda hazýrlayýp sunduðu Kýzýlýr-
mak Deltasý Doðal Yaþam Eksenli 
Kalkýnma Projesi’nin, OKA’nýn 
Çorum’da yapýlan son toplantýsýnda 
ele alýndýðýný, Projenin toplam 2 bin 
271 metrekarelik bir inþaat sahasýn-
da uygulandýðýný  söyledi.

Baþkan Zihni Þahin, “Bu inþaat 
alanýna sahip tesisler, butik otel, 
306 metrekare ahþap iskeleler, 
toplamda 3 bin 256 metrekare 
otopark, 602 metrekare ahþap 
yürüyüþ yollarý ve 54 metrekare 
asma köprü inþa edilecek. Kýr 
Lokantasý, Ziyaretçi Tanýtým Ün-
itesi, Yönetim Merkezi Ünitesi, 

Giriþ Kontrol Ünitesi, Doða Eðitim Merkezi 
ve Konaklama Merkezi, Cernek Seyir 
Bölümü, Ahþap Yürüyüþ Yollarý, Doðanca 
Ziyaretçi Tanýtým Merkezi Yapým çalýþma-
larý sürüyor. Özellikle kuþ gözlemi yapan 

ulusal ve uluslararasý turistlerin deltada 
konaklamalarý, bölgede daha fazla vakit 
geçirebilmeleri ve özellikle yerel ekonomi-
ye daha fazla katký saðlamalarý açýsýndan 

yaþanan konaklama sorununu gider-
mek için Doðanca Mahallesi’ndeki 
eski belediye binasýný 14 odalý butik 
otele dönüþtürüyoruz” dedi.

‘UNESCO KARARINI HEYECANLA 
BEKLÝYORUZ’
Baþkan Þahin ayrýca, “Kýzýlýrmak Deltasý 
Sulak Alaný ve Kuþ Cenneti’nin UNES-
CO Dünya Miras Listesi adaylýðý 30 Haz-
iran’da Azerbaycan’da düzenlenecek olan 
UNESCO 43’üncü Genel Konferansý’nda 
karara baðlanacak. Kararý büyük bir 
heyecan ve merakla bekliyoruz. Toplam 
bütçesi 6 milyon 995 bin lira olan projeye 
OKA’nýn katkýsý 4 milyon 946 bin TL.  
Projeyi bu yýl içerisinde tamamlamayý 
hedefliyoruz” diye konuþtu.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 ark-
adaþýyla birlikte  Bandýrma Vapuru 
ile  Samsun’a gelip, Milli Mücadele’yi 

baþlatmasýný simgeleyen Samsun Büyükþe-
hir Belediyesi Bandýrma Gemi Müzesi 2018 
yýlýnda 500 bin kiþiyi aðýrladý. Þehir içinden 
ve dýþýndan gelen çok sayýda kiþi,  Bandýrma 
Gemi Müzesi’ni gezdi. 19 Mayýs 1919’un 100. 
yýlý olan 2019 yýlýnda ise ziyaretçi patlamasý 
bekleniyor.

YIL ÝÇÝNDE 500 BÝN KÝÞÝ ZÝYARET ETTÝ
Müzeyi 2018 yýlýnda yarým milyondan 
fazla insanýn ziyaret ettiðini açýklayan 
Sanat Tarihçisi Ayhan Çýrak, ‘Bandýrma 
Vapuru, Mustafa Kemal Atatürk ve 22 silah 
arkadaþýný 19 Mayýs 1919’da Samsun Reji 
Tütün Ýskelesi’ne getiren gemidir. Bandýrma 
Vapuru’nun birebir kopyasý olan ‘Bandýrma 
Gemi Müzesi’ 4-5 aylýk yaz sürecinde yoðun 
ziyaretçi akýnýna uðruyo. Bazý günler 5 bin 
ziyaretçi aðýrlýyoruz. Ziyaretçileri, rehber 
eþliðinde gemimizde gezdiriyoruz. 2018 yýlý 
içerisinde yaklaþýk 500 bin ziyaretçiyi burada 

aðýrladýk.  19 Mayýs 1919’un 100. yýlýnda 
geçtiðimiz dönemlere nazaran bir ziyaretçi 
patlamasý bekliyoruz. Samsun’un genelinde 
olacak etkinliklerin bir bölümü de müzemizde 
gerçekleþecek’ dedi. Müzeyi ziyaret eden vatan-
daþlar ise geminin ziyaret edilmesinin önemli 
olduðunu söyledi.

BANDIRMA MÜZE 
GEMÝSÝ’NÝN ÖZELLÝKLERÝ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 silah 
arkadaþýyla birlikte 19 Mayýs 1919’da Ýstan-

bul’dan Samsun’a geldiði ve Kurtuluþ 
Mücadelesi’nin en büyük tanýðý olan 
Bandýrma Vapuru’nun bire bir kopyasý 
olarak 2003 yýlýnda yapýlan Bandýrma 
Gemisi 2005 yýlýndan bu yana ‘müze’ 
olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik 
Milli Mücadele Açýk Hava Müzesi’nin 
içinde yer alan Bandýrma Gemi Müze-
si’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kiþisel eþyasýnýn da yer aldýðý birçok eser 
sergileniyor.

Müzede Atatürk’e ait fotoðraflar, 1870’li 
yýllarda yapýlmýþ duvar saati, telefon, cetvel 
pergel, yangýn tüpü, masa ve sandalyeler 
teþhir ediliyor. Atatürk’ün beylik taban-
casý, kendi el yazýsýnýn yer aldýðý metinler 
ve kýyafetleri de müzede yer alan eserler 
arasýnda bulunuyor. Geminin kamara 
bölümünde Atatürk’ün Dolmabahçe 
Sarayý’ndaki yatak odasýnýn bire bir 
kopyasý de yer alýyor. Ayrýca müzenin 
kamara bölümünde Atatürk ve silah ark-
adaþlarýnýn bal mumu heykelleri de büyük 
ilgi görüyor. Heykellerin bulunduðu odada 
yer alan tarihi saat Atatürk’ün Samsun’a 
çýktýðý an olan saat 08.00’i gösteriyor.

Samsun’un Ladik ilçesinde yer alan Akdað Kýþ Sporlarý ve 
Kayak Merkezi’nde, okullarda baþlayan yarý yýl tatili nedeniyle 
yoðunluk yaþanýyor. Kayak merkezine gelen çocuklar ve aileleri 
kayak yapmanýn tadýný çýkarýrken bazý vatandaþlar kýzakla kay-
mayý tercih ediyor. 2 bin rakýmlý zirveye de çýkan ziyaretçiler, 
karla kaplý doðada muhteþem manzaranýn da keyfini sürüyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı 
Hasan Togar, “Birçok anıya 
tanıklık eden Devlet Demir Yol-
larına ait tarihi gar binalarımızı 
tekrar canlandırdık. Restorasyon 
çalışmalarını tamamladığımız 
tarihi gar binalarımızı çevre 
düzenlemelerinin ardından 
halkımızın hizmetine sunacağız. 
Restorasyonu tamamlanan tarihi 
gar binalarda ilçenin yakın tarihi 
sergilenecek.  
Vatandaşlarımızın evlerinde 
bulunan dedelerine, nineler-
ine, atalarına ait eski tarihi 
eşyaları tek tek toplayıp, burada 
sergileyeceğiz. İlçemizin yaklaşık 
yüz yıllık tarihi restore ettiğimiz 
ve tekrar canlandırdığımız ve 
Tekkeköy Kent Müzesi olarak 
tasarladığımız bu tarihi binamız-
da yansıtılacak. İlçemiz ve yakın 
çevreler dışında yerli yabancı 
binlerce kişi burayı gezip görmek 
için ilçemizi ziyaret edecek” dedi.

Samsun Akdað Kayak 
Merkezi tatilcilerle doldu
Samsun’un Ladik ilçesindeki Akdað Kayak Merkezi’nde, 

okullarýn yarý yýl tatili nedeniyle yoðunluk yaþandý..

Kayak merkezine gelen aileler, kayaðýn keyfini çýkarýyor. Kimi 
tatilciler ise kýzakla kayaðý tercih ediyor. 1675 metrelik kayak pis-
ti ile 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde taticiler 
karla kaplý doðada muhteþem manzaranýn da tadýný çýkarýyor.

Müze Kafe olarak 
faaliyet gösterecek
Tekkeköy ilçe merkezinde bir asırlık çınar ağaçlarının 
hemen yanında yer alan Devlet Demir Yollarına ait yüz 
yıla yakın tarihi geçmişe sahip tarihi istasyon binalarda 
aslına uygun yürütülen restorasyon çalışmaları bitti.

Samsun’da ‘Bandırma Gemi 
Müzesi’ni 500 bin kişi ziyaret etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Milli Mücadele’yi baþlatmak 
için Samsun’a geldiði vapurun 
birebir kopyasý olan ‘Bandýrma 
Gemi Müzesi’ni 2018 yýlýnda 
yarým milyon kiþi ziyaret etti. 
Milli Mücadele’nin 100 yýlýnda ise 
ziyaretçi patlamasý bekleniyor.

Kýzýlýrmak Deltasý’na Butik Otel 
Samsun Büyükþehir Belediyesi’nin Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý(OKA) ile bir-
likte eþgüdümlü olarak yürüttüðü ve Kuþ Cenneti’nin tanýtým stratejisini oluþtur-
mayý ve kýrsal ekonomik faaliyetlerin geliþtirilmesini hedefleyen ‘Kýzýlýrmak Del-
tasý Doðal Yaþam Eksenli Kalkýnma Projesi’, bu yýl içerisinde tamamlanacak.



Genel merkezi Samsun’da bu-
lunan Orta Karadeniz Kalkýnma 
Ajansý’nýn(OKA) ocak ayý toplantýsý 
Tokat’ta gerçekleþtirildi. Samsun 
Valisi Osman Kaymak ile Sam-
sun Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Zihni Þahin’in de katýldýðý toplantýda 
OKA tarafýndan desteklenen Ladik 
Ambarköy Çevre Düzenleme-
si Projesi ile Vezirköprü’deki 
Adatepe Çamaþýrlýðý Projesi 
masaya yatýrýldý. Her 2 proje için 
ilk etapta 862 bin 500 liralýk 
kaynak aktarýldý.

SAMSUN’DAN KABUL 
EDÝLEN PROJELER
Toplantý sonunda, kabul edilen 
Samsun ilinden uygun proje baþ-
vurularýyla ilgili detaylý bilgiler 
verildi. Buna göre, 862 bin 500 
TL kaynak ile Samsun Büyükþe-
hir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Dairesi Baþkanlýðý’nýn Ladik 
Ambarköy Çevre Düzenlenmesi 
Projesi ile Vezirköprü Kaymaka-
mlýðý’nýn Osmanlý’dan Armaðan 
- Suyu Yýkayan Kýymet - Adatepe 
Çamaþýrlýðý Projesi’nin desteklen-
meye haz kazandýðýný açýklandý.

LADÝK AMBARKÖY 
YENÝDEN ELE ALINIYOR
Toplantýyla ilgili bir deðer-
lendirmede bulunan Samsun 
Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Zihni Þahin, “Büyükþehir Beledi-
yesi olarak Ladik Ambarköy’de 2 
etaplý bir projeyi hayata geçiriyoruz. 
Projenin ilkinde Ambarköy’ün dýþ 
duvarlarý tamamen yenilenecek ve 
iç kýsýmda otopark alaný oluþturu-
lacak. Ýkinci olarak ise Ambarköy 
Müzesi’ni inþa edeceðiz. Ambarköy 
içerisindeki tüm yapýlarýn daha 
fonksiyonel hale getirilmesi saðla-
nacak” dedi.

VEZÝRKÖPRÜ’YE 
YENÝ TURÝZM DURAÐI
Vezirköprü’de OKA ve Kaymaka-
mlýk tarafýndan yürütülen tarihi 
çamaþýrhane projesine de deðinen 

Baþkan Þahin, “Adatepe köyünde 
yaklaþýk 200 yýllýk olduðu 
tahmin edilen çamaþýrlýk binasý 
ile birlikte yanýndaki çeþme de 
restore edilecek. Önceki yýllarda 
köylülerce sýðýr eðreði olarak kul-
lanýlan alanda inþa edilecek ek 
bina ise, Þahinkaya Kanyonu’na 
ve Oymaaðaç köyündeki Hiti-
tlerin kutsal kenti Nerik’e giden 
ziyaretçilere kafeterya hizmeti 
verecek. Yaklaþýk 1 dönüm-
lük alanda gerçekleþtirilecek 
çalýþma ile Vezirköprü yeni bir 
turizm duraðý kazanmýþ olacak” 
diye konuþtu.
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1980 yýlýnda Aksu mevkiinde Kurupelit deresi üzerine yapýlan 
gölet,  2000 yýlýna kadar üniversitenin içme ve kullanma suyu 
ihtiyacýný karþýlamada kullanýlmýþ. Þu an   rekreasyonel amaçlý 
kullanýlýyor ve toplam 500.000 m3 su tutma kapasitesine 
sahipr. Ondokuz Mayýs Üniversitesi’nin kampüs içinden 
ulaþýmý olmayan minik göletidir. Ulaþým için körfez tramvay 
yolu duraðýndan çýkan yokuþu araçla yol boyu takip etmeniz 
gerekir. Giriþte üniversite personeli ya da öðrencisi olmanýz 
þartý aranýyor. Genelde tek güvenlik görevlisi oluyor gözüne 
batmazsanýz sormaz. Mangal yapmaya uygun yerler ve piknik 
masalarý var. Samsun’da kýsmen gizli kalmýþ güzelliklerden. 
Yýllar önce Üniversitenin su ihtiyacý bu minik göletteki 
barajdan karþýlanýyormuþ; sonra gerek kalmamýþ.OMÜ’ nün 
içinde bulunan ve OMÜ’den  mezun olanlarýn bile bilmediði, 
OMÜ’dekilerin de  çoðunun haberinin olmadýðý harika bir 
piknik alaný.Gölete OMÜ Ziraat Fakültesi’nin arka tarafýndan 
da yürüyerek yaklaþýk 35 dakikada gi-
dilebiliyor.

Yaþanan aksamayla beraber müzenin 
mayýs ayýna yetiþmesi ise çok zor old-
uðu ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Samsun Büyükþe-
hir Belediyesinin ortaklaþa hayata geçireceði  ve 
ödül alan proje olan inþaatý, Samsun Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi’nin ödül alan projesinin 
inþaatý, yüklenici firmanýn yaþadýðý ekonomik 
darboðaz nedeniyle bir süredir durdu.

2017 yýlýnda ihalesi gerçekleþen, 2018’de 
de 13 bin 214 metrekarelik alanda yapýmý-
na baþlanan 60 milyon TL’lik yatýrým olan 
müzenin, 19 Mayýs 1919’un, 100. yýlý olan 

2019’da bitirilmesi hedefleniyordu. Ancak 
yaþanan aksama nedeniyle müzenin mayýs 
ayýnda bitmesinin mümkün olmayacaðý 
belirtildi.

YENÝDEN ÝHALEYE ÇIKILIR
Konuyla ilgili Samsun Ýl Kültür Turizm 
Müdürlüðüyetkilileri,  ekonomik problem-
ler yaþayan yüklenici firmanýn henüz resmi 
olarak iþi býrakmadýðýný söyledi. Bakan-
lýðýn hakkediþ ödemelerini düzenli olarak 
gerçekleþtirdiðini belirten yetkililer, ilgili fir-
manýn iþi býrakmasý halinde yeniden ihaleye 
çýkýlacaðýný ve kalan inþaatýn baþka bir firma 
tarafýndan yapýlacaðýný ifade etti.

Köylülerden hibe alýnarak Ladik Kaymakamlýðýnýn, 14 bin 
metrekarelik alanda kurduðu Ambarköy, ahþap mimarisi 
açýsýndan Osmanlý dönemi özelliklerini yansýtýyor. 22 buðday 

saklama ambarý, 4 ahþap ev, 2 sergen, 2 mýsýr serenderi ve 4 su kuy-
usuna sahip köyde, 300 yýllýk Þeyhülislam Mehmet Efendi Ahþap 
Camisi göz kamaþtýrýyor.

Ýmamý ve müezzini bulunan cami 5 vakit ibadet imkaný da 
sunuyor. Hali hazýrdaki 3 adet köy fýrýný ekmek piþirecek 

ustalarýný, deðirmeni un yapacak deðirmencisini, dokuma 
tezgahlarý ile zanaatkar kadýnlarýný, kuyu ve tulum-

balarý su çekecek gençlerini, bahçeleri ve oyun parký 
çocuklarýný, köy kahvesi ise yaþlýlarýný bekliyor. Ýlçe 

ekonomilerini geliþtirmek amacýyla kýrsal desteklerin 
yaný sýra tarihi, doðal ve kültürel potansiyellerini 
turizme kazandýrmaya çalýþan Samsun Büyükþe-
hir Belediyesi, 5 bin yýllýk köklü bir tarihe sahip 
Ladik’in yerleþik hayat kültürünü ambarlardan 
kurulan köyde yaþatýyor.

Dünyada baþka örneði yok
Dünyada örneði bulunmayan yaþayan açýk 
hava müzesi konseptli Ambarköy, içinden akan 
deresi, gölü, su deðirmeni, seyir kulesi, ahþap 
çocuk oyun parký, ahþap ve zincirli köprüleri ve 
külliyesi ile doðal yaþamý olduðu gibi yansýtýyor. 
Torf madeni ve turna balýðýyla ünlü Ladik Gölü, 
Akdað Yaz ve Kýþ Sporlarý Merkezi ve Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ‘Gençlik Suyu’ diye 
bahsettiði Hamamayaðý Kaplýcalarý’nýn ardýndan 

Ladik, Ambarköy ile de adýndan söz ettirmek istiy-
or. Þimdilik beklenen ilgiyi göremese de Ambarköy 

Açýk Hava Müzesi, eski köy hissini yeniden yaþamak 
isteyenlere eþsiz bir fýrsat sunuyor.

Hayata geçirdikleri halý saha, tenis kortlarý, resto-
ran, kafeterya, kýr düðün alaný ve piknik alanýyla, 

Çakýrlar Korusunun yerli ve yabancý turistlerin 
uðrak noktasý olduðunu ifade eden Baþkan Taþçý, 
“Atakum’un gizli kalmýþ birçok güzelliðini daha 

ortaya çýkaracaðýz” ifadelerini kullandý.
Çakýrlar Korusunun, önceden sadece piknik 

alaný olarak kullanýldýðýný ifade eden 
Atakum Belediye Baþkaný Ýshak Taþçý, 
“Gizli kalmýþ bir cennet olan Çakýrlar 

Korusu, vatandaþlarýmýzýn piknik 
yapmaya geldiði bir alandý. 

Burada hayata geçirdiðimiz halý saha, tenis kortlarý, 
restoran, kafeterya, kýr düðün alaný ve piknik alanýyla, 
Çakýrlar Korusunun cazibesini artýrdýk. Hayata 
geçirdiðimiz projeler ile vatandaþlarýmýzýn vazgeçil-
mez adresi haline geldi. Eþi benzeri çok az olan su 
basar ormanýnda piknik yapmak isteyenlerin, kýr 
düðünü yapmak isteyenlerin ya da sadece güzel 
vakit geçirmek isteyenlerin uðrak noktasý olan 
bu alan, dört mevsim ayrý güzelliðe sahip. 
Atakum Belediyesi olarak, ilçemizin saklý 
kalmýþ güzelliklerini ortaya çýkarmaya 
devam edeceðiz” þeklinde konuþtu.

Atakum Çakýrlar Korusu 

cazibe merkezi oldu

Türkiye’nin sayýlý su basar ormanlarýndan birisi olan Atakum Çakýrlar Korusun-
da hayata geçirilen  sosyal tesis ve sportif alanlar korunun cazibesini artýrýyor.

OMÜ’deki Saklý Cennet!
AKSU GöLETi

Samsun 19 Mayýs Üniversitesi içinde ulaþýmý 
olmayan gözlerden uzak bir saklý cenneti 

andýran göl görenleri hayran býrakýyor.

Samsun’da tarihi deðerler 
turizme kazandýrýlýyor
Samsun Büyükþehir Belediyesi, Doðu Karadeniz’i bir 
baþtan bir baþa turizme açacak olan Yeþil Yol Projesi 
üzerinde yer alan tarihi deðerlere el atýyor. Baþkan Zihni 
Þahin, “Tarihi deðerlerimizi turizme kazandýrýyoruz” dedi

Dünyada başka 
örneği yok

Samsun’un Ladik ilçesinde vatandaþlarýn hibe ettiði ambarlarla kurulan ‘Am-
barköy Açýk Hava Müzesi’,  geçmiþle gelecek arasýnda köprü vazifesi görüyor.

Samsun’da 60 milyon TL’lik 
müzenin inþaatý durdu... 

Samsun’da 2017 yýlýnda ihalesi gerçekleþen ve 
19 Mayýs’ýn 100. yýlýnda bitirilmesi hedeflenen Sam-

sun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi inþaatý yüklenici 
firmanýn yaþadýðý ekonomik darboðaz nedeniyle durdu.

Ambarköy Samsun’da!



ORMAN ve Su Ýþleri Bakanlýðý 
Doða Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüðü korumasý al-
týnda bulunan Trabzon’daki milli 
parklar ile tabiat parklarý, yerli ve 

yabancý turistlerden ilgi görüyor.
Trabzon  Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürlüðü verilerine göre Trab-
zon’daki korunan alanlara geçen 
yýl 1 milyon 703 bin 431 araç 

giriþ yaptý.      

Söz konusu dönemde 1 mi-
lyon 58 bin 73 araç giriþiyle 
ilk sýrada yer alan Uzungöl 
Tabiat Parký’ný, 335 bin 
744 araçla Altýndere Vadisi 
Milli Parký, 126 bin 950 
araçla Sera Gölü Tabiat 
Parký izledi.     

Geçen yýl ayrýca Sürmene 
Çamburnu Tabiat Parkýna 
92 bin 329, Kayabaþý Tabiat 
Parkýna 29 bin 823, Çal 
Camili Tabiat Parkýna 23 
bin 781, Beþikdað Tabiat 
Parkýna 21 bin 143, Görnek 
Tabiat Parkýna 10 bin 975 
ve Kadýralak Tabiat Parkýna 
da 4 bin 613 araç giriþi oldu.     

Yerli ve yabancý turis-
tlerden yoðun ilgi gören 
Trabzon’da, korunan 
alanlara toplamda 1 mily-
on 703 bin 431 araç giriþi 
gerçekleþti.     

“TRABZON TURÝZMDE 
PARLAYAN YILDIZ  
OLMAYA DEVAM EDECEK”
Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ali Ayvazoðlu, 
Trabzon’un doðal ve tarihi 
güzellikleriyle her yýl yerli 
ve yabancý turistlerin ilgis-
ini çektiðini söyledi.     

Kenti ziyaret eden turist 
sayýsýnýn geçen yýla oranla 
arttýðýna dikkati çeken 
Ayvazoðlu, Trabzon’daki 

milli parklar ile tabiat parklarýnýn 
da turistlerden ilgi gördüðünü 
ifade etti.     

Ayvazoðlu, Trabzon’un 2019 
yýlýnda da turizmde parlayan 
yýldýz olmaya devam edeceðini 
sözlerine ekledi. 
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2017 yılı sonunda yaptığı  değer-
lendirmede 2018 yılının başta Trab-
zon ve Karadeniz Bölgesi  ve ülkemiz 
için çok iyi geçeceğini ifade ettiğini  
belirten  Ali Şahin, “ Türkiye’de 
gelecek yıllar için 40 milyon turist 
hedefinin konulabileceğini ifade 
ettiğimizde belki insanlar bunun 
çok yerinde bir öngörü olmadığını 
düşünmüş, anlayamamıştı. 

Ancak bugüne baktığımızda bu 
hedefin çok yakınına geldiğimiz 
rahatlıkla görülebilecektir. Tür-
kiye eğer bu döngüde sistemi 
oturtabilirse tarihinin en büyük 
turizm potansiyeline ulaşabi-
lecektir. Ancak kalifiye misafir, 
daha ekonomik getirisi olan 
turisti ülkeye getirebilmek en 
öncelikli hedeflerimiz olmalı” 
dedi.

TURİST İÇİN ÖNCELİK 
GÜVENLİKTİR
Ülkede yaşanabilecek 
sorunlardan en çok etkilenecek 
sektörün turizm olduğunu 
ifade eden Ali Şahin, “Turizm 
çok hassas ve kırılgan bir 
sektör. Ülkenize, şehrinize 
gelmek isteyen turist önce 
güvenlik konusunda kendisini 
rahat hissetmek ister. Bizim 
ülkemizde de 2015 yılında 
yaşanan olumsuzlukların etkisi 
çok şükür ki çabuk atlatıldı ve ülke 
olarak bu badireyi de iyi bir şekilde 
geçtik.

Turizm sektörü de 2017 yılından 
itibaren, 2018 yılında bu olumsu-
zlukların etkisini hissetmeden gayet 
güzel bir sezon geçirdi diyebiliriz. 
Türkiye en güvenli ülkelerden 
olduğu için dünya ülkelerinden 
tercih edilir bir konumdadır. İşte bu 
yüzden de 2019 yılında ülkemizin 

çok daha fazla tercih edileceğini 
düşünmekteyiz. Belki 45-50 
Milyonu  bulan turist potansiyeli 
yaşayabileceğiz.”  Diye  konuştu.

DAHA FAZLA EFOR 
SARF ETMELİYİZ
Turistin Ortadoğulusu,  Avrupalısı 
şeklinde bir ayrım yapmadıklarını 

bildiren Ali Şahin , “  Turistler 
nihayetinde sizin ülkenizi tercih 
etmişse biz ona sadece turist olarak 
bakıyoruz. Ülkemizin her yöresinde 
olduğu gibi tarihi, doğal güzel-
likleri ile bütün beklentilere cevap 
verebilecek konumda olan Karadeniz 
Bölgesi olarak da biz bu bakış açısına 
sahibiz. Yapacağımız sadece turizmi 
çeşitlendirmek için biraz daha efor 
sarf etmek. Tanıtımlara daha fazla 
ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun 
da mücadelesini veriyoruz. Ben 

2019 yılının çok daha iyi ve başarılı 
geçeceğini düşünüyorum. 

Karadeniz Bölgesi’nin turizm an-
lamında altyapıdaki eksikliklerini 
giderme noktasında çok iyi mesafe 
kat ettiğine değinen Ali Şahin, “Ka-
radeniz Bölgesi’nde yatak sayısı artık 
belli bir kapasiteye ulaştı. Her geçen 

yıl turizmden ne istediğini bilen ve 
istediğini alan bir konuma doğru il-
erlemekte. Onun için de çok önemli 
ve olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu 
sebeple de 2019 yılından turizmciler 
olarak çok umutluyuz” şeklinde 
konuştu.

KAZANACAKSAK 
BİRLİKTE KAZANALIM
Bölge turizminin ilerilere taşın-
masında birlikte hareket etmenin 

önemine de vurgu yapan Şahin 
açıklamasını şöyle tamamladı. “  
Bölgedeki iller olarak tek başımıza 
hiçbir şey değiliz. Bizler bir araya 
gelip bir bütün olarak hareket ederek 
bölgemizin destinasyonunu anlatıp 
satabilirsek bir marka oluşturabil-
iriz. Büyümeyi ancak birlikte 
gerçekleştirebiliriz. Turizm demek 

insana hizmet demek, 
insana hizmet için de 
bakış açımızı insana değer 
odaklı belirlemeliyiz. Biz 
bunu turizmde her alana 
yaymaya çalışıyoruz. Bizler 
hizmet için bu oluşumun 
içinde yer aldık ve bu 
bölgeyi bütünleştirmeyi 
amaçlıyoruz. 

Bahsettiğim yereldeki 
birleşmeyi gerçekleştird-
ikten sonra siyasilerimizi 
de bir araya getirebilirsek 
kartopu misali daha da 
büyüyüp söz sahibi olabi-
leceğimizi düşünüyoruz. 
Hizmette rekabete evet 
ama bölgede birliktelik 
vazgeçilmezimiz. Turizm 
konusunda bölge olarak 
en büyük kazancımız, 
bugüne kadar en büyük 
eksikliğimiz olarak ortaya 
çıkan, ‘birlikte hareket 
etme’ olgusuydu. Ve 

başta siyasilerimiz olmak üzere sivil 
toplum örgütlerimizin de katkısıyla 
oluşturulan yapılar sayesinde bugün 
Karadeniz Bölgesi olarak birlikte 
hareket etmeyi öğrendik. KATİD 
olarak bizler de tıpkı Trabzon 
Ticaret Odası ve DOKA gibi bölgeyi 
bir bütün olarak ele alarak tur-
izm konusunda bölgemizi birlikte 
harekete geçirerek, ‘kazanacaksak 
birlikte kazanalım’ düşüncesinden 
hareket ettik” 

KATİD Başkan Yardımcısı  ve Zorlu Grand Otel İşletme Müdürü Ali Şahin: 
TTSO’da 

Turizmcilerden 
Öneriler 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) Meclis Üyesi 
Cem Eyüpoðlu, turistlerin Trabzon’da kalýþ süresini 
uzatmak ve turizmden elde edilen geliri artýrmak için 
sektör temsilcilerinin hazýrladýklarý önerileri paylaþtý.

TTSO’nun yolcu taþýma firmalarý ve seyahat acentel-
erinin oluþturduðu 24. Meslek Komitesi’nde meclis 
üyesi olan Eyüpoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, son 
yýllarda yaþanan turizm hareketliliði ile seyahat 
acentesi sayýsýnýn Doðu Karadeniz bölgesinde 240, 
Trabzon genelinde ise 140’a ulaþtýðýný belirtti.

Eyüpoðlu, bütün meslek gruplarýnda olduðu gibi 
kendilerinin de sorunlarýnýn olduðunu ifade ederek, 
þunlarý kaydetti: 

“Günü kurtarmak adýna yapýlan çalýþmalar uzun 
vadede sektöre zarar vermektedir. Havalimanýnda 
misafirlerimizi rahat karþýlama ortamýnýn olmayýþý 
hem gelen misafirlerimizi hem de bizleri maðdur 
etmektedir. Ciddi sayýlarda artmaya devam eden 
iþletme sayýlarýndan dolayý mevcut pazar büyütül-
mezse var olan pazarýn dilimlerinin daha da azalacak 
olmasý sektörü tedirgin etmektedir. Kalite stand-
artlarýný yakalayabilmek ve koruyabilmek için son 
yýllarda sayýlarý ciddi þekilde artan iþletmelerde yeteri 
kadar kalifiye personel bulunamamaktadýr.”

Çalýþan ve istihdam edilecek personelin eðitimine 
yeteri kadar önem verilmediðini savunan Eyüpoðlu, 
“Þehir merkezinde turizm araçlarýna ait park yeri ve 
durak bulunmayýþý, þehir merkezinin, Zaðnos Va-
disi’nin, Kanuni Evi ve Kemeraltý Çarþýsý gibi önemli 
destinasyonlarýn yeteri kadar tanýtýlamamasýna 
sebebiyet vermektedir.

Bölgemizde kýþ turizmine yönelik çalýþmalar 
maalesef yeteri kadar yapýlamamaktadýr. Bölgeye gel-
en misafirlerin daha fazla konaklamalarý ve turizmin 
12 aya yayýlmasý için bazý projelerin acilen hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Çakýrgöl Projesi’nin bir 
an önce hayata geçirilmesi hem var olan sezona hem 
de kýþ sezonuna hareketlilik getirecektir.”

“Karadeniz Bölgesi 2019’a hazır!”

KATİD Başkan 
Yardımcısı Ali 
Şahin Karadeniz 
Bölgesi Turizmi 
2018 sezonunu 
değerlendirdi, 
2019’dan 
beklentilerini ve 
öngörülerini açıkladı.

Trabzon’da korunan alanlara 
1,7 milyon araç giriþ yaptý

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðünün koru-
masý altýnda bulunan kentteki milli parklar ile tabiat parklarýna geçen yýl 1 milyon 703 bin 
431 araç giriþ yaptý. Uzungöl Tabiat Parký 1 milyon 58 bin 73 araç ile ilk sýrada yer aldý.
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Trabzon Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Mizah 
Sanatý Derneði, Gençlik ve 

Spor Bakanlýðý iþbirliðinde, Forum 
Trabzon AVM, Düþünür Bilge Koleji 
ve Ant Kýrtasiyenin proje ortaklýðýn-
da, Trabzon Büyükþehir Belediyesi, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý 
ve Trabzon Sanatevi’nin desteðiyle 
gerçekleþtiriyor. 

ÜNLÜ ÝSÝMLER KATILACAK
9-10 Þubat tarihlerinde Forum 
Trabzon AVM’de yapýlacak  festi-
valde; Türk mizah sanatýnýn usta 
isimlerinden Trabzonlu Gazeteci, 
yazar, karikatürist Hikmet Aksoy ve 
karikatürist Adnan Taç, Temel serisi 
filmlerinin, ‘Emret Komutaným’, 
‘Çiçek Taksi’, ‘Reyting Hamdi’, ‘Ýnce 
ince Yasemince’ gibi televizyon dizil-
erinin senaristi ve tiyatro oyun yazarý, 
karikatürist Yýlmaz Okumuþ, 50’yi 
aþkýn mizah kitabý olan mizah yazarý 
ve karikatürist Cihan Demirci, portre 
karikatür alanýnýn ustalarýndan karikatür 
sanatçýlarý Raþit Yakalý, Þevket Yalaz, 
Halil Ýbrahim 

Yýldýrým, Kamil Yavuz, Halit Kurtulmuþ, 
Ömer Göker ve Fehmi Uygar Kýrmýzýkan 
dolu dolu iki gün yaþatacaklar.

TAÇ: “FESTÝVALÝN ÝÇERÝÐÝ 
GELECEK YILLARDA GENÝÞLEYECEK”.

Festival ile ilgili açýklama yap-
an Koordinatör ve Mizah Sanatý 
Derneði Baþkaný karikatür sanatçýsý 
Adnan Taç, turizmde Trabzon’un 
tanýtýmýna en büyük katkýyý sanat 
etkinliklerinin vereceðini belirter-
ek,”  Trabzon’un tercih edilmesi 
için insanlarýn sebepleri olmalý. 
Bu kentin yöneticileri bu sebepleri 
oluþturmalý ya da oluþturanlara 

destek olmalýdýr. Festivaller, sanat 
etkinliklerinin ve tanýtýmýn en etkili 
ve belirleyici baþlýðý olarak uluslar-
arasý boyutta yapýlmalýdýr.
 Bizler; 1. Mizah Festivali’ni  yaþayan 
kültürümüzü canlý tutmak, daha yu-
karýlara çekmek ve gelecekte uluslar-
arasý boyuta taþýmak amacýndayýz.  
Zengin kültürel mirasýmýz elimizden 
kayýp gidiyor, yozlaþýyor. Biz bunun 
derdindeyiz. Festivalin içeriði gelecek 
yýllarda mizahýn diðer dallarýný da 
kapsayacak þekilde geniþleyecektir.” 
Dedi.

FESTÝVALDE NELER OLACAK..
Karadeniz insanýnýn kültürel ve 
sosyal yaþamý üzerine tespitlerin 
yapýlacaðý panel düzenlenecek. 
Serbest katýlýmla Ýlk ve ortaokul 
düzeyindeki çocuklar karikatürle 

buluþturulacak. Yetiþkinlerin katýlacaðý 
ve Karadeniz fýkralarýnýn yorumlanarak 
karikatürlerinin çizileceði atölyeler 
yapýlacak. Farklý zamanlarda, Karadeniz’e 
ve Karadeniz insanýna yönelik olarak 
çizilen karikatürlerin yer alacaðý karma 
sergi açýlacak. Karikatür sanatçýlarý, 
festival süresince serbest alanlarda portre 
karikatür çizimleri yaparken bir yandan 
da “Temel’in kýzýný, Fadime’nin oðlunu 
arýyoruz” tiplemeler üzerinde çalýþmalar 
yapýlacak. Kapalý bir alan içinde, zemine 
serilen 30-40 metre uzunluðundaki rulo 
kaðýt üzerine halkýmýzýn katýlýmý ile 
karikatür çizimleri yapýlacak.

Tonya Belediyesi, doðal güzelliði 
ile ön plana çýkan ve yerli-ya-
bancý ziyaretçilerin ilgi odaðý 

olan Canik Þelalesi için harekete geçti, 
proje geliþtirdi.
Proje kapsamýnda Fol Deresi üzerindeki 
þelaleye ulaþýlan ve bir bölümü patika 
olan yol üzerinde 1800 metre uzun-
luðunda yürüyüþ parkuru yapýldý.
Doðaya zarar vermeden demir yapý 
üzerine monte edilen özel tasarýmlý 
ahþap parkur, ziyarete açýldý.Trabzon’da 
doðayla iç içe yürüyüþ parkuru açýldý.
Hafta sonu þehirden uzaklaþýp doðayla 
buluþmak isteyenlerin yeni adresi olan 
yürüyüþ yolunda aðaçlar demir platfor-
mun içinden geçirildi. 
Yürüyüþ yolunun çok güzel olduðunu 
belirten Yunus Bayrak, “Tonya’da 

yapýlan bu yürüyüþ yolu özellikle 
kültürel ve turizm açýsýndan çok önem 
taþýyor. Þelale görsel bir þölen sunuyor. 
Ýnsanlar yapýlan bu yürüyüþ yolu ile yaz 
kýþ buraya gelip bu güzellikleri görebiliy-
or. Doðaya hiçbir zarar vermeden bu yol 
yapýlmýþ. Bir tek aðaç bile kesilmedi, bir 
taþ yerinden oynatýlmadý. Çok güzel bir 
proje oldu” dedi.

TRABZON MiZAH FESTiVALiNE 
HAZIRLANIYOR

Trabzon, Türk Mizah sanatýnýn usta yazar ve çizerleri-
nin katýlacaðý , 9-10 Þubat tarihlerinde Forum Trabzon 

AVM’de yapýlacak 1. Mizah Festivali’ne hazýrlanýyor.

Trabzon’da konaklayan 
turist sayýsýnda artýþ

Yerli ve yabancý turistlerin 
önemli turizm destinasyonlarý 
arasýnda bulunan Sümela 
Manastýrý ve Uzungöl’e sahip 
Trabzon’da, 2018 yýlýnda 1 
milyon 190 bin 299’u yerli, 
575 bin 795’i yabancý olmak 
üzere 1 milyon 766 bin 94 
turist konakladý.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali 
Ayvazoðlu, yaptýðý açýklamada, 2017 
yýlýnda kentin 2 milyon 190 bin 143 yer-
li ve yabancý turisti aðýrladýðýný söyledi.

 Geceleme açýsýndan deðerlendi-
rildiðinde, kentteki tesislerde konaklayan 
yerli ve yabancý turist sayýsýnýn 2017’de 
toplam 3 milyon 942 bin 257 olduðunu 
belirten Ayvazoðlu, þu deðerlendirmede 
bulundu: “2018 yýlýnda ise Trabzon’u 
ziyaret eden milyonlarca turistten 1 mi-
lyon 766 bin 94’ü þehrimizde konakladý. 
Yerli turistlerimizden 1 milyon 190 bin 
299’u, yabancý ziyaretçilerimizden ise 
575 bin 795’i tesislerimizde geceledi. 
Geceleme açýsýndan deðerlendirildiðinde 
2018’de þehrimizde konaklayan zi-
yaretçi sayýmýz 4 milyon 266 bin 503’e 
yükseldi. Geçen yýl yabancý turistlerin 
konakladýðý gece sayýsý, bir önceki yýla 
göre yaklaþýk yüzde 35 arttý. Yerli ve ya-
bancý ziyaretçilerimizin konakladýðý gece 
sayýsýnda ise toplamda yaklaþýk yüzde 20 
artýþ yaþandý.”

Kentte 36 bin 450 yatak kapasite-
sine sahip 95’i turizm iþletmesi ve 
yatýrým belgeli olmak üzere 600 tesis 

bulunduðunu anýmsatan Ayvazoðlu, 
Trabzon’un 2018’de 150’ye yakýn 
ülkeden ziyaretçiye ev sahipliði yaptýðýný 
vurguladý.Ayvazoðlu, Trabzon’a 2018’de 
418’i Suudi Arabistan, 269’u Almanya, 
248’i Birleþik Arap Emirlikleri, 126’sý 
Kuveyt, 50’si Bahreyn’den olmak 
üzere toplam bin 163 yurt dýþý uçuþu 
gerçekleþtirildiðini dile getirerek bu 
rakamýn 2017 yýlýnda 869 olduðunun 
altýný çizdi.

Müzeler bazýnda bakýldýðýnda, geçen yýl 
turistlerin 295 bin 352’sinin restorasyon 
dolayýsýyla kapalý olan Sümela Manas-
týrý’nýn bulunduðu bölgedeki Ayavarvara 
Manastýrý’ný, 293 bin 238’inin Atatürk 
Köþkü’nü, 152 bin 351’inin ise Çal 
Maðarasý’ný ziyaret ettiðini aktaran 
Ayvazoðlu, kentteki müzeleri 900 bini 
aþkýn kiþinin gezdiðini bildirdi.

Ayvazoðlu, Trabzon turizmi açýsýndan 
2018 yýlýný, geçmiþ yýllara oranla büyük 
bir ivmeyle tamamladýklarýný belirterek, 
“2019 yýlýnda da turizm ayný hýzla yük-
seliþini devam ettirir diye ümit ediyoruz 
ve çalýþmalarýmýzý da bu hareket üzerine 
planlýyoruz.” diye konuþtu.

Trabzon’da Osmanlý Devletinin 
Kuruluþunun 720. Yýldönümü  kutlandý
Osmanlý Devletinin kuruluþunun 720. yýldönümü 

nedeniyle Trabzon’da etkinlik düzenlendi.

Osmanlý Devletinin kuruluþunun 
720. yýldönümü Trabzon’da 
düzenlenen çeþitli etkinliklerle 

kutlandý. Trabzon Büyükþehir Belediyesi-
nin 15 Temmuz Þehitler ve Hürriyet Mey-
danýnda gerçekleþtirdiði etkinliðe vatan-
daþlar yoðun ilgi gösterdi. Büyükþehir 
Belediyesi Kanuni Mehteran Takýmýnýn 
konseri ile baþlayan etkinlikte Büyükþe-
hir Belediyesi tarafýndan vatandaþlara 
pilav-kavurma ve ayran ikramý yapýldý.

Etkinlikte bir konuþma yapan Trabzon 
Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, Osmanlý 
Devletinin Türk-Ýslam tarihindeki 
önemine dikkat çekerek, “720 yýl önce 
kurulan Osmanlý Devleti adalet, insan 

sevgisi ve muhteþem medeniyetiyle 

dünyaya hükmetmiþtir” dedi.

Trabzon’un Osmanlý Devleti tarafýn-
dan Ýslam diyarý haline getirildiðini 
dile getiren Gümrükçüoðlu, “Böylesi 
bir medeniyetin içerisinde þehzadel-
er ve padiþahlar þehri olarak tanýnan 
Trabzon’u, Fatih Sultan Mehmet 1461 
yýlýnda fethederek Ýslam diyarý haline 
getirmiþtir. O’nun torunu olan Yavuz 
Sultan Selim bu topraklarýn 22 yýl 
valiliðini yapmýþtýr. Kanuni Sultan Süley-
man Han burada doðup 14 yaþýna kadar 
bu memleketten aldýðý ilhamla birlikte 
Osmanlý Devletini dünyanýn en büyük 
imparatorluðu haline getirmiþtir” ifadel-
erini kullandý. - Osmanlý Devletinin 
kuruluþunun 720. yýldönümü nedeniyle 
Trabzon’da etkinlik düzenlendi.

Trabzon’da doðayla iç içe yürüyüþ parkuru açýldý
Trabzon’un Tonya ilçesinde demir yapý üzerine monte edilerek özel tasarlanan ahþap 1800 metre-
lik yürüyüþ yolu tamamlandý. Yaðan karla beyaza bürünen yol, ziyaretçilerine görsel þölen sunuyor.



“Masallarda Amasya” çocuklarýn, gençlerin ve hatta 
yetiþkinlerin keyifle okuyacaðý bir hikâye. Özellikle 
görme ve iþitme engelli çocuklarýn ve bireylerimiz 
dinleyebileceði, izleyebileceði, faydalanabileceði bir 
masal serisi .
 
Nisan 2018 tarihinde baþlayan, Amasya Valil-
iði Dýþ Ýliþkiler ve AB Koordinasyon Merkezi 
tarafýndan yürütülen ve Amasya Ýl Milli Eðitim 
Müdürlüðü’nün proje ortaðý olduðu “Masallarda 
Amasya Projesi” lansmaný geniþ bir katýlýmla 
gerçekleþtirildi. Lansman etkinliðineAmasya Valisi  
Dr. Osman Varol, eþi  Funda Varol, il protokolü, 
Masallarda Amasya projesinin hayata geçmesi 
için çalýþan idareci, öðretmen, öðrenci ve gönüllü 
kadrosu, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, 
il genelinden ve il dýþýndan birçok misafir katýlým 
gösterdiler.
 
Masallarda Amasya kitaplarýnda üç ana kahraman 
Ferhat, Þirin ve Masalcý Nine yeralýyor. Bu üç kahra-
man,  Amasya merkez ve ilçelerinde yer alan somut 
ve somut olmayan kültürel miras varlýklarý eðlenceli 
ve öðretici bir þekilde anlatýyor. 8 adet masal ki-
tabýndan oluþan seri ile çocuklara Amasya, (merkez 
ve ilçeler) tanýtýlýyor, onlara okuma alýþkanlýðý 
kazandýrmak ve eðlenerek öðrenmelerini saðlamak 
amaçlanýyor. 

 Proje kapsamýnda hazýrlanan   8 bin kitap, 8 adet 
sesli kitap okullar ile ilgili kurum ve kuruluþlarla 
paylaþýlacak.
 
Projeye  her türlü desteði veren Vali Dr. Osman Varol 
yaptýðý açýklamada ise: “Bugün arkadaþlarýmýzýn uzun 
bir süredir emek verdiði bir çalýþmanýn sonuçlarýný 
göreceðimiz bir gün. Bu çalýþma birden fazla alana 
hizmet eden çok anlamlý bir çalýþma oldu.  Bu eser bir 
yandan Amasya’nýn tanýtýmýna katkýda bulunacak, 
ayný zamanda tüm çocuklarýmýza daðýtýlarak onlara 
þehirlerini çok tatlý bir üslupla anlatacak. Daha sonra 
Anadolu’nun incisi diye bahsettiðimiz bu þehri anla-
tan eserlerimizi ülkemizin tüm þehirlerine ulaþtýrarak 
bir yandan ilimizin tanýtýmýný yapacaðýz bir yandan da 
çocuklarýmýzýn tamamýnýn kentimizi tanýmasýný bu 
vesileyle saðlamýþ olacaðýz.” dedi.
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Amasya Valisi  Dr. Osman Varol, Boraboy 
Gölü Tabiat Parký kýr lokantasý ve peyzaj 
düzenlemesi projesi kapsamýnda gerçekleþtir-
ilen toplantýya baþkanlýk etti.
 Toplantýda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða 
Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge 
Müdürü Hasan Terzioðlu, Taþova Kaymakamý 
Okan Yenidünya ve Orman Bölge Müdürlüðü 
yetkilileri bulundu.
Vali Dr. Osman Varol’un baþkanlýðýnda 
gerçekleþtirilen toplantýda Boraboy Gölü Tabiat 
Parký kýr lokantasý ve peyzaj düzenlemesi hu-
susunda OKA’ya sunulan projede gelinen son 
durum ve yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi.

Amasya Valiliði ve Amasya Ýl Özel Ýdaresinin 
hazýrlayýp Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 
ile Amasya Belediyesinin destek verdiði ‘Kadim 
Kentin Yeni Kültür Rotasý, Sofular’ projesinde 
evlerin cephelerini yeniden elden geçirilirken sokak 
saðlýklaþtýrmasý kapsamýnda yapýlacak son rötuþlar 
planlanýyor.

Varol, “Þehrimize gelen turist sayýsýný arttýrmak 
ve þehrimize gelen turistlerin kalma sürelerini 

uzatýp bu vesileyle turistlerin þehrimize saðladýðý 
ekonomik girdiyi arttýrmak konularý karþýmýza 
çýktý. Þehrimizin potansiyel olarak gelen turistlere 
sunulabilecek noktalarýný turizm aksýna dahil et-
mek gibi bir ihtiyaç belirdi. Bizim þu anda Yalýboyu 
güzergahýnda 950 metrelik bir turizm aksýmýz 
var. Þehrimize gelen turistlerin yoðunlaþtýðý bölge 
burasý. Turistlerin burada çok fazla vakit geçirme-
mesi üzerine planladýðýmýz genel hareketliliðin ilk 
projesi ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotasý, Sofular.’ 

Bu bölge içerisinde birçok önemli 
tarihi ve kültürel eseri barýndýran 
bir yer. Bu alanýn artýk ilimizin 
turizm çeþitliliðine katýlmasýný 
istiyoruz” diye konuþtu.

Projeye iliþkin bilgilerin gazete-
cilerle paylaþýldýðý Büyük Amasya 
Otelindeki toplantýya AK Parti 
Amasya Milletvekilleri Mustafa 
Levent Karahocagil ile Hasan 
Çilez, Garnizon Komutaný 
Tuðgeneral Nihat Ergün, Belediye 
Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Metin Orbay, OKA Genel Sekret-
eri Mevlüt Özen ile diðer yöneti-
ciler ve turizmcilerde katýldý.

Amasya, Ferhat ve Şirin 
ile  masallarda tanıtılacak
Amasya Valiliði Amasya’yý Ferhat, Þirin ve Masalci Nine ile 
tanýtan “Masallarda Amasya”  hikâye serisi ile tanýtacak. 

Boraboy Gölü Tabiat Parký kýr 
lokantasý ve peyzaj düzenlemesi 

projesi için toplandýlar 

Amasya’da Eski Taþocaðý’na 5 yýldýzlý otel
Amasya’da  artan turizm potansiyelini karþýlayacak ve ihti-

yaçlara cevap verecek nitelikli bir 5 yýldýzlý otelin bulunmamasý 
nedeniyle; Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait Eski Taþocaðý olarak 
bilinen, Turizm Tesis Alanýna  nitelikli 5 yýldýzlý otel yapýlacak.

Maliye Bakanlýðýnýn 03/09/2009 
tarih ve 27338 sayýlý Resmi 
Gazetede Yayýnlanan “Kamu 
Taþýnmazlarýnýn Yatýrýmlara 
Tahsisine Ýliþkin Usul ve 
Esaslara Ýliþkin Yönetmelik” 
dâhilinde düþünülen proje ile  
Amasya’nýn turizm ve ticaret 
hacmine önemli katkýlar saðlan-
masý planlanýyor. Otel, kentin 
tarihi ve turistik deðerlerinin 
tanýtýmý ve turizm potansiyelinin 
geliþimi ayný zamanda þehrin 
markalaþmasý noktasýnda önem-
li bir yatýrým niteliði taþýrken, 
istihdama yönelik kazanýmlara 
da katký saðlamasý düþünülüyor.
04.03.2019 tarihinde yapýlacak 
olan ihale ile ilgili detaylý bilgil-
ere www.amasyaozelidare.gov.tr 
internet adresinden ulaþabilecek.

Osmanlý konaklarý 
turizme kazandýrýlýyor

Þehzadeler Þehri Amasya’da bu yýl þehre gelen turist sayýsýnýn 750 bine yaklaþtýðýný 
belirten Amasya Valisi Dr. Osman Varol, turist sayýsýndaki artýþýn sürmesi için yapýlan 

çalýþmalarýn en önemlilerinden birinin Osmanlý döneminden kalma çok sayýda yenilenen 
konaðýn da bulunduðu Sofular Mahallesi’ni turizme kazandýrmak olduðunu belirtti.
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Vali Yavuz yaptýðý açýklamada,  
Ordu’da özellikle yabancý turist 
sayýsýnda 2018’de yüzde 64’lük 
bir artýþla, yaklaþýk 111 bin 

yabancý turist aðýrlandýðýnýn altýný çizerek, 
geçen yýla göre koyulan hedefin oldukça da 
üstünde olduðunu söyledi. Vali Yavuz, yerli 
turist sayýsýnda yine geçen yýla göre yüzde 
16’lýk bir artýþ yaþandýðýna vurgu yaptý.
Seddar Yavuz þunlarý söyledi: “ 1 milyon 
hedefine yaklaþtýk ama ulaþamadýk. Bu 1 
milyon hedefine en kýsa zamanda ulaþýp 
geçeceðimizi ümit ediyorum. 850 bin 
rakamýna ulaþtýk. Bu sadece konaklama 
rakamlarýdýr. Günü birlik konaklama-
larý da sayarsak bu rakamlarýn çok daha 
üstünde turist aðýrladýk.

Ordu Büyükþehir ile Kabadüz 
belediyelerince organize 
edilen festivale katýlan-
lar, kýzak ve naylonlarla 
kayarak gönüllerince eðlendi. 
Çocuklar ise kardan adam 
yaparak fotoðraf çektirdi.
Þenlik kapsamýnda Ordu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Heykel Bölümü 
tarafýndan “Kar Heykel 
Çalýþtayý” da gerçekleþtirildi. 
Çalýþtayda, çotanak, baykuþ, 
at, uyuyan bebek gibi kardan 
heykeller yapýldý. Kabadüz 
Belediye Baþkaný Yener Kaya,  
Çambaþý Yaylasý’nýn turizm 
açýsýndan önemli bir merkez 
haline geldiðini söyledi.

Doðu Karadeniz Coðrafi Ýþaretli Ürünlerde Koop-
eratifçilik Stratejisi Bilgilendirme ve Tanýtým To-
plantýsý Ordu’da yapýldý. Toplantýda, Ordu Valiliði 
Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý’nýn 
müracaatýyla Kabataþ helvasý, Perþembe ceviz 
helvasý ve ordu yayla pancarý turþusu için coðrafi 
iþaret tescil belgesi takdim töreni düzenlendi.

Programda bir konuþma yapan Türk Patent ve 
Marka Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Meh-
met Duyar, Ordu yöresine ait Kabataþ helvasý, 
Ordu Perþembe ceviz helvasý, Ordu yayla pancar 
turþusunun yapýlan çalýþmalar sonucu tescillen-
diðini söyledi. 2012 yýlýnda Akkuþ fasulyesinin de 
tescil edildiðini hatýrlatan Duyar, Ordu’da þu an 
itibariyle 4 tane ürünün tescil kazandýðýný söyledi.

Ürün tescilinin önemli olduðunu hatýrlatan Duyar, 
markalaþan ürünlerin iyi korunmasý gerektiðini 
ifade ederek, “Esas iþ bundan sonraki faaliyetler-
imize düþüyor ve artýk bu bölgemizin bir markasý 
haline geliyor. Bunlarý gözümüz gibi korumamýz 
gerekiyor” dedi. 

Ordu’da iki ürünün daha baþvuru aþamasýnýn 
devam ettiðini hatýrlatan Türk Patent ve Marka 
Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mehmet Duyar, 
Ünye taþý ve Ünye beyaz bentonit taþý için çalýþma-
larýn sürdürüldüðünü belirtti.

“MARKA KALÝTEDÝR”
Ordu Valisi Seddar Yavuz da toplantýda yaptýðý 
konuþmada tescil edilen ürünlerin Ordu’ya hayýrlý 
olmasýný diledi. Türkiye’nin coðrafi iþaretleme 
konusunda zayýf olduðuna dikkat çeken Vali Sed-
dar Yavuz, coðrafi iþaretlemenin ülkeler arasý bir 
yarýþ olduðunu vurguladý. Vali Yavuz birçok milli 
ürünün komþu ülkelere kaptýrýldýðýný ifade ederek, 
gelir elde edilmesi için fark oluþturulmasý gerektiði-
nin altýný çizdi.
Kabataþ helvasý, Perþembe ceviz helvasý ve Ordu 
yayla pancarý turþusu için tescil baþvurusunda 
bulunan Ordu Valiliði Yatýrým Ýzleme ve Koordi-
nasyon Baþkanlýðýna teþekkür eden Vali Yavuz, 
amaçlarýnýn sadece bir ürünü tescil ettirmek 
deðil, ayný zamanda gelir elde etmek olduðuna 
vurgu yaptý.

Ordu 2018’de 850 
bin turist ağırladı
Valisi Seddar Yavuz, 2018 yýlýnda Ordu’ya yerli ve yabancý 850 bin turistin ziyaret ettiðini açýkladý.

Ordu’nun üç yerel lezzetine 
coðrafi iþaret tescili
Türk Patent ve Marka Kurumu Baþkan 
Yardýmcýsý Dr. Mehmet Duyar, Or-
du’nun Akkuþ fasulyesinden sonra ‘Ka-
bataþ helvasý’, ‘Perþembe ceviz helvasý’ 
ve ‘Yayla pancar turþu’sunun patent 
tescillerinin yapýldýðýný açýkladý. Duyar, 
Ünye taþý ve Ünye beyaz bentonit taþý 
için çalýþmalarýn sürdürüldüðünü belirtti.

“Çambaþý Kar Festivali” büyük ilgi gördü
Ordu’nun Kabadüz ilçesine baðlý 2 bin rakýmlý Çambaþý Yaylasý’nda 
düzenlenen “14’üncü Çambaþý Kar Festivali” büyük ilgi gördü.

Araplar Ordu’da mülk alma yarýþýna girdi
Ordu’da 2017 yýlýnda 34 Arap uyruklu mülk alýrken,  2018 yýlýnda 
37’si arap uyruklu 66 yabancýya 82 bin metrekare satýþ yapýldý.

Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüðü’nden 
alýnan bilgilere göre, Araplar 82 bin metrekare 
mülkün  76 bin metrekaresinin sahibi oldu.  Ordu’da 
son üç yýldýr yaþanan turizm hareketliliði  gayrimen-
kul satýþlarýna da yansýdý. 2018 yýlýnda 66 yabancý 
uyruklu 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkul aldý. 
Ordu’da mülk satýn alanlar arasýnda Afganistan, 
Almanya, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Ýtalya, Ýngiltere 
ve KKTC uyruklu kiþiler de bulunuyor.

MÜLKÝYET ALAN 66 YABANCIDAN 37’SÝ ARAP
En çok mülk Fatsa’da satýldý. Burada  Suudi Arabistan 
uyruklu 26 kiþi 60 bin metrekare arsa ve gayrimenkul 
alýmýnda bulundu. 2017 yýlýnda 40 yabancý uyruklu 
kiþi toplam yaklaþýk 14 bin 480 metrekare gayrimen-
kul ve arsa alýmýnda bulunmuþ, bunun 34’ünü Suudi 
Arabistan uyruklular oluþturmuþtu.



Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklýkta 
Kelkit Çayý üzerinde bulunan Selçuklu eseri 
Talazan Köprüsü bugün de kullanýma devam 
ediyor.
5,5 metre geniþlik, 161 metre uzunluða sahip 
olan ve tarihi Ýpekyolu üzerinde yer alan köprü 
yüzlerce yýl þehirler arasýndaki ulaþýmýn saðlan-
masý için kullanýldý.

1939 Erzincan ve 1942 Erbaa depremlerinde 
ana taþýyýcý kemeri çöken ve demir kiriþler kul-
lanýlarak tamir edilen köprü, 2010- 2012 yýllarý 
arasýnda yapýlan restorasyon çalýþma-
larýyla tekrar eski görünümüne kavuþtu. 
Bugün ise köylerin ulaþým ihtiyacý için 
kullanýlmaya devam edilen Talazan 
Köprüsü, bölgeye gelen ziyaretçilerin de 
ilgisini çekiyor.

Zamana meydan okuyan köprü: 
Talazan Köprüsü
Talazan Köprüsü’nün Anadolu´daki 
en güzel, en büyük köprülerden biri 
olduðunu söyleyen Tokat Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Adem Çakýr, ”Tala-

zan Köprüsü Kelkit Vadisi’ndeki en önemli 
köprülerden biridir. Tarihi ticaret yollarýnýn 
üzerinde önemli bir baðlantý yoludur. Elim-
izdeki verilere göre 13´üncü yüzyýlda yapýldýðý 
biliniyor. Selçuklular dönemi mimarisi var. 
Ancak muhtemeldir ki daha önceden de Ro-
malýlar döneminde o bölgede bir köprü olmasý 
kuvvetle muhtemel. Ancak günümüze gelen 
köprü özellikle Daniþmendliler döneminde 
baþkentlik yapan Niksar´ýn diðer coðrafyalarla 
baðlantýsýný saðlamasý açýsýndan çok hayati bir 
öneme sahiptir” dedi.

Zamana meydan okuyan 
köprü: Talazan Köprüsü

Tokat’ýn Niksar ilçesinde 13’üncü yüzyýlda Selçuklular döneminde 
yapýlan 8 kemerli tarihi Talazan Köprüsü yýllara meydan okuyor.

Hitit Üniversitesi’nin hayata geçireceði Oðuz adasý 
projesiyle Çorum, su sporlarý ve doða turizminde 
markalaþacak. 

Oðuz Adasý projesiyle Obruk Barajý kýyýsýnda sosyal 
ve sportif tesisler ile doða kampý açýlmasýyla birlikte 
bölgenin alternatif bir turizm merkezi haline getirilmesi 
ve ekonomik yönden dezavantajlý olan Obruk Barajý 
çevresinin ekonomik yönden kalkýnmasýna katkýda 
bulunulmasý amaçlanýyor. 

Proje kapsamýnda yapýlmasý planlanan Sosyal ve Spor 
Tesisi içerisinde yer alacak olan engelsiz doða kamp 
alaný ve engelsiz kafeterya yerli ve yabancý birçok turiste 
ev sahipliði yapacak. Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve 
Yürüyüþ yolu boyunca ve turist akýþýnýn yoðun olduðu 
destinasyonlarda, gelen engelli ve engelsiz yerli ve ya-
bancý turistlere yönelik bütüncül bilgilendirme, e-rehber-
lik ve e-yönlendirme hizmeti geliþtirilecek. 

Ada projesinin 1.6 milyon liralýk bir proje olduðunu 
dile getiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orta Karaden-
iz Kalkýnma Ajansý’nýn 2018 yýlý turizme ve Organize 
Sanayi bölgelerine yönelik mali destek programlar 
kapsamýnda Oðuz Adasý’na 785 bin liralýk hibe desteði 
saðlanacaðýný açýkladý.
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Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nden verilen bilgiye göre, 
Türkiye’nin hem yurt dýþýndaki tanýtýmýna katký, hem de 
somut organizasyonlarýn gelmesini saðlamak amacýyla, 
WorkShop TravelShop ve TravelShop Turkey tarafýndan, 
Pullman&Mercure Ýstanbul Airport Hotel&Convention 
Center’da “Luxury B2B M.I.C.E. (Meeting,Incentive, 
Congress, Events-Toplantý, Teþvik Organizasyonlarý, 
Kongreler ve Organizasyonlar) Workshop Event” etkinliði 
düzenlendi. Organizasyonda dört kentin tanýtýmý yapýldý.

19 Kasým 2018 Pazartesi günü baþlayan WorkShop’ta 
50’den fazla ülkeden 200’e yakýn luxury, kültür ve MICE 
alanýnda faaliyet
gösteren tur operatörleri, Türkiye’den 70’ten fazla tur 
operatörü, seyahat acentesi, otel, resmi kurum, sivil 
toplum kuruluþlarý ve tedarikçiler
buluþtu. Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun olmak 
üzere dört kentin tanýtýmýnýn yapýldýðý ‘Luxury B2B 
M.I.C.E. ‘Workshop Event’ etkinliðinde yabancý ve yerli 
katýlýmcýlara ilimizi tanýtan Tanýtým Filmi (CD-DVD), 
Almanca, Ýngilizce, Çince, Japonca, Korece, Türkçe kitap 
ve broþürler verildi.

B2B (Firmadan Firmaya) organizasyonlarýnýn son derece 
etkili olduðunun görüldüðü turizm sektöründe yapýlacak 
bu tür etkinliklere katýlým saðlayarak, Çorum’u hak 
ettiði yere taþýma gayesiyle çalýþmalarýn devam edeceði 
bilgisi paylaþýldý.

Yapýlan ziyarette ortaya çýkan tabloya 
dikkat çeken Baþkan Ali Çelik, “Akbelen 
yaylamýzýn turizm planýnýn yapýlmasýna 
yönelik olarak yazýlý talebimiz ile Beyham-
am Sokaðý, Sulusokak ve Zile Çarþýmýzýn 
saðlýklaþtýrýlmasýna yönelik yapýlacak proje 
ile ilgili ön çalýþmamýzýn yaný sýra; Komana 
ve Sebasta Polis gibi antik dönemlerden 
kalan turistik ve tarihi mekanlarýmýzla 

alakalý bir dizi dosyayý kendisine ilettik. 
Rölöve ve Anýtlar Müdürlüðü’nün Sivas 
yerine bizde olmasý gerekliðini paylaþtýk 
ve bunu istedik. Ýstanbul’dan sonra en 
büyük envantere sahip olan þehir olarak 
bu müdürlüðün bizde olmamasý bir kayýp.  
Kentin bütünüyle turizminin geliþmesine 
yönelik olarak süregelen çalýþmalarýmýza 
devam edeceðiz” dedi.

Coþkun Irmak’ýn yazdýðý, Ferhat Pekyiðit’in 
yönettiði oyunda, gittiði her kentte 50 metre 
yüksekten içi su dolu konserve kutusuna 
balýklama atlayacaðýný iddia eden ve bu göster-
isiyle dünya çapýnda üne kavuþan Pierre’in, 
her seferinde bir mazeretle gösterisini iptal 
etmesi, bir gün kendisiyle görüþmek isteyen 
hayraný Isabelle ile yaþanmýþlýklarý pay-
laþýrken geçmiþleriyle yüzleþmeleri anlatýldý.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayý Adnan 
Menderes Konferans Salonunda yoðun istek 
üzerine seyircisiyle ikinci kez buluþan tiyatro 
oyunu, tiyatroseverlerin beðenisini kazandý.
Tokat Belediye Baþkaný Av. Eyüp Eroðlu da 

tiyatroseverlerle birlikte oyunu izleyerek, 
emeði geçen Tokat Belediyesi Þehir Tiyatrosu 
oyuncularýna teþekkür etti. Baþkan Eroðlu, 
“Tokat Belediyesi Þehir Tiyatrosunu kurduðu-
muz günden itibaren 550 kiþi tiyatro ve oyu-
nculuk dersi aldý. Þuan oyuncu kadrosunda 6 
kadýn 4 erkek oyuncumuz bulunmakta yine 
eðitim grubunda 72 kursiyer eðitimine devam 
etmektedir. Geçen yýl kurduðumuz Mutfak 
Atölyesinde 14 kiþi oyunculuk dersi alýyor. 
Çevre illerden de tiyatromuzu izlemeye gelen-
ler bizlere olumlu þekilde geri dönüþ yaptýlar. 
Bugüne kadar birçok oyunu sahneleyen Þehir 
Tiyatromuza baþarýlar diliyorum” dedi.

Turizm Bakaný’na sunulan 
Tokat Dosyasý ilgi  bekliyor
Tokat Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Dr. Ali Çelik, beraberinde MHP tokat 
Milletvekili Av Yücel Bulut ile birlikte Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri 
Ersoy’a kentte turizm yatýrýmý bekleyen bölgelerle ilgili dosya takdim etmiþti.

Tokat Belediyesi Þehir 
Tiyatrosu yeni oyun sergiledi
Tokat Belediyesi Þehir Tiyatrosu “Elli Metre Yüksekten Ýçi Su Dolu 

Konserve Kutusuna Balýklama Atlamak” adlý oyunu sergiledi.

Marka olacak!
Çorum, Oğuz adasıyla su sporları ve doğa turizminde 

Hitit Üniversitesi’nin 
hayata geçireceði 

Oðuz adasý 
projesiyle Çorum, 

su sporlarý ve 
doða turizminde 

markalaþacak.  

Kargý’da turistler için konaklama tesisi
Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkilileri Kargý’da turizm uygulamalarý kapsamýnda 
Sinop yolu üzerinde farklý bir formatla dizayn edilen konakla tesisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkilileri Kargý’da 
turizm uygulamalarýný yerinde inceledi. Kültür 
ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Müdür 
Yardýmcýsý Ýbrahim Yýldýz ve Þube Müdürü 
Sümeyra Þengül, Kargý-Sinop Karayolu üze-
rinde farklý bir formatla dizayn edilen ve yerli ve 
yabancý turistlere hizmet veren konaklama te-
sisini ziyaret etti. Ayrýca Halk Eðitim Merkezi’nin 
Kargý Bezi çalýþmalarý yerinde görüldü.
Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nden yapýlan 
açýklamada, “Müdürlüðümüz Strateji Belgesi ve 
Eylem Planýndaki turizm faaliyetlerinin tüm yýla 
yayýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda Kargý ilçem-
izde devam eden proje uygulamalarýný yerinde 
inceledik.” denildi.

Çorum yurt içi ve yurt dýþý 
acenta ve operatörlere tanýtýldý
Çorum’da yurt dýþý ve yurt içi tur operatörleri, seyahat acentesi, otel, 
resmi kurum, sivil toplum kuruluþlarý ve tedarikçilere tanýtým yapýldý.
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Giresun Turizm Altyapý 
Hizmet Birliði (GÝRTAB) 
tarafýndan Kümbet Yay-

lasý’nda kayak ve kýzak etkinliði 
gerçekleþtirildi. Giresun ve çevre 
illerden gelenlerin katýldýðý etkinlik-
te katýlýmcýlar kýzak ve kayak takým-
larý ile 5.5 kilometrelik parkurda 
kaymanýn heyecanýný yaþadý. Kýzak 
bulamayanlar ise naylonlarla kayak 
yaptý. Kayak sýrasýnda heyecanlý an-
lar yaþandý. Kimi düþtü, kimi ise kar 
kütlelerine tosladý. Kýzakla kayanlar 
1 saatte, 5.5 kilometrelik parkuru 
tamamladý.

Kümbet Yaylasý’nda doðal kýzak ve 
kayak parkuru olduðunu kaydeden 
Giresun Turizm Altyapý Hizmet 

Birliði Müdürü Tamer Uzuner, 
“Misafirlerimiz doðal parkurun 
içerisinde 5 buçuk kilometre-
lik bir parkuru 1 saat boyunca 
durmaksýzýn kayarak müthiþ bir 
eðlence yaþadýlar. Geçtiðimiz hafta 
biz parkurda zemin denemeleri 
yaptýk, artýk zeminin oturduðunu 
düþünüyoruz. Bu haftadan itibar-
en Kümbet Yaylasý’nda, kýzakla 
ilgili parkurda ciddi bir kýþ turizmi 
aktivitesi bekliyoruz. 2019 yýlýnýn 
mart ayýnýn sonuna kadar parku-
run kullanýlacaðýný ön görüyoruz. 
Mart ayýnýn sonuna kadar Kümbet 
Yaylasý kýzak parkuruna 5 bin tur-
ist hedefimiz var” dedi. Etkinliðe 
katýlanlar da kýzakla kaymanýn 
heyecanlý olduðunu söyledi.

Çamlýhemþin Kaymakamlýðý, Çam-
lýhemþin Belediyesi ve Ayder Turizm 
Derneði tarafýndan düzenlenen, Ayder 
Kar Þenliði güneþli havanýn altýnda tulum 
ve kemençe eþliðinde oynanan horon-
larla baþladý. Gece saatlerinden itibaren 
Ayder’i dolduran yerli ve yabancý turistler 
Ayder’in merkezinde kurulan sahnede 
verilen konserlerle eðlenirken bir yandan 
da kayak yaparak þenliðe renk kattý. 

Yaklaþýk 15 bin kiþinin katýldýðý þenlikte 
serbest kayak etkinlikleri de gerçekleþtiril-
di. Lastik þambreli, branda ve naylonlarla 
kayak yapanlarýn bazýlarý takla attý, ba-
zýlarý düþtü, kimileri ise duramayarak ka-
labalýðýn içine daldý. 17 kiþinin yaraland-
ýðý þenlikte birçok etkinlik düzenlendi.

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Ýsmail 
Hocaoðlu, Rize’nin 2018’da 900 binin 
üstünde turist aðýrladýðýný söyledi. 
Bu rakamýn 120 binini yabancý 
ziyaretçilerin oluþturduðunu belirten 
Hocaoðlu, “ Özellikle Orta Doðu ve 
Körfez ülkeleri baþta olmak üzere 
Ýran, Azerbaycan ve Gürcistan olmak 
üzere hemen hemen her ülkeden 
ziyaretçileri aðýrladýk” dedi.

Yeni beþ yýldýzlý otel sezona yetiþecek
2018’de yerli turistin en yoðun 
olarak geldiði yýllardan birisi 
olduðuna dikkat çeken Hocaoðlu 
bütün turizm alanlarýnýn ade-
ta ziyaretçilerle dolup taþtýðýný 
söyledi. Turistlerin yoðun ilgisinin 
turizm yatýrýmcýlarýnýn da Rize’ye 
yönelmesini saðladýðýný belirten 

Hocaoðlu, “ Ýlimizde bugün 2 beþ 
yýldýzlý otel hizmet veriyor, bir beþ 
yýldýzlý otel de yatýrým aþamasýnda, 
o da önümüzdeki sezona yetiþecek 
gibi duruyor. Havaalanýmýzýn da 
hýzla devam etmesi ve önümüzde-

ki 2 yýl içerisinde açýlacak olmasý 
da yatýrýmcýlarý bu bölgeye yeni 
yatýrýmlar yapmasýna teþvik ediyor. 
Havaalaný olan bir ilin daha çok 
ziyaretçi çekmesi kaçýnýlmaz bir 
durum” diye konuþtu.

Turist rehberi olmak için hangi 
bölümü bitirmek ve neler yapýl-
masý gerektiði konusunda bilgiler 
veren Benek, “Öncelikle ön lisans 
Turizm Rehberliði ya da lisans 
turist rehberliði okumanýz gere-
kiyor. Bu mesleðe haiz olabileniz 
için. Birde siz her hangi bir lisans 
programýný bitirmiþ olabilirsiniz 
nadir dillerden özellikle ihtiyaç 
varsa meslek odalarýnýn kabulü 
ile TÜREB’e baþvuru yaparaktan 
kurs açýlýyor. Bu kursu bitirenler 
rehber olabiliyor” dedi.

“Ruhsatsýz rehberler 
tura çýkamaz”
Benek, “6326 sayýlý Rehberlik 
yasasý çýktýktan sonra kaçak 
rehberlik önlenmeye baþladý. 
O çalýþma kartý olmayan hiçbir 
rehber kesinlikle tura çýkamýyor 
ve acenteye ciddi anlamda cezai 
yaptýrýmlarý var. Bu anlamda 
benim tavsiyem rehber olmak ist-
eyenlere ya bu bölümün ön lisans 
programýný okumalarý ya da 
lisans programý var 4 yýllýk bunu 
okumalý” ifadelerini kullandý.

Kümbet 
Yaylası’nda 
kızak ve 
naylonlu  
kayak

GÝRESUN’un Kümbet Yaylasýnda, 
kayak etkinliði gerçekleþtirildi. 

Etkinliðe katýlanlar, 5.5 
kilometrelik parkurda kýzakla ve 
kayakla kaydý. Kýzaðý olmayanlar 

ise naylonlarla kayak yaptý. 

Kardan Adam’ þenliklerine büyük ilgi 
Rize’nin Çamlýhemþin ilçesine baðlý dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yay-

lasý’nda bu yýl 12. kez düzenlenen Kardan Adam Þenliði büyük ilgi gördü.

Giresun’un tek ruhsatlý turist rehberi
Giresun’da þu anda tek ruhsatlý turist rehber olduðunu belirten Giresun Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü 

Öðretim Görevlisi Hakan Benek, yörede turizmin geliþmesinde turist rehberlerine büyük görevler düþtüðünü söyledi.

Rize’de  5 yýldýzlý otel sayýsý 3’e çýkacak
Rize Kültür ve Turizm Müdürü Ýsmail Hocaoðlu, turistlerin akýn ettiði Rize’ye yatýrýmcýlarýn ilgisinin de arttýðýný söyledi.

Karadeniz’den ‘Dünya Miras 
Geçici Listesi’ne baþvuru

Giresun Adasý’nýn UNESCO Dünya Miras Geçici Liste-
si’ne kaydedilmesi için çalýþma baþlatýldýðý bildirildi.

Giresun Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, 
Giresun’un doðal ve kültürel zenginliði 
içerisinde  Giresun Adasý’nýn en önemli 
yer tuttuðu belirtildi.

Açýklamada, kýyýdan 1,6 kilometre 
açýkta, yaklaþýk 40 dönümlük bir alana 
sahip adanýn Doðu Karadeniz’de Antik 
ve Orta Çað’da yerleþim yapýlan tek 
ada olduðu aktarýlarak,”Mülkiyeti haz-
ineye ait olan ve birçok açýdan sahiple-
nilmesi gereken evrensel bir deðer olarak 
karþýmýza çýkan ada ikinci derece arkeolojik ve 
doðal sit alanýdýr.” bilgisine yer verildi.

Ada üzerinde Orta Çað’dan kalma surlar, kilise, þapel, 
sarnýç, çok sayýda pithos ve mezar yapýlarýn bulunduðu 
belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi:

“Kazý çalýþmalarý devam eden adanýn tarihi, 
arkeolojik buluntulardan hareketle milattan 
önce 300’lü yýllara kadar inmektedir. Gerek 
mitolojideki yeri gerek üzerinde yer alan 
kültür varlýklarý bakýmýndan Doðu Karad-
eniz’de üzerinde yerleþim olan tek ada 
hüviyetindeki Giresun Adasý, flora ve faunasý 
ile de önemli bir yaþam alanýdýr.”

Açýklamada, Giresun Adasý’nýn “Herkül’ün 
ve Argonotlarýn Altýn Post Efsanesi”, “Kral 
Mitridates’in Kýzý ve Çoban Hikayesi”, “Hz. 
Yusuf’un Altýn Heykeli”, “Hamza Taþý” ve 
“Amazon Kadýnlarý Efsanesi” gibi birçok 
mistik hikayeyi de bünyesinde barýndýrdýðýna 
vurgu yapýldý.

Dünyanýn kültürel ve doðal mirasýnýn 
korunmasý için 1972 yýlýnda Dünya Kültürel 

ve Doðal Mirasýnýn Korunmasýna Dair Sö-
zleþme’nin kabul edildiði vurgulanan 

açýklamada, þu ifadelere yer verildi:

“Tüm insanlýðýn dünya mirasýnýn bir 
parçasý olan ve korunarak gelecek 
kuþaklara aktarýlmaya layýk görülen, 
üstün evrensel deðere sahip varlýklarý 
gözeten 21 üye devletin temsilcile-

rinden oluþan ‘Dünya Mirasý Komitesi’ 
tarafýndan ‘Dünya Mirasý Listesi’ne kayded-

ilerek belirlenen, ‘Dünya Mirasý Kültür Varlýklarý’ 
listesine alýnma kriterleri taþýyan ve döneminde 

manastýr kompleksi olarak kullanýlan Giresun Adasý’nýn, 
‘ UNESCO Dünya Mirasý Geçici Listesi’ne kaydý için 
baþvuru iþlemi Valiliðimiz tarafýndan Kültür ve Turizm 
Bakanlýðýna yapýlmýþtýr.”



Kelkit’in yaklaþýk 26 kilometre güney-
doðusunda bulunan Sadak köyündeki 
Meþeiçi Daðý’nýn eteðinde yer alan, geçmiþ 

yýllarda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca üçüncü 
derecede sit alaný ilan edilen antik kentin turizme 
kazandýrýlmasý için baþlatýlan çalýþmalar devam 
ediyor.

Kelkit Ýlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliðince 
bu amaç doðrultusunda hazýrlanan 437 bin 
lira maliyetli Satala Antik Kentinin Turizme 
Kazandýrýlmasý Projesi, Doðu Karadeniz Kalkýnma 
Ajansýna (DOKA) sunuldu. DOKA, yaklaþýk 2 yýl 
sürmesi planlanan projeye 327 bin 750 lira destek 
saðladý. Proje ile antik kentteki doðal, tarihi ve 
kültürel deðerlere sahip meydan, sokak ve mahalle 
gibi alanlarýn turizme kazandýrýlmasý, korunmasý 
ve iyileþtirilmesi hedefleniyor.

“Su kemerlerinin rölöve 
ve restorasyonu yapýlacak”
Gümüþhane Valisi Kamuran Taþbilek,  yaptýðý 
açýklamada, antik Satala kentinde tarihi su ke-
merleri, hamam ve 15. lejyona ait kale kalýntýlarý 
bulunduðunu söyledi.Doðu Roma Ýmparator-

luðu’nun son askeri karargahý niteliðindeki alanýn 
turizme kazandýrýlmasý amacýyla Kültür ve Turizm 
Bakanlýðýnca verilen izin doðrultusunda geçen 
yýl kazý baþlatýldýðýný anýmsatan Taþbilek, Bartýn 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm 
Baþkaný Doç. Dr. Þahin Yýldýrým baþkanlýðýndaki 
ekibin çalýþmalara devam ettiðini anlattý.
daðýtýlacaðýný sözlerine ekledi.
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2500 yıl önce Büyük İskender’e söylediği, otorite ve 
iktidara eyvallahı olmayan ve “Diogenes of Sinope” 
olarak tanınan ünlü düşünür Diyojen’in  Sinop’un 
girişinde, tarihi hapishanenin karşısında bulunan 
heykeli turistlerin uğrak noktalarından biri. İki denizi 
de görecek bir açıda konumlanan heykel, her zaman 
güneş alan açısıyla tarihe bir gönderme yapacak 
şekilde Sinop’a gelenleri karşılıyor. 
Bir kaç ay öncesine kadar  Sinop’a girerken önde 
Diyojen, arkada tarihi burç’un karşıladığı ziyaretçiler, 
artık  bir imar kirliliğiyle karşılaşıyorlar. Samsun 
Bölge Anıtlar  Kurulu’nun izin verdiği gerekçesiyle 
yükselen yeni bir bina hem girişteki tarihi burç’u ve 
hem de Diyojen’in güneşini kapattı. 
Sinop Belediye’sinden ve Anıtlar Kurulu’ndan bir 
çözüm bulamayan Sinop’lular ve turistler, 2019 yılın-
da yaşanan bu tarih , turizm duyarsızlığına ve değer 
saygısızlığına anlam veremiyor. Sinopluların umudu, 
bu duyrsızlığın yerel seçimler nedeniyle ortadan 
kalkarak Diyojen’in güneşine kavuşması yönünde.

Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü 
Hikmet Tosun, 
yaptýðý açýklam-
ada, kentin 
güzelliklerinin, 
insanlarý özellikle 
yaz aylarýnda 
Sinop’a çektiðini 
söyledi. Kentte 
konaklama nok-
tasýnda sýkýntý bulunduðunu 
anlatan Tosun, “Bunlarý 
aþtýðýmýzda ziyaretçi sayýmýz 
daha da artacaktýr” dedi.

Geçen yýl hedefledikleri 1 
milyon ziyaretçi sayýsýna 
ulaþtýklarýný, artýk bu rakamý 
daha yukarýlara çýkarmak 
istediklerini anlatan Tosun,  
“Sinop gibi özellikle konakla-
ma yönünden sýkýntýsý olan 
bir kentin yýlda 1 milyon 
ziyaretçi aðýrlamasý çok önemli. 
Otellerimizin resmi kayýtlarýna 
bakacak olursak, 400 bin kiþi 
buralarda konaklamýþ. Geriye 
kalan kýsým ise pansiyon ve 
günlük kiralýk evlere yönelmiþ. 
Yani günlük tutulan evler, 
konaklama açýsýndan bize çok 
faydalý oluyor. Diðer taraf-
tan ortaya çýkan tablo, bize 
otellerimizin yeterli olmadýðýný 
gösteriyor. Kentimizin ziyaretçi-
si sayýsýný artýrmak istiyorsak, 
mutlaka konaklama sorununu 
çözmemiz lazým. Bunun için 

bazý adýmlar atýlýyor. Muhakkak 
çözüm olacaktýr”  dedi.

TARÝHÝ CEZAEVÝ EN ÇOK 
ZÝYARET EDÝLEN YER
Sinop’un temiz denizi, taze 
balýðý, tarihi yapýsý ve doðal 
güzellikleriyle bölgede ön plana 
çýktýðýný vurgulayan Tosun, 
þunlarý kaydetti:
“Erfelek Tatlýca Þelalel-
eri, Hamsilos ve Akliman 
gibi doða harikasý turizm 
merkezlerimiz var. Buralar 
yaz boyunca binlerce ziyaretçi 
aðýrlýyor. Tabii bunlarýn yanýn-
da tarih turizmi var. Tarihi 
Sinop Cezaevi ve Müzesi. 
Cezaevi yýlda 300 bin kiþinin 
ziyaret ettiði bir noktaya geldi. 
Kente gelenlerin en çok ziyaret 
ettiði yer oldu. Buranýn da 
daha cazip konuma gelme-
si için çalýþmalarýmýz var. 
Avrupa Birliði projesi uygu-
lanacak. Tamamlandýðýnda 
ziyaretçi sayýsýnýn 800 binlere 
ulaþmasýný bekliyoruz”

Beraberinde Ýl Genel Meclisi 
Baþkaný Þerif Bayraktar, Ýl Özel 
Ýdaresi Genel Sekreteri Ekrem 
Akdoðan, Ýl Kültür ve Turizm 
Müdür Vekili Yavuz Kalemci, 
Gümüþhane Müze Müdürü 
Gamze Demir ve diðer yetkil-
ilerle ilk olarak il merkezine 
38 kilometre uzaklýktaki 1 ve 
3.derece arkeolojik sit alaný olan 
Olucak köyünü ziyaret etti.

Vali Taþbilek, ilk olarak gotik 
mimariyle yeryüzü aydýnlatma 
tekniði kullanýlarak 669 yýl 
önce yapýlan ve kitabesinde 
1859 yýlýnda onarým gördüðü 
kaydedilen Ýmera Manastýrýnda 
incelemelerde bulundu. Daha 
sonra köylülerle bir araya gelen 
Vali Taþbilek, manastýrýn yanýn-

daki Foster konaðýnýn yapýmý 
için tüm plan ve projelerin 
hazýr olduðunu söyledi.Köyde 
onlarca tarihi ev bulunduðunu 
ve buralarýn mutlaka turizme 
kazandýrýlmasý gerektiðini 
kaydeden Vali Taþbilek, Doðu 
Karadeniz’in en önemli inanç 
yapýlarýndan biri olan Ýmera 
Manastýrýnýn bölgede mimari ve 
teknik açýdan en deðerli ve en 
korunaklý manastýrlardan birisi 
olduðunu ifade etti.

Vali Taþbilek ve beraberindeki 
heyet daha sonra Yaðlýdere 
köyü sýnýrlarýnda bulunan ve bir 
zamanlar 10 bin kiþinin yaþadýðý 
bilinen madenci kenti 3.derece 
arkeolojik sit alaný Krom Antik 
Kentinde incelemelerde bulundu.

Ýmera Manastýrý ve Krom 
Antik Kenti canlandýrýlacak
Gümüþhane Valisi Kamuran Taþbilek, þehrin en önemli 
inanç turizmi merkezleri arasýndaki merkeze baðlý Olucak 
köyü sýnýrlarý içerisinde yer alan Ýmera Manastýrý ve Yaðlý-
dere köyü sýnýrlarýndaki Krom Antik Kentinde incelemele-
rde bulundu ve “Buralarý canlandýrmamýz lazým” dedi.

‘Mutlu þehir’ Sinop 
turizm hedefine ulaþtý
Türkiye’nin en mutlu ve yaþam memnuniye-
ti en yüksek ili Sinop, geçen sene 1 milyon 
yerli ve yabancý ziyaretçiye ev sahipliði yaptý.

Tarihe ve değerlere 
saygısızlık!

Sinop’ta 
Diyojen’in 
Güneşini 
kapattılar

Sinoplu olan ve 2500 yıl önce Büyük İskender’e söylediği, “Gölge etme başka ihsan iste-
mem!” sözü ile tarihte yerini bulan Diyojen’in Sinop’taki heykelinin güneşini kapattılar.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Genel Kurulu yapıldı
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Olağan Genel Kurulu 20 Ocak Pazar günü, Sinop Yelken Kulübü’nde yapıldı.

Tek listenin aday olduğu genel kurulda, 
eski yönetim kurulu üyelerinden dört 
ve  üç yeni üye ile  yönetim oluşturul-

du. Yönetim kurulu başkanlığına, eski 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet 

Çobanoğlu, diğer yöne-
tim kurulu üyeliklerine 
ise Cemalettin Kaya, 
Doğan Ülgen, Saim Gür-
büz, Aylin Tok, Cemal 
Keskin ve Fatih Akliman 
seçildi.
Genel Kurulda, yönetim 
kurulunun verdiği tüzük 
değişikliği önerisiyle, üst 
üste en fazla 2 kez Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı 
yapılmasına karar verildi 
ve olağan genel kurul 
süresi 3 yıldan 2 yıla 
indirildi.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ço-
banoğlu şunları söyledi: 
“Derneğin daha dinamik ve etkili olması için 
bizim önerimizle yönetim süresini 2 yıla ve 

üst üste başkanlık yapma süresini 2’ye indir-
dik. Amacımız, yenilenmek ve enerjik kal-
mak için iç dinamikleri harekete geçirmek. 
Ama diğer yandan da tecrübe ve dinamizmi 
bir araya getirmeye çalıştık. Eski yönetim ku-
rulumuzdan başkan dahil dört kişiyi üç genç 
arkadaşımızla bir araya getirdik.  Yani eski ile 
yeniyi kaynaştırdık. 
Önümüzdeki dönemde  basın ve sosyal 
medyayı daha çok kullanacağız. Bazı çalışma 
kurulları oluşturarak yönetim dışındaki birik-
imi de aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Özel-
likle Kültürel faaliyetlerde, birikimi yüksek 
üyelerimizden yararlanmayı ve yerel kültür 
değerlerini geleceğe taşıma konusunda projel-
er yapmayı istiyoruz.Sinop zaten butik yerel 
kültür ve turizm değerlerine sahip. Biz değer-
lerimizi ve turizm ürünlerimizi koruduğumuz 
sürece, turizm alanında karşılığını mutlaka 
bulacaktır.”

Kelkit’te Daðýn Eteðindeki Antik 
Kent Turizme Kazandýrýlacak 

Gümüþhane’nin Kelkit ilçesindeki daðýn eteðine Doðu Roma Ýmpar-atorluðu döneminde sýnýrý muh-afaza etmek amacýyla kurulduðu tahmin edilen Satala kentinin turizme kazandýrýlmasý amacýyla “Antik Satala Kentinin Turizme Kazandýrýlmasý Projesi” hazýrlandý.
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Karabük Ýl Özel Ýdare Genel 
Sekreteri Mehmet Uzun ile 
Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Ýl Müdürü Abdulkadir Çetin, 
çalýþmalarýn sona geldiði kayak 
merkezi ile ilgili gazetecilere 
bilgiler vererek, tesisin en kýsa 
sürede kademe kademe hizmet 
vermeye baþlayacaðýný söyledi.

Keltepe Kayak Merkezi’nin 
2015 yýlýnda alt ve üst 
günü birlik, telesiyej ve 
teleski tesisleri olarak ihalesi 
yapýldýðýný kaydeden Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Ýl Müdürü 
Abdulkadir Çetin, “Tesisimiz 
teslim aþamasýna geldi. Bu 
arada eksik ve yatýrým pro-
gramýna alýnmasýna gereken 
iþlerde var. Karabük’e yakýþýr 
bir þekilde bu tesisi açýlýr bir 
vaziyete getireceðiz. Þuan den-
eme aþamasýnda. Geçtiðimiz 
günlerde Karabük’e gelen Çevre 
ve Þehircilik Bakanýmýz Özel 
Ýdaremize 6 milyon lira yol 
ödeneði verdi. . Test aþamalarý 

geçici kabule kadar bu devam 
edecek.
 Burada önce alt günü birlik 
kýsmýný ardýndan üst günü bir-
lik kýsmýný hizmete açacaðýz. 
Önümüzdeki sene her þeyimi-
zle hazýr tutuna kadar burayý 
açýk tutacaðýz” dedi.

Çetin, kayak merkezi hakkýnda 
da bilgiler vererek, “Telesiyej 
873 metre uzunluðunda ve 
saatte bin 200 kiþi taþýyor. 64 
sandalyesi var ve her birine 4 
kiþi biniyor. 7 tane büyük direk 
ile üst zirveye ulaþýyor. Teleski 
ise 690 metre uzunluðunda ve 
58 aský sandalyesi var. Þuan 
3 pistimiz var. Bir ve ikinci 
pisti birlikte düþünüyoruz. 
Bin 250 metre uzunluðunda. 
Üçüncü pistimiz 607 metre. 
Bu pistimizi BAKKA projesi ile 
yapacaðýz. Eðitim pistimizin 
hemen üstünden baþlayan 
dördüncü pistimiz ise 869 
metre uzunluðunda” diye 
konuþtu.

Kar kalitesi, pist ve konaklama im-
kanlarý ile Türkiye’nin önemli kýþ 
turizm merkezlerinden biri olan 
Kastamonu’daki Ilgaz Daðý Milli 
Parký’nda hafta sonu kadar hafta 
içinde de yoðunluk yaþanýyor.

Kastamonu sýnýrýnda bulunan 
Ilgaz Daðý Milli Parký Kayak 
Merkezi, Ankara, Ýstanbul ve çevre 
iller baþta olmak üzere pek çok 
kentten kayak severleri aðýrlamaya 
devam ediyor. Sömestr tatiliyle bir-
likte Ilgaz Daðý Milli Parký Kayak 
Merkezi’nde geçirmek isteyen yerli 
ve yabancý ziyaretçiler, bin 850 
metre yükseklikte doðal güzellikler 
arasýnda kayak ve snowboard 
yapýp kýzakla kayarak keyifli vakit 
geçiriyor. Hafta içi boyunca konak-
lama ve günü birlik ziyaretçilerin 
yoðun ilgi gösterdiði Ilgaz, kayak 
keyfinin yaný sýra karlar altýndaki 
çam aðaçlarýnýn oluþturduðu görsel 
güzellikle tatilcilere keyifli anlar 
yaþatýyor.

Ilgaz Daðý’nýn ortaya koyduðu 
güzellikler drone ile havadan da 
görüntülendi.Kayak Federasyonu 
Ilgaz Dað Tesisleri Müdürü Can 
Erdem, Ilgaz’ýn manzarasýnýn da 
ayrý bir güzellikte olduðunu ve 
pistlerin aðaçlýk alanlarýn içinde 
olmasýnýn ilgiyi daha da art-
týrdýðýný dile getirdi.

Türk belgesel sinemacýlýðýnýn ustasý olarak gösterilen ve 2004’te vefat eden Suha Arýn’ýn 1976 
yýlýnda hazýrladýðý, Altýn Portakal Ödüllü “Safranbolu’da Zaman” belgeseli, Suha Arýn’ýn kardeþi 
Reha Arýn ve öðrencileri Nesli Çölgeçen, Yalçýn Yelence ve Kemal Sevimli tarafýndan 42 yýl son-
ra “Zamanda Safranbolu” olarak yeniden çekilen belgesel filminin Safranbolu Galasý yapýldý.

Karabük Kayak Merkezi’nde 
test çalýþmalarý baþladý

Karabük’ün 1999 rakýmlý Keltepe bölgesinde yapýmý 
2016 yýlýnda baþlanan kayak merkezinde sona geli-

nerek telesiyejlerde test çalýþmalarýna baþlandý.

“Zamanda Safranbolu”Belgesel Filmin Galasý yapýldý

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Prof. 
Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda 
yapýlan gala gecesine Vali Fuat Gürel ve 
eþi Özlem Aras Gürel, KBÜ Rektörü Prof. 
Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamý ve 
Belediye Baþkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, 
kurum müdürleri, Safranbolu Kültür ve 
Turizm Vakfý Baþkaný ve iþ adamý Þefik 
Dizdar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluþlarýnýn temsilcileri, film ekibi ve 

davetliler katýldý. “Zamanda Safranbolu” 
Belgesel filmin gösteriminin ardýndan 
kürsüye gelen Vali Gürel, “ Biraz önce izle-
diðimiz ve 1976 yýlýnda çekilen görüntüle-
rdeki gibi olmuþ olsaydý özellikle Safranbo-
lu’nun tarihi kýsmýnýn yerle bir olduðunu 
görürdük. Ama bir belgesel çekilmiþ ve o 
dönemin yöneticilerine özellikle teþek-
kür etmek istiyorum. Çünkü o kývýlcýmý 
yakmamýþ olsalardý belki bugün bunlarý 
konuþmuyor olacaktýk, birçok kentte 

olduðu gibi yok olan bir tarihi konuþacak-
týk. Geçmiþte olduðu gibi çok büyük emek 
sarf eden Safranbolulularýn bundan sonra 
ki süreçte de bu þehrin geleceðe taþýnmasý 
adýna güzel iþler yapacaðýna caný gönülden 
inanýyorum.1976 yýlýnda çekilen “Safranbo-
lu’da Zaman” ve ayný zamanda günümüzü 
belkide geleceðe taþýyan “Zamanda Sa-
franbolu” Belgeselini çeken emektarlarýna 
huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum.”diye 
konuþtu.

Vali Yaþar Karadeniz’in 
baþkanlýðýnda düzenlenen 
Turizm toplantýsýna Pýnarbaþý  

Kaymakamý Halil Ýbrahim Demirçin, 
Pýnarbaþý Belediye Baþkaný Mehmet 
Yýlmaz, Bölge ve Ýl müdürleri, KUZ-
KA ve turizm sektör temsilcileri ile 
muhtarlar katýldý.
 
‘’Türkiye’nin Dünyaya Armaðaný’’ slo-
ganýyla hazýrlanan; Doða Turizminin, 
Turizmdeki yeri, Pýnarbaþý ve tarihi 
zenginlikleri, Paþa Konaðý, Horma 
Kanyonu, Ilýca Þelalesi, Ilýca Hama-
mý, Valla Kanyonu, Seyir Teraslarý, 
Ilgarini Maðarasý, Mantar Maðarasý, 
Ejderha Çukuru, Ali Daniþment 
Türbesi, Asar Cami ve  Aþaðý Tekke 
Cami Yöresel Deðerleri, Hedefleri, 
Doða ve Kanyon Festivali hakkýnda 
bilgilerin yer aldýðý Pýnarbaþý Tanýtým 
Video sunumu Pýnarbaþý Kaymakamý 
Halil Ýbrahim Demirçin tarafýndan 
yapýldý.
 

Pýnarbaþý’nýn Kastamonu turizmi açýsýn-
dan önemini vurgulayan Vali Karadeniz; 
“Turizm deyince aðýrlýk verdiðimiz bölge 
burasý.  Küre Daðlarý Milli Parkýnda iki 
yýldýr güzel iþler yapýlýyor.  Kastamonu 
dediðimizde her þey var, Allah vermiþ. 
Kýþ Turizmi isterseniz Ilgaz’da, deniz 
turizmi isterseniz sahilde var, Ýnanç tur-
izmi, Doða Turizmi var o kadar çok þey 
var ki bunlar içinde boðulmuþ kalmýþ 
yol alamamýþ. Öncelikleri belirleyip, ona 
göre yürümek her zaman için hem 
markalaþma açýsýndan avantaj saðlar, 
hem de turizm konusunda daha hýzlý 
yol alýnmasýný saðlar.Pýnarbaþý’nýn 
içinde de yeteri kadar konaklama me-
kanlarý oluþturmamýz lazým. Buranýn 
halkýnýn da  bu iþi sahiplenmesi ile 
olabilecek bir konu.  Milli Parklarda 
Ilgarýný maðarasýyla ilgili çalýþmasýný 
yapacaktýr. KUZKA tarafýndan sap-
tanacak desteklerin,  bölge turizmine 
ciddi bir dinamizm getireceðine 
inanýyorum. ” dedi.

TÜRKÝYE’NÝN DÜNYAYA 
ARMAÐANI PINARBAÞI

Ýlçede düzenlen Turizm toplantýsý öncesi 
protokol ile birlikte Ilýca Þelalesinde 
incelemelerde bulunanKastamonu Valisi 
Yaþar Karadeniz, Þelalenin ulaþýmý, 
konumu ve yapýlan düzenlemeler 
hakkýnda yetkililerden bilgi aldý .
 

Ilgaz Dağı en yoğun 
sezonunu yaşıyor

Doðal güzellikleri ile iç içe olan Ilgaz Kayak Merkezi, kayak severlerin ilgi odaðý oldu.
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Turizm sektörünün duayenlerinin yeraldýðý, bilgi,  birikim ve deneyimlerini  
paylaþtýðý, eðitici, öðretici, tamamlayýcý aydýnlatýcý bilgiler sayfasý

Hayallerimi süslemeye daha 
ben lisedeyken baþlayan 
bir firma vardý. Üniver-

sitedeyken ve sonrasýnda hep 
aklýmýn bir köþesindeydi, orada 
çalýþma fýrsatým olsa hiç düþün-
meden gideceðim bir kurumdu. 
Yýllar sonra, ben artýk kurum-
sal firmalardan elimi eteðimi 
çekmiþken o firmayla birkaç 
projemiz oldu. Farklý þehirlerde 
farklý görevlerden pek çok kurum 
çalýþanýyla tanýþma ve birlikte 
çalýþma fýrsatým oldu. Bu sürecin 
üçüncü haftasýnda kendi kendime 
þunu dedim: “Ýyi ki bu kurum-
da hiç çalýþmamýþým”. Bana 
bunu dedirten þey, ilk paragrafta 
tanýmýný yaptýðým toksik kurum 
kültürüydü.

Peki, kurumlarda insanlarýn bir-
birini zehirlemesine neden olan 
veya kurumsal kültürün kendi 
çocuklarýný öldürmesine sebep 
olan bu toksiklik nasýl ortadan 
kaldýrýlýr?
Kültür üzerine çalýþmalar yapan 
Shaara Roman, TalentCulture’da-
ki yazýsýnda üç temel yöntemden 
bahsediyor:

Öncelikle motivasyon, hede-
fler ve kurallar yerine sebepler 
olmalý. Kurumunuzun misyonu 

nedir? Yakýn zamanda 
baþka bir konuda pay-
laþmýþtým bu hikayeyi 
çok seviyorum. Bir 
binada tuðla 
örmekte olan 
üç adamýn 
hikayesini 
tekrar pay-
laþacaðým. 
Ýnþaatý 
gezen 
adam ilk 
ustaya “ne 
yapýyor-
sun?” diye 
sormuþ. Usta, 
“ekmeðimi 
kazanýyorum” 
demiþ. Ayný soruyu 
ikinci ustaya sorduðunda, “tuðla 
örüyorum” cevabýný almýþ. Soru 
üçüncü adama sorulduðunda 
usta þevkle “saray inþa ediyorum” 
demiþ. Bu üç usta da ayný iþi 
yapýyordu. Ancak sadece üçüncü 
ustanýn motivasyonu ana sebebi-
ydi. Çalýþanlarýnýza yaptýklarý iþin 
sebebini anlatmanýz lazým. Ancak 
bu þekilde inovasyonel bakýþ 
açýsýyla katký saðlayabilirler.

Ýkinci olarak, ilham veren lid-
erlik yaklaþýmýný yaygýnlaþtýrýn. 
Geleneksel yöntem bize kiþil-

eri teknik 
bilgisine göre 
terfi ettirmeyi 

öðretmiþti. 
Modern yöntem 

ise geliþtiren 
yöneticiler ye-

tiþtirmek üzerine 
kurulu. Her geçen gün 

daha fazla kurum, terfi kriterleri 
arasýna deðerlendirme merke-
zlerini dahil ediyor. En sonunda 
geriye kalanlar “en toksikler” 
listesinde baþý çekecek gibi bir 
his var içimde. Liderlik ruhu, 
en az teknik bilgi kadar önemli. 
Hatta o kadar ki, yakýn zamanda 
yöneticilerin teknik bilgisinin 
olmasý bile pek beklenmeyecek. 
Ekibindekileri geliþtirmeyi önem-
seyen, onlara sebepleri sabýrla 
anlatabilecek ve kiþisel geliþim-
lerine yatýrým yapacakyönetici, 
ne güzel yöneticidir.  

Kültürü güçlendirin. Kurumunuz-
da kazan-kazan iliþkisini ben-
imsetecek hamleler planlamanýz 
önemli. Ekip üyelerinin birbirinin 
ayaðýný kaydýrmak yerine birbirine 
destek olmaya hevesli olduðu bir 
kültür, baþarýnýn temeli. Þeffaf 
iletiþime sahip çalýþanlara giden 
yol elbette açýk iletiþime cesaretle-
ndiren yöneticilerden geçiyor.
Toksik kültür, çalýþanlar üzerinde 
önemli bir etki býrakýr. Gallup’ýn 
en güncel araþtýrmasý olan 2017 
verileri bize, baðlý olmayan 
çalýþan oranýnýn %67 olduðunu 
gösteriyor. Baþka bir deyiþle her 
3 çalýþandan 2’si etrafýna zarar 
verecek þekilde memnuniyetsiz. 
Kültür deðiþimi kolay deðildir, 
en az 1 yýl boyunca etraflýca bir 
çalýþma yapýlmasýný gerekir ancak 
pozitif etkisi ortaya çýktýkça yay-
gýnlaþmasý kolaylaþýr.

SAYGI
Saygı en önemli otel çalışanı özelliğidir. Her 
çalışan tarafından otel çalışanlarına, otelin misa-
firlerine ve otele saygı duyulması gerekilmektedir. 
Eğer bir çalışanın bunlardan herhangi birine saygı 
eksikliği varsa, yakın zamanda otel çalışanları ve 
yönetim tarafından kötü bir ön izlenime sahip 
olması muhtemeldir. 

AÇIK BEKLENTİLER 
Etkili bir otel çalışanı, otel işlerine karşı olan 
beklentilerinde gayet açık olmalıdır. İşyerinde 
beklenti ve kurallar konusunda net olmak,  
başarılı bir çalışan olmak için çalışanlara yardımcı 
olan en önemli etkendir.

KİŞİSEL HEDEF BELİRLEME
Etkili insanların kendi başarılarını tanımlayan ve 
tanıyan bir hedef belirleme sistemi vardır. Kısa 
vadeli ve uzun vadeli hedefler bir çalışanın kendi 
çalışma alışkanlıklarını güçlendirir.

İLETİŞİM
İyi bir otel çalışanı, iyi iletişimin otel için önemini 
bilir. Önemli olan herkesle sık ve düzenli iletişim 
kurmaktır çünkü bu her şeyi değiştirir. Ayrıca otel 
hatlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için gerekli 
olanetmenler otel çalışanları tarafından anlaşılmalıdır. 

MOTİVE ETMEK
Otelin en iyi hizmet verebilmesini ve başarıya 
ulaşmasınayardımcı olmak için otel çalışanları 
meslektaşlarını, otel misafirlerini ve yöneticiyi 
teşvik etmeye çalışmalıdır. Çalışma arkadaşlarını 
motive eden otel çalışanları, verimli ve motive 
olan otel takımlarını oluştur.
Otellerde otel çalışanları otelin başarısınakatkıda 
bulunur veya başarısını olumsuz yönde etkiler.
Tutarlı olmak,kurallara uymak, açık ve basit 
beklentilere sahip olmak ve misafirlerine keyifli 
bir konaklama sağlayabilmek için samimi bir arzu 
içinde olmak gerekir. Buda otel misafirlerinin 
daha fazla memnun kalmasına katkı sağlar.
Stephen Sawyers      Çeviri: Elif Naz Toktaş

BAŞARILI BİR OTEL 
ÇALIŞANI NASIL OLUNUR?

Otel çalışanları çalıştıkları otelin başarısına katkıda bulunur veya başarısını olumsuz yönde etkiler. 
Tutarlı olmak kurallara uymak, açık ve basit beklentilere sahip olmak ve misafirlerine keyifli bir 
konaklamasağlayabilmek için samimi bir arzu içinde olmak, her bir konuğun daha fazla memnun 
kalmasını sağlar. Peki ya,bir otelin sizi çalıştırmak istemesi için gereken diğer özellikler nelerdir?

Stephen Sawyers:

Online Pazarda 
Rekabet Kızıştı

Online Seyahat 
endüstrisinde 
fırtınalar 
kopmaya devam 
ediyor. Expedia 
Inc. ve Booking 
Holding karşılıklı 
satın almalarla 
online seyahat 
sektöründeki 
liderlik yarışlarına 
son hızla devam 
ediyorlar. 

En son hamle Booking Holding’den geldi ( bilmeyenler 
için Booking Holding, bünyesinde BookingCom, Agoda, 
Priceline gibi OTA’leri barındıran firma) ve Booking Hold-
ing bünyesindeki Kayak özellikle Asya’da çok güçlü olan 
HotelsCombined’ı satın aldı. 

MetaSearchler arasında en favori karşılaştırma si-
telerinden biri olan HotelsCombined’ın bu satışı beni 
üzdü. Çünkü karşılaştırma siteleri arasında en bağımsız 
sonuçları veren web uygulaması buydu. 

Biliyorsunuz bu satın almalardan sonra son kullanıcı 
için sonuçlar doğru olmaktan çıkıp ana holdinge avantaj 
sağlayacak şekilde manipüle ediliyor. Bunu daha önce Ex-
pedia Inc. Trivago’yu satın aldığında da yaşadık. Aynı şey 
Booking Holding Kayak’ı satın aldığında da yaşandı. 

Online Seyahat endüstrisinde bir büyük savaştır gidiyor. 
En sonunda bunun etkilerini göreceğiz bakalım o zaman 
bu sarmaldan nasıl çıkacağız… 

Erhan KAYA 

Toksik Kurum Kültürü 
Nasıl Düzeltilir?

Çoðumuz 
toksik 

kültürlü iþ yerlerinde 
bulunmuþuzdur. Ýnsanlarýn 

fikirlerini paylaþmaya çekindiði, 
her sorunun hiyerarþi ve kurallarla 

çözülmeye çalýþýldýðý, iletiþimin 
sadece yukarýdan aþaðý olacak 

þekilde tek yönlü olduðu iþ 
yerlerinin toksik olduðunu 

rahatlýkla söyleyebiliriz.

Selin YETÝMOÐLU
Profesyonel Yaþam Koçu
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Yeni göreviniz hayırlı olsun. Kısaca bilgi aktarır mısınız?
Duja Bodrum by La Blanche Genel Müdürlüğü görevine 1 
Ekim 2018’de başladım. Bodrum Torba Koyu’nda bulunan 
Duja Bodrum (Duja Hotels’in ilk halkası) 5* 471 odalı 
Resort Otel.  La Blanche Hotels işletmeciliğinde 27 Nisan 
2019’da açmayı planlıyoruz.

Yöneticilik ve ekip ruhu hakkındaki 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?   
“Biz otelciler binalara, yollara, mekanlara ruh üfler, 
oraları anlamlı ve yaşanır yaparız.” Sanırım yaptığımız 

işin anlamını doğru tarif eden bu söylemi hepimiz 
benimseriz.  Peki; bu ruhu ortaya koyan “bizi” oluştur-
mak adına ne yapıyoruz hiç sorguladık mı? Ender de 
olsa “bizi” oluşturan insana (çalışanına) yatırım yapan 
kurumlar bulunuyor ki bunlardan bazılarında çalışma 
şansına ben de sahip oldum; “sponsorlarıma” (yeni nesil 
artık patron/yatırımcı değil sponsor diye adlandırıyor) 
teşekkür ediyorum.  Jack Welch’in dediği gibi, “lider 
olmadan önce kendimizi geliştirmekte başarı göstermel-
iyiz. Lider olduğumuzda ise başkalarını geliştirmekte 
başarılı olmamız gerekir.”

Bu konuya DujoHotels’in bakış açısı nedir?
Biz de Duja Hotels olarak öncelikle bir maskot 
ve slogan ile yola çıktık. “Biz sevgi ile güzel anılar 
üretenleriz” diyor Dujamoji.  Cumartesi öğleden 
sonra bir buçuk saatimizi “biz” olmak için değer-
lendiriyoruz.  Oynuyoruz, eğleniyoruz, düşünüyoruz, 
birbirimizi tanıyoruz, “biz” olmayı öğreniyoruz; 
yaşamı ilk öğrendiğimiz yöntemle, oynayarak! İnsanın 
yaşamdan ve çevresinden, önemsenmeyi, dinlenmeyi, 
anlaşılmayı, sevilmeyi beklediğini bilerek yaklaşıyoruz 
tesislerimize “ruh üfleyecek” arkadaşlarımıza. 

Yöneticilere bu konudaki tavsiyeleriniz nedir?
Tüm genel müdür arkadaşlarıma öneriyorum: Lütfen “bir-
likte ruh üflemek için” ekibinize katılan her arkadaşınızla 
işbaşı yapmadan önce görüşünüz, onlara 10-15 dakikanızı 
ayırınız. İş başvuru formlarında sorulan klişe soruların 
ve acele cevapların arkasında nasıl dünyalar, yetenekler 
olduğuna şaşıracaksınız.  Onlara “uzak”, “sinirli”, “hep 
kızan”, “ne yapsalar beğenmeyen” MÜDÜR yerine “yakın”, 
“öğretici”, “hoşgörülü”, “övmekten çekinmeyen”, “değer 
veren”, “yol gösterici” LİDER olarak yaklaşın.  İşte o zaman 
göreceksiniz çevrenizde ne kadar çok UZUN SÜRELİ, SEV-

Gİ İLE, GÜZEL ANILAR ÜRETEN kardeşleriniz olacak.  
Zaten bunu beceremezseniz ne yazık ki ne kadar iyi olur-
sanız olun (kriter tartışmaya her zaman açıktır), MESLEKİ 
HAFIZADA ve İŞLETMELERDE kısa süreli olacaksınız.  
Ünlü teknik direktör Mourinho’nun “bir lider olarak hatır-
lamanız gereken en önemli şey çalışanların sizden daha 
değerli olduğudur’’ sözünü hiç aklınızdan çıkarmayın.  Sevgi 
tohumları ekin, sevgi ile anılın...

Dujamoji nedir, ismi nereden geliyor?
Dujamoji, ismini DUJA ve EMOJİ birleşiminden aldı. 
Dujamoji’yi çalışanların işletme ve birbirleri ile duygusal 
bağ kurması, yapılan işin birlik içerisinde ortaya konduğu 
zaman başarılı olacağı fikrini benimsetmek için oluşturduk.  
Dujamoji, rengini  Birleşmiş Milletler’in (UN Women) 
HeForShe Hareketi’nin rengi magentadan aldı. Magenta 
erkek rengi “mavi” ile, kadın rengi “pembe” nin karışımıdır 
ve Duja Hotels ailemizin tüm üyelerinin eşitliğini temsil 
etmektedir.  Dujamoji, vermek istediğimiz birliktelik 
mesajını tek vücut üzerinde tüm departmanların görevlerini 
temsil eden objeleri taşıyarak veriyor.  Dujamoji’nin (Duja 
Hotels) sloganı: 
BİZ SEVGİ İLE, GÜZEL ANILAR ÜRETENLERİZ!

Amerika’nýn Arizona eyaletindeki 
Grand Canyon’dan sonra dünyanýn en 
yüksek ikinci kanyonu old uðu belir-
tilen Cehennem Deresi Kanyonu’nun 
turizme açýlmasý için ‘Cehennem 
deresinde cennet yaþanýyor” adýnda 
bir proje hazýrlandý. Artvin’in Ardanuç 
ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluðu, 
200 metre yüksekliði ve 70 metre 

geniþliði ile Türkiye’nin en büyük 
kanyonlarýndan olan Cehennem Deresi 
Kanyonu’nun iki yakasý, inþa edilecek 
80 metre uzunluðunda, 2,5 metre 
geniþliðinde cam köprü ile birleþtiri-
lecek, gezi ve yürüyüþ yollarý yapýlacak. 

Hürriyet’ten Adem Güngör’ün haberine 
göre Ardanuç Kaymakamlýðý ile Ýl Kültür 

ve Turizm Müdürlüðü’nce hazýrlanan 
projeye Doðu Karadeniz Kalkýnma 
Ajansý (DOKA) tarafýndan yaklaþýk 781 
bin lira destek saðlanacak. Projenin sö-
zleþmesi, Ardanuç Kaymakamý Furkan 
Sancaktutar, DOKA Genel Sekreteri 
Onur Adýyaman ile Artvin Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ömer Gümüþ tarafýn-
dan imzalandý.

Dünyanýn en büyük ikinci kanyonu
Amerika’nýn Arizona eyaletindeki Grand Canyon’dan sonra dünyanýn en yüksek 
ikinci kanyonu olduðu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu’nun turizme açýl-
masý için ‘Cehennem deresinde cennet yaþanýyor” adýnda bir proje hazýrlandý.

Duja Bodrum by La Blanche Genel Müdürü Murat Kodan:

ÇALIŞANLARINIZ 
SiZDEN DAHA DEĞERLi 

27 Nisan 2019’da kapılarını açacak olan Duja Bodrum by La Blanche Genel Müdürü 
Murat Kodan ile yöneticiliği, tesisin kendine has çalışan politikasını değerlendirdik. 
Kodan, çalışanların değerine vurgu yaptı ve Dujamoji kavramını açıkladı. 



Oya Narin, “ Turizm 
sektörü çok büyük 

sýkýntýlar yaþadý, þimdi 
tekrar yükselme sürecine 
girdi ancak geçmiþ 
dönemin aðýrlýðý var. 
Konaklama sektöründe 
cirodan yüzde 1’lik payýn 
fona aktarýlmasý demek, 
kârda yüzde 3-4 hatta 
bazý otellerde yüzde 7’ye 
kadar çýkmasý anlamýna gelir. Bu 
otelci için aðýr bir yük. Ancak fonun 
çok ciddi katkýlarýnýn olacaðýna ve 
bunun neticelerini de 1-2 yýl içinde 
alacaðýmýza inancýmýz tam. Çýkacak 
kanun son derece doðru, gerisi biraz 
teferruat. Sistem zamanla rayýna 
oturur.” dedi.

ÝSTANBUL’DA ULUSLARARASI 
TURÝZM YATIRIM FONU 
FORUMU DÜZENLENÝYOR
Yabancý sermaye geliþini hýzlandýr-
mak ve taraflarý bir araya getirmek 
amacýyla Ekim 2019’da Ýstanbul’da 
büyük bir turizm yatýrým fonu fo-
rumu düzenleneceklerini, Forumun 
uluslararasý bir etkinlik olacaðýný 

belirten Narin, “ Dev fonlar ve 
markalarla, yatýrýmcýlarý bir araya 
getireceðiz. Ýþin profesyonellerine 
açýk bir organizasyon olacak.

2 BÝN KÝÞÝ 
NETWÖRK YAPACAK
Bu organizasyonda 2 bin kiþi bir 
araya gelip network yapacak. Or-
tadoðu, ABD ve Avrupalý yatýrýmcý 

gruplarý Ýstanbul, Bodrum, Antalya 
gibi destinasyonlara ilgi gösterdiðini 
söyledi.  Tahsis süresi 49 yýla uza-
týldý. Bu çok pozitif ancak uluslar-
arasý sistemde bu süre 99 yýl olarak 
þekilleniyor. Yabancý sermaye bu 
sisteme alýþýk. Bu konuda bir çalýþma 
yapýlýrsa yabancý sermaye akýþý daha 
da hýzlanacaktýr.” diye konuþtu.

Türkiye Otelciler Birliði 
(TÜROB), Kasým 2018 
otel doluluklarýnýn yüzde 
1.5 artarak yüzde 63.7’ye, 
Ocak-Kasým 2018 döne-
minde yüzde 10.3 artarak 
yüzde 66.7’ye yükseldiðini 
açýkladý. 2018 yýlý ilk 11 
aylýk performanslarda 
Türkiye doluluk oranýnda 
en yüksek artýþý yaþayan 
ülke oldu. 

DOLULUK ARTIÞ 
ORANINDA ÝLK 
SIRADAYIZ
Konaklama sektöründe 
fiyat artýþý da devam etti. 
Buna göre Kasým ayýn-
da ADR (Average Daily 
Rate) olarak adlandýrýlan 
ortalama günlük satýlan 
oda bedeli yüzde 13.9 
artýþla 63.0 Euro’ya, to-
plam oda sayýsý üzerinden 
odabaþý elde edilen gelirler 
(RevPAR) yüzde 15.6 
artýþla 40.1 Euro’ya yük-
seldi. Ocak-Kasým 2018 
döneminde ise ortalama 
günlük satýlan oda bedeli 
yüzde 6.4 artýþla 70.8 
Euro’ya, toplam oda sayýsý 

üzerinden odabaþý elde 
edilen gelirler yüzde 17.3 
artýþla 47.2 Euro’ya ulaþtý. 
11 aylýk dönemde Türkiye 
oda baþý elde edilen gelirde, 
geçen yýla göre en yüksek 
artýþ oranýný yakalayan 
Rusya’dan sonra ikinci 
ülke oldu.

GELÝRLERDE AVRUPA 
ORTALAMASININ 
YARISI
11 aylýk dönemde Avrupa 
ortalamasý doluluklarda 
yüzde 73.3, ortalama gün-
lük satýlan oda bedelinde 
111.8 Euro, toplam oda 
sayýsý üzerinden odabaþý 
elde edilen gelirlerde 81.9 
Euro olarak gerçekleþti.  
TÜROB Baþkaný Timur 
Bayýndýr, henüz Avrupa or-
talamasýna ulaþýlamadýðý-
na iþaret etti. Doluluklarda 
Avrupa ortalamasýna 
yaklaþtýðýmýzý belirten 
Bayýndýr, toplam oda sayýsý 
üzerinden odabaþý elde 
edilen gelirlerde ise Avrupa 
ortalamasýnýn neredeyse 
yarýsýnda olduðumuza 
dikkat çekti.

Doluluk’da lideriz ama...
Türkiye Otelciler Birliði (TÜROB) Kasým 

ayý otel doluluk oranlarýný açýkladý.

Türkiye Turizm Yatýrýmcýlarý Derneði (TTYD) Baþkaný Oya Narin:

“Konaklama sektöründe cirodan yüzde 
1’lik payın fona aktarılması ağır bir yük!”

Türkiye Turizm Yatýrýmcýlarý 
Derneði (TTYD) Baþkaný Oya 
Narin yasal hazýrlýklarý süren 
Turizm tanýtma fonuyla ilgili 

deðerlendirmelerde bulundu.

UNWTO: Küresel turist sayýsý 1.4 milyar kiþiye ulaþtý
Birleþmiþ Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) “Dünya Turizm Barometresi - 2018” 
raporuna göre, küresel turist sayýsý geçen yýl yüzde 6.0 artýþla 1.4 milyar kiþiye ulaþtý.
UNWTO’nun Dünya Turizm 
Barometresi raporuna göre, 
2017 yýlýnda turist sayýsý 1 mi-
lyar 322 milyon kiþi düzeyind-
eydi. Bu veriler, turist sayýsýnda 
2010’dan bu yana en yüksek 
rakam elde edildiðini ortaya 
koydu.

UNWTO Barometre verilerine 
göre, turist çeken destinasyon-
lardan Ortadoðu’da yüzde 10, 
Afrika’da ise yüzde 7.0 ile 
ortalamanýn üzerinde büyüme 
gerçekleþirken, Asya ve Pasifik 
ile Avrupa’daki büyüme yüzde 
6.0 ile ortalama düzeyinde 
kaldý.

Böylece, Avrupa kýtasý 713 mi-
lyon, Asya ve Pasifik 343 mily-

on, Amerika 217 milyon, Afrika 
67 milyon, Ortadoðu 64 milyon 
uluslararasý turist aðýrladý.

UNWTO 2019 yýlý için küresel 
turist sayýsýnda yüzde 3-4 
büyüme tahmininde bulundu. 
Avrupa için tahmin yüzde 3-4, 
Amerika için yüzde 2-3, Asya 
ve Pasifik için yüzde 5-6, Afrika 
için yüzde 3-5, Ortadoðu için 
yüzde 4-6 oldu. Ayný raporda 
2030 yýlý için 1.8 milyar küresel 
turist olacaðý tahmin edildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab 
Pololikashvili, “Turizmde geçen 
yýllardaki büyümenin de göster-
diði gibi, turizm ekonomik 
büyüme ve kalkýnmanýn önemli 
etkenlerinden biridir” dedi .


