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Türkiye Demokrasi 
sınavını başarı ile verdi

Amasya Belediye Baþkaný 
Mehmet Sarý MHP

Artvin Belediye Baþkaný 
Demirhan Elçin CHP

Çorum Belediye Baþkaný 
Halil Ýbrahim Aþgýn AK Parti

Giresun Belediye Baþkaný  
Aytekin Þenlikoðlu AK Parti

Gümüþhane Belediye Baþkaný 
Ercan Çimen AK Parti

Karabük Belediye Baþkaný 
Rafet Vergili MHP

Kastamonu Belediye Baþkaný  
Rahmi Galip Vidinlioðlu MHP

Ordu Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Hilmi Güler AK Parti

Rize Belediye Baþkaný 
Rahmi Metin AK Parti

Samsun Belediye Baþkaný 
Mustafa Demir AK Parti

Sinop Belediye Baþkaný 
Barýþ Ayhan CHP

Tokat Belediye Baþkaný  
Eyüp Eroðlu AK Parti

Trabzon Belediye Baþkaný 
Murat Zorluoðlu AK Parti

Ýþte Bölge illerimizde; kesin olmayan 
sonuçlara göre yeni ve yeniden 
seçilen Belediye Baþkanlarýmýz!

Söylemlerin 
takipçisi, 

Eylemlerin 
destekçisiyiz

Murat Toktaþ Sayfa 3’te

Turizm 
Öğrencilerine

tavsiyeler

Giresun Üniversitesi Bulancak K.K Uygu-
lamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm 
İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü öğrencileri 
Turizm Kariyer Günleri adı altında turizm 
sektörü temsilcileri ile buluştu. 6’da

Kanyon, elektrik, su, otopark, 
denetim ve güvenlik  bekliyor!..

Vezirköprü 
Kanyonu’nda turizm 
ve yatırım adına 
büyük eksiklikler 
olduğu ortaya çıktı 4’te

Artvin 6. Geleneksel 
Kar Şenliği

Artvin Çoruh Üniversitesi 
tarafýndan düzenlenen “6. 
Geleneksel Kar Þenliði”nde 

renkli görüntüler oluþtu.

Kastamonu Başkent’te 
15. kez tanıtıldı

14-17 Mart 2019 tarihleri arasýnda Ankara 
Atatürk Kültür Merkezinde  15. Baþkentte 

Kastamonu Günleri düzenlendi. 14’te

Sayfa 15’te

ÝÞ KUR ve SGK Rizeli 
Turimcileri bilgilendirdi

Rizem Kültür ve Turizm Derneði’nin düzenle-
diði toplantýda Rize ÝÞKUR ve SGK Ýþbirliði ile 
yeni istihdam kanunu ve beraberinde getird-
ikleri avantajlarý turizimclere anlatýldý. 13’te

Ordu Valisi Seddar Yavuz:

Ordu Valisi Sed-
dar Yavuz, Turizm 
konusunda þehir 
milliyetçiliðini ka-
bul etmediklerini,  
‘kazan kazan’ diye 
çalýþmak duru-
munda olduklarýný 
söyledi. 8’de

“2019 Yılını Yüzde 70 
artışla kapatacağız!”

“Karadeniz turizmi 
büyüyor”
Giresun Valisi Ha-
run Sarýfakýoðullarý, 
sadece Ordu, Gire-
sun, Trabzon, Rize, 
Artvin   Samsun, 
iç Karadeniz’deki 
Gümüþhane’yi, Bay-
burt’u da dahil etmek 
suretiyle deðerlendir-
diklerini söyledi. 9’da

Akliman için 1 milyon 
TL ödenek gönderildi
 Doða harikasý Sinop Akliman’da yol 
standardýnýn yükseltilmesi için Kültür 
ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 1 milyon 
TL ödenek gönderildiði bildirildi. 10’da

Misket Elması 
tescillendi

Amasya’nýn 2 bin yýllýk 
sembolik ürünü olan  

“Amasya Misket 
Elmasý”, yasal 
sürecin tama-
mlanmasýyla 
Amasya’nýn 

‘coðrafi iþaret tes-
cilli’ ürünleri arasýn-

da yerini aldý.12’de

300 acentacı TÜRSAB 
keşif gezisinde buluştu

TÜRSAB’ýn iþ geliþtirme 
gezisi kapsamýnda Ka-
radeniz’in iki ucundan 
eþ zamanlý tura çýkan 
500 acenta temsilcisi 
Samsun’da buluþtu. 
TÜRSAB Baþkaný Firuz B. 
Baðlýkaya acenta temsil-
cilerine hitap etti. 2’de

Otel Satýn Alma Müdürleri ve Eði-
tim Derneði 4. toplantýsý Ramada 
Otel’de gerçekleþtirildi. 2’de

OSMED, 4. Toplantýsýný gerçekleþtirdi

Sayfa 15’te

Tokat Valisi 
Balcý’dan 
Yeni Doðan 
Bebeklere 
Kütüphane 
Üyelik Kartý

Samsun’u TURÝZM 
kalkýndýracak
Sayfa 3’te

ÇORUM ALTERNATİF 
TURİZMDE İDDİALI 

Çorum, alternatif turizm alanındaki altyapı yatırımları ile iddiasını sürdrüyor.11’de



OSMED’in 4. Toplantýsý Trabzon’da Ramada 
Otel’de gerçekleþtirildi.
Toplantýda konuþan Mustafa Aksu, “Karaden-

iz OSMED’i yaklaþýk 1,5 yýl önce kurduk. Açýlýmýda 
“Otel Satýn Alma Müdürleri ve Eðitim Derneði” olarak 
geçiyor. Bununla ilgili Antalya ve Bodrum’da fuarlarda 
bulunduk. Eðitim açýsýndan çok önemli bir yer olan 
ve satýn alma müdürlerimiz oldukça faydalandýðý bir 
fuar gerçekleþti. OSMED’in eðitim tarafýnda daha çok 
önem veriyorum. Trabzon’umuzda harika tesisler 
açýlýyor.  Kesinlikle Trabzon Türkiye’de turizmde 
ikinci üçüncü sýradadýr. Ama bir adým atýlmalý. “ dedi.

OSMED Trabzon Þubesi’nin baþkaný Tayfun Eðrioðlu, 
“ OSMED bir Otel Satýn Alma Müdürleri ve Eðitim 
Derneði’dir.Bizde Antalya’daki gibi firmalarý biraraya 
toplayarak bir sinerji yaratmak istiyoruz. Bir otelde 
satýn alma denildiðinde içine tüm departmanlar giri-
yor. OSMED olarak 4. toplantýmýzý yapýyoruz. 4. to-
plantýya ev sahipliði yapmaktan onur duydum. Bu iþi 
bir týk daha yukarýya çýkarmak istiyorum. Antalya’da 
yapýlan fuarýn bir benzerini biz burada yapabiliriz diye 
düþünüyorum. Burada firmalarý biraraya toplayarak 
bir sinerji yaratalým istedik. Bu sebeple toplantýmýzý 
gerçekleþtirdik.” ifadelerini kullandý.

Tayfun Eðrioðlu’nun baþkanlýðýnda OSMED’in 
yönetiminde Salih Zeki Kartal, Ersoy Çakýroðlu 
(Alesha Otel), Murat Malkoç (Aksu Çay), Mustafa 
Aksu (Aksular Otel), Yasin Kamaoðlu (Mell Bou-
tique Hotel), Tuncay Karataþ (Sera Lake Otel) gibi 
güçlü isimler yer alýyor.

Toplantýya katýlan isimler:
Liko Apart Otel - Mualle Çelebi
Radison Blu Hotel - Kenan Göktuð Tütenk
Cephanelik Hotel - Ahmet Sarý
Aselsa Hotel - Haluk Demir
Sunay Karataþ - Executive Chef Ramada 
Azra Suite Otel - Cemal Nadir Ali Yazýcýoðlu
Royal Comfort Hotel - Serhat Köse
Alesha Suite Hotel - Ersoy Çakýroðlu- Sena Alioðlu
Novotel - Tuncay Beyaz - Erdal Oskay
Aksular Otel - Mustafa Aksu
Panagia Otel - Metin Türkyýlmaz
Sera Hotel - Tuncay Karakaþ -
Cebeci Otel - Muzaffer Çebi 
Grand Vaves Otel - Emre Sar
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Turizm Bülteni
Karadeniz YAYIN KURULU

Murat TOKTAŞ 
Ali ŞAHİN 

Mustafa YILMAZ 
Savaş TÜRKAY 

Ramazan AYDOĞAN 
Aslı POYRAZ 
Erdinç SEZER 

Orhan KADIOĞLU 
Özcan İLARSLAN 
Osman Nuri ŞEN

Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat TOKTAÞ

Genel Yayýn Yönetmeni
Coþkun ÖZBEK

Dizgi
Caner YILMAZ
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E-POSTA: karadenizturizmbulteni@gmail.com

BASKI: Ceylan Ofset Pazar Mh. Necati Efendi Sk. No:47 İLKADIM/SAMSUN Tel: (0362) 431 1 444  “ Bu gazete, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir!”

Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði 
(TÜRSAB), iç turizm pazarýný 
hareketlendirmek, yeni desti-

nasyonlar açýlmasýný saðlamak ve kültür 
turizmine katkýda bulunmak amacýyla, 
seyahat acentalarýna iþ geliþtirme ve yeni 
iþ imkanlarýnýn oluþturulmasý için keþif 
gezileri düzenlemeye devam ediyor. TÜRS-
AB’ýn daha önce Bursa, Ýzmir, Antalya ve 
Kapadokya’da düzenlendiði iþ geliþtirme 
gezilerinin 5’inci duraðý Karadeniz oldu.

Karadeniz’i gezdiler
Karadeniz tanýtým gezisine TÜRSAB 
Marmaris, Adana, Bodrum, Kuþadasý, 
Hatay, Pamukkale ve Mersin Bölge Temsil 
Kurullarýna baðlý 300 seyahat acentasý 
temsilcisi katýldý. 21 Mart’ta baþlayan 
bölge tanýtým gezisinde, seyahat acentasý 
temsilcilerine Karadeniz Bölgesi’ndeki 
tarihi ve turistik noktalar hakkýnda bilgilendirm-
eler yapýldý. Gezi kapsamýnda katýlýmcýlar iki 
ayrý grup halinde eþ zamanlý olarak Safranbolu ve 
Trabzon’dan karþýlýklý hareketle Karadeniz turuna 
baþladý. Trabzon’dan baþlayan gezi programýnýn 
birinci gününde katýlýmcýlara Uzungöl, Vatan Çay 
Fabrikasý, Manzara Tepesi; ikinci gününde ise Trab-
zon Atatürk Köþkü, Ordu’da Yason Burnu ve Yason 
Kilisesi gezdirildi.

Safranbolu’dan baþlayan gezinin birinci gününde ise 
katýlýmcýlar Kristal Cam Teras, Safranbolu Arasta 
Çarþýsý, Hýdýrlýk Tepesi, Kaymakamlar Evi, Yörük 
Köyü, Sipahioðlu Konaðý, 350 yýllýk Çamaþýrhane; 
ikinci gününde Kastamonu Þerife Bacý Anýtý, 

Nasrullah Meydaný, Sinop Tarihi Cezaevi ve Sinop 
Kalesi’nde tura çýkarýldý.

TÜRSAB’ýn iþ geliþtirme gezisi kapsamýnda 
Karadeniz’in iki ucundan eþ zamanlý tura çýkan 
acenta temsilcileri 22 Mart Cuma günü Samsun’da 
buluþtu. Bölgedeki TÜRSAB üyelerinin katýlýmýyla 
500 seyahat acentasý temsilcisi, TÜRSAB Baþkaný 
Firuz B. Baðlýkaya ile Samsun Shareton Otel’de 
gerçekleþtirilen söyleþide bir araya geldi.

Karadeniz uluslararasý turizm 
destinasyonuna dönüþtü
Firuz Baðlýkaya yaptýðý konuþmada Karadeniz 
Bölgesi’nin kültür, doða ve gastronomi turizmi 

için önemine deðindi. 
Baðlýkaya; “18 güzide 
ili kapsayan Karadeniz, 
yeþil doðasýyla kültür 
ve tarihle özdeþleþmiþ 
durumda. Yeþilin binbir 
tonuna sahip, oksijeni 
bol yaylalarýyla doða 
ve macera tutkunu 
ziyaretçileri çeken 
Karadeniz, bölgeye özgü 
mutfaðýyla da gas-
tronomi meraklýlarýnýn 
yeni gözdesi. Karadeniz 
Bölgemiz artýk sadece 
Türkiye’de tanýnan 
deðil, ayný zamanda 
uluslararasý ölçekte de ilgi gören bir 
turizm destinasyonuna dönüþtü.Son 
yýllarda özellikle Ortadoðu ülkeleri 
baþta olmak üzere tüm dünyadan 

ziyaretçilerin Karadeniz’e ilgi göstermesi, bizleri de 
ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

1 milyona ulaþmamasý için hiçbir engel yok
Firuz Baðlýkaya, 500 seyahat acentasý temsilcisi-
nin buluþtuðu Karadeniz’in önemli kentlerinden 
Samsun’a her geçen yýl turistlerin ilgisinin arttýðýna 
dikkat çekti. Baðlýkaya; “2018 yýlýnda Samsun’da-
ki tesislere giriþ yapan kiþi sayýsý 430 bini aþtý. 
Samsun’un zengin kültür ve turizm deðerlerini göz 
önüne aldýðýmýzda, bu rakamýn en az 1 milyona 
ulaþmasýnda hiçbir engel yok. Turizm sektörünün 
geliþmesinde pay alan illeri çoðaltmayý, turizmi tüm 
yurda ve 12 aya yaymayý amaçlýyoruz. Bu kapsamda 
Ege’den Ýç Anadolu’ya, Doðu Anadolu’dan Kara-
deniz’e kadar her bölgemizin turizm açýsýndan 
geliþmesi için elimizden geleni yapýyoruz. Ýç turizm 
hareketlerine katký saðlamasýný beklediðimiz info 
gezilerimize aðýrlýk vermiþ durumdayýz. Ýnfo gezimiz 
kapsamýnda Safranbolu’dan Trabzon’a Karaden-
iz’in güzelliklerini yakýndan görme imkanýna sahip 
olacak acentalarýmýz, inanýyorum ki iç turizmde 
önemli bir hareketliliðe vesile olacaklar” dedi.

Yeni yasanýn en yakýn zamanda 
çýkacaðýna inanýyoruz
TÜRSAB Baþkaný Baðlýkaya, konuþmasýnda seyahat 
acentasý temsilcilerine yeni yasa çalýþmasý hakkýn-
da da bilgi verdi. “Bizler için en büyük kazaným, 
yeni yasamýz olacak. Yeni yasada Bakanlýðýmýz 
ile birlikte belge devrinden teminata, aidatlardan 
yeni kuruluþa kadar her konuda acentalarýmýzýn 
haklarýný koruyacak revizyonlar gerçekleþtirdik. 
Amacýmýz, yeni yasanýn bir an önce çýkmasýný saðla-
mak. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýz ile 
koordinasyon halindeyiz. Bakanýmýzýn özel çabalarý 

ile yeni Seyahat Acentalarý ve Seyahat Acentalarý 
Birliði Kanunu’nun en yakýn zamanda çýkacaðýna 
inanýyoruz” dedi.

Gala yemeðinde bir araya geldiler
Söyleþinin ardýndan seyahat acentalarý, TÜRSAB 
Yönetim Kurulu Baþkaný Firuz B. Baðlýkaya ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ali Bilir, Hacý Ýbrahim Canatan, 
Mehmet Nezih Hacýalioðlu, Adana Bölge Temsil 
Kurulu Baþkaný Murat Þirin, Batý Karadeniz Bölge 
Temsil Kurulu Baþkaný Ercan Güner, Kuþadasý 
Bölge Temsil Kurulu Baþkaný Gökhan Aydýn, Mar-
maris Bölge Temsil Kurulu Baþkaný Suat Esin, Mer-
sin Bölge Temsil Kurulu Baþkaný Hakan Bayýndýr, 
Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Yýlmaz Uzun-
lar, Pamukkale Bölge Temsil Kurulu Baþkaný Turan 
Köseoðlu, Hatay Bölge Temsil Kurulu Baþkaný M. 
Reþat Mursaloðlu ile TÜRSAB Bilgi Teknolojileri 
ve Medya Ýletiþimi Grup Baþkaný Mesut Kanat’ýn 
katýldýðý gala yemeðinde bir araya geldi.

OSMED, 4. Toplantýsýný gerçekleþtirdi
Otel Satýn Alma Müdürleri ve Eðitim Derneði 
4. toplantýsý Ramada Otel’de gerçekleþtirildi.

300 acentacı TÜRSAB 
keşif gezisinde buluştu
TÜRSAB’ýn iþ geliþtirme gezisi kapsamýnda Karadeniz’in iki ucundan eþ zamanlý tura çýkan 500 acen-
ta temsilcisi Samsun’da buluþtu. TÜRSAB Baþkaný Firuz B. Baðlýkaya acenta temsilcilerine hitap etti.



Karadeniz’in en büyük kenti, Türkiye Cum-
huriyeti’ne giden yolda Kurtuluþ Meþale-
si’nin yakýldýðý Samsun, ‘Kalkýnma’ yolunda 

kabuðunu kýrmanýn yanýsýra yeni hedeflere doðru 
yol almaya da devam ediyor. Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Zihni Þahin’e göre, kenti tüm ilçeleriyle 
birlikte topyekün ayaða kaldýracak formül tarým, 
sanayi ve turizmde. Baþkan Þahin, özellikle turizme 
dikkat çekerek, “Samsun’u kalkýndýracak en önemli 
güçlerden birisi turizm. Bu alanda çok önemli adým-
lar atýldý, bu adýmlarýn arkasý da gelecek” dedi.

Baþkan Zihni Þahin, yaptýðý açýklamada, Samsun’un 
turizm deðerlerine yönelik ayrýca þu deðerlendirmel-
erde bulundu:

BANDIRMA GEMÝ MÜZESÝ
“Atatürk’ün Kurtuluþ Savaþý’ný baþlatmak için Ýs-
tanbul’dan Samsun’a olan yolculuðuna tanýklýl eden 
Bandýrma Vapuru aslýna sadýk kalýmarak yeniden 
yapýldý. Gemi müze haline getirilerek o destansý 
yolculuðun anýlarýný barýndýran eþyalar ve bal mumu 
heykellerle halkýn hizmetine açýldý. Bandýrma Vapu-
ru ve çevre sahasý perforje ile kapatýlarak dýþ etkilere 
karþý korunaklý hale getirildi. Milli mücadele parký 
ve Açýk hava Müzesi oluþturuldu. Gemi-Müze’nin 
içi aslýna sadýk kalýnarak ve o tarihin 
ruhunu yansýtacak þekilde tamamen ye-
nilenerek þimdiki haline getirildi. Burayý 
Atatürk’ün tarihi yolculuðuna þahitlik 
etmeyen ve o ruhu yaþamak isteyen yü-
zlerce ziyaretçi geziyor artýk.
 
BATIPARK AMAZON ADASI- AMA-
ZON KÖYÜ
Efsanevi kadýn savaþçýlar Amazon’larýn  
Samsun’un Terme Ýlçesi yakýnlarýn-
da yaþadýklarýna dair eski tarih kita-
plarýnda yer alan bilgilerden yola çýkan 
Samsun Büyükþehir Belediyesi, kentin 
Batýpark olarak bilinen alanýnda bu tarihi 
savaþçýlarýn yaþamlarýný ve efsanelerini 
yaþatan muhteþem bir turizm desti-

nasyonu oluþturdu.  Ýçerisinde 
maðaralar, zindan, kral 
mezarý, ana kraliçenin yatak 
odasý ve mutfaðý, kraliçenin 
silah odasý, diðer savaþçýlarýn 
sergilendiði salon ile 3 adet 
çadýr kafeterya, hediyelik eþya 
satýþ reyonu, dia ve gösteri 
merkezi ve þelaleden oluþan 
harika bir konsepti barýndýran 
Amazon Adasý ve köyü 
görülmeye deðer.

UNESCO MÝRAS 
LÝSTESÝNE ADAY: 
KIZILIRMAK DELTASI
Þu an UNESCO dünya tabiatý geçici listesinde yer 
alan ve dünyanýn en önemli sulak alanlarý arasýnda 
yer akan Samsun Kýzýlýrmak Deltasý Kuþ Cenneti 
kalýcý listeye girmeye çok yakýn. Türkiye’de bulunan 
450 kuþ türünden, 350 kuþ türüne ev sahipliði 
yapan, bunun yaný sýra barýndýrdýðý canlý çeþitlil-
iði, subasar ormanlarý ve sulak alanlarý ile binlerce 
doðaseveri kendisine çeken delta, Büyükþehir Bele-
diyesi’nin önemli projeleri ile dünyada bilinen ve 
tanýnan yer olma yolunda hýzla ilerliyor.

DÜNYANIN DENÝZ KIYISINDA 
BULUNAN TEK GOLF SAHASI
Golf sadece bir spor organizasyonu olmaktan 
öteye popülaritesi, turizmi ve sosyal etkisi çok 
yüksek bir spor. Bu tesisin Samsun’a kazandýrýl-
masýyla birlikte þehrin prestiji daha da arttý. Golf 
projesi Samsun’u dünyada ses getiren bir kent 
haline getirdi. Bu spor çok büyük hýrs yapma-
mayý, kanaatkâr olmayý öðütlüyor. Hayat ta öyle 
deðil mi?” “ABD ekonomisinin yüzde 1.64’ü, yani 
196 milyar dolar golf endüstrisinden oluþmakta, 

Ýspanya 5 milyar Euro, Türkiye ise 100-150 
milyon Euro golf endüstrisinden gelir elde 
etmektedir.

ÞAHÝNKAYA KANYONU 
VE FALCON FEST
Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar 
festivali ‘Falcon Fest’, bu yýl ikinci kez 
Samsun Büyükþehir Belediyesi ile Samsun 
ve Çevresi Turizm Alaný Altyapý Hizmet 
Birliði (SAMTAB) tarafýndan Vezirköprü 
Þahinkaya Kanyonu’nda düzenlendi. Sam-
sun’un Vezirköprü ilçe merkezine 20 km 
uzaklýkta bir doða harikasý olan Þahinkaya 
Kanyonu 4,5 km uzunluðu, ortalama 106 
metre su derinliði ve yaklaþýk 400 metre 
duvar yüksekliði ile sadece Samsun’un deðil 

Türkiye’nin turizm deðeri arasýnda yer alýyor. 
Bu festival zamanla Samsun’un hatta ülkemizin 
tanýtýmýna büyük bir katký verecek.”
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Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný - North Point 
Hotels Koordinatörü
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31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimleri kazasız 
belasız demokratik bir ortamda geçirdik. Şimdi 
önümüzde seçilen belediye başkanlarımızın 5 
yıllık bir yönetim süreci, bizimde beklentilerimiz 
var.

Son dönemlerde hükümetin yapmış olduğu 
açıklamalarından anladığımız seçim sonrası 
süreçte ekonomik anlamda hız kazanmak için 
birçok çalışmalar yapılacak.

Bacasız sanayi dediğimiz ve ülkemize en çok yurt 
dışından para getiren sektörlerin başında olan 
turizm konusunun da ön plana çıkacağı aşikar.

Yerinde yaptığımız ihracat, işsizliğe olan 
katkımız ve onlarca sektörü harekete geçiren 
ülkenin lokomotif sektörlerinden olan turizm 
yatırımcıları ve profesyonel çalışanları olarak 
bizlerde heyecanlanıyoruz.

Sözde kalmasın 
Şimdiden her belediye 5 yıllık turizm hareket 
planını sektör paydaşları ile yapıp zaman kaybet-
meden harekete geçip planlı bir şekilde çalışma-
larımızı yürütmeliyiz.

Bu doğrultuda yeni seçilen belediye 
başkanlarımız ile hep hayal ettiğimiz ortak akıl, 
ortak hareket kapsamında yapacaklarımızla önce 
ilçelerde, sonra illerde ve sonrasında Karadeniz 
bölgemizde çalışmalarımızla fark yaratacağımıza 
inanıyorum. Sektör olarak bizde bu güçte 
heyecanda var.

Seçim çalışmaları boyunca hemen hemen her 
belediye başkan adayımızın turizme vurgu 
yapması önemliydi. Bunları hayata geçirmek için 
birazcık istekli olmak yeterli olacaktır.

Bizde bölge turizmcileri ve “Karadeniz Turizm 
Bülteni” olarak söylemlerin takipçisi ve 
eylemlerin destekçisi olacağız.

Sayın başkanlarımız biz hazırız… 

Söylemlerin takipçisi, 
Eylemlerin destekçisiyiz

31 Mart’ta yapýlan yerel seçimlerde, 
yeniden seçilen ve yeni belediye baþkan-
larý sonuçlar kesinleþtikten sonra görev-
lerine baþlayacaklar.Bölge illerimizdeki 

kesin olmayan sonuçlara göre kazanan 
belediye baþkanlarýmýzýn isimlerini 
yayýnlýyoruz.
KATÝD  ve Turizmciler olarak yeniden 

seçilen ve yeni belkeiye baþkanlarýmýzý 
kutluyor,  turizm konusunda Bölgemize 
ve ülkemiz turizmine katký saðlamalarý 
temennisi ile  baþarýlar diliyoruz.

Türkiye Demokrasi 
sınavını başarı ile verdi
Ýþte Bölge illerimizde; kesin olmayan sonuçlara göre yeni ve yeniden seçilen Belediye Baþkanlarýmýz!

Amasya Belediye Baþkaný 
Mehmet Sarý MHP

Artvin Belediye Baþkaný 
Demirhan Elçin CHP

Çorum Belediye Baþkaný 
Halil Ýbrahim Aþgýn AK Parti

Giresun Belediye Baþkaný  
Aytekin Þenlikoðlu AK Parti

Gümüþhane Belediye Baþkaný 
Ercan Çimen AK Parti

Karabük Belediye Baþkaný 
Rafet Vergili MHP

Kastamonu Belediye Baþkaný  
Rahmi Galip Vidinlioðlu MHP

Ordu Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Hilmi Güler AK Parti

Rize Belediye Baþkaný 
Rahmi Metin AK Parti

Samsun Belediye Baþkaný 
Mustafa Demir AK Parti

Sinop Belediye Baþkaný 
Barýþ Ayhan CHP

Tokat Belediye Baþkaný  
Eyüp Eroðlu AK Parti

Trabzon Belediye Baþkaný 
Murat Zorluoðlu AK Parti

Samsun’u TURÝZM kalkýndýracak
Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Zihni Þahin, “Samsun, 3 
büyük hedefe odaklanmalý. Tarým, sanayi ve turizm. Bunlardan 
turizm, Samsun’u kalkýndýracak, büyütecek en önemli hede-
flerden biri olmalý. Bu yönde çok önemli adýmlar atýldý” dedi
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Samsun Büyükþehir Beleediyesi’nin 
OKA iþbirliði ile 1 milyon 190 bin 
liraya tesis bile yaptýrdýðý Kanyon 

Bölgesi’nde tesisat altyapýsý kurulmasýna 
raðmen su yok. Elektrik de yok. Güven-
lik ve denetim ise Allah’a emanet.

Kanyon’da Samsun Büyükþehir Beledi-
yesi’nin Samsunum Gemisi dýþýnda 11 
‘e yakýn özel sektörün iþtettiði küçük 
ve orta boy tekneler de hizmet veriyor. 
Buteknelerle ilgili denetim yok denecek 
kadar az. Tekne iþletmecileri bile dene-
timsizlikten þikayetçi.

Bölgeye gelen turistler oradaki iþletme-
cilerin insafýna býrakýlmýþ. Bazý iþletme-
ciler, gelen ziyaretçilerin kandýrýldýðýný, 
ilan ve reklamlarda pazarlanan tekneler 
ve hizmetlerin verilmediði, gelen 

vatandaþlarýn þikayet makamý 
bulamadýklarý için çaresizce 
sonuçlarýna katlandýklarýný ve 
memnuniyetsiz ayrýldýklarýný 
söylediler.

Kanyonda asýl sorun ise feribot 
iþletmeciliði. Ýlkel koþullarda ve 
denetimsiz olarak iþletilen feri-
botlar ölüme davetiye çýkarýyor. 
Tonaj denetimi yapýlmayan feri-
botlarda odun yüklü kamyonlar, askýda 
giden fazla yüklenmiþ araçlar denetlen-
emiyor. Asýl önemli sorun ise iskelenin 
olmamasý. Burada gemi ve feribotlarýn 
yolcu ve araç indirip bindireceði rýhtým 
ve iskele yok.

Kanyon’da gemi iþletmeciliði yapan 
yatýrýmcý Veli Parlak, “Elektrik ve sürekli 

denetim olmamasý burada geliþmenin 
önündeki en önemli engel.Bazan kon-
trýolsüz þekilde alkol alanlar gürültü 
çýkararak sorun yaratabiliyor.Otopark 
en öönemli sorun . Gelen turizst ve 
ziyaretçi getiren araçlarýn parkedeceði yer 
yok. Ýþletme yapan gemilerin bazýlarýnýn 
vergi levhasý olmadýðý gibi lisanssýz reh-
berler aracýlýðýyla misafirler kandýrýlýyor. 

Reklamý ve tanýtýmý yapýlan paket yerine 
daha kötü koþullarda ve baþka deniz 
araçlarý ile, taþýma kapasitesinin çok üze-
rinde, adeta balýk istifi insan taþýnýyor 
kanyona. Bazan 35 kiþilik tekne ile 100’e 
yakýn insan taþýndýðý oluyor.

Araç taþýyan feribotlarda taþýma kapa-
sitesi denetimi yok. Alabildikleri kadar 
yüklü araç alýyorlar. Ýndirime bindirme 

yapacaklarý rýhtým yok. Her an ciddi 
bir kaza yaþanabilir. Diðer teknelere 
mazotta ÖTV indirimi yapýlýrken biz 
alamýyoruz. Nisan’da sezon açýldý, 
ama sorunlar ortadan kaldýrýlmadý. 
Yetkililerden Samsun’un gözbebeði 
Kanyon’umuzla ilgilenmeleri, al-
tyapýnýn bir an önce tamamlanmasý 
ve denetimlerin artmasý konusunda 
destek istiyoruz.” dedi.

Sheraton Samsun Otel’de 
düzenlenen tanýtým toplantýsýna 
Samsun’da çok sayýda acen-

ta katýldý.KATÝD Baþkaný Murat 
Toktaþ, TURSAB  Karadeniz Bölge 
Baþkan Yardýmcýsý Murat Küçük’ün 
de izlediði tanýtým toplantýsýnda 
konuþan  WYNDHAM Batumi Otel 

Genel Müdürü Murat Yumak Otel 
hakkýnda bilgi verdi.

Yumak, Samsun’un bölgenin en 
deðerli illerinden biri olduðunu 
belirterek, “Samsun Acentalarýný 
ziyaret edip davet ettik. Tesislerim-
izi tanýttýk. Batum, yaþam tarzý ve 

ulaþým olarak Samsun’a ve bölge 
illerine yakýn. Ulaþým kolay. Pasaport 
gerekmiyor. Otelimizin yatýrýmcýsý 
Türk. 146 odamýz , casinomuz var. 
Samsunlu misafirlerimizi aðýrlamak-
tan onur duyarýz.” dedi. Murat Yu-
mak, sunum sonrasýnda davetlilerin 
sorularýný cevaplandýrdý.

Merkezi finans ve Ýhale Biriminin  Yerel 
STK Hibe Programý kapsamýnda Sam-
sun Turizmciler Derneði tarafýndan 

Turizm Sektöründe Yerel Ýþbirliklerinin Güçlendi-
rilmesi Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamýnda 
STK’lara yönelik kapasite geliþtirme eðitimlerinin 
ilki 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Dernek Binasýnda 
yapýldý.

Eðitimler 12 saatlik; Liderlik- Motivasyon ve 4 saatlik;  
Sosyal Medya Kullanýmýna yönelik oldu. Eðitmen 
Cüneyt Örkmez  tarafýndan interaktif olarak verilen 
eðitimlere farklý STK temsilcileri katýldý. Eðitim son-
rasýnda katýlýmcýlara katýlým belgesi verildi. 

Eðitimlere iliþkin bilgi veren Samsun Turizmciler 
Dernek Baþkaný  Dilek Genç, “ Proje, turizm sek-
töründe yerel iþbirliklerini güçlendirmeye yönelik . 

Sektöre yönelik araþtýrma ve giriþimcilik potansiyelleri 
ortaya konulacak. Bununla birlikte STK’lara yönelik 
kapasite geliþtirme eðitimleri de olacak. 

STK’larýn kurumsallaþmasý çok önemlidir. Bu nedenle 
üyelerle iliþkilerin iyi yönetilmesi gerekiyor. Lider-
lik yapýlmasý ve üyelerin motivasyonu gibi konularý 
önemsiyoruz. Bu yüzden ilk eðitimlerimiz liderlik ve 
motivasyonla ilgili oldu. Ayrýca dernek tanýtýmý açýsýn-
dan sosyal medyanýn etkin yönetimini de projemizin 
eðitim konularý arasýnda aldýk. Ýki günlük süreçte 
bu 3 konuyu iþledik. Derneðimizin ilk projesine de 
derneðimizde önemli bir eðitimle baþlamýþ olduk. 
Bu eðitimleri devam ettireceðiz, proje hazýrlama ve 
STK’lara stratajik düþünmeyle ilgili koçluk eðitimleri 
de vereceðiz.’ dedi

Kanyon, elektrik, su, otopark, 
denetim ve güvenlik  bekliyor!..

Samsun Turizimi’nin markasý haline getirilmeye çalýþýlan ve Türkiye ve 

Dünya’ya tanýtýmýnýn yapýlmasýnýn planlandýðý Vezirköprü Kanyonu’nda 

aslýnda turizm ve yatrýrým adýna büyük eksiklikler olduğu ortaya çýktý.

OMÜ Turizm Fakültesinde 
“Saðlýk Turizmi” paneli 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi (OMÜ) ve Turizm 
Fakültesi iþ birliðiyle “Saðlýk Turizmi” paneli düzenlendi.

Bafra Turizm Fakültesi Hanife Aþçý Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen panelin 
açýlýþ konuþmalarýný Týp Fakültesi 

Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Özcan Yýlmaz ve 
Turizm Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Dr. Öðr. 
Üyesi Yasin Keleþ yaptý.

Prof. Dr. Özcan Yýlmaz konuþmasýnda, 
Turizm Fakültesi ile iþ birliði kurularak 
yürütülen saðlýk turizmi blok dersinin 
Týp Fakültesi öðren-
cileri arasýnda çok ilgi 
gördüðünü ve dersin 
önemli bir çýktýsý olan 
Saðlýk Turizmi panelinde 
hem saðlýk hem de turizm 
sektöründen yetkilile-
rin vereceði bilgilerin, 
öðrencilere büyük bir 
katma deðer saðlayacaðýný 
söyledi. 

Turizm Fakültesi Dekan 
Yardýmcýsý Dr. Öðr. Üyesi 
Yasin Keleþ ise saðlýk 
turizmi konseptinin 
tarihsel süreçte çok eskiye 
dayandýðýný ve Bergama 
Asklepion’un bir tedavi 
merkezi olduðun, bu nok-
tada saðlýk turizminin Türkiye için büyük bir 
fýrsat olduðunu, saðlýk turizmi blok dersi-
nin ise iki fakülte ortaklýðýnda yürütülmesi 
bakýmýnda Türkiye’de tek örnek olduðunu 
vurguladý.

Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici’nin moder-

atörlüðünde yapýlan panele konuþmacý olarak 
çaðrýlan KATÝD (Karadeniz Turistik Ýþletme-
ciler Derneði) Baþkaný ve North Point Oteller 
Koordinatörü  Murat Toktaþ,Saðlýk Turizmi 
Pazarlamasýný anlattý.

Katma deðerli turizm dallarýna yönelmek ve 
sadece turizm satmamak gerektiðini belirten 
Toktaþ,”Bunlarýn baþýndada saðlýk turizmi 
geliyor.Saðlýk turizminin sadece hastanel-

erle olmaz. Temennim 
19 Mayýs Üniversitesi 
bünyesinde gerçekleþtirilen 
bu güzel çalýþma bütün 
üniversitelerimize yayýlýr.
Emeði geçen Seden Doðan, 
Yasin Keleþ hocalarým 
baþta olmak üzere bütün 
akademik kadroya teþek-
kür ederim.”DEDÝ.

Moderatörlüðünde Týp 
Fakültesi öðretim üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Fevzi 
Dikici’nin yaptýðý Panele 
konuþmacý olarak ayrýca 
aþaðýdaki isimler katýldý:

Aurora Turizm Kurucu 
ortaðý Hüseyin Uçar

Medicana Hastanesi Uluslararasý Hastalar 
birimiSorumlusu Burçin Aydýn
Medicalpark Hastanesi Uluslararasý Hastalar 
Birimi Sorumlusu Zeliha Burcu Çetinkaya
Samsun Ýl Saðlýk Müdürlüðü Saðlýk Turizmi 
Biriminden Uzman Dr. Alaaddin Domaç, 
Þennur Caner ve Erdoðan Köksal

Samsun Turizmciler Derneði’nden 
Liderlik Eðitimi 
Samsun Turizmciler Derneði 
tarafýndan STK’lar için Liderlik 
Motivasyon ve Sosyal Medya 
kullaným eðitimi düzenlendi.

WYNDHAM Batumi Otel’den 
Samsunlu Acentalara tanýtým
Batum’da faaliyet gösteren WYNDHAM Batumi Otel Samsunlu Acentalara tanýtýldý.
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Öğrenciler bu kez,  Samsun merkezde 
yer alan müzeleri ziyaret etti. 
Sırasıyla Sadi Tekkesi Kuvay-i 

Milliye Ruhu Şehitler Müzesi, Gazi Müzesi, 

Kent Müzesi, Bandırma Vapuru Müzesi ve 
Panorama müzesine gidildi. 
Proje danışmanı Selim Aksar yaptığı 
açıklamada; “Bafra Şehit Erkut Yılmaz 

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
olarak öğrencilerin yaşadığı şehrin 
kültürel miraslarını, tarihi ve kültürel 
zenginliklerini tanımaları amacıyla 
yürüttüğümüz “Samsun Turizm Elçi-
siyim” projesi kapsamında Samsun’un 
tarihi ve önemli yerlerini ziyaret 
ederek, öğrencilerimizin şehrimizi 
tarihi ve kültürel değerleriyle tanıma-
larını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz hem 
Samsun’u tanıyor hem de tanıtıyor. Her 
geziye farklı öğrencileri seçmeye gayret 
ediyoruz. Hedefimiz 17 ilçemize de git-
mek. Gittiğimiz yerlerdeki elde ettiğimiz 
fotoğrafları okulumuzda öğrencilerimize 
ve sosyal medyada da toplumla pay-
laşarak Samsun’un tanıtımına katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile 
projemize destek olan Samsun Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığına ve Bafra 
Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz. 

Projenin sonunda büyük ebatta fotoğraflarla 
Samsun Turizm Haritasını ortaya çıkarmak 
istiyoruz.” Dedi. 
Müzeler hakkında kısa bilgi

Sadi Tekkesi Kuvay-i Milliye Ruhu Şehitler 
Müzesi:
19 Mayıs 1919’daki Kurtuluş Savaşı’nın 
kararının verilmesinin odak noktalarından 
biri olan Sadi Tekkesi Kuvâyi Milliye Ruhu 
Müzesi, 99 yıl önceki ruhunu bugüne 
yansıtıyor. 
2013 yılında restore edilerek haline ge-
tirilmiş. Kurtuluş Savaşı kararına Anado-
lu’dan verilen ilk destek yerlerinden bir 
tanesi olan Sadi Tekkesi, o günkü halini 
bugüne taşıyarak gelecek nesillere örnek 
olmaya çalışıyor. Tematik müze kompleksi, 
tekke binası, anı evi, diaromik müze, kan-
tin ve tuvaletler ile farklı ebatlarda 5 adet 
avludan teşekküldür. İçerisinde 7 adet bal-
mumu heykel olan bina tematik bir müze 
olarak biçimlendirilmiştir. Dijital ortamda 
yapılan sunumlarla müze gezilebilmektedir. 
Gazi Müzesi:
Müze Mecidiye Caddesi üzerinde yer 
almaktadır. Atatürk 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a ilk gelişinde Mıntıka Palas 
olarak bilinen bu binada 6 gün kalmıştır. 
Ulu Önder’in Samsun’a ikinci gelişlerinde 

(20-24 Eylül 1924) Samsun halkı tarafından 
söz konusu bina Atatürk’e hediye edilm-
iştir. Yine üçüncü (16-18 Eylül 1928) ve 
dördüncü (22-26 Kasım 1930) gelişlerinde 
de Samsun halkı tarafından kendilerine 
bağışlanan bu binada konaklamışlardır. 

Samsun Kent Müzesi:
İlkadım ilçe sınırında bulunan müze 12 
Şubat 2013 tarihinde ziyaretçilere açılmış. 
Müze şehrin; sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi 
ve ekonomik özelliklerini yansıtan Bilgi, 
Belge ve eşyalar sergilenmektedir. Samsun 
Kent Müzesi, Diğer şehirlerde bulunan kent 
müzelerden çok farklıdır. Kent Müzesi; 
ziyaretçileriyle interaktif iletişimi sağlayan 
farklı bir uygulamayla diğer müzelerden 
ayrılıyor. Bu müze ilk açıldığı 70 gün 
içerisinde yaklaşık 20 bin ziyaretçisiyle bu-
luşmuştur. Müze; Tarihi Kentler Birliği’nin 
jüri özel ödülüne layık görülmüştür. 
Ayrıca 2015 yılında düzenlenen XX. Luigi 
Micheletti Ödüllerinde finalle kalarak Avru-
pa’nın en prestijli altı müzesi içerisinde 
yerini almıştır. 

Farklı fakültelerden öğrencilerin de eş-
lik ettiği yürüyüşte, kortej; Yaşar Doğu 
Spor Bilimleri Fakültesinden başlayan 
güzergâh boyunca şehitleri “Her şey 
vatan için, Ne mutlu Türküm diyene, 
Vatan sana canım feda” sloganları ve 
İzmir Marşı ile selamlayarak Ziraat 
Fakültesine ulaşıp sonrasında Aksu 
köyüne yöneldi.
Topluluk, Aksu köyüne varmadan 
önce OMÜ Gölet’te bir süre mola 
verdi ve burada öğrencilere çay ve 

bisküvi ikram edildi. Verilen molada 
Gölet’in doğal güzelliğine tanık olan 
Dekan Taşmektepligil ile akademisyen 
ve öğrenciler, açtıkları Türk bayrağı, 
Atatürk ve OMÜ pankartlarıyla objek-
tiflere poz verdi.
Molanın ardından Aksu-Kocabaş Tepe-
si’ne doğru ilerleyen kortej, zorlu etabı 
tamamlayarak zirveye ulaştı. Burada 
yorulan korteje kumanya dağıtılırken, 
öğrenciler Samsun ve OMÜ’nün eşsiz 
manzarasının tadını çıkardı. 

Öğrenciler Samsun’un 
Turizm değerlerini tanıyor

Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yürüttüğü 
Samsun Turizm Elçisiyim projesi kapsamında geziler devam ediyor.

Samsun’da 5. Yöresel Ot 
Yemekleri Festivali düzenleniyor
Bu yýl 5’incisi düzenlenecek olan Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali 19-23 Haziran 2019 
tarihleri arasýnda ‘Ýçinde Yaþadýðýn Güzelliklerin Farkýna Var’ temasýyla Samsun’da gerçekleþecek.

Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali, Samsun 
Büyükþehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkýnma 
Ajansý (OKA) ve Samsun Turizmciler Derneði ile 
ortaklaþa düzenleniyor. Festivalin amacý; Karadeniz’de 
doðanýn zenginliðinin, otlarýn çeþitliliðinin ve bu otlarla 
piþirilen yemeklerin tanýtýlarak hem unutulmamasýný 
hem de gelecek kuþaklara aktarýlabilmesini saðlamak. 
Festival, saðlýklý ve doðal beslenmenin öneminin gider-
ek arttýðý bu dönemde, otlarý tanýyýp bilenlerle, tanýmak 
isteyenlerin buluþmasýný saðlayacak.

OMÜ’lü Öğrenciler Şehitler için  
Aksu-Kocabaş Tepesi’ne tırmandı 



Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan restora-
syon çalýþmalarý nedeniyle 3,5 yýldýr kapalý 
olan Sümela Manastýrý’nda bugüne kadar 4 

bin ton kaya temizliði yapýldý. Trabzon Valiliðinden 

yapýlan açýklamada, restorasyon çalýþma-
larý süren manastýrýn bir bölümünün 18 
Mayýs 2019 tarihinde ziyaretçilere açýla-
caðý bildirildi.Ziyaretçilerin can güven-
liðini saðlamak için yaklaþýk 4 bin ton 
kaya temizliðinin yapýldýðý manastýrda, 
300 metrelik yürüyüþ yolu da düzenlen-
di. Manastýrda tarihi su kemerleri, giþe 
binasý ve manastýra çýkan merdivenler 
restore edilerek kullanýlýr hale getirildi.

Trabzon Valiliði, Sümela Manastýrý 
ile ilgili bugün yazýlý bir açýklama 
yaptý. Manastýrda restorasyon ve çevre 
düzenlemesi çalýþmalarýnýn devam 
ettiðinin belirtildiði açýklamada “Ýlimiz 
Maçka Ýlçesi Altýndere Vadisi Milli 

Parký içerisinde bulunan Sümela Manastýrýmýzýn 
kamuoyunun bilgisi olduðu üzere 2016 yýlýndan bu 
tarafa restorasyon ve çevre düzenlemesi çalýþmalarý 
devam etmektedir” denildi.
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Kariyer Günleri’nin ikinci gününde Trab-
zon Zorlu Grand Otel İşletme Müdürü Ali 
Şahin, Amazon Oteli (Giresun) İşletme 

Sahibi Mustafa Yılmaz, Gümüşhane Ramada Otel 
Genel Müdürü Ahmet Kaan Kaya, Kurşunlu Han 
(Kastamonu) Otel Genel Müdürü Cem Dilimel 
öğrencilere tecrübelerini anlattı,  tavsiyelerde 
bulundu.

Zorlu Grand Otel İşletme Müdürü Ali Şahin “1997 
yılında Zorlu Grand Otel’in açılışından bugüne ka-
dar bünyesinde çalışmaya devam ediyoruz. Mesleğe 
başladığınızda önemli olan neye niyet ettiğiniz, 
düşünceleriniz ve hedeflerinizdir.
Turizm sektöründe ekip çalışması önemlidir. 
Tek başınıza ne bir hedef belirleme ne de o hedefe 
varma şansınız var. Eğer ekip ruhunu yakalayıp bir-
likte hareket edebilirseniz başarı da o şekilde gelir.
Eğer yarın bu mesleğin içinde yer almak istiyor-
sanız öğrenci iken, şimdiden bir yerlerde çalışın. 
Bunun için mücadele edin.Turizm sektöründe ya-
bancı dil olmazsa olmazlardandır. Kendinizi sürekli 
geliştirin, yeni şeyler öğrenin. Turizm sektöründe 
gerekirse en alt yerden işe başlayın. Ama bir okulu 
bitirdikten sonra kendinize hemen bir masa başı iş 
istemeyin. Bu sektörü A’dan Z’ye öğrenin. Bunun 
için de mutlaka okul hayatında iken iş hayatının da 
içinde olmaya çalışın” dedi.
35 yıllık turizmci Ali Şahin öğrencilere şu tavsiyel-
erde bulundu:

Kendinizi ev sahibi gibi, müşterilerinizi de evinize 
gelen misafir gibi görmelisiniz. 
Sıradan olmayın, kendinizi farklı kılacak şekilde 

donanımlı hale getirin.
Farklı düşüncelere, bakış açılarına, tarzlara, in-
ançlara, yaşayışlara hep saygılı olun
Teşekkürün peşinde koşmayın, zira hak ettiğiniz 
taltif gelip sizi bulacaktır. 
Başkalarının başarısızlığında kendinize başarı 
payı çıkarmayın Başkalarından önce kendinizi en 
acımasız şekilde eleştirebilmeyi öğrenin.
Misafirinizi ticari bir ürün değil, evinizin misafiri 
olarak görmelisiniz.
Misafirinize vereceğiniz hizmet için, ‘Bu hizmet 
değmedi’ dedirtmeyin.
Kendinizi ne kadar donanımlı hale getirirseniz o 
kadar çok aranan eleman olursunuz. Öğrenciyken 
muhakkak bir yerde çalışın, kıracaksanız da tabağı 
o ilk deneyim zamanında kırın, hatanızı da o 
zaman yapın ki yarına daha iyi hazırlanın.
Gelecek işletme sahibinin değil sizlerin elinizde. 
Gümüşhane Ramada Otel İşletme Müdürü Ahmet 
Kaan Kaya da mesleğe başladığı günden bugüne 
kadarki sürece ilişkin bilgi verdikten sonra gençlere 
tecrübelerini aktardı. 
Programın sonunda da katılımcılara günün anısına 
birer plaket takdim edildi. Plaketleri katılımcılara 
Balıktaşı City Otel Müdürü ve Bulancak Uygu-
lamalı Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Aslı Poyraz takdim etti.  
Nurgül GÜNAYDIN

Trabzon’da, Ortahisar Belediyesi’nce, doðal 
güzelliklerinin yaný sýra tarih, deniz, dað ve 
yayla turizmine yönelik birçok alternatifi 

bir arada sunan ve özellikle son zamanlarda Körfez 
ülkelerinden yoðun ziyaretçi akýna uðrayan kentte, 
turizme yönelik ‘Tarihi Ýpekyolu Canlandýrma 
Projesi’ hazýrlandý.

 Proje kapsamýnda, Maðmat Boðazý’nda Hazine’ye 
ait 600 dönümlük alan Ortahisar Belediyesi’ne 
tahsis edildi. Tahsis sürecinin ardýndan, belediye 
tarafýndan tasarým çalýþmalarý baþlatýldý. Kent ve 
bölge turizmine katký saðlayýp, yeni turizm aksý 
oluþturulmasý hedeflenen projede ihale aþamasýna 
gelindiði belirtildi.

Ortahisar Belediye Baþkaný Ahmet Metin Genç, 
cazibe merkezi haline gelmesini amaçladýklarý 
projeye, özellikle Arap yatýrýmcýlarýn yoðun ilgi 
gösterdiðini söyledi. Projenin fizibilite çalýþma-
larýnýn tamamlandýðýný aktaran Baþkan Genç, 2 ay 
içinde projenin ihaleye çýkacaðýný duyurdu.

Ýran ve Azerbaycan’dan 21 Mart 
itibariyle Nevruz Bayramý tatili ned-
eniyle turistlerin bölgeye gelmeye 

baþladýðýný kaydeden Türkiye Seyahat 
Acenteler Birliði (TÜRSAB) Doðu 
Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Baþkaný 
Hasan Volkan Kantarcý, “Geçen 
yýla göre deðerlendirecek olursak bu 
sene özellikle Ýran’dan gelen misafir 
sayýmýz biraz daha az. Bunun sebebi 
Ýran’daki geçtiðimiz sezon yaþanan bazý 
ekonomik problemler. Geçen haftaya 
göre yaþanan düþüþ kendini toparlýyor. 
Ama geçen seneki rakamlara maalesef 

ulaþamayacaðýz” dedi.
Bu sene Orta Doðu’dan gelecek olan tur-
ist sayýsýnda artýþ beklediklerini belirten 
Volkan Kantarcý, ‘’Tarifeli uçuþlarda sayý 
anlamýnda artýþ var.  Ramazan Bayramý 
itibariyle asýl ana sezon dediðimiz 3 
aylýk dönemdeki gelecek olan turist ve 
özellikle Orta Doðu’dan gelecek yabancý 
sayýsýnda artýþ bekliyoruz. Ýç pazarda da 
geçen yýla göre hareketlilik bekliyoruz.
Önemli olan bu 3 aylýk dönem dýþýndaki 
sayýyý arttýrabilmek. Bunla ilgili olarak 
da çalýþmalarýmýz devam ediyor.” diye 
konuþtu.

Turizm Öğrencilerine 
tavsiyeler

Trabzon Zorlu Grand Otel İşletme Müdürü Ali Şahin’den

Giresun Üniversitesi Bulancak K.K 
Uygulamalı Bilimler Meslek Yük-
sekokulu Turizm İşletmeciliği Ve 
Otelcilik Bölümü öğrencileri Turizm 
Kariyer Günleri adı altında turizm 
sektörü temsilcileri ile buluştu. 

Trabzonlu turizmciler Berlin’de 
dünya pazarý ile buluþtu

Dünyanýn en büyük ve en önemli turizm fuarlarýndan biri olan 53. Berlin Uluslararasý Turizm 
Borsasý (ITB) Fuarý’na katýlan Trabzonlu turizmciler, dünya turizm pazarýndaki son geliþmel-
eri incelediler, Avrupa Ýþletmeler Aðý’nýn organize ettiði ikili iþ görüþmeleri gerçekleþtirdiler.

Almanya’nýn baþkenti Berlin’de 6 – 11 
Mart tarihleri arasýnda düzenlenen 53. 
Berlin Uluslararasý Turizm Borsasý 

Fuarý’na 160 bini aþkýn ziyaretçi katýldý ve 
yaklaþýk 7 milyar Euroluk iþ hacmi oluþturuldu. 
Bu yýl 181 ülkeden 10 bin katýlýmcýnýn yer aldýðý 
fuara Türkiye’den de 100’ün üzerinde seyahat 
acentesi, tur operatörü, otel, dernek ve kuru-
luþ katýlým gösterdi. Kültür ve Turizm Bakaný 
Mehmet Nuri Ersoy’un da yer aldýðý fuara Tra-
bzon’dan katýlan firmalarýn temsilcileri, baþta 
Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanýn birçok 

ülkesindeki meslektaþlarýyla bir araya geldi.
TTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özcan 
Ýlarslan, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Ýskender, KÝO Tour’dan Muhammed Eraslan, 
Newvision Turizm’den Hamit Ýnan, Tunalar 
Otomotiv’den Oykan Gülen ve Mehmet Can 
Tuna, Uzungöl Doða Turizm’den Ahmet Akyüz, 
Vargit Turizm’den Mehmet Ragýp Pirselimoðlu, 
Zorlu Grand Otel’den Serkan Serdar ve Onur 
Terzi’nin aralarýnda yer aldýðý Trabzonlu tur-
izmciler, Avrupa Ýþletmeler Aðý kapsamýnda ikili 
iþ görüþmeleri gerçekleþtirdi.

Trabzon’a gelen Ýranlý Turist sayýsý azaldý
Nevruz Bayramý sebebiyle her yýl Trabzon’a gelen Ýranlý turist 

sayýsýnda geçen yýla göre bu yýl yarý yarýya azalma olduðu belirtildi.

‘Tarihi Ýpekyolu Canlandýrma 
Projesi’nde ihale aþamasýna gelindi

TRABZON’da, yayla turizmine yönelik birçok alternatifi de içinde barýndýran 
‘Tarihi Ýpekyolu Canlandýrma Projesi’nde ihale aþamasýna gelindi. 

4 bin ton kaya temizlendi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihin-
de restorasyon çalýþmalarý nedeniyle ziyarete kapatýlan Sümela Manastýrý’nýn 
bir bölümü 18 Mayýs 2019 tarihinde Müzeler Haftasý’nda ziyarete açýlacak.
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Müdür Ayvazoðlu “2020 yýlýna gi-
rildiðinde dünyada 1,5 milyar insan 
seyahat edecek. Dünya turizmden 

yaklaþýk 2 katrilyon gelir elde edilecek. 
Gelecekte teknolojinin ön planda olduðu bir 
turizm hareketliliðinden bahsediyoruz ve 
biz bunun için gerekli alt yapýyý Trabzon’da 
oluþturduk. 

VÝSÝT APPLÝCATÝON’UN 2019 YILINDA 
LANSMANINI YAPACAÐIZ
Trabzon baþka hiçbir þehirde olmayan Visit 
Application uygulamasýna sahip. Þehrin tüm 
kültür ve turizm dinamiklerine ulaþabilecek 
bir uygulamayý hayata geçirdik, 2019’da da 
lansmanýný yapacaðýz. Web ortamýný çok 
iyi kullanýyoruz. Bunun yanýnda turistlere 

24 saat hizmet veren Information danýþma 
merkezlerimiz var” dedi.

‘KONAKLAMADA HEDEF 
3 MÝLYON TURÝST’
Yýl içinde Emit Fuarý, Cidde Fuarý gibi fuarlara 
katýldýðýný belirten Ayvazoðlu “Bu fuarlara 
katýldýðýnýzda Trabzon’a yýl içinde ne kadar 
turist gelecek bu rakamý kestirebiliyorsunuz. 
2018 yýlýnda 700 bin civarý yabancý turist 
rakamýna yaklaþtýk. 2019 yýlý için yabancý 
turist hedefimiz 750 bine ulaþmak. 2020 yýlý 
itibariyle de konaklama açýsýndan yabancý 
turist sayýsýnda 1 milyon, yerli turist sayýsýnda 
da 2 milyona ulaþmak istiyoruz. Yerli ve ya-
bancý olmak üzere toplam hedefimiz 3 milyon 
turist” ifadelerine yer verdi.

Sürmene Belediyesi ve Sürmene Ýþadamlarý Derneði’nin 
(SÜRSÝAD) ortaklaþa olarak ilçenin Sanat Sokaðý’nda 
gerçekleþtirdiði festivalde davetliler festivale ismini 

veren pideye doydu. Binlerce pide Sürmene Kaymakamý 
Mehmet Alper Çið ve Belediye Baþkaný Rahmi Üstün 
tarafýndan vatandaþlara daðýtýldý. 
Festivalde bir konuþma yapan Sürmene Belediye Baþkaný Rahmi 
Üstün “Sürmene her þeyin en güzeline layýktýr. Ýnþallah gelecek 
yýllarda pide festivalini sürekli yapmak bizlere nasip olur” dedi.

Arsin Belediyesinin 
öncülüðünde, Arsin 
Kaymakamlýðýnýn ve 

Trabzon Ýl Kültür Turizm 
Müdürlüðünün desteði ile Doðal ve 
Tarihi Deðerleri Koruma Derneði 
tarafýndan 2017 yýlýnda baþlatýlan 
Arsin Ýlçesi Nitelikli Kültürel 
ve Doðal Varlýklar Envanter 
Projesi kapsamýnda hazýrlanan  
“Geçmiþten Günümüze Arsin’in 
Tarihi, Kültürel ve Doðal Hazinel-
eri” tanýtým etkinliði ve fotoðraf 
sergisinin açýlýþý Trabzon’da 
gerçekleþtirildi.

Bir otelde gerçekleþtirilen to-

plantýya Trabzon Valisi Ýsmail 
Ustaoðlu, Arsin Kaymakamý Yakup 
Güven, Akçaabat Kaymakamý So-
nel Þenel, Arsin Belediye Baþkaný 
Erdem Þen, Trabzon Milletvekili 
Adnan Günnar ve ilgililer katýldý. 

Buradaki konuþmasýnda Vali 
Ustaoðlu, “Arsin ilçesi Kültürel 
ve Doðal Varlýklar Envanter 
Projesi kapsamýnda hazýrlanan 
bu çalýþma þehrimiz adýna son 
derece önemlidir. Tarihi eserler 
insan nefesi ile ayakta tutulur.  
Ýnþallah 2019 yýlýnda da turizm 
açýsýndan güzel iþler yapmaya 
devam edeceðiz.” dedi.

Türkiye Dans Sporlarý Federasyonu ve Trabzon Dans 
Sporlarý Kulübü tarafýndan düzenlenen Arjantin Tan-
go Salon Kulüplerarasý Türkiye Þampiyonasý 2. Etap 

Yarýþmasý ve Arjantin Tango Show – Salon Trabzon Kupasý 
yarýþmalarý yapýldý. 

TTSO Baþkaný M. Suat Hacýsalihoðlu, Baþkan Yardýmcýsý 
Tolga Avcý, TTSO Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi 
Baþkaný Nurcan Göç ve icra komitesi üyelerinin de izlediði ve 
dereceye girenlere ödüllerini verdiði yarýþmalar, 3 gün sürdü. 

Bu kapsamda Katar’dan seyahat acentasý yetkilileri 
Trabzon’da misafir edilirken, Katarlý turizmcileri ha-
valimanýnda Trabzon Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali 

Ayvazoðlu ve TÜRSAB Karadeniz Bölge Baþkaný Volkan Kant-
arcý, Türk Hava Yollarý Trabzon Müdürü Osman Hacýmah-
mutoðlu ve yetkililer karþýladý. Toplam 10 farklý seyahat 
acentasý yetkilisinin katýlýmý ile gerçekleþecek 7 günlük gezi 
kapsamýnda Katarlý turizmciler TrabzonUzungöl, Rize Ayder, 
Giresun, Ordu ve Samsun’un tanýtýmý yapýlacak.
Öte yandan Katarlý turizmcilerin ardýndan  bölgeye Kuveyt’ten 
turizm acentasý yetkililerinin geleceði öðrenildi. 

Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn katkýlarý, Trabzon Kültür 
ve Turizm Müdürlüðü, Trabzon Fotoðrafevi Derneði, 
Trabzon Fotoðraf Sanatý Derneði, Karadeniz Plastik 

Sanatlar Derneði’nin destekleriyle Mizah Sanatý Derneði 
tarafýndan 7. Görsel Mizahi Yapýtlar Sergisi düzenlendi.
15-17 Mart tarihleri arasýnda yapýlan serginin açýlýþýný TTSO 
Baþkaný M.Suat Hacýsalihoðlu, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü 
Ali Ayvazoðlu, Ortahisar Belediye Baþkan Adayý mimar Salih 
Akyüz, ünlü savaþ fotoðrafçýsý ve belgesel yapýmcýsý Coþkun 
Aral, Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hacý 
Nail Altunay, Trabzon Sanatevi ve Mizah Sanatý Derneði 
Baþkaný Adnan Taç birlikte yaptýlar.
Sergiye büyük ilgi gösteren sanatseverlerin ve sanatçýlarýn 
katýlýmýyla gerçekleþen açýlýþta 33 sanatçýnýn karikatür, fo-
toðraf ve satirik heykellerden oluþan 80 eseri yer aldý.

Trabzon’da Arjantin Tango 
Türkiye Þampiyonasý 

Katar seyahat 
acentalarý Trabzon’da
Katar’dan gelen seyahat acentasý 

yetkilileri Tarbzon’da aðýrlandý

Trabzon’da 7. Görsel 
Mizahi Yapýtlar Sergisi
Mizah Sanatý Derneði tarafýndan organize edilen 7. 
Görsel Mizahi Yapýtlar sergisinin açýlýþýný ünlü savaþ 
fotoðrafçýsý ve belgesel yapýmcýsý Coþkun Aral yaptý.

Trabzon’da ‘Visit Application’ 
uygulaması başladı
RABZON Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu, Trabzon baþka hiçbir þehirde 
olmayan Visit Application uygulamasýna sahip olduðunu, þehrin tüm kültür ve 
turizm dinamiklerine ulaþabilecek bir uygulamayý hayata geçirdiklerini söyledi.

Sürmene’de 1. Pide Festivali coþkulu geçti
Trabzon Sürmene ilçesinde bu yýl ilk kez düzenlenen Pide Festivali coþkulu geçti.

Arsin’in Tarihi, Kültürel ve 
Doðal Hazineleri tanýtýldý

Trabzon’un Arsin 

ilçesinin Tarihi, 

Kültürel ve Doðal 

Hazineleri dzünlenen 

bir sergi ile tanýtýldý.



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekin-
taş, yaptığı açıklamada, Ordu’da turizmi 
canlandırmak ve Boztepe’yi cazibe merkezi 

haline dönüştürmek amacıyla çalışmaların tüm 
hızıyla sürdüğünü söyledi.

Tekintaş, “Coğrafi konum itibarıyla dünya üze-
rinde kente hakim olma noktasında ender zirvel-
erden biri olarak gösterilen Boztepe, gerçekleştird-
iğimiz çeşitli projelerimizle turistik değerine değer 

katmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı. 
“Dört Mevsim Bulutlara Dokunun 
Projesi”ni tamamen doğayla uyumlu 
gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tekintaş, 
bir süre önce yapımına başlanan projenin, 
peyzaj çalışmaları tamamlandığında 
hizmete hazır hale geleceğini söyledi.
Proje kapsamında 11 dairelik 5 villa tipi 
otel ve restoran inşa edildiğini belirten 
Tekintaş, “Her katı ayrı daire olacak şekil-
de 3 adet 227 metrekarelik üç katlı A tipi 
villa ve 2 adet 228 metrekarelik tek daireli 
dubleks B tipi villa yapıldı. İki kat olarak 
projelendirilen, toplam 603 metrekarelik 
restoranda ise balkon, teras ve çocuk oyun 
alanları da yer alıyor.” dedi.

1978 yýlýnda Türkiye-Japonya 
iliþkileri kapsamýnda Devlet 
Planlama Teþkilatý 
(DPT) ile Japon 
JÝCA örgütü arasýn-
da Doðu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki su 
kaynaklarýný enerji-
ye dönüþtürülmesi 
amacýyla baþlatýlan 
çalýþma kapsamýn-
da gündeme alýnan, 
ancak  temeli 
ancak 1997 yýlýnda 
atýldýktan sonra 
duran Topçam 

Barajý, 2013’te tamamlandý. 
Baraj gölünün oluþmasýyla 

birlikte Topçam’a piknik 
ve gezi amaçlý gidenlerin 

sayýsýnda da her geçen 
gün artýþ gözleniyor. 
Topçam’a ulaþan ve 
‘Karadeniz-Akdeniz 
Yolu’nun Ordu ili 
etabý olan Dereyo-
lu’nun açýlmasýyla 
Ordulular hafta sonu 
gezilerini yayla ziyare-
ti yaparak deðerlendi-
riyor, trekking yapýyor 
ve baraj gölünün  
görüntüsü önünde 
fotoðraf çektiriyor.

Ünye ilçesinde yürütülen yol çalýþmalarý nedeniyle 
Gölevi Mahallesi’nde bulunan tarihi taþ köprü 
ilçede bulunan Atatürk Parký’na taþýnacak.

Gölevi Mahallesi’nden taþýnan Tarihi Taþ Köprü, 
Ünye Limaný’nda muhafaza altýnda alýndý. Tar-
ihi Taþ Köprü’nün restorasyon projesi Koruma 
Kurulu’nca onaylandýktan sonra ilçede bulunan 
Atatürk Parký’na taþýnarak halkýn kullanabileceði 
bir güzergâhta yer almasý saðlanacak.

Ordu Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Engin Tekintaþ, 
“Ünye ilçemizde bulunan 
ve yapýmý 1800’lü yýllara 
dayanan taþ köprü, þehrin 
önemli tarihi varlýklarý arasýn-
da yer alýyor. Ýlçede yürütülen 
yol çalýþmalarý nedeni ile 
rölövesi hazýrlanan köprünün 
Koruma Kurulu onayý ile 
taþýma iþlemi baþlatýldý. 
Bu kapsamda köprünün ve 
köprünün altýndan geçen 
derenin akýþ yönü ve taþýt yolu 
deðiþtirildi. Köprünün üze-

rinde bulanan toprak dolgu betonarme söküldü. 
Taþ Köprü özgün haline getirildikten sonra çevresi 
temizlendi. Önceden rölövesi yapýlan köprüye 
ait taþlarýn proje üzerinden numaralandýrýlmasý 
yapýldý ve söküm iþleminde taþlarda kaybolma ve 
kýrýlma olmamasý için Taþ Köprü’nün içi toprak 
dolgu ile dolduruldu. Sökümü yapýlan taþ bloklar 
numara sýrasýna göre paletlerin üzerine yerleþtirildi 
ve iþ makinesi ile taþýma iþlemi yapýldý” dedi.

8 ORDU

Turizmde  daha da büyüyeceklerini ve bundan 
da baþka þehirler istifade edeceðini ifade eden 
Yavuz, “Ýþbirliðine ve daha çok dayanýþmaya 

ihtiyacýmýz olduðu çok açýk. Valilik olarak bizim þu 
an üzerinde durduðumuz en önemli þeylerden bir 
tanesi, turizm potansiyeli olan yerlerde imar planý 
çalýþmalarýnýn tamamlanmasýdýr. Yason Burnu dahil 
turizm amaçlý imar planlarýmýz hazýr. Perþembe Yay-
lasý turizm amaçlý imar planý son aþamada. Bunun 
dýþýnda yine Çambaþý Yaylasý’na giderken o bölgede 
yeni bir alan açtýk. Þimdi onun çalýþmalarý devam 
ediyor. 

Elbette turizm sektöründeki iþ adamlarýmýzýn ola-
bildiðince önünü açacaðýz. Tesisleþme noktasýnda 

yeni adýmlar atmamýz gerekiyor. 
Yeni bir cazibe merkezi oluþtur-
mamýz gerekiyor ve bunu oluþtura-
caðýz. Þu anda Gaga Gölü ile ilgili 
çok önemli bir çalýþma yapýlýyor. 
Ulugöl’le ilgili çok önemli çalýþma 
devam ediyor ve bu çalýþmalarý 
bitirmemiz gerekiyor. Bunlarý 
bitirdiðimiz takdirde, Ordu’yu gören 
insanlarýn Ordu’ya aþýk olmamasý 
mümkün deðil. Böyle bir güzelliði 
baþka yerde bulmanýz mümkün 
deðil. Her bir bölgesi ayrý güzel. 
Yani böylesine güzel bir coðrafyada, 
þehirlerin dayanýþmasýyla, iþ adam-
larýmýzýn birlikte hareket etmesiyle 
çok güzel iþler baþarabiliriz” diye 
konuþtu.

2019’U YÜZDE 70 ARTIÞLA 
KAPATACAÐIZ
Orta Doðu’dan gelen turistlerle 
kültürel benzerlikler bulunduðu-
na dikkat çeken Vali Yavuz, 
“Orta Doðu’dan bölgemize turist 

gelmesini çok istiyoruz. Ýran’dan gelecek turistlerle 
ilgili çeþitli çalýþmalar yapýyoruz.  Karadeniz bölgesi 
olarak, turizmde belli bir mesafe almýþ durumdayýz. 
Geçen yýl Ordu’ya gelen yabancý turist sayýsý 111 
bindir. Bir önceki yýla göre yüzde 64’lük bir artýþ 
meydana gelmiþtir.  2019 yýlýnýn Ocak ayýnda ise, 
geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 64’lük bir artýþ söz 
konusudur. Bu rakamlar þunu gösteriyor, 2019 yýlýný 
minimum yüzde 70’lik bir artýþla kapatacaðýz. 

Yolcu sayýsýný en fazla arttýran havalimanlarýndan 
birisi Ordu-Giresun Havalimaný’dýr. Çharter seferleri 
konusunda da giriþimlerimizi artýrmamýz gerekiyor. 
Bunu artýrdýðýmýz takdirde, zaten bizim buraya misa-
fir getirememe gibi bir sorunumuz olmaz.” dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz:

“2019 Yılını Yüzde 70 
artışla kapatacağız!”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Turizm konusunda þehir milliyetçiliðini kabul 
etmediklerini,  ‘kazan kazan’ diye çalýþmak durumunda olduklarýný söyledi.

Ordu’da 144 Yýllýk Rüya Gerçek Oluyor
OSMANLI Padiþahý Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelerek, 2’inci Abdülhamid 

zamanýnda projesi Fransýz mühendislere çizdirilen ve ‘144 yýllýk rüya’ olarak adlandýrýlan 
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi’nin 2019 yýlý sonunda tamamlanmasý hedefleniyor.

OSMANLI Padiþahý Sultan Abdülaziz 
döneminde gündeme gelerek, 2’inci 
Abdülhamid zamanýnda projesi Fransýz 

mühendislere çizdirilen ve ‘144 yýllýk rüya’ 
olarak adlandýrýlan Karadeniz-Akdeniz Otoyolu 
Projesi’nin 2019 yýlý sonunda tamamlanmasý 
hedefleniyor. Bölgede, 5 ili direkt, 50 ili ise 
doðrudan ilgilendiren, yaklaþýk 2 milyar TL’ye 

mal olacak 818 kilometrelik yolla, 
Karadeniz’den Akdeniz’e ulaþým, 6 
saate inecek.

1 MÝLYAR 466 MÝLYON TL’YE 
MAL OLACAK
Orta ve Doðu Karadeniz’i Akden-
iz’e baðlayan Karadeniz-Akdeniz 
Yolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, 
Kahramanmaraþ, Adana ve Hatay 
ili sýnýrlarý içerisinden geçiyor. 
Toplam uzunluðu 818 kilometre 
olan projesinin Ordu sýnýrlarý içinde 
kalan bölümü ise 100 kilometre. 

Ýhalesi 2008 yýlýnda yapýlan, toplam proje 
bedeli 1 milyar 466 milyon TL olan Kara-
deniz-Akdeniz Yolu Projesi’ne þuana kadar 
1 milyar 187 milyon TL harcama yapýldý. 
Projede, yüzde 84 oranýnda fiziki gerçekleþme 
saðlanýrken, etaplarýn tamamlanmasýyla 
ulaþým da ciddi oranda kýsalma yaþandý.

200 yýllýk tarihi taþ köprü parka taþýnacak
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dere üzerinde bulunan 200 yýllýk tarihi taþ köprü, parka taþýnacak.

Topçam Gölü Turizmin Yeni Gözdesi
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bugüne kadar 500 milyon lira harcanarak 

inþa edilen Topçam Barajý ve Gölü muhteþem görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Ordu’da turizm villa tipi otellerle canlanacak
Ordu Büyükşehir Belediyesince şehir terası konumundaki Boztepeye ‘’Dört Mevsim 

Bulutlara Dokunun Projesi’’ kapsamında 11 dairelik 5 villa tipi otel restoran inşa edildi.



Ordu-Giresun Havali-
maný’ndan Suudi Ara-
bistan’ýn Riyad ve Cidde 

þehirlerine baþlayan karþýlýklý seferler 
Arap turistlerin yöreye olan ilginin 
artmasýný saðlýyor.

Suudi Arabistan’dan Giresun ve 
Ordu illerine seyahat acenteleri 
tanýtým gezileri de düzenlerken, bu 
çalýþma kapsamýnda Suudi Arabistan 

Seyahat Acenteleri geldikleri Gire-
sun’da Kümbet Yaylasý, Kuzalan 
Tabiat Parký, Mavigöl ve Giresun 
Kalesi’ni gezerek yöreyi tanýyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Giresun 
Turizm Altyapý Hizmet Birliði 
(GÝRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, 
Ordu-Giresun Havalimaný’ndan, Suu-
di Arabistan seferlerinin baþlamasýyla 
Giresun ve Ordu illerinin her geçen 

gün turizm potansiyelinin arttýðýna 
dikkat çekti. Uzuner “Giresun’un 
turizm potansiyeli yýldan yýla artarak 
devam ediyor. Hiç þüphe yok ki; 
turizm potansiyelinin artmasýnda 
Ordu-Giresun Havaalaný’nýn ve 
THY’nýn desteði çok büyük. Bu 
baðlamda yaklaþýk dört yýldýr THY ile 
organize ettiðimiz 20’ye yakýn organi-
zasyonun meyvelerini her geçen gün 
artarak alýyoruz. Bu organizasyonun 
da turizm anlamýnda Giresun ve 
Ordu illerine katkýsý olacaktýr” dedi. 

Türk Hava Yollarý (THY) iþ 
birliðinde ve Doðu Karadeniz Kalkýn-
ma Ajansý’nýn (DOKA) destekleriyle 
düzenlenen Fam Trýp Programý 
kapsamýnda Suudi Arabistan’ýn El 
Kasým ve Riyad þehirlerinden gelen 
7 seyahat acentesi sahiplerine Or-
du’nun turizm potansiyelini yerinde 
görmelerini saðlamak amacýyla 
tanýtým gezisi gerçekleþtirildi. Suudi 
Arabistan’dan gelen seyahat acen-
tesi sahipleri ile Ordu ve Giresun 
illerinde faaliyet gösteren turizm 
sektör temsilcileri bir araya getiril-
erek, karþýlýklý görüþme ve iþbirliði 
yapmalarý saðlandý.
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Turizm eylem planlarýný da bu noktada, bu 
doðrultuda hazýrladýklarýný ifade eden Sarý-
fakýoðullarý, “Turizm destinasyonlarýmýzý 

hem altyapý anlamýnda, hem de yine geceleme 
kapasitesinin geniþletilmesi anlamýnda, özellikle 
yatak kapasitesinin arttýrýlmasý noktasýnda teþvik 
ediyoruz, yüreklendiriyoruz. Bu konuda DOKAP’ýn 
altyapýnýn hazýrlanmasýna iliþkin çalýþmalarý var. 
Yine 1/1000’lik planlarýn hayata geçirilmesi ile bera-
ber yeni alanlar inþallah, turizm altyapýlarý anlamýn-
da, baðlamýnda devreye girecek ve inþallah Allah’ýn 
izniyle yeni otellerle, yeni konaklama tesisleri ile 
þuan için 3 bin 800 olan yatak kapasitemizin daha 
üst noktaya taþýyacaðýz” dedi.

Bulancak K.K. Uygulamalý Bölümler Yük-
sekokulu Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 
Bölümü Turizm Kariyer Günleri’ne Ordu, 

Giresun, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Antalya, 
Ýstanbul ve Gümüþhane’den toplantýya birçok  mar-
ka turizm iþletmecisi ve yöneticisi katýldý.

Öðrencilerin yoðun katýlým gösterdiði 3 günlük 
organizasyonda North Point Hotel Koordinatörü ve 
Karadeniz Turizm Ýþletmecileri Derneði (KATÝD) 
Baþkaný Murat Toktaþ da sunum yaptý. 

Toktaþ sunumunda gençlere hitap ederek, “Sadece 
diplomanýza güvenmeyin mutlaka piyasanýn 
aradýðý beklentilere cevap verecek þekilde kendinizi 
donatmanýz gerekir. Kariyer planlamasý yapmalý, 
gideceðiniz yolu bilmelisiniz. Bunun için öncelikle, 
oturup kendinizi yorumlayýn. Sektörün hangi dalýn-
da ilerlemeye uygun olduðunuzu belirleyin. Acente 
mi otel mi ? Devamýnda sizin yapýnýza ve hedefinize 
en uygun departmaný belirleyin. 

Bu yolda ilerlemek için gerekli donanýmlarý tespit 
edin. Satýþ teknikleri, pazarlama, on line kanal 
yönetimi, insan kaynaklarý gibi. 
Sonrasýnda bunlarý tamamlamaya baþlayýn.
Ve piþmek için de asla ve asla staj dönemleriniz 
atlamayýn, diðer zamanlarda da tesislerin ihtiyacý 

olan ekstra elaman olarak 
boþ vakitlerinizde çalýþýn. 
Vakit hýzla akýyor mezun 
olduðunuzda yanýnýz-
da sadece bir diploma 
olmamalý. Önünüzde iki 
seçenek var; ‘ya seçilen 
olacaksýnýz yada seçen!’” 
Dedi.
 
Okul Müdürü Oktay 
Karaman, burada yaptýðý 
konuþmada, okul olarak 
zaman zaman bu tür 
etkinlikler yaptýklarýný 
söyledi.

Öðrenciler için sektör temsilcileriyle buluþmanýn 
önemli bir imkan olduðunu belirten Karaman, 
“Öðrencilerin bu kariyer günlerinden faydalanmasýný 
istiyorum. Etkinliðin üç gün boyunca dolu dolu 
geçmesini temenni ediyorum. Katýlan sektör temsil-
cilerini ve etkinliðin düzenlenmesinde emeði geçen 
hocalarýmýza da teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.di.

Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mustafa 
Sema Konal ise böyle programlarý önemsediklerini 
ifade ederek, þunlarý kaydetti:
“Öðrencilere fayda saðlamasý noktasýnda önemli old-
uðunu düþünüyoruz. Giresun turizmiyle ilgili öðren-
cilerin bilgi edinmesi açýsýndan da önemli olduðunu 
düþünüyorum. Turizm çok faktörlü, kültür ve turizm 
anlamýnda Giresun’da da bu faktörler  var.”

Kariyer günlerine konuþmacý olarak ayrýca, 
Mustafa Yýlmaz (Amazon Otelleri), Ahmet Kaan 
Kaya (Ramada Otel), Dursun Aydýn (Ramada 
Otel), Ali Þahin (Grand Zorlu Otel), Cem Dilimel 
(Kurþunlu Han Otel), Serdar Balta (Ottoman Em-
prial Otelleri), Levent Benal (Litore Resort Otel), 
Ümit Genç (Hampton by Hilton), Volkan Aydýn 
(Akamoy Boztepe Otel), Ersin Kalender (Radisson 
Blu Otel), Onur Býyýklý (Sheraton Otel), Osman 
Tuncer (Tabya Otel).

Yaklaþýk maliyetinin 5 milyon Euro olacak 
projenin 2 yýl gibi bir süre içerisinde tamamla-
nacaðýný anlatan Belediye Baþkaný Kerim Aksu, 

finasman kredisinin de saðlandýðý yönünde açýklama-
larda bulundu.

Teleferik projesiyle Giresun’un bir hayalinin daha 
gerçekleþeceðini ifade eden Baþkan Aksu “Teleferik 
Giresun’un yýllardýr üzerinde konuþtuðu, tartýþtýðý 
bir projeydi. Biz de bu proje ile ilgili uzun zamandýr 
fizibilite çalýþmalarýný sürdürmekteydik ve nihayet 
tamamladýk. Giresun Belediyesi’nin kasasýndan para 
çýkmadan bu proje hayata geçirilecektir. Yaklaþýk 
5 milyon Euro’luk finansmaný 2 yýl geri ödemesiz 
7 yýllýk bir kredi imkaný saðlanmýþtýr. Kaldý ki tele-
ferik hayata geçirilmesi halinde 4-5 yýl gibi bir süre 
içerisinde de kendini amorti etmesi öngörülmektedir. 
Gemilerçekeði’ndeki sahil dolgu alanýndan Giresun 
kalesine yapýlacak olan teleferik projesinin istasyon-
larý, direk yerleri belirlenmiþ durumdadýr. Yaklaþýk 
bin 200 metre uzunluðunda olmasý planlanan 
teleferiðin saatte bin kiþi kapasiteli olarak ayarlan-

mýþ olsa da ilk etapta ilk 400 veya 500 kiþi taþýmasý 
uygun görülmektedir. Seyahat süresi ise 4 ila 6 dakika 
arasýnda ayarlanabilecektir. Çinliler ile yaptýðýmýz bu 
ilk çalýþma olsa da ilerleyen zaman içerisinde raylý 
toplu taþýma sistemi projelerimiz ile çalýþmalarýmýzý 
sürdüreceðiz” dedi.

Teknik yönleriyle ilgili bilgi veren Teleferik Projesi’nin 
yapýmýný üstlenen firma yetkilisi Yurthan Gönül ise 
Ordu Teleferik Projesi baþta olmak üzere bir çok pro-
jeyi gerçekleþtiren firma olduklarýný söyledi.

Giresun Valisi Harun Sarýfakýoðullarý:

“Karadeniz turizmi 
büyüyor”
Turizmi bölgesel olarak düþündüklerini 
belirten Giresun Valisi Harun Sarýfakýoðul-
larý, sadece Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize, Artvin   Samsun, iç Karadeniz’deki 
Gümüþhane’yi, Bayburt’u da dahil etmek 
suretiyle deðerlendirdiklerini söyledi.

Turizm Sektörü Giresun 
Üniversitesi’nde buluþtu 

Giresun Üniversitesi 
Bulancak Kadir Karabaþ 

Uygulamalý Bilimler 
Yüksekokulu öðrencile-
ri kariyer günleri etkin-
liðinde turizm sektörü 
temsilcileri ile buluþtu.

Araplar’ýn Karadeniz’de Yeni 
Rotasý Giresun ve Ordu

Arap turistlerin Karadeniz’de Trabzon ve Rize’den sonra yeni rotasý Giresun ve Ordu illeri oldu.

Giresun Kalesi’ne Teleferik ile Çýkýlacak
Giresun Belediye Baþkaný 
Kerim Aksu, daha önce 

açýklamýþ olduðu teleferik 
projesinin detaylarýyla ilgili 

bilgilendirme toplantýsý 
düzenledi.
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Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet 
Tosun, Akliman bölgesinin Sinop için en 
önemli turizm sirkülasyonun saðlandýðý yer 

olduðunu söyledi.  Tosun, “Akliman bizim en 
çok turizm sirkülasyon alanýmýzdýr. Günübirlik 
turlarda bu bölge illerimizde Kastamonu, Sam-
sun, Çorum günübirlik gelen birçok insan orada 
konaklamakta, çadýr kurmakta. Günlük turizm 
sirkülasyonunun sahasýdýr bu bölge. Bu bölgede 
yol standardýmýz biraz düþük.

Bu bölgeyle ilgili bakanlýðýmýz 1 milyon TL 
ödenek gönderdi. Yolun standardýnýn yükselme-
si ile ilgili, bu bir baþlangýç ödeneðidir. Parayý 
Sinop Belediyesine aktardýk, ihale çalýþmalarýný 
sürdürüyor. Biz belediyeyle görüþüyoruz, belediye 
proje çalýþmasýný yürütüyor. Projelerini tamam-
ladýlar. Önümüzdeki günlerde ihaleye çýkacaklar. 
Belediyede ihale süreci devam ediyor” dedi.

104 yýl önce vatan savunmasý için evini, ailesini, 
sevdiðini býrakarak cepheye giden kýnalý ku-
zularýn mücadelesini anlatan Tiyatro gösterisi 
izleyicilerden tam not aldý. Çanakkale Zaferinin 
104. Yýl dönümü anma törenleri kapsamýnda 
hazýrlanan ‘‘Kýnalý Kuzular’’ tiyatro oyununu 
Sinop Valisi  Köksal Þakalar’ýn yaný sýra, Sinop 
Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nihat Dalgýn,  Ýl 

Emniyet Müdürü Ercan Daðdeviren, Ýl Jandarma 
Komutaný J. Kd. Alb. Halil Altýntaþ, Aðýr Ceza 
Reisi ve  Adalet Komisyonu Baþkaný Faruk Kýl, Ýl 
Genel Meclis Baþkaný Þükrü Gündoðdu, Kurum 
Müdürleri ve çok sayýda vatandaþ izledi. Tiyatro 
gösterisinin  sonunda Sinop Valisi Köksal Þakalar 
“Kýnalý Kuzular” oyununun yönetmeni Gülbahar 
Karaduman’a çiçek takdim etti.

Akliman için 1 milyon TL ödenek gönderildi
 Doða harikasý Sinop Akliman’da yol standardýnýn yükseltilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 1 milyon TL ödenek gönderildiði bildirildi.

130 Turizm Acentesi Sahibi Sinop’a geldi 
Türkiye Seyahat Acentalarý Birliðince (TÜRSAB), iç turizm pazarýný hareketlendirmek, 

yeni destinasyonlar açýlmasýný saðlamak ve kültür turizmine katkýda bulunmak 
amacýyla baþlatýlan keþif gezileri kapsamýnda 130 Acenta sahibi Sinop’a geldi.

Sinop’a gelen 130 acente sahibi, Tarihi Ce-
zaevi ve Müzesi’ni ziyaret etti. Burada müze 
hakkýnda rehberlerden bilgi alan heyet, daha 

sonra Tarihi Sinop Kalesi surlarýný gezdi.  TÜRS-
AB Batý Karadeniz Bölge Baþkaný Ercan 
Güler gazetecilere yaptýðý açýklamada, 
bu tür faaliyetlerin, kentlerin turizm 
potansiyelinin açýða çýkarýlmasýnda 
son derece önemli olduðunu söyledi.  
Ýç turizmin canlandýrýlmasýna yönelik 
giriþimler bulunduðuna iþaret eden 
Güler, þöyle konuþtu:”Bu gezilerimizin 
amacý seyahat acentelerinin bölgedeki 
turizm potansiyellerini görerek, gelecek 
dönemlerde buralara turlarý planlama-
larý. Ülkemizde iç turizmin hareketle-
nmesi için çalýþmalar yapýlýyor. Buna 
katký sunulmasý noktasýnda geziler 
düzenliyoruz. Bodrum, Pamukkale ve 

Marmaris bölgesinden acenteler burada. Sinop’un 
tarihi mekanlarýný gezdik ve gördük. Umarým fay-
dalý olur.”  Güler, geziye katýlan seyahat acentel-
erinin bölgedeki turizm deðerlerini daha yakýndan 
tanýma fýrsatý bulduklarýný kaydetti.

Sinop’ta Kýnalý Kuzular sahnelendi
Sinop Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen ve Çanakkale Savaþýndan kesitlerin yer 
aldýðý “Kýnalý Kuzular” tiyatro oyunu izleyiciler tarafýndan büyük beðeni topladý.
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Kentin en az kültür turizminde olduğu kadar tanın-
ması ve doğa sporları tutkunlarının da kente ilgi duy-
ması amacıyla “Hitit Yürüyüş Yolları” ile “Kızılırmak 
Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yoları” projeleri 
hazırlanarak altyapı çalışmaları tamamlandı. 
Bu kapsamda 42’si yürüyüş yolu ve  14’ ü bisiklet 
parkuru olmak üzere toplam 1584 kilometreyi bulan 
rotaların işaretleme çalışmaları tamamlanarak doğa 
ve macera tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Kırşehir’deki Hirfanlı Barajı’ndan başlayıp Kırıkkale, 
Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinin 
bir bölümünden geçen ‘Manzaralı Araç Yolu’ rotası 
ise farklı konsepti ile 702 kilometreye erişiyor.
Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turizmi, Oryan-

tiring, Kamp Karavan Turizmi ve Yayla Turizmi gibi 
çeşitli alternatif turizm faaliyetlerinin yaygınlaşması 
ve Kırsal bölgelerde yaşayan halkın ekonomik 
refahına katkı sağlaması amacıyla yapılan çalışmalar 
neticesinde Başta Ankara olmak üzere çeşitli illerden 
doğa sporları tutkunları kente gelmeye başladı.

Rotalarla ilgili bilgilere ve parkurların GPS koordinat-
larına internet rotamında erişim sağlamak isteyenler  
http://www.gastronomiyolu.com/ adresinden Kızılır-
mak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu internet 
sitesine ve www.hitityolu.com adresinden Hitit Yolu 
internet sitesine ulaşabilirler.

Tarihi Romalýlara dayanan ve Beke Kaplýcasý 
olarak bilinen bölgede yer alan jeotermal 
kaynaðýnýn Çorum turizmine kazandýrýl-

masý noktasýnda Vali Mustafa Çiftçi ilk adýmý 
attý. Mecitözü- Amasya karayolundan 3 kilometre 
ileride bulunan Beke Kaplýcasý’nýn suyu Ýl Özel 
Ýdaresi’nin 2013-2017 yýllarý arasýnda yaptýðý 
çalýþmalarla yol kenarýna getirilmiþti.

Ýl Özel Ýdaresi’ne ait 80 dönümlük alanýn yanýnda 
30 dönüm alanýn daha kamulaþtýrýlmasý ile birlikte 
110 dönüme çýkan arazi üzerine Çorum tur-
izmine katký saðlamak için termal tesis yapýlmasý 
da geçtiðimiz yýllarda görüþülmüþtü. Çorum’un 
Mecitözü Ýlçesi’ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi 
Çorum-Mecitözü-Amasya karayolu kenarýnda 110 
dönümlük bir alan üzerinde kamulaþtýrmasý da 

biten alanýn bölgenin turizme kazandýrýlmasý için 
2013 yýlýnda çalýþmanýn baþladýðýný, 2017’de suyun 
getirildiðini ve bölgeye 5 yýldýzlý bir turizm kongre 
tesisinin yapýlmasýnýn düþünüldüðünü söyledi.

Vali Çiftçi, “Beke Kaplýcasý için baþka modeller 
alternatifler üzerinde çalýþýyoruz. Ýnþallah faaliyete 
geçirilebilirse burada güzel bir tesis yapýlabi-
leceðini umuyorum. Kongre merkezi yapýlabilir. 
Bungalov tipi evler yapýlabilir. Oyun ve eðlence 
merkezi olabilir. Bu sayede bölgeye bir hareketlilik 
kazandýrýlabilir. Çorum - Amasya yolu üzerinde 
olmasý da bir avantajdýr. Bunun için yerinde 
görelim, neler yapýlabilir, ne þekilde bir çözüm 
üretilebilir diye görelim istedik. Ýnþallah bun-
dan sonra alternatifler üzerinde çalýþmalarýmýzý 
sürdüreceðiz” diye konuþtu.

ÇORUM ALTERNATİF 
TURİZMDE İDDİALI 

Dünyanın değişik birçok ülkesinden tarih ve kültür meraklılarını bölgeye çekmeyi 
başaran Çorum, alternatif turizm alanındaki altyapı yatırımları ile iddiasını sürdrüyor.

Çorum Beke Kaplýcasý’na 
alternatif çözümler aranýyor
Çorum’un Mecitözü Ýlçesi’ne baðlý Figani Köyü’nde bulunan ve 
1990’lý yýllardan beri atýl durumda olan tarihi Beke Kaplýcasý’nýn 

turizme kazandýrýlmasý için çalýþmalarýn baþladýðýný açýklandý.

Hattuþa’da lavanta 
bahçeleri oluþturulacak

Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel 
mirasýna ev sahipliði yapan Çorum’un Boðazkale ilçesindeki 

Hattuþa antik kentinin etrafýnda lavanta bahçeleri oluþturulacak.

Anadolu’nun ilk medeni-
yetlerinden Hatti ve 
Hititlerin kültürel mirasýna 

ev sahipliði yapan Çorum’un 
Boðazkale ilçesindeki Hattuþa 
antik kentinin etrafýnda lavanta 
bahçeleri oluþturulacak. Boðaz-
kale Kaymakamlýðý tarafýndan, 
UNESCO “Dünya Kültür Mirasý” 
ve “Dünya Belleði” listelerindeki 
tek antik þehir unvanýyla Türki-
ye’nin göz bebeði turizm mekanlarý 
arasýnda yer alan Hattuþa’daki boþ 
arazilerin kýraç görünümden kur-
tularak lavanta baþta olmak üzere 
çiçeklenme dönemi uzun olan 
süs bitkileriyle güzelleþtirilmesi 
amacýyla çalýþma baþlatýldý.

Çalýþmalarla kültür mirasý listesinde bulunan 
tarihi deðerlerin etrafý süs bitkileri ile daha 
güzel bir görünüm kazandýrýlarak, yerli ve 
yabancý ziyaretçilerin dikkatinin artýrýlmasý 
hedefleniyor. Kaymakamlýktan yapýlan 
çalýþmalarla, antik kent etrafýnda bulunan ve 
mülkiyeti Özel Ýdare Müdürlüðü ile Hazine’ye 
ait olan ve atýl vaziyette bulunan araziler 
tespit edildi. Alan etütleri ve metraj çalýþma-
larýnýn ardýndan Yazýlýkaya etrafýnda bulunan 
40 dönüm atýl arazi ile Yozgat yol ayrýmýndan 
Yazýlýkaya’ya kadar bulunan yol kenarlarý süs 
bitkileri için hazýrlandý. 

Boðazkale Kaymakamý Yunus Ataman, 
gazetecilere yaptýðý açýklamada, milli park 
olan Hattuþa Antik Kenti’nin turizm altyapýsý, 
alternatif turizm alanlarýnýn oluþturulmasý 
ve güzelleþtirilmesi ile tanýtým faaliyetleri 
konularýnda çalýþma yaptýklarýný söyledi. 
Hattuþa’daki arazilerin kýraç ve hoþ olmayan 
bir görünüme sahip olduðuna iþaret eden 
Ataman, þunlarý dile getirdi: “Bu alanlarýn 
çiçeklenme dönemi yýl boyuna yayýlan ve 
hoþ görünen süs bitkileriyle güzelleþtirilerek 
göze ve insan ruhuna hitap eden alanlara 
dönüþtürülmesini planladýk. Yaptýðýmýz 
giriþimler neticesinde Ýzmir’den temin edilen 
lavanta fidanlarýný Orman Haftasý ile birleþtir-
erek Yazýlýkaya’nýn giriþindeki 2 dönümlük 
alanda toprakla buluþturduk. Ayný bölgede bu-
lunan 40 dönüm atýl araziye yýl sonuna kadar 
fidan dikim çalýþmalarýmýz devam edecektir.” 
diye konuþtu. Hattuþa’ya gelen turist sayýsýnýn 
artacaðýna inandýðýný vurgulayan Ataman, “Yýl 
boyunca da tapýnaðýn bulunduðu alanýn tama-
mýný lavanta bahçesi haline getirerek yerli ve 
yabancý turistlerin lavanta kokularý eþliðinde 
ören yerlerimizi gezmesini planlýyoruz.” dedi. 



Bu buluþmalarýn Amasya ayaðý, Kültür 
ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan, Türk 
Tarih Kurumu ve Amasya Valiliði’nin 

destekleriyle; Türkiye’nin farklý þehirlerin-
den gelen lise ve üniversite öðrencileri, 
Amasyalý gençler, alanýnda uzman akade-
misyenler, yazarlar, sanatçýlar, düþünce 
insanlarý, öðretmenler ve bürokratlarýn 
da aralarýnda bulunduðu 200’ün üzerinde 
katýlýmcýyla düzenlendi.

Anadolu’nun birlikte yaþama duygusu ve 
alýþkanlýðýný güçlendiren özelliklerinin 
iyi anlaþýlmasý ve anlatýlmasý için tarih, 
arkeoloji, coðrafya, antropoloji, felsefe, 
siyaset bilimi, askeri tarih, filoloji, ilahiyat, 
sosyoloji vb. birçok farklý alandan akade-
misyenler, araþtýrmacýlar ve uzman Kültür 
ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Prof. Dr. A. 
Haluk DURSUN’un baþkanlýðýný üstlendiði 
panele Amasya Valisi Dr. Osman VAROL, 
Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Refik 

TURAN, Amasya Üniversitesi Rektörü 
Prof Dr. Metin ORBAY, Topkapý Müzesi 
Müdürü Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKAÞÇI, 
Marmara Üniversitesi Tarih Bölüm Baþkaný 

Prof. Dr. Vahdettin ENGÝN, Ýl Milli Eðitim 
Müdürü Doç. Dr. Ýlker KÖSTERELÝOÐLU, 
Amasya Ýl Kültür ve Turizm Müdür Vekili 
Hakan KARAMAN katýldý.
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S 20 ECO POWER
Kuru Vakum Makinesi

15 m geniş kullanım yarıçapı 
ve tek elle açılıp kapanabilen 
toz haznesi sayesinde günlük 
temizlikte zamandan kazanın!

Merkez’e baðlý Yavru 
köyünde yapýlan 
kazýlarda ortaya 

çýkarýlan mozaiklerdeki elma 
aðacý ve elma tasvirleri Amasya 
Misket Elmasý’nýn 2 bin yýldýr 
yetiþtirildiðini ortaya çýkardý.

Amasya Valisi Dr. Osman 
Varol, tescil sürecinin ardýn-
dan yaptýðý deðerlendirmede, 
“Ýlimize özgü Amasya 
Elmamýz için alýnan coðrafi 
tescil belgesi ile ilimizin marka 
deðeri artacak, ürünlerim-
izin taklitleri engellenerek 
üreticilerimiz korunacak ve 
pazarlama gücümüz de böylece 
artmýþ olacak. Elmamýz 
ilimizin ihracat gelirlerinde 
önemli bir yere sahip olacak ve 
kalkýnmamýza katký saðlaya-
caktýr. Coðrafi Tescil Belgemiz 
ilimize ve ülkemize hayýrlý 
olsun. Bu süreçte emeði geçen 

Orta Karadeniz Kalkýnma 
Ajansýna ve Amasya Tarým ve 
Orman Müdürlüðüne özverili 
çalýþmalarýndan dolayý teþek-
kür ediyorum.

08.01.2016 tarihinde Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na 
coðrafi iþaret tescili ile 
ilgili olarak yapýlan baþvuru 
sonucunda “Amasya Misket 
Elmasý” 14.03.2019 tarih ve 
No: 424 - Menþe Adý ile coðrafi 
sýnýrlarý Amasya ili merkez 
ve ilçeleri olarak tescile hak 
kazandý ve coðrafi iþaret tescil 
belgesi aldý.

Coðrafi iþaret alýnmasý ile 
Amasya Misket Elmasý sadece 
yukarýda coðrafi sýnýrlarý 
belirlenen alanlarda yetiþtir-
ilebilecek ve böylelikle kalite, 
üretim ve pazarlama nitelikleri 
arttýrýlmýþ olacak. 

Bu yýl 9. si düzenlenecek olan Ulusal 
Cavit Öztürk Fotoðraf yarýþmasýnda; 
birinciliði elde eden esere 5,000, ikinci-
ye 3,500, üçüncüye 2,500  ve her biri 
1,000’er  TL olarak belirlenen 3 adet 
mansiyon ödülü verilecek. 
Karikatür alanýnda önemli bir marka 
haline gelen ve bu yýl 9. kez yeni ye-
teneklere kapý aralayacak olan Uluslar-
arasý Karikatür Yarýþmasý’nda birinciye 
5,000, ikinciye 3,500 üçüncüye 2,500 
TL ile 1,000’er TL olarak belirlenen 
3 adet mansiyon ödülü ve 750’þer TL 
olarak belirlenen 3 Adet 15 -18 Yaþ 
Altý ve 500’er TL olarak Belirlenen 
3 adet 9-14  Özendirme  para ödülü 

verilecek. Amasya Belediyesi’nin bu yýl  
8. kez düzenleyeceði diðer bir yarýþma 
ise ‘Ulusal Amasyalý Mihrî Hatun Þiir 
Yarýþmasý. Aruz Vezni, Hece Vezni ve 
Serbest dal olmak üzere 3 kategorinden 
oluþan þiir yarýþmasýnda, her kate-
goride birinciliði elde eden þiire 5,000, 
ikinci þiire 3,500, üçüncüye 2,500 
TL ve her biri 1,000’er TL’den 9 adet 
mansiyon  ödül verilecek. 
Yarýþma baþvurularý 10 Nisan 2018 
Salý günü sona erecek.
Katýlýmcýlar, yarýþma þartnameler-
ine Amasya Belediyesi’nin  www.
amasya.bel.tr    internet adreslerinden 
ulaþabilirler.

Misket Elması 
tescillendi

Amasya’nýn 2 bin yýllýk sembolik ürünü 
olan  “Amasya Misket Elmasý”, yasal süre-
cin tamamlanmasýyla Amasya’nýn ‘coðrafi 
iþaret tescilli’ ürünleri arasýnda yerini aldý.

Amasya’da Fotoðraf, Þiir ve Karikatür Yarýþmasý
Amasya Belediyesi, bu yýl da “Doðanýn Kalbinde Amasya” konulu 9. Ulusal Cavit Öztürk Fotoðraf Yarýþmasý, “ Susuz 
Hayat” konulu 9. Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý ve “Serbest”  8. Ulusal Amasyalý Mihrî Hatun Þiir Yarýþmasý düzenledi.

Amasya’da “ANADOLU TARÝH VE KÜLTÜR BÝRLÝÐÝ BULUÞMALARI” 
Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliði” buluþmalarýnýn 
üçüncüsü Ýstiklal mücadelemizin mihenk taþlarýndan biri olan 12-22 Haziran 1919 tarihi Amasya 

Genelgesinin 100. yýl dönümü münasebetiyle 17 Mart 2019 tarihlerinde Amasya’da gerçekleþtirildi.



Fýrtýna Vadisi’nde düzenlenen yarýþlara 
Artvin, Rize, Trabzon ve Ankara’dan toplam 
64 sporcu katýlýrken, sadece Artvin’den 45 

sporcu kanosu ile yarýþlarda mücadele verdi.

10 kategoride düzenlenen yarýþmalarda 25 
hakem, 8 güvenlik ve 5 kiþilik tertip komitesi 
görev aldý. Su seviyesinin yüksek olmadýðý parkur-
da yarýþlar 6’sý ters olmak üzere 21 kapýdan 
oluþtu. Kano Federasyonu MHK Baþkaný Mehmet 
Baþköylü, Milli Takým’da Türkiye’yi temsil 
edecek sporlarý gözlemlemek için yarýþmanýn 
çok verimli geçtiðini dile getirerek, “Sporcularýn 
geliþimini gözlemliyoruz. Akarsu sporlarýnda 
uluslararasý anlamda bizi temsil edecek buradaki 
sporcularýmýz. Katýlým yoðunluðu Artvin ilinden. 
Özellikle Yusufeli Bölgesi’nde temel eðitime bir 

aðýrlýk var ve çok kalabalýk bir ekiple buradalar, 
mücadele ediyorlar. Toplamda 64 sporcu var ama 
sadece Artvin’den 45 sporcu var” dedi.
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Daha önce 2022 olarak belirlenen açýlýþ yýlýnýn ge-
rekli ekipmanlar 2 katýna çýkartýlarak 2020 yýlý-
na çekildiðini dile getiren Bakan Turhan “Bugün 

Rize Artvin illerimize hizmet edecek olan havaalaný 
inþaatýnýn þantiyesinde incelemelerde bulunduk. Projede 
yetkili arkadaþlarýmýzdan bilgi aldýk. Denize inþa edilen 
ikinci havaalanýmýz bildiðiniz gibi. Bu havaalanýnýn 
maliyeti yaklaþýk 2 milyar Türk Lirasý. 

Havaalanýný 2020 yýlýnýn sonunda hizmete açmak için 
ekiplerimizle tüm gayretimizle çalýþýyoruz. Sözleþmeye 
göre 2022 fakat gerekli tedbirler alýnarak, ekip ekipman 

makine çalýþan sayýsý arttýrýlarak 2020 sonunda bu pro-
jeyi hizmete açacaðýz. Bunlar bölgemiz için, insanýmýz 
için ihtiyaç olan ulaþým alt yapýsý. Bu bölgede geliþen 
turizmin alt yapýsý” dedi.

Rize-Artvin Havalimaný’nda denize 20,5 milyon ton taþ 
döküldüUlaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý’nca, Rize’nin 
Pazar ilçesi Yeþilköy’de, 766 hektarlýk alanda projelendi-
rilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaþkaný 
Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan atýlan 
Rize- Artvin Havalimaný’nda denize 20,5 milyon ton taþ 
döküldü.

Rize ÝÞKUR Müdürü Hasan 
Kiraz, SGK Rize Ýl Müdürü 
Mustafa Bakýrcý’nýn katýlým-

larýyla Rizem Kültür Derneði’nde 
gerçekleþtirilen toplantýda dernek 
üyeleri bilgilendirildi. SGK Ýl Müdürü 
Mustafa Bakýrcý, kendi kurumuyla 
ilgili çalýþanlarýn sosyal güvenlik 
haklarý ve iþverenlerin yapmasý ger-
eken koþullar ile ilgili olarak sunum 
yaptý. Yeni çýkan yasalar ve istihdam 
teþvikleri hakkýnda bilgilendirme 
yapýldý.

ÝÞKUR Müdürü de kendi alanýný kapsayan teþ-
vikler ve ÝÞKUR’ dan alýnacak elemanlara yönelik 
destekler ve teþvikler hakkýnda bilgilendirme 
yaptý. Yeni çýkan yasa ve yönetmelikler hakkýnda 

Rizeli turizmcilere bilgi aktardý.
Rizem Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný 
Ramazan Aydoðan, toplantýnýn Rizeli iþveren 
turizimciler açýsýndan çok faydalý geçtiðini ve bu 
toplantýlarýn süreceðini söyledi. Aydoðan, ÝÞKUR 
ve SGK Rize Ýl Müdürlerine teþekkür etti.

Rize’nin Ýkizdere ilçesine gelen Ýranlý turis-
tler, yakýlan Nevruz ateþi üzerinden atladý, 
çalgýlar eþliðinde halk oyunlarý oynadý.

Ýran’da nevruz tatilinden yararlanarak Türkiye’ye 
gelen bir grup Ýranlý turist, Rize’yi tercin etti. 
Rize’nin Ýkizdere ilçesinde, yer altýndan 72 derece 
olarak çýkan ve içerdiði 4541 mineral oraný ile 
dünyanýn en kalitelilerinden olduðu belirtilen 
termal su oteli Ridos’ta konaklayan Ýranlý turistler, 

nevruzu kutladý. Yýl içerisinde nimet ve bereket 
getireceðine inanýlan gýda ve eþyalarý sergileyerek 
dualar eden Ýranlý turistler, Nevruz ateþi etrafýnda 
toplanarak eðlendi. Nevruz ateþi üzerinden atlayan 
turistler, çalgýlar eþliðinde halk oyunlarý da oynadý.

Nevruz dolayýsýyla Karadeniz’e geldiklerini anlatan 
Ýranlý turistler, bölgenin doðasýna, yemeklerine 
ve misafirperverliðine hayran kaldýklarýný söyledi. 
Ridos Termal Otel Genel Müdürü Cemal Akýn 
da, 14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun 
tüneli Ovit Tüneli’nin açýlmasýyla birlikte Ýran ve 
Irak’tan önemli bir turist potansiyeli aldýklarýný 
söyledi. Akýn, “Misafirlerimiz nevruz kutlamasý 
için Ýkizdere’ye geliyorlar. Hem eðleniyorlar hem 
de þifa kaynaðý termal havuzun sefasýný sürüyor-
lar. Bölgemizin yeþili, yaðmuru, oksijeni onlarý 
buraya çekiyor. Saðlýk Bakanlýðý’nýn tahlillerine 
göre termal suyumuz eklem aðrýlarý, romatizmal 
rahatsýzlýklar, bel ve boyun aðrýlarý, cilt rahatsý-
zlýklarý ve kadýn doðum hastalýklarýna, böbrek taþý 
düþürülmesine de iyi geliyor. Misafirlerimiz hem 
tatil yapýyor, hem þifa buluyor” dedi.

Artvin-Rize Havalimanı 
2020’de hizmete girecek
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaret kapsamýnda geldiði Rize’de Art-
vin-Rize Havalimaný inþaatýnda incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, daha önce 2022 olarak 
belirlenen açýlýþ yýlýnýn gerekli ekipmanlar 2 katýna çýkartýlarak 2020 yýlýna çekildiðini ifade etti

Türkiye’de sadece Rize’de
Türkiye’de sadece Rize’nin Kaçkar Daðlarý’nda gerçekleþtirilen helikopterle kay-
ak sporu heliski heyecaný için dünyanýn dört bir yanýndan gelen yaklaþýk 250 
macera tutukunu, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaþadý.

Dünyada Alaska, Kanada ve Alp 
Daðlarý’nda yapýlan, Türkiye’de ise 
sadece Rize’nin Kaçkar Daðlarý’nda 

gerçekleþtirilen helikopterle kayak sporu 
heliski heyecaný bu yýl da sürdü. Baþta Ýtalya, 

Avusturya, Almanya, Ýsviçre, Fransa, ABD 
ve Rusya olmak üzere farklý ülkelerden 250 
dolayýnda sporcu, Kaçkarlar’da kayak yaptý. 
Þubat ayý baþýndan itibaren Kaçkarlar’a gelen 
sporcular, kiþi baþý haftalýk 9 bin euro’yu bulan 

ücret ödeyerek zorlu ve dik yamaçlar-
da adrenalin dolu anlar yaþadý. 2 
helikopterle alýnarak daðlarýn zirvesine 
býrakýlan sporcular, kayarak vadil-
ere indi. Helikopterle tekrar zirveye 
býrakýlan kayakçýlar, gün boyu zorlu ve 
dik yamaçlardan kaydý. 
Kaçkar Daðlarý’na son 10 yýlda heliski 
için aralarýnda Fransa, Almanya, Ýsveç, 
Ýspanya, Ýsviçre, Kanada, ABD ve 
Rusya’nýn da bulunduðu ülkelerden 3 
bin 500’e yakýn sporcu geldi.

ÝÞ KUR ve SGK Rizeli 
Turimcileri bilgilendirdi
Rizem Kültür ve Turizm Derneði’nin düzenlediði toplantý-

da Rize ÝÞKUR ve SGK Ýþbirliði ile yeni istihdam kanunu ve 
beraberinde getirdikleri avantajlarý turizimclere anlatýldý.

Ýranlý Turistler, Rize’de Nevruzu Kutladý
Ýran’da, 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan nevruz tatilini 

Türkiye’de geçirmek isteyen Ýranlý turistlerin tercihi Karadeniz oluyor.

Rize’de Kano Yarýþlarý Nefesleri Kesti
Rize’nin Ardeþen ilçesinde Akarsu Kano Slalom Kupasý düzenlendi.
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Turizm sektörünün duayenlerinin yeraldýðý, bilgi,  birikim ve deneyimlerini  
paylaþtýðý, eðitici, öðretici, tamamlayýcý aydýnlatýcý bilgiler sayfasý

Üstün bir satış anlayışı “konuklardan önce 
problemleri bulmamız gerek” diyor. Peki 
bunu nasıl yapacağız?

Kontroller; Her vardiya başlangıcında 
her ürünün kalitesini, miktarını, tadını, 
dokusunu ve sıcaklığını kontrol ederek 
verimli bir şekilde mükemmel bir ürün 
sunmaya hazır olduğunuzdan emin 
olmalısınız. Sürprizleri ortadan kaldırırsınız 
ve üretken bir çalışma ortamı yaratırsınız.

Sipariş ve Satın alma; Ürünlerin minimum 
ve maksimum “par”larını ve doğru planlama 
ile konuk taleplerini karşılamak için günlük 
haftalık ve aylık ihtiyaçların tespit edilmesi, 
doğru kaliteli ve ihtiyacı karşılayan ürünü 

en iyi fiyata satın almak.

Ön hazırlık; Dolulukların tahmin edilmesi 
ve rezervasyonlara göre ön hazırlıkların, 
mutfak, bar ve servis “mice an place”larının 
tamamlanmış olması

Misafir İlişkileri; Konuklar iyi iletişim kuran 
işletmeler,  operasyonlarınız ve işletmeniz 
hakkında paha biçilmez bilgi alabilirsiniz. 
Aktif olarak dinleyip uygun eylemi 
gerçekleştirerek, hedeflerinizin ve hedeflerin 
yollarını bulabilecek meselelere dikkat edin.

Misafir şikâyetlerinin çözümü; Unutmayın 
ki şikâyet eden misafir aslında işletmenizin 
iyi olmasını temenni etmektedir. Asıl 
tehlikeli olan hiçbir şikâyette bulunmadan 
işletmenizi terk edip bir daha asla gelmeyen 
ve konuşmalarda işletmeniz hakkında 
olumsuz yorumlar yapanlardır. Misafiriniz 
size şikâyette bulunuyorsa bu iyi bir şeydir 
ve size iyilik yapıyor demektir. Yapacağınız 
şey o misafirinizin sorununu çözerek mutlu 
ayrılmasını sağlamak. Günümüzde en 
tehlikeli olanların başında ise sosyal medya 
yorumları da hafife alınmamalı ve mutlaka 
takip edilerek çözüm üretilip şikâyetçiye 
mutlaka geri dönülmelidir.

Çalışanların yetkilendirilmemesi

Misafir şikâyetleri ve işletme kararlarında 
personel ve yöneticilerinize yetki 
vermezseniz o sorun çözülmeyecek ve 
size şikâyet, imaj ve para kaybı olarak 
geri dönecektir. Çalışanınız bir misafirin 
sorununu derhal çözebildiğinde, daha 
hızlı ve bazen daha etkileyici olur. Bir 
misafiri tatmin edemeyecek kadar çok 
kural oluşturmayın. Çalışanlarınızı eğitin, 
onlara güvenin ve bir sorun oluştuğunda 
konuklarınızı olumlu anlamda şaşkına 
çevirmelerini sağlayın.

a) Dört saat veya daha kýsa süreli iþlerde on 
beþ dakika, 
b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate 
kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli iþlerde 
yarým saat, 
c) Yedi buçuk saatten fazla süreli iþlerde bir 
saat, ara dinlenmesi verilmelidir. 
Kanunda öngörülen ara dinlenme süreleri 
asgari olup, iþ sözleþmesi veya toplu iþ 
sözleþmesi ile artýrýlmalarý mümkündür. 
Ara dinlenmeleri çalýþma süresinden 
sayýlmaz.

-Ara dinlenme süreleri tek 
seferde mi kullanýlmalýdýr? 
Genel kural ara dinlenme sürelerinin 
aralýksýz olarak kullandýrýlmasýdýr. Ancak bu 
süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler 
ve iþin niteliði göz önünde tutularak 
sözleþmeler ile aralý olarak kullandýrýlabilir.

-Çalýþma süresi hesaplanýrken 
ara dinlenmeler hesaba katýlýr mý? 
Ara dinlenmesi süreleri çalýþma süresinden 
sayýlmaz. Örneðin; sabah 08:00’de 
çalýþmaya baþlayan, saat 17:00’de çalýþmayý 
býrakan ve gün içinde bir saat yemek molasý 
ve iki kez on beþer dakika çay molasý 
kullanan bir iþçinin günlük çalýþma süresi 9 
saat deðil, 7.5 saattir.

. Turizme katılan tüketicinin 
öncelikle beklentisi, yeni bir bölgeyi 
keşfetmek, rahatlamak, dinlenmek, 
eğlenmek ve kaldığı tesiste rahat 
etmek olarak değerlendirilebilir. 
Ancak söz konusu unsurlar ne 
kadar nitelikli olursa olsun, hizmet 
sırasında çalışanın sergilediği duygu 
ve davranışlar algıladığı bütün 
güzelliklerin önüne geçebilmekte-
dir. Turizmde genel kabul gören bir 
klişe vardır; bazı müşterilerin kötü 
bir yemekten bile iyi bir servisle ve 
güler yüzle tatmin olmasını sağlay-
abilirsiniz; ancak iyi bir yemeği de 
çalışanların etkisiyle müşterilere ze-
hir edebilirsiniz. Sanayi sektöründe 
işin kalitesini bireylerin elleri 
ve beyinleri belirlerken, hizmet 
sektöründeki işlerde ise hizmetin 
kalitesini bireylerin samimiyetleri, 
içtenlikleri ve gülümsemeleri belirlemektedir. İşte bu 
noktada çalışanların sergilediği duygusal emek önemli 
hale gelmektedir. Duygusal emek, önceleri herkes 
tarafından gözlenebilen yüz ifadeleri ve beden hare-
ketleri olarak tanımlanmış; daha sonra ise çalışanlar 
tarafından müşteriye karşı sergilenmesi gereken 
sistematik davranışlar olarak kabul edilmiştir.
Özellikle müşterilerle birebir etkileşim halinde olan 
çalışanlar için işin nasıl bir duyguyla yapılacağı ve 
sunulacağı konusunda, duygusal emek işin önemli 
bir parçası olarak görülmektedir. İşletmeler -bazıları 
farkında bile olmadan- çalışanlarına duygusal emek 
gösterim kuralları sunmakta ve bu kuralları yerine 
getirmesini beklemektedir. Yapılan araştırmalarda, 

duygusal emeğin müşteri bağlılığı 
ve işletme karlılığı ile yakından 
ilgili olduğu ortaya koyulmakta 
ve duygusal emek işletmelerin 
sistemli bir faaliyeti olarak kabul 
edilmektedir. Hatta son yıllarda 
işletmeler, bu kuralları sergileye-
bilecek nitelikte çalışan istihdam 
etmeyi tercih etmektedirler.
Turizm sektöründe duygusal 
emeğin hizmet kalitesinde önemli 
bir belirleyici olması, işletme 
yöneticilerini, çalışanların duygu-
larını kontrol edebilmeleri ve örgüt 
tarafından beklenen duyguları 
yansıtabilmelerine yönelik girişim-
lerde bulunmaya zorlamaktadır. 
Yapılan araştırmalarda, mutsuz 
olan çalışanların duygularını 
düzenlemeleri için daha fazla 
çaba sarfetmeleri gerektiği, mutlu 

olanların ise daha az çaba sarfedeceği ortaya konul-
maktadır. Çalışanların mutlu ya da mutsuz olmasının 
kaynağı ailesi ve örgüt dışı çevresi olabileceği gibi; 
müşterilerden, iş arkadaşlarından, yöneticilerden ve iş 
yeri ortamından-çalışma koşullarından kaynaklandığı 
bilinmektedir. Çalışanların duygularının işletmelerin 
hedefleriyle uyumlu kılınma çabası, duygusal emeğin 
çalışma yaşamı içinde ekonomik piyasa tarafından 
yönetilen ve pazarlık unsuru haline getirilen özelliğini 
göstermektedir. Duygusal emekten beklenilen verimi 
almak için çalışanlarda olumlu duygu durumlarını 
oluşturacak çalışma ortamı önemli hale gelmektedir. 
Bu ortamı oluşturacak ise işletmeler ve yöneticileridir. 
Bir sonraki yazıda bu konu üzerinde durulacaktır.

DUYGUSAL EMEK
TURİZM SEKTÖRÜNÜN EMEK BİÇİMİ: 

Birçok sektörde işin yapılabilmesi için zihinsel veya fiziksel emek 
önemli iken, turizm sektöründe duygusal emek ön plana çıkmaktadır.

Otellerde ara dinlenme 
süreleri ne kadar olmalýdýr?
Günlük çalýþma süresinin ortalama bir zamanýnda o yerin ge-
lenekleri ve iþin gereðine göre ayarlanmak suretiyle iþçilere;

RESTAURANT YÖNETiMiNDE 
YAPILAN EN KRiTiK HATALAR
Sorunlar ortaya çıkmadan önce öngörememek ve çözüm üretememek

Suat ŞİMŞEK
T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı 
İş Baş Müfettişi

Orhan GENCELİ
Danışman



UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alan ve “en iyi korunan 
20 kent” arasýnda bulunan 

Karabük’ün Safranbolu ilçesini 2019 
yýlýnda 1,5 milyon turistin ziyaret etmesi 
bekleniyor. Osmanlý mimarisi, þehir 
hayatý ve kültürünü yansýtmasý dolayýsýy-
la “Osmanlý’nýn parmak izi” olarak da 
adlandýrýlan, o dönemden kalma han, 
hamam, konak, çeþme, cami ve köprüler-
in yer aldýðý ilçe, geçen yýl konaklamalý ve 
günü birlik 1 milyon 263 bin 368 turist 
aðýrlayarak rekor kýrdý. “Korumanýn 
baþkenti” unvanýyla da anýlan Safran-
bolu’da 2018’de turist sayýsý bir önceki 
yýla göre yüzde 14 artarken, ilçedeki 
konaklayan yabancý turist sayýsý da yüzde 
67 yükseldi.

Safranbolu Kaymakamý ve Belediye 
Baþkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptýðý 
açýklamada, Safranbolu’nun her 
geçen gün turist sayýsýný artýrdýðýný 
söyledi. Turist sayýsýný artýrmak için 
birçok çalýþma yaptýklarýný ifade eden 
Ürkmezer, “Safranbolu, evleri, çeþm-
eleri, camileri, köprüleri, Arnavut 
kaldýrýmlarý, kanyonlarý, maðarasýyla 
ülkemizin eþsiz yerlerinden birisi. Bu 
güzellikleri görmek için ülkemizin 
her köþesinden olduðu gibi dünyanýn 
da her ülkesinden birçok misafir 
ilçemize geliyor. Biz de onlarý en iyi 
þekilde aðýrlamak için elimizden gel-
en gayreti gösteriyoruz. Bu çabamýzýn 
karþýlýðýný da her yýl artan turist 
sayýsýyla alýyoruz.” diye konuþtu.
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Ülke olarak en önemli sorunlarımızdan 
bir tanesi marka yaratma sorunumuz ve 
yabancı markalara olan hayranlığımız. 

Sadece turizm sektöründe değil, tekstilden, gıdaya, 
madencilikten, endüstriye kadar her sektörde 
önemli bir problem. Çoğu ekonomik indekslere 
göre Avrupa’nın bir iki ülkesi dışında, bir çok ülkesi 
ivme kaybederken, ekonomileri acil durum çağrısı 
verirken, ülkemizin de artık kendi markalarını 
yaratması, bu markaları yurt içi ve yurt dışına 
pazarlayabilir hale gelmesi çok önem taşımaktadır.. 

Otelcilik sektöründe Limak Otelleri Koordinatörü 
Kaan Kavaloğlu’nun artık Türk turizminin yabancı 
markalara ihtiyacı yok şeklindeki açıklamasını 
çok yerinde olduğunu değerlendiriyorum. Sadece 
turizm sektöründe değil, artık her sektörde kendi 
Türk markalarımızı yaratmamız ve bu markaları 
güçlendirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle resort 
otelciliğinde Limak Hotels, IC Hotels, Gloria 
Hotels, Cornelia Hotels, Crystal Hotels, Barut 
Hotels, şehir otelciliğinde, Rixos Hotels, Dedeman, 
Titanic, Anemon Hotels ve adını sayamadığım diğer 
TÜRK markalarını yaratan şirketleri takdir etmek 
ve onları ayakta alkışlamak gerekir. 

Bu şirketlerin yatırımcıları da kolayı seçerek 
yabancı bir zincirin halkası olabilirlerdi. Ancak 
kolayı değil, zor olanı seçtiler ve uzun yıllarını 
vererek Türk markalarını yarattılar. Bir iki 
otel grubumuzun başlattığı gibi, tüm Türk 
markalarımızın yurt dışında, Avrupa’da oteller 
alıp işletecekleri günler de çok uzak değildir. Keşke 
bu başarıyı her sektör ve turizmdeki her işletme 
gerçekleştirebilse…

Tüm sektörlerde bu başarıyı yakalayabilmek 
için önemli kriterlerden bir tanesi de yabancı 
hayranlığını artık bir kenara bırakabilmektir. 
Bizlerin her sektörde Avrupa’dan daha başarılı işler 
yapacağımıza dair özgüvenimiz tam olmalıdır. 

Dünya tarihi ile ilgili biraz araştırma 
yaptığımızda, bizim şuan hayranlık duyduğumuz 
Avrupa medeniyetinin aslında ne kadar kısa bir 
zaman diliminde bir medeniyete sahip olduğunu 
görmekteyiz. 

Aynı şekilde, biz Türk’lerin ise Avrupalılara göre 
ne kadar uzak geçmişe uzanan, medeniyetlerle dolu 
bir tarihe sahip olduğumuzu görmemiz mümkün. 
Avrupa denilen, tarihi 1789 Fransa İhtilali ile 
başlayan ve son yıllarda ciddi ekonomik ve sosyal 
sıkıntılar yaşayan anakaranın, bizim kültürümüz 
ve geçmişimizle karşılaştırıldığında ne kadar sönük 
kaldığı sanırım aşikardır. Ancak bizim kendi 
tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü araştırmamız 
halinde bu gerçeği görebilmemiz ve artık yabancı 
hayranlığına bir son vermemiz gerekmektedir. 

Gerek Avrupa, gerek ABD tarihte bizim kadar 
bu dünyaya hükmedememiştir. Son iki yüzyıla 
bakmak bizi sadece yanıltılır. Ülkelerin gelişimi ve 
dünya üzerindeki hâkimiyeti günümüzde ekonomik 
başarılar, dolayısıyla güçlü TÜRK markaları ile 
mümkün olacaktır. Bu nedenle millet olarak yerli 
markalarımızın yaratılmasına konsantre olmalı, var 
olan markalarımıza geliştirmeliyiz. Kolay olanı değil 
zor olanı tercih etmeliyiz. Bunun içinde özgüveni 
yüksek, bilgiyi arayan ve ona sahip olan bireyler 
olmalı, başarılı Türk markalarını desteklemeli ve sahip 
çıkmalıyız. Başarı ancak bu yolla mümkün olacaktır. 

Bülent Dokuzluoğlu
www.bixkurumsal.com

YABANCI 
HAYRANLIĞINA 
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Kastamonu’muzun güzelliklerini 
ve deðerlerini, cennet vatanýmýzýn 
Baþkenti Ankara’da tanýtmak 

üzere düzenlenen “Baþkent’te Kastamonu 
Günleri’nin resmi açýlýþý Atatürk Kültür 
Merkezi’nde, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardýmcýsý Sayýn Nadir Alparslan, Vali 
Yardýmcýsý Ünal Kýlýçarslan, Belediye 
Baþkaný Tahsin Babaþ, Milletvekili Metin 
Çelik, Ankara Kastamonu Dernekler 
Federasyonu (KASDER-FED) Baþkaný 
Hasan Þen, Kaymakamlar, ilçe Belediye baþkanlarý 
siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve binlerce 
Kastamonulu vatandaþlarýn katýlýmý ile gerçekleþti.

2018 yýlýnda Kastamonu’nun Türk Dünyasý Kültür 
Baþkenti ilan edildiðini hatýrlatan Kastamonu Bele-
diye Baþkaný Tahsin Babaþ, “ Yýl içerisinde 2 mi-
lyon kiþi Kastamonu’yu ziyaret etti. Kastamonu’ya 

ait 812 çeþit yemeðimizi Türk Dünyasýnda tanýtma 
imkaný bulduk. Almanya’da tanýtýmýný yaptýk.
Gastronomideki Kastamonu’yu da öne çýkar-
ma þansý bulduk. Kastamonu denilince ilk akla 
sarýmsak geliyor. Daha sonra tarihi evleri, kültürü, 
doðasý, siyez bulguru, doðasý gibi bu tür özellikleri 
ilk insanýn aklýna geliyor. Bunlar artýk ilimizle 
özdeþleþmiþtir” dedi.

KASDERFED Baþkaný Hasan Þen de bir konuþma yap-
arak tanýtým günlerine katkýsý olanlara teþekkür etti.

Ýlk günden oldukça yoðun katýlýmýn olduðu orga-
nizasyonda Kastamonu’dan gelen esnaflar kendi 
yöresel ürünlerini tanýttý. Peynirinden pastýrmasý-
na, helvasýndan soðanýna kadar çeþitli ürünler 
satýþa sunuldu.

Birçok kez restore edilmesi gündeme gelen 
Tabakhane bölgesinin restorasyonuna iliþkin 
plan deðiþikliðinin onaylanmasýnýn ardýndan 

bölgedeki tarihi evlerin de restore edilerek turizme 
kazandýrýlmasý hedefleniyor

Orta Çað’ýn en önemli seyyahý kabul edilen Ýbn-i Bat-
tuta’nýn seyahatnamesinde Safranbolu’yu anlatýrken 
“Tepe üzerine kurulmuþ küçük bir þehir. Eteklerinde 
hendek var.” þeklinde tarif ettiði dericilikte önemli bir 
üretim alaný olan Tabakhane, restore edilerek turizme 
kazandýrýlmayý bekliyor. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “en iyi 

korunan 20 kent” arasýnda bulunan Karabük’ün Sa-
franbolu ilçesinde, 1800-1900’lü yýllara kadar 84 deri 
üretim atölyesinin bulunduðu Tabakhane bölgesinin 
restore edilmesi birçok kez gündeme geldi. Restorasyon 
çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesine yönelik Safranbolu 
Belediyesi tarafýndan plan deðiþikliðine gidildi. Plan 
deðiþikliði, önce Karabük Kültür Varlýklarýný Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüðüne, ardýndan Ankara Tabiat 
Varlýklarýný Koruma Bölge Komisyonuna gönderildi. 

Plan deðiþikliðinin onaylanmasýnýn ardýndan kam-
ulaþtýrma ve restorasyon projesinin hazýrlanacaðý 
bölgedeki tarihi evlerin de restore edilerek turizme 
kazandýrýlmasý hedefleniyor.

Düzenlenen panele ayrýca Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit 
Aydýn, Kastamonu Üniversitesi Tarih 

ve Arkeoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 
Müdürü ve Tarih bölümü öðretim üyesi Doç. 
Dr. Ercan Çelebi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü ve Tarih bölümü ve öðretim üyesi 
Prof.Dr. Cevdet Yakupoðlu, Tarih bölümü 
öðretim üyesi Doç. Dr. Fahri Maden, Türkçe 
ve Sosyal Bilimler Eðitimi bölümü öðretim 
üyesi Dr. Mustafa Eski, Tarih bölümü öðre-
tim üyesi Dr. Sibel Kavaklý, Tarih bölümü 
öðretim üyesi Dr. Alaattin Dolu katýldý. 
 
Panelistler Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama 
ve Araþtýrma Merkezi Müdürü ve Tarih bölümü öðretim üyesi Doç. 
Dr. Ercan Çelebi, Kastamonu Vilayet Salnameleri, Tarih bölümü 
öðretim üyesi Doç. Dr. Fahri Maden, Kastamonu Þer’iyye Sicilleri, 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eðitimi bölümü öðretim üyesi Dr. Mus-
tafa Eski, Kastamonu Yerel Basýný, Tarih bölümü öðretim üyesi Dr. 
Sibel Kavaklý Kastamonu Tahrir Defteri ve Tarih bölümü öðretim 
üyesi Dr. Allattin Dolu ise Kastamonu Tarihinin Bir Kaynaðý 
Olarak Ahkam Defteri konularýný anlattýlar.

Kastamonu Başkent’te 
15. kez tanıtıldı

14-17 Mart 2019 tarihleri 
arasýnda Ankara Atatürk Kültür 

Merkezinde  15. Baþkentte 
Kastamonu Günleri düzenlendi.

Safranbolu’da hedef 1,5 milyon turist
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu, geçen yýl aðýrladýðý 1 milyon 263 bin turist sayýsýný 
arttýrarak, 2019 yýlýnda 1,5 milyon yerli ve yabancý konuðunu zamanda yolculuða çýkarmayý hedefliyor.

Tarihi Tabakhane bölgesi restore edilmeyi bekliyor 
Orta Çað’ýn en önemli seyyahý kabul edilen Ýbn-i Battuta’nýn Safranbolu’ya geliþinde “hendek” olarak bahsettiði dericilikte 
önemli bir üretim alaný olan Tabakhane bölgesinin restorasyonuyla ilgili Safranbolu Belediyesince plan deðiþikliðine gidildi.

Kastamonu’nun Tarihi Kaynaklarý Paneli Yapýldý
Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi 
Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen, Kastamonu’nun Tarihi Kaynaklarý paneli Vali 
Yaþar Karadeniz’in katýlýmý ile Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde yapýldý.
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Þehir merkezine 17 kilometre uzak-
lýktaki 2 bin rakýmlý Atabarý Kayak 
Merkezi’ndeki þenliðe, yaklaþýk 700 
öðrenci ile öðretim elamanlarý katýldý.
Doðayla iç içe, ladin ve köknar 
aðaçlarýyla çevrili kayak tesislerinde, 

öðrenciler, müzik eþliðinde kar üze-
rinde horon oynayýp halay çekerek 
stres attý.Kar voleybolu, þambrelle 
kayma, kartopu ile balon patlatma, 
halat çekme ve kardan heykel yapma 
gibi etkinliklerin yapýldýðý þenlikte 

isteyenler de kayakla kaydý.
Üniversitede eðitim gören Çad, 
Suriye, Türkmenistan baþta olmak 
üzere yabancý uyruklu öðrenciler de 
etkinliðe katýlarak Artvin’in doðal 
güzelliklerini tanýma fýrsatý buldu.

Osmanlý Dönemi’nde Ali Paþa tarafýndan 
1572 yýlýnda yaptýrýlan camide, Tokat Vakýflar 
Bölge Müdürlüðü’nce 14 ay önce restorasyon 
çalýþmasý baþlatýldý. Ýbadete kapatýlan caminin 
eskiyen kurþun kaplama kubbeleri baþta olmak 
üzere iç ve dýþ cephesi restore edildi. Caminin 
uzun yýllar kirlenen iç ve dýþ cephe duvarlarý 
ise mikro kumlama yöntemiyle temizlendi. 
Restorasyonun ardýndan tarihi þadýrvanýn 
bakýmý yapýldý. Restorasyon çalýþmalarý sýrasýn-
da 5 kat yaðlý boya ile kaplý ahþap mahfilin 
üzerinden 16’ncý yüzyýldan kalma ahþap üstü 
kalem iþlemesi süsler ortaya çýkarýldý. Caminin 
restorasyonu için 3.5  milyon lira harcandý.

Balcý, Kütüphaneler Haftasý dolayýsýyla 
ÝMKB Sosyal Bilimler Lisesinde düzen-
lenen törene katýldý.
Türkiye’de ilk kez ilimizde hayata geçirilen 
bebeklere üyelik kartý uygulamasýnýn bun-
dan böyle tüm il ve ilçelerde devam ede-
ceðini belirten Vali Ozan Balcý, “Bebeklere 
niye ödül verdik merak ettiniz deðil mi? 
‘Tokat’ý kitabýn baþkenti yapacaðýz’ demiþ-
tik. Tokat’ý Türkiye’nin en zengin kita-
plarýnýn olduðu il haline getireceðiz. Yeni 
projemiz tüm çocuklara kütüphaneye kartý 
çýkartmak. 110 bine yakýn öðrencimize de 
kütüphane kartý çýkartacaðýz. Ýnþallah bir 
ay içerisinde bitecek.” dedi.
Daha sonra Balcý, yeni doðan bebeklere 
kütüphane üyelik kartý verdi.

Artvin 6. Geleneksel 
Kar Şenliği

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafýndan 
düzenlenen “6. Geleneksel Kar Þen-

liði”nde renkli görüntüler oluþtu.

Tokat’ta Restore Edilen Ali Paþa 
Camisi Ýbadete Yeniden Açýldý

OSMANLI padiþahlarýndan 2’nci Selim zamanýnda, Ali Paþa tarafýndan yaptýrýlan ve kendi adýný taþýyan 
447 yýllýk cami, 14 aydýr sürdürülen restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla ibadete yeniden açýldý.

Artvin’de Kültürel Farklarýmýz 
Zenginliðimizdir” Etkinliði 

Artvin Çoruh Üniversitesi Kültürlerarasý Etkileþim Toplu-
luðu tarafýndan Kültür Tanýtým Etkinliði düzenlendi.

“Kültürel farklarýmýz zenginliðimizdir” temasýnda 
düzenlenen etkinlikte, Artvin Çoruh Üniversite-
sinde öðrenim gören Azerbaycan, Afganistan, Suri-
ye, Türkmenistan, Çad ve Irak uyruklu öðrenciler 
tarafýndan ulusal kültürlerine has çeþitli motiflere 
ve gösterilere yer verildi.
AÇÜ Nihat Gökyiðit Kongre ve Kültür Merkez-
inde düzenlenen etkinlikte Rektör Prof. Dr. 
Fahrettin Tilki, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 
farklý kültürlere mensup öðrencilere kucak açtýðýný 
ve kültürlerarasý etkileþimin dolayýsýyla kültürel 
ahengin yaþatýlmasýna vesile olduðunu dile getirdi. 
Program sonrasýnda Rektör Prof. Dr. Fahrettin 
Tilki, Belediye Baþkaný Mehmet Kocatepe ve Ýl 
Göç Ýdaresi Müdürü Emre Canpolat’a Kültürler-
arasý Etkileþim Topluluðu öðrencileri tarafýn-
dan, ülkelerinin simgesi haline gelen geleneksel 
kýyafetler giydirildi.

Tokat Valisi Balcý’dan Yeni Doðan 
Bebeklere Kütüphane Üyelik Kartý
Tokat Valisi Ozan Balcý, yeni doðan bebeklere kütüphane üyelik kartý verdi.




