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 “SAMSUN’U TURiZMDE 
DiJiTAL ORTAMA TAŞIDIK!”

MURAT 

TOKTAÞ:

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ da Samsun Valisi 
Osman Kaymak’a ve Samsun Büyükþehir Belediye 

Baþkaný Mustafa Demir’e KATÝD tarafýndan hazýrlanan 
ve bastýrýlan Samsun Turizm Haritasý’ný sundu.3’te

“Amasya’yý Dünyaya 
Entegre edeceðiz!”

KATÝD Baþkaný 
Murat Toktaþ ve 
KATÝD Amasya 

Temsilcisi 
Gülseval 

Özkök Amasya 
Belediye 
Baþkaný 

Mehmet Sarý’yý 
ziyaret etti. 

10’da

“Tokat’ı Turizmde 
Anadolu’nun 

Parlayan Yıldızı 
Yapacağız!”

KATÝD Baþkaný Murat 
Toktaþ,  Tokat ziyareti 

kapsamýnda Tokat Sanayi 
ve Ticaret Odasý Baþkaný Ali 
Çelik ile de görüþtü.13’te

Yunanistan Kosmos 
Vize Başvuru Merkezi 

Trabzon’da Açıldı
 Ýstanbul Yunanistan 

Baþkonsolosluðu’nun 
tek yetkili vize 

baþvuru merkezi 
Kosmos, Ýstanbul’un 
ardýndan Trabzon’da 
da Þube açtý. 7’de

Gaga Gölü turizme 
kazandırılacak 2’de

GÝRTAB Toplantýsý Yapýldý

Giresun Turizm 
Altyapý Hizmet Birliði 
(GÝRTAB) 2019 yýlý 
1. Olaðan Genel 
Kurulu Toplantýsýný 
24 Nisan’da Vali 
Harun Sarýfakýoðullarý 
baþkanlýðýnda 
yaptý.2’de

Rize Valisi Kemal Çeber 
Turizmcilerle Bir Araya Geldi

Rize Valisi Kemal Çeber ile Rize’de turizm sektöründe 
faaliyet gösteren iþletmelerin temsilcileri bir araya 
gelerek, sektördeki geliþmeleri deðerlendirdi. 3’te

Karabük’te 45 Yýllýk 
Kýyafetlerle Geçmiþe 

Yolculuk
Karabük Üniversitesi’nde 
1970’li yýllarýn kýyafetler-
inin yer aldýðý ‘Sandýk-
tan Çýkanlar’ Sezer 
Güleç Sergisinin açýlýþý 
gerçekleþtirildi. 12’de

15-22 Nisan 
Turizm Haftasý 
etkinlikleri 
kapsamýnda 
Kurþunlu 
Han Otel’de 
Yöresel Yemek 
Yarýþmasý 
düzenlendi. 
12’de

Kastamonu Kurþunlu Han 
Otel’de Yöresel Yemek Yarýþmasý

BUDAKÖZÜ VADİSİ 
DOĞA TURİZMİNE 
KAZANDIRILIYOR 

11’de

Gümüþhane ilk uzakdoðulu 
turist kafilesini aðýrladý

Ramada By Wyndham 
Gümüþhane’nin baþarýlý 
yöneticileri Genel Müdür 

Ahmet Kaan Kaya ve 
Satýþ Müdürü Volkan 

Özdoðan Gümüþhane’ye 
ilk Uzakdoðulu Turist Kaf-
ilesini getirdiler. 11’de

“İlk hedefimiz Sinop’a 
Turizm alanı kazandırmak!..”

Sinop Belediye 

Baþkaný Barýþ Ayhan:

Sinop Belediye Baþkaný 
Barýþ Ayhan, Sinop Ýl 
Koordinasyon Kurulu to-
plantýsý sonunda KATÝD 
Baþkaný Murat Toktaþ, Ýl 
Kültür ve Turizm Müdürü 
Hikmet Tosun, KATÝD Sin-
op Temsilcisi Ahmet Ço-
banoðlu ile bir araya geldi, 
Karadeniz Turizm Bülteni 
Genel yayýn Yönetmeni 
Coþkun Özbek’in soru-
larýný cevaplandýrdý. 14’te

Artvin’de “43. Turizm Haftası  
Etkinlikleri” Törenlerle Kutlandı

15’te

Orta ve Uzakdoðu Seyahat 
Acentalarý’na Bolu tanýtýldý

15’te

Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný
North Point Hotels Koordinatörü

Sayfa 3’te

Dubai Fuarı ve Körfez 
Pazarında Son Durum

Dünya Turizm 

Sektörü bu Fuarda

Dünya turizm sektörünü buluþturan ATM (Arabian Travel 
Market)  Dubai Turizm Fuarý 28 Nisan 1 Mayýs Tarihleri 

arasýnda Turizmcilerin bölgelerini tanýtma alaný oldu. 8-9’da

Karadenizli Turizmciler ATM
Dubai Turizm Fuarı’nda



Ordu’da, 11 Þubat’ta, Boz-
tepe’den yamaç paraþütüyle 
tandem (ikili) atlayýþ yaptýk-
tan sonra teleferik tellerine 
takýlýp, düþen Hüseyin 
Ýlhan’ýn ölümünün ardýndan 
Altýnordu Kaymakamlýðý’nca 
sportif ve ticari amaçlý yamaç 
paraþütlerine yasak getirildi. 
Yamaç paraþütçüleri, spor için 
uygun alana getirilen yasaðýn 
kaldýrýlmasýný istedi. Türk 
Hava Kurumu’ndan gelecek 
uzman ekibin hazýrlayacaðý 
raporla yasak kararý, yeniden 
ele alýnacak.
Boztepe’den 11 Þubat’ta 
yamaç paraþütüyle ‘tandem’ 
adý verilen ikili atlayýþ yaptýðý 
sýrada teleferik tellerine 
takýlarak, düþen Hüseyin 

Ýlhan’ýn yaþamýný yitirdiði, 
Eren Þalcý’nýn da yaraland-
ýðý olay sonrasý Altýnordu 
Kaymakamlýðý’nca sportif 
ve ticari amaçlý yamaç 
paraþütlerine yasak getirildi. 
Yamaç paraþütçüleri de spor 
için uygun olan alana getir-
ilen yasaðýn kaldýrýlmasýný 
istiyor.
Ordu Sportif Havacýlýk 
Kulübü Baþkan Yardýmcýsý 
Durmuþ Þahin, üzücü kaza 
nedeniyle kentte yamaç 
paraþütünün yasaklandýðýný, 
ardýndan Türk Hava Kurumu 
yamaç paraþütü pilotlarýnýn 
kente gelerek, inceleme 
yaptýðýný, hazýrlayacaklarý 
rapor doðrultusunda yasakla 
ilgili nihai kararýn verileceði-

ni söyledi. Þahin;” 
Türk Hava Kuru-
mu’ndan gelen yamaç 
paraþütçüleri oldu, 
burada rapor tutacak. 
Bu rapor doðrultusun-
da çýkacak sonuca 
göre hareket edilecek. 
Rapordan olumlu bir 
sonuç bekliyoruz. 
Bir an önce yasaðýn 
kaldýrýlmasýný bekliy-
oruz.”  diye konuþtu.

2 ORDU-GİRESUN

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

Karadeniz Turizm Bülteni
KATÝD 

(Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği)

Aylýk Yayýn Organý 
Para ile Satılmaz
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YÖNETÝM YERÝ
19 Mayýs Mh. Himaye-i Etfal Sok. Kýlýç 

Ýþhaný No: 19 Kat: 2
ÝLKADIM/ SAMSUN

TEL: 0553 023 25 15-0533 955 55 20
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!”

Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Meh-
met Hilmi Güler: “Çalýþmalar tamam-
landýðýnda Gaga Gölü, insanlarýn güzel 
vakit geçirebilecekleri bir turizm merkezi 
haline gelecek.” dedi. 

Gaga Gölü’nün doðal sit alaný olarak 
koruma altýnda olduðunu belirten Ordu 
Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet 
Hilmi Güler,” Çalýþmalar tamam-
landýðýnda Gaga Gölü, insanlarýn güzel 

vakit geçirebilecekleri bir turizm merkezi 
haline gelecek. Ýlçenin önemli turizm 
destinasyonlarýndan biri olan ve ilçeye 
10 kilometre uzaklýkta bulunan, derinliði 
10-15 metre arasýnda deðiþen Gaga Gölü, 
1’inci ve 3’üncü derece doðal sit alaný 
olarak koruma altýnda bulunuyor. 

Ortasýnda küçük bir adacýk bulunan ve 
bu adacýkta kilise kalýntýlarý yer alan 
göl, imar planý çalýþmalarýnýn tamam-
lanmasýyla Ordu’nun önemli rekreasyon 
alanlarýndan biri haline getirilecek. 
Büyükþehir Belediyesi olarak Ordu’nun 
deðerlerine sahip çýkacak, yapacaðýmýz 
çalýþmalarla saklý güzellikleri gün 
yüzüne çýkararak vatandaþlarýn güzel 
zaman geçirebileceði alanlara dönüþtüre-
ceðiz. Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 
146,6 hektar alanda koruma amaçlý 
olarak hazýrlanan imar planý onay için 
Tabiat Varlýklarý Koruma Kuruluna 
sunuldu. Ayný zamanda göl etrafýndaki 
parsellerin 30 dönümünde yürütülen 
kamulaþtýrma çalýþmalarý da tamam-
ladý.” diye konuþtu.

Giresun’da Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 
geleneksel el sanatlarý sergisi açýldý. Can Akengin 
Sanat Galerisindeki sergide sepet örücülüðü ve dastar 
dokuma ile ortaya çýkarýlan çanta, ip, baston, hediye-
lik eþya gibi ürünler görücüye çýktý. Sergide ayrýca zi-
yaretçilere dastar dokuma uygulamalý olarak gösterildi.

Karadeniz’de yer alan iki adadan biri olan ve 40 bin metrekare 
alaný ile Akdeniz Defnesi ve Yalancý Akasya baþta olmak 
üzere 71 tür doðal otsu ve odunsu bitki türü ile karabatak ve 
martýlarýn doðal olarak ürediði doðal ve arkeolojik sit alaný 
Giresun Adasý’nýn Birleþmiþ Milletler (BM) Eðitim, Bilim ve 
Kültür Teþkilatý UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’ne 
alýnmasý için çalýþma baþlatýlmýþtý.

Giresun Valiliði ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, kýyýdan 
1,6 kilometre uzaklýkta yer alan ve hakkýnda birçok efsanelerin 
anlatýldýðý, Amozanlarýn ve birçok kavmin yaþadýðý ada için 
ayrýntýlý rapor hazýrladý. Mitolojide, Kaptan Yason önder-
liðindeki Argonotlar’ýn Herkül ile birlikte altýn postu aramak 
için geldiði, ‘Aretias, Nesos ve Khalkeritis’ isimleriyle de anýlan 
adanýn doðal, kültürel, flora ve canlý türlerinin özelliklerinin 
yer aldýðý hazýrlanan rapor, UNESCO’ya sunuldu. 

ÜST DÜZEY KORUNACAK
Raporda, Doðu Karadeniz’de Antik ve Orta Çað’da yerleþik 
hayata geçilen tek ada olan Giresun Adasý’nýn mitolojideki yeri, 
üzerinde yer alan kültür varlýklarý, flora ve faunasý ile önemli 
bir yaþam alaný olduðuna yer verildi. Ýçerisinde surlar, manas-
týr, þapel, çok sayýda pitos ile 300’ün üzerinde geleneksel yön-
temlerle gömülmüþ Bizans mezarý olduðuna yer verilen adanýn 
kültürel zenginliðine vurgu yapýldý. UNESCO’nun deðer-
lendirme sürecinin ardýndan baþvurunun olumlu sonuçlanmasý 
ile sadece ülke çapýnda deðil tüm dünyanýn tanýdýðý bir alan 
haline gelecek ada, yürütülen koruma faaliyetleri açýsýndan 
en üst düzeyde uluslararasý bir koruma statüsüne kavuþacak. 
Bu durum koruma faaliyetlerinin etkinliðini artýrýrken adanýn 
gelecek nesillere aktarýlmasýna önemli bir katký verecek.

Gaga Gölü turizme 
kazandırılacak
Ordu Büyükþehir Belediyesince Fatsa’nýn turizm mekan-
larýndan Gaga Gölü için koruma amaçlý imar planý hazýrla-
narak onay için Tabiat Varlýklarý Koruma Kuruluna sunuldu. 

Bu ay  baþlayacak kazýlarda Ana 
Tanrýça Kibele heykelinin izleri ile 
yeni tarihi eserler aranacak. Kibele 
heykelinin bulunmasýndan sonra kale, 
yaklaþýk 1 milyon kiþi tarafýndan zi-
yaret edildi. Ordu’nun Altýnordu ilçes-
ine baðlý Bayadý Mahallesi sýnýrlarý 
içerisinde yer alan 6’ncý Mithridates 
dönemine ait 2 bin 300 yýllýk Kurul 
Kalesi’nde, 9 yýl önce kazý çalýþmalarý 
baþlatýldý. Yeterli ödeneklerin saðlana-
mamasý üzerine çalýþmalar istenilen 
boyutta devam edemedi. 
Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn devreye 

girmesiyle saðlanan ödenek ve Ordu 
Büyükþehir Belediyesi’nin destekleri-
yle, Doðu Karadeniz Bölgesi’nin ilk 
bilimsel arkeolojik kazýsý hýz kazandý. 
Gazi Üniversitesi öðretim üyesi Prof. 
Dr. Yücel Þenyurt’un baþkanlýðý’nda 
son 2 yýldýr süren kazý çalýþmalarýnda 
25’i arkeoloik 40 kiþilik ekip görev aldý. 
Kazýlarda, tahtýnda oturan 200 kilo 
aðýrlýðýnda ve 100 santim boyunda, 
2 bin 100 yýllýk ‘Ana Tanrýça Kibele’ 
heykeli ile Bereket Tanrýsý Dionyss, 
Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap 
olan Riton bulundu.

Ordu’da, UNESCO Dünya Mirasý Geçici Listesi’ne aday Kurul Kalesi’nde, 
2 yýldýr süren arkeolojik kazýlarda 2 bin 100 yýllýk ‘Ana Tanrýça Kibele’ 
heykeli bulunmasýnýn ardýndan ara verilen kazýlar yeniden baþlýyor.

Ordu’da, Kurul Kalesi 
Kazýlarý yeniden baþlýyor

GÝRTAB Toplantýsý Yapýldý

Valilik Konferans Salonundaki to-
plantýnýn açýlýþýnda kýsa bir konuþma 
yapan Vali Sarýfakýoðullarý, 
“GÝRTAB’ýn amaçlarýndan birinin 
fuarlara katýlmak, ilin tanýtýmýna 
katkýda bulunmak, turizm bilincinin 
artýrýlmasý,  alt yapýnýn iyileþtirilmesi 
ve birleþtirilmesi konusunda koordi-
nasyon saðlamak. Ýlimizde 2018 yýlý 
içerisinde Giresun lezzetleri adý altýnda 
bir çalýþmamýz oldu. Bunun kültürel 
boyutunu da eklemleyerek 2019 
yýlýnda devam ettirdiðimizde ilimizin 
tanýtýmý konusunda faydalý olacaðý 
kanaatindeyim. Belediyeleri ve sivil 
toplum kuruluþlarýmýzý da sektörel 
bazda daha fazla içine kattýðýmýzda 
bunun yansýmalarý da daha etkin ola-
caktýr. Ayrýca ilimizin tanýtýmýný için 
yurt içinde ve yurt dýþýnda fuarlara 

katýlýyoruz. Bunun da olumlu geri 
dönüþlerini alýyoruz, bu yýlda 

fuarlara katýlmaya devam edeceðiz.

Turizm sektöründeki personellerinin 
eðitimi noktasýnda özel bir baþlýk 
açmalýyýz.  Bizde üzerimize düþeni 
bu anlamda yapacaðýz.  Ayrýca bu yaz 
döneminden önce arkadaþlarýmýz bir 
yayla tespit edecekler ve bu yaylamýz-
da topyekûn bir yayla temizliði yap-
acaðýz. Turizmcilerimize yatýrýmlarý 
için yer gösterme ve destek noktasýn-
da her türlü yardýma hazýrýz” diye 
konuþtu.

Toplantýda, Ýlimiz turizm potan-
siyelini arttýrmak için yapýlan ve 
bu yaz yapýlacak çalýþmalarla ilgi 
bilgilendirmede bulunuldu. Birlik en-
cümeninin seçiminin ardýndan 2018 
yýlý Birlik Faaliyet Raporunun meclise 
sunulmasý, dilek ve temenniler ile 
toplantý sona erdi.

Giresun Turizm Altyapý Hizmet Birliði (GÝRTAB) 2019 
yýlý 1. Olaðan Genel Kurulu Toplantýsýný 24 Nisan’da   

Vali Harun Sarýfakýoðullarý baþkanlýðýnda yaptý. 

Ordu’da Yamaç Paraþütü 
Yasaðýnýn Kaldýrýlmasý Ýsteniyor
Ordu’da, 11 Þubat’ta, Boztepe’den yamaç paraþütüyle 
tandem (ikili) atlayýþ yaptýktan sonra teleferik tellerine 
takýlýp, düþen Hüseyin Ýlhan’ýn ölümünün ardýndan yasa-
klanan yamaç paraþütüne yasaðýn kaldýrýlmasý isteniyor.

Giresun’da geleneksel 
el sanatlarý sergisi

Giresun Adasý Ýçin Unesco 
Sürecinde Sona Gelindi
GÝRESUN Adasý’nýn Dünya Miras Geçici Liste-
si’ne alýnmasý için UNESCO’ya rapor sunuldu.
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Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný - North Point 
Hotels Koordinatörü

SAMSUN-RİZE

Dubai fuarını ve öncesinde 
Trabzonlu turizmcile-
rin yaptığı Road show 

çalışmalarını yakından takip ettim.

Özellikle birkaç konu dikkat 
çekiciydi. Bunların başında kazanç 
anlamında orta ve doğu Karadeniz 
bölgesinin umut bağladığı körfez 
pazarına sektörden katılımın az 
olmazı. Körfez pazarı olmadığında 
özellikle doğu Karadeniz’de sektörün 
yaşayacağı krizi hayal dahi etmek 
istemiyorum. Pazara olan ilgisizlik 
bize ileride sıkıntıya yol açacaktır. Bu 
pazarı boş bırakamayız.

Bir diğer konu ise İstanbul, Antalya 
ve Ege bölgesinin son yıllarda bu 
pazara yönelmesi ve ciddi çalışma-
lar yapması rekabeti arttırıyor. Bu 
senede İstanbul, Antalya ve Ege 
bölgesi profesyonelce hazırlanmışlar 
ve çok güzel bir pazar çalışması 
gerçekleştirdiler. Yurt dışından ise 
balkanlar her sene olduğu gibi Karad-
eniz’e alternatif olarak yerini aldı. 

Dikkat çeken başka husus ise Um-
man pazarı oldu. Umman’dan böl-
geye ciddi bir ilgi olması son derece 
sevindirici. Görünen o ki bu senenin 
yıldızı Umman olacak. 

Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Katar 
uçakları dolu gibi bu pazarlarda so-
run görünmüyor. Suudi Arabistan’da 
ise sadece bölge değil ülke genelinde 
ciddi bir düşüş var. Şuan görünen 
geçen seneye göre %30 gerideyiz. 
Bunun nedeni ise iki ülke arasındaki 
siyasi durum.

Destinasyon  
  Pazarlanmasına Dönülecek

Trabzon’un hızlı bir şekilde 
tüketilmesi İstanbul, Antalya ve Ege 
bölgesinin pazara farklı alternatifler 
sunması rekabeti ciddi bir şekilde 
arttırdı. Bu durum sadece bölge 
turizmcilerini değil THY larının 
pazarını da etkileyecektir. 

Hem THY yöneticileri olsun hem 
de sektör temsilcileri olsun ortak 
fikir Samsun gelişli Trabzon geri 
dönüşlü bir destinasyon paketi hazır-
lanması yönünde. Geç kalınmış olsa 
da artık doğruya yönelmek umut 
verici. 

Yıllardır söylüyoruz şehir bazında 
ilerleyemeyiz bu şekilde sürdürülebil-
ir olmalıyız. Diğer alternatif pazarlar-
la rekabet edebilmemiz için bölge 
pazarlaması yapıp ona göre paketler 
hazırlamalıyız.

Bu sene ciddi bir sorun görün-
müyor. Pazarı boş bırakmadığımız, 
otel yatırımlarını kontrol altına alıp,  
destinasyon pazarlamasını başara-
bildiğimiz sürece orta vadede sorun 
yaşayacağımızı sanmıyorum.

Dubai Fuarı ve 
Körfez Pazarında 
Son Durum

Samsun Valisi Osman Kaymak 
ve Samsun Büyükþehir Belediye 
Baþkaný’ný KATÝD üyeleri ve turizm-
cilerle ziyaret eden Murat Toktaþ, 
Vali Osman Kaymak ve Mustafa 
Demir’e çalýþmalarý hakkýnda bilgi 
verdi, KATÝD tarafýndan digital 
ortamda da ulaþýlabilen harita ve 
Karadeniz Turizm Bülteni hakkýnda 
da açýklamalar yaptý.

Toktaþ, “ KATÝD olarak kendi 
kaynaklarýmýzla Samsun’un Turizm 
Haritasýný hazýrladýk. Bu haritalar-
dan periyodik aralýklarla on binlerce 
bastýrarak , Türkiye genelinde 
tüm otel, acenta ve kuruluþlarla, 
misafirlerin bulunabileceði alanlara 
daðýtýyoruz.

Haritamýza sanal ortamda da 
ulaþýlabilmesi için haritanýn yer-
aldýðý ve harita üzerindeki kareko-
dlarý cep telefonuna okutulduðunda hem haritaya, 
hem de destinasyonlarla ilgili görsel ve bilgilere 
ulaþýlabilecek www.samsunharitasi.com adlý bir web 
sitesini hizmete açtýk.”dedi.

Vali Osman Kaymak ve Baþkan Mustafa Demir,har-
itanýn ve bültenin önemli ve iyi bir çalýþma 
olduðunu, yapýlacak olan bütün alýþma ve projelere 
gereken destekleri vereceklerini belirtrek Murat 
Toktaþ’a teþekkür etti.

Merkeze baðlý Küçükçayýr (Andon) köyünde 
düzenlenen yarýþmada, bir haftalýk elemeler 
sonucu finale kalan 3 yarýþmacý mücadele etti.

Finalde Þemsettin Manevracý birinci olurken, 
dereceye girenlere çeþitli hediyeler de verildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptýðý 
açýklamada, muhlamanýn Rize’nin en önemli 
deðerlerinden biri olduðunu belirterek, “Þe-
hirleri yaþatan, var eden oralarýn simgeleridir. 
Muhlama önemli simgelerimizden. Andon 
köyü bunlarýn en özelleri arasýnda geliyor.” 
dedi.

Yarýþma birincisi Þemsettin Manevracý ise 35 yýldýr bu 
iþi yaptýðýný belirterek, “Muhlama Andon’da doðmuþ, 
Karadeniz’e yayýlmýþtýr. Bunu yaþatmaya çalýþýyoruz.” 
ifadesini kullandý.
Yarýþmada katýlýmcýlara 400 tava muhlamanýn yaný 
sýra çeþitli ikramlar yapýlýrken, özellikle muhlama 
yoðun ilgi gördü.

Yarýþmaya, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kara-
man, Ýl Jandarma Komutaný Kýdemli Albay Hakan 
Dedebaðý, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 
Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ýsmail Hocaoðlu, Ýl 
Genel Meclis Baþkaný Ýbrahim Türüt, Belediye Baþkan 
Yardýmcýsý Kemal Genç ve çok sayýda davetli katýldý.

Rize Valisi Kemal Çeber baþkanlýðýnda yapýlan 
toplantýya Vali Yardýmcýsý Abdullah Þen, Rize 
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Muhittin Aydýn 
Bilsel, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ýsmail Ho-
caoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 
Ýl Jandarma Komutaný Albay Hakan Dedebaðý, 
Rize’de faaliyet gösteren turizm iþletmeleri, 
oteller ve derneklerinin temsilcileri katýldý.

RÝZEM Kültür ve Turizm Derneðinin ev sahip-
liðinde gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþýnda Rize 
Vali Kemal Çeber yaptýðý konuþmada; Rize’nin 
turizm konusunda ciddi kaynaklara ve potansiye-
le sahip olduðuna vurgu yaptý.

Son yýllarda Rize’yi ziyaret eden yerli ve yabancý 
turist sayýsýnda artýþ olduðunu belirten Vali 
Çeber, “Rize, turizm konusunda eþsiz doða güzel-
liklerin yaný sýra tarihi esere ve birçok alternatif 
turizm seçeneklerine sahip. Sahip olduðumuz bu 
deðerler sayesinde de her yýl Rize’yi ziyaret eden 
yerli ve yabancý turist sayýsýnda artýþlar gözlen-
mektedir” dedi.

Her sektörde olduðu gibi, turizm sektöründe de 
zaman içerisinde ciddi deðiþmeler ve geliþmeler 
olduðunu belirten Vali Çeber, “Biz bugün burada 
gerçekleþtirdiðimiz bu toplantý ile sektördeki bu 
geliþmeleri deðerlendirip, ilimize gelen turiste 
güzel bir ürün sunabiliyor muyuz? Gerekli altyapý 

ve üstyapý, alýþveriþ imkanlarýný ve kaliteli bir 
servis sunabiliyor muyuz? Tüm bu ve benzeri 
sorularý, sektör temsilcilerimiz ile deðerlendi-
rip, Rize’yi turizm sektöründe hak ettiði yere 
taþýmanýn gayreti içerisinde olacaðýz” dedi ve 
bunun için þehrin bütün dinamikleriyle birlikte 
omuz omuza verip yeni yeni projelerin hayata 
geçirilmesi ve Rize’nin her platformda tanýtýmýna 
önem verilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

Rize Valisi Kemal Çeber’in yapmýþ olduðu açýlýþ 
konuþmasýnýn ardýndan, toplantýya katýlan 
turizm sektörü temsilcileri söz alarak “Rize ve 
Turizm” konusunda görüþ ve önerilerini dile 
getirdiler.

KATÝD’den Samsun Turizm Haritasý

 “SAMSUN’U TURiZMDE 
DiJiTAL ORTAMA TAŞIDIK!”

MURAT 
TOKTAÞ:

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ da Samsun Valisi Osman Kaymak’a ve Samsun Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Mustafa Demir’e KATÝD tarafýndan hazýrlanan ve bastýrýlan Samsun Turizm Haritasý’ný sundu.

Rize’de Muhlama Yarýþmasý
Rize’de, “Turizm Haftasý” kapsamýnda  
“1’inci Muhlama Yarýþmasý” düzenlendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Turizmcilerle Bir Araya Geldi
Rize’de Turizm Haftasý kapsamýnda düzenlenen “Rize ve Turizm” konulu toplantýda; Rize Valisi Kemal Çeber ile Rize’de 

turizm sektöründe faaliyet gösteren iþletmelerin temsilcileri bir araya gelerek, sektördeki geliþmeleri deðerlendirdi.



“Saðlýk turizminde hedefimiz her yýl yüzde 50 
daha fazla turist çekmek”
Samsun Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Öðr. Üyesi Muham-
met Ali Oruç, Samsun Eðitim ve Araþtýrma Hasta-
nesi ile Samsun Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi’nin 
saðlýk turizmi yetki sertifikasýnýn bulunduðunu 
ifade ederek, saðlýk turizmi hedefleri hakkýnda 
önemli açýklamalarda bulundu. 
 
Saðlýk turizmi sayesinde ülke ekonomisine katký 
saðlamayý amaçladýklarýný vurgulayan Dr. Öðr. 
Üyesi Muhammet Ali Oruç, 
“Saðlýk turizmi arasýnda Türki-
ye, dünyanýn en önemli ülkeleri 
arasýnda yer alýyor. Hem Saðlýk 
Bakanlýðý’nýn 2023 vizyonu hem 
de ülkemizin 2023 vizyonunda 
Türkiye, saðlýk turizminde 20 
milyar dolarlýk ve 2 milyon 
saðlýk turisti hastasý üzerinden 
bir çalýþma yapýyor. Ülkemizin 
vizyonu ve þehrimizin de saðlýk 
kenti olmasýndan dolayý bizler 
de Samsun’la ilgili çalýþma 
yapmaktayýz. Bu çalýþmalar 
kapsamýnda 2 kamu hastanemiz 
saðlýk turizmine yetki belge-

si almýþ oldular. 2016 
yýlýnda bin civarýnda 
saðlýk turisti hastaneler-
imizde tedavi gördü. 2017 
yýlýnda bu sayý bin 900’e 
çýktý. 2018 yýlýnda ise bu 
sayýyý 3 bin 700 civarýna 
kadar çýkardýk. Bu da 
bizim için saðlýk turizmi 
açýsýndan görülebilir bir 
artýþ olduðunu gösteriyor. 
Samsun alt yapýsýyla, 
hastane kapasiteleriyle 
ve bazý branþlardaki 
deðerleriyle gerçekten ön 
plana çýkýyor. Bu saðlýk 
turisti sayýsýný her yýl en 
az yüzde 50 arttýrarak, 
Samsun’a saðlýk turistler-
inin gelmesini ve onlarýn 

tedavisini yapmayý istiyoruz” dedi. 

Baþhekim Ovalý: “Hedefimiz, saðlýk turizminin 
en az 3’te 1’ine hizmet vermek” 
Saðlýk turizmine büyük bir önem verdiklerini ifade 
eden Samsun Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi Baþhek-
imi Uzm. Dr. Ali Çaðhan Ovalý ise, “19 Mart’ta 
Saðlýk Turizmi Yetki Belgesi’ni hastanemize kazan-
dýrmýþ olduk. Samsun’da yetki belgesi alan ikinci 
kamu hastaneyiz. Türkiye’de de bu sertifikayý alan 

dördüncü hastaneyiz. Karaden-
iz’de ise ilk ve tek olma özelliðini 
taþýyoruz. Özellikle yurt dýþýndan 
gelen misafirlerimizin tedavilerini 
özel klinikte gerçekleþtireceðiz. 
2018 yýlýnda þehrimize 3 bin 
700 saðlýk turisti geldi. 2019’da 
bu sayýnýn yüzde 50 artmasý 
hedefleniyor. Ýnþallah saðlýk tur-
isti sayýsýnda 5 binli rakamlarýn 
üzerine çýktýðýmýzda diþ hastanesi 
olarak bu 5 binin içerisinden en 
azýndan 3’te 1’ini almayý hede-
fliyoruz. Gelen misafirlerimize 
de en iyi þekilde hizmet etmeyi 
hedefliyoruz” þeklinde konuþtu.

VALÝ OSMAN KAYMAK: “SAMSUN’UN 
TANITIMI ÝÇÝN ORTAK HAREKET 
EDÝLMELÝ”
Samsun Valisi Osman Kaymak ziyaretten duy-
duðu memnuniyeti belirterek, Samsun’un Tur-
izminin geliþmesi içi,n iþbirliði ve ortak çalýþma 
ile tanýtýmýn þart olduðunu söyledi. Vali kaymak, 
“ Dýþarýdan gelen i,nsanlarýn çoðu Samsun’u 
Samsunlulardan çok daha iyi tanýyor. Samsun 
merkezi bir yer ve Samsunlularýn bu potansiyeli 
çok iyi deðerlendirmesi lazým. Turizmin geliþme-
si için kamu, sektör, siyaset ve yerel yönetimler-
in toplu olarak hareket etmesi gerekiyor.

Samsun, turizm potansiyelini üst düzeye 
çýkartmalý, gereken her yere sesimizi duyur-
malýyýz. Ben en kýsa sürede Samsun’da Turizmin 
geliþmesi ve saðlýklý bir tanýtým için sektör 
yetkilileri, belediyeler ve ilgili kamu kuruluþlarý 
ve kuruluþlarýn bir araya geldiði toplantý düzenle-
meyi planlýyorum .” dedi.

MURAT TOKTAÞ: “SAMSUN’U TURÝZMDE 
DÝJÝTAL ORTAMA TAÞIDIK!”
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ da Samsun Valisi 
Osman Kaymak’a KATÝD tarafýndan hazýrlanan 
ve bastýrýlan Samsun Turizm Haritasý’ný sundu. 
Toktaþ, “ KATÝD olarak kendi kaynaklarýmýzla 
Samsun’un Turizm Haritasýný hazýrladýk.

Ayrýca KATÝD olarak Karadeniz Turizm Bülteni 

adlý aylýk gazetemiz 6. sayýsýna ulaþtý. Gazetem-
izde KATÝD temsilcilerinin bulunduðu Karaden-
iz Bölgesi’nin 15 ilinin haberlerini yayýnlýyoruz.
samsun Turizminin geliþmesi için ortak hareket 
fikrini destekliyoruz. her türlü katkýyý vermeye 
hazýrýz.” diye konuþtu.

KÜLTÜR TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ’NDEN 
“ROTA SAMSUN VE ADIM ADIM 
SAMSUN KÝTAPÇIÐI
Samsun Ýl Turizm ve Kültür Müdürü Adnan 
Ýpekdal da Samsun’un tanýtýmý için Müdürlükçe 
bastýrýlan ve Samsun’da ziyaretçilerin uðrayabi-
leceði iþletmelere ve vatandaþlara daðýtýlmaya 
baþlanan “Rota Samsun” ve “Adým Adým SAM-
SUN” kitapçýklarýný takdim etti. Ýpekdal, Sam-
sun’da Turizmin geliþmesi ve tanýtýmýn en üst 
seviyeye çýkarýlabilmesi için sektör bileþenleri, 
ilgililer ve yetkililerle ortak çalýþmalara devam 
edeceklerini de sözlerine ekledi.

15-22 Nisan Turizm Haftasý kapsamýnda gerçekleþtir-
ilen tören, Atatürk Anýtý’na Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürlüðü, Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði, 
Karadeniz Turistik Ýþletmecileri Derneði ve Samsun 
Turizmciler Derneðince çelenk sunulmasý ile baþladý.

Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýn-
dan bir konuþma yapan Samsun  Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürü Adnan Ýpekdal, turizmin ülkenin zengin-
leþmesi, tanýtýlmasý, devletin güçlenmesi, insanlarýn 
refah içerisinde mutlu bir þekilde yaþayabilmesi için 
çok büyük bir öneme sahip olduðunu söyledi. 

Ýpekdal, “Türkiye, çok zengin bir tarihi mirasa sahip, 
doða güzellikleriyle bir cenneti andýran ve ayný za-
manda turizm zenginlikleri bakýmýndan da dünyanýn 
önemli ülkelerinden biridir. Bu alanda her geçen gün 
daha büyük adýmlar atýlmakta. Turizm potansiyelim-
iz sürekli artmaktadýr. 2018 yýlýnda tüm zorluklara 
raðmen Türkiye 46 milyonu aþan bir turist kabulüyle 
kendi rekorunu kýrarak olaðanüstü bir baþarý kazan-
mýþtýr. 2017 yýlýna göre Türkiye genelinde turist artýþý 
yüzde 21 buçuk oranýnda yükselmiþtir” dedi.

Ýpekdal’ýn konuþmasýnýn ardýndan Samsun Büyükþe-
hir Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi tarafýndan göster-
iler gerçekleþtirildi. Gösterinin ardýndan yürüyüþ 
korteji oluþturuldu, yürüyüþ güzergahý boyunca törene 
katýlanlar cadde üzerinde bulunan esnafa, Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürlüðü’nce hazýrlanan “Rota Samsun” 
kitapçýðýný verdi.

Tören, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nde hazýrla-
nan fotoðraf sergisi ve ardýndan düzenlenen ile  sona 
erdi. kokteylde Devlet Klasik Türk Müziði sanatçýlarý 
bir de müzik dinletisi sundu.
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Samsun’da Turizm 
Haftası Kutlandı
Samsun Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce Turizm Haftasý etkinlikleri 

kapsamýnda Atatürk Anýtý’na çelenk sunma töreni ve yürüyüþ gerçekleþtirildi.

Turizmcilerden Samsun Valisi’ne  Ziyaret

Turizm Haftasý nedeni-
yle Samsun Ýl Turizm 
Müdürü Adnan Ýpek-
dal, KATÝD Baþkaný 
Murat Toktaþ, TÜRSAB 
BTK Baþkan Yardýmcýsý 
Murat Küçük ve Tur-
izm iþletmecileri Sam-
sun Valisi Osman Kay-
mak ‘ý ziyaret etti.

Samsun’da hedef saðlýk 
turisti sayýsıný % 50 artýrmak!
Karadeniz’in tek saðlýk turizmi yetki sertifikalý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi’ni bünyesinde 
bulunduran Samsun’da Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Öðr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 2018 yýlýnda 
tedavi olan 3 bin 700 saðlýk turisti sayýsýný yüzde 50 daha arttýrmayý hedeflediklerini söyledi. 



Samsun’un 19 Mayýs, Bafra ve Alaçam 
ilçeleri sýnýrlarýnda bulunan, Kýzýlýr-
mak’ýn denize döküldüðü bölgeyi de içine 
alan 56 bin hektar alana sahip Kýzýlýr-
mak Deltasý Kuþ Cenneti, Türkiye’nin 
önemli biyolojik zenginlik alanlarýnýn 
biri olarak dikkati çekiyor.

UNESCO Dünya Mirasý Geçici Liste-
si’ne 2016 yýlýnda alýnan Kýzýlýrmak 
Deltasý Kuþ Cenneti, 356 kuþ, 554 bitki, 
35 balýk, 42 memeli, 260 omurgasýz, 
13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaþam 
alaný oluþturuyor.

Bölgenin bir baþka önemli zenginliði 
olan ve Helenistik döneminden kaldýðý 

düþünülen Asarkale, Kýzýlýrmak Vadisi 
içinde, Altýnkaya Barajý yakýnýnda bu-
lunuyor. Burada yer alan ve ana kayaya 
oyularak yapýlmýþ 3 mezarýn da ayný 
döneme ait olduðu sanýlýyor. Paflagonya 
bölgesi içerisinde bulunan ve savun-
ma amacýyla yapýldýðý tahmin edilen 
Asarkale, bölgenin önemli tarihi deðerleri 
arasýnda yer alýyor.

Devlet Su Ýþleri tarafýndan 1991 yýlýnda 
Kýzýlýrmak üzerine Derbent Barajý’nýn 
kurulmasýyla Bafra ilçesi Boðazkaya 
Mahallesi’ndeki 200 civarýndaki yapý 
da sular altýnda kalmýþtý. Eski yerleþim 
alanýndan su üstünde kalan tek yapý ise 
caminin yýkýlmayan minaresi.

Safari turu, olta balýkçýlýðýnýn yapýldýðý 
bölgede “batýk minare” olarak ad-
landýrýlan minareye su altý dalýþ imkaný 
da sunuluyor.
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Dernek baþkaný Hülya Kavas, Kolay 
Mahallesi’nde Elektrik Üretim Anonim 
Þirketi lokalinde düzenlenen toplantý-
da, Kolay yöresinin ekonomik olarak 
kalkýnmaya ihtiyacý bulunan bakir bir 
yöre olduðunu söyledi.

Gençlerin köyde tarým dýþýnda iþ kapýsý 
bulamadýðýna iþaret eden Kavas, “Ba-
fra’da ya da büyük þehirlerde iþ aramak 
zorunda kalýyorlar. Derneðimizin iþ ve 
istihdam, kalkýnma konusunda ilimize, 
ülkemize örnek olmak istiyoruz.” dedi.

Kolay Mahallesi’ni yaþlý turizmi 

konusunda sözü edilebilir bir bölge 
haline getirmek istediklerini dile 
getiren Kavas, þunlarý kaydetti: “Çünkü 
bölgemizin iklimi ýlýman olup ne çok 
soðuk ne de çok sýcaktýr. Yaþlýlar için 
ideal bir iklime sahiptir. Bölgemiz 
henüz bozulmamýþ ve çevre kirliliði ol-
mayan ender narin bölgelerdendir. Her 
türlü saðlýk hizmeti için gerekli koþullar 
burada bulunuyor. Çok yakýnýmýzda 
termal tesisler, organik tarým, gezi 
alanlarý, hobi bahçeleri, güzel göl 
manzaralarý, ideal dinlenme ortamý var. 
Turizmin gerektirdiði her türlü altyapý 
bölgemizde bulunuyor. Bölgenin iþ 

ve istihdam olarak turizm sektörüyle 
kalkýndýrýlmasý için çalýþmalarýmýzý 
sürdürmekteyiz. “

Kavas, yaþlýlarýn dinlenme, eðlenme, 
organik ve saðlýklý beslenme, rehabil-
itasyon ve yaþam alanlarý için bölgede 
var olan altyapýyý deðerlendirmek için 
iþ adamlarýnýn yatýrým yapmasýný saðla-
maya çalýþacaklarýný ifade etti.

Toplantýya derneðin kurucu baþkaný 
Emin Dinçað, yönetim kurulu üyeleri 
Ayþegül Anda, Elem Ay, Sevda Kurum, 
Nihat Alpaslan ve üyeler katýldý.

Samsun’un İlkadım İlçesi’nde bulunan Ba-
ruthane Ortaokulu “Kültürlerarası Köprü” proje-
si kapsamında Romanya’nın Focşani kentinden 
7 öğrenci ile ebeveylerini, kendi öğrencilerinin 
evlerinde ağırlayarak, Türk kültürünü tanıtma 
amacıyla hazırladığı program dahilinde,  Ata-
kum Belediyesi’nin Seyir Tesisi’ni ve Osmanlı 
Hamamları’nı ziyaret ettiler.

HAMAMLAR TÜRK KÜLTÜRÜNÜN 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI
Romen kafileye rehberlik yapan Baruthane Or-
taokulu İngilizce Öğretmeni Sedat Arpacı, ilk 
kez 2018 yılında proje kapsamında 80 öğrenci-
nin katılımıyla gerçekleşen yaz kampında bir 
araya geldiklerini belirtirken, Romen kafileyi 

14-21 Nisan arası Samsun’da ağırladıklarını, 
hazırlanan program dahilinde Samsun’un 
müzelerini, Atakum Sahili’ni, Vezirköprü’de 
bulunan Şahinkaya Kanyon’unu gezdirdiklerini 
dile getirdi. 

Atakum Belediyesi’nin Osmanlı Hamamları 
tesisini ziyaret ederek Türk Kültürü’nde büyük 
bir yer alan hamam kültürünü Romen kafileye 
tanıttıklarına vurgu yapan Arpacı, “ Hamamlar 
Türk Kültürü’nde önemli yeri olan bir simgem-
iz. Romen kafileyi Osmanlı Hamamları’na 
getirerek Türk Kültürü’nün bir simgesini 
Romen misafirlerimize tanıtma imkanımız 
oldu. Misafirlerimiz de Osmanlı Hamamları’nı 
oldukça sevdiklerini dile getirdi.” İfadelerinde 
bulundu.

Doğanın canlanmasının habercisi olan 
ve dileklerin yerine geldiğine inanılan 
“Hıdırellez” ateşi 4-5 Mayıs’ta Sakarlı 
Merası’nda 23. kez yine yanacak.

PROGRAM BELLİ OLDU
Terme’de önemli bir turizm desti-
nasyonu haline gelen Terme Sakarlı 
Hıdırellez Şenlikleri kutlama programı 
belli oldu. Programa göre kutlamalara, 
4 Mayıs Cumartesi günü geleneksel 
at yarışlarıyla başlanacak. Aynı günün 
akşamı Karadeniz müziğinin sevilen 
sesi Recebim konseri ile devam edi-
lecek ve 5 Mayıs Pazar günü ise yağlı 

güreşler yapılacak.

TERME’YE BEKLİYORUZ 
Tüm Türkiye’yi baharı Terme’de 
karşılamaya davet eden Belediye 
Başkanı Ali Kılıç, “ Baharın gelişini mü-
jdeleyen Hıdırellez Şenlikleri’ne 23.kez 
ev sahipliği yapmanın onurunu ve 
gururunu yaşıyoruz. Yurt içi ve dışın-
dan her yıl on binlerce kişinin katıldığı 
şenliklerimizde baharı karşılayacağız. 
Bahar heyecan getirir, mutluluk getirir. 
Bu mutluluğu, tüm halkımızla paylaş-
mak için herkesi 4-5 Mayıs tarihlerinde 
ilçemize bekliyoruz” dedi.

Karavanlý Turistler Kanyon’da
Samsun’un ve Karadeniz Bölgesi’nin en gözde turizm merkezi 

olan Vezirköprü Kanyonu turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kanyona geçtiðimiz 
günlerde Ýtalya’dan 
17 Karavan ile Ýtalyan 
Turistler geldi. Ýtalyan 
Turistler Kanyon’da 
tekne gezisi uyaptýlar 
incelemelerde bulun-
dular. kanyona hayran 
kalan ve Dünya 
Turu’na karavan-
larý ile çýkan kafile, 
kendilerini gezdiren 
tekne iþletmecisi Veli 
Parlak’a teþekkür etti.

Yaşlı Turizmi ve Yaşlı Köyü 
Projesi”nin Tanıtımı Yapıldı
Samsun’un Bafra ilçesinde Mavi Yaþam Derneði, “Yaþlý Turizmi ve Yaþlý Köyü Projesi”nin tanýtýmýný gerçekleþtirdi.

Atakum’da Kültürlerarası Köprü projesi
Samsun’un Baruthane Ortaokulu Kültürlerarası Köprü projesi kapsamında Ro-
manya’nın Focşani kentinde bulunan Unirea Face Puterea Okulu’nda öğrenim 
gören 7 öğrenci ile 7 ebeveynini Samsun’da ağırlayarak, Türk kültürünü tanıttı.

Terme Hıdrellez 
Şenlikleri’ne hazırlanıyor
Soğuk kış 
aylarının 
sona erdiği, 
baharın 
karşılandığı 
Hıdrellez Şen-
likleri, her yıl 
olduğu gibi 
bu yıl da on-
binlerce kişiyi 
Terme’de 
buluşturmaya 
hazırlanıyor.

Kuþ Cenneti” ve “Batýk Minare” Ziyaretçilerini Bekliyor
Kýzýlýrmak Deltasý, Asarkale ve “batýk minare”, Samsun’un ilgi gören tarihi ve doðal güzellikleri arasýnda yer alýyor.



TrabzonGünleri Açýlýþ törenine Ulaþtýrma 
ve Altyapý Bakaný Mehmet Cahit Turhan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa Varank, 
Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, 
Milli Güvenlik Genel Sekreteri Seyfullah 
Hacýmüftüoðlu, Kamu Baþdenetçisi Þeref 
Malkoç, TBMM Grup Baþkan Vekili Mehmet 
Muþ, Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu, eþi 
Þenay Ustaoðlu, Ankara Valisi Vasip Þahin, 
Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, 
Bahar Ayvazoðlu, Salih Cora, Ahmet Kaya, 
Hüseyin Örs, Trabzon Büyükþehir Beledi-

ye Baþkaný Murat Zorluoðlu, bazý 
illerin milletvekilleri, Trabzonspor 
Baþkaný Ahmet Aðaoðlu, il pro-
tokolü ile çeþitli illerden gelen vatan-
daþlar katýldý.

Törende konuþan Hazine ve Maliye 
Bakaný Berat Albayrak, “Trabzon, 
kültürünü yansýtan deðerleriyle 
bugün Ankara’da çok güzel bir 
organizasyona imza atmýþtýr. Bu 
organizasyon Trabzon’un sýcaklýðýný, 
tüm deðerlerini ülkemize tanýtmaya 

vesile olacaktýr.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakaný Mustafa Varank 
ise konuþmasýnda, “ Ankara’da Trabzon’un 
kültürünü yaþatan hemþehrilerimize teþekkür edi-
yorum. Bilinmelidir ki Trabzon her zaman ilklere 
imza atan bir þehirdir” ifadelerine yer verdi.

Ulaþtýrma ve Altyapý Bakaný Mehmet Cahit Tur-
han, “Ýlimizin zengin kültürünü 14 yýl boyunca 
Ankara’da en güzel þekilde sergileyen hemþeh-
rilerimize, organizasyonda emeði geçen herkese 
teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.

Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu ise þunlarý söyledi; 
“Binlerce yýllýk köklü tarihi, sayýsýz kültürel 
zenginliði, tarifsiz tabiat güzellikleri, doyumsuz 
doða manzaralarý, eþsiz lezzetleri, sporun, sanatýn 
ve müziðin þehri, Karadeniz’in göz bebeði Trab-
zon’umuzu baþkentimiz Ankara’da tüm kültürel 
deðerleriyle tanýtýyor olmaktan büyük bir mutlu-
luk ve onur duymaktayýz.” 

Konuþmalarýn ardýndan Trabzon Valisi Ýsmail 
Ustaoðlu, bakanlarýmýz ve beraberindekilerle bir-
likte Trabzon’un öne çýkan deðerlerinin ve yöresel 
ürünlerinin sergilendiði stantlarý gezdi.
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Makamda gerçekleþtirilen ziyarette, Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ali Ayvazoðlu, hafta boyunca yapacaklarý etkin-
likleri hakkýnda Vali Ustaoðlu’na bilgi verdi.
 
Vali Ustaoðlu, Ülkelerin ve þehirlerin ekonomisine 
yaptýðý katkýyla birlikte, farklý kültürlerin birbirine aþina 
olmasýna ve kaynaþmasýna da vesile olan turizmin, 
Trabzon’un kalkýnma hamlesindeki birinci önceliklerin-
den olduðunu söyleyerek, “ Trabzon þehir hayatýnýn 
stresinden uzaklaþarak rahat bir nefes almak isteyenler 
için eþsiz bir liman olma özelliðine sahiptir. Denizi, 
serin yaylalarý, gölleri, sayýsýz cami, manastýr, kon-
ak, hamam, kaleleri, yöresel lezzetleri, birçok coðrafi 
iþaretli ürünleriyle þehrimiz son yýllarda turizm alanýnda 
önemli fýrsatlar yakalamýþ ve bu fýrsatlarý deðerlendirme 
noktasýnda büyük atýlýmlar yapmýþtýr” dedi.
 
Turizm sektörünün geliþmesine katký saðlayan herkese 
teþekkür eden Vali Ustaoðlu, turizm sektöründe hizmet 
veren kurum ve kuruluþlar ile sektör çalýþanlarýnýn 
haftasýný kutladý.

Ankara’da “Trabzon Günleri” düzenlendi
Trabzon Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Koordinasyonunda 18-21 Nisan 
tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde Trabzon Günleridüzenlendi.

‘Mor Yayla’ya ziyaretçi akýný
Trabzon’un Tonya Ýlçesi’nde 1300 metre yükseklikte bulunan Kadýral-
ak Yaylasý her yýl Nisan ayýnda açan Mor Çiçekleri ile ilgi odaðý oluyor.

Trabzon’un Tonya ilçesinde, her yýl nisan 
ayýnda açan, ‘Uluslararasý Bern Sözleþme-
si’ gereði korunan, ince, uzun yapraklý 
‘mavi yýldýz’ çiçeðinin yetiþtirildiði ve 
yörede ‘mor yayla’ olarak bilinen Kadýralak 
Yaylasýna ziyaretçi akýný sürüyor.
lçeye 9 kilometre uzaklýkta bulunan, yak-
laþýk 1300 metre yükseklikteki Kadýralak 
Yaylasý’nda her yýl nisan ayýnda açan, 

ince, uzun yapraklý ‘mavi yýldýz’ çiçeði  
‘Uluslararasý Bern Sözleþmesi’ gereði 
Türkiye’nin korumakla yükümlü olduðu 
endemik bitkiler arasýnda bulunuyor. 
Nisan ayýnda doða fotoðrafçýlarýnýn akýný-
na uðrayan Kadýralak Yaylasý, ‘tabiat parký’ 
ilan edilmiþti. Uzungöl benzeri oluþturula-
cak yapay göl ile yaylanýn turizm merkezi 
haline getirilmesi de planlanýyor.

Trabzon Valisi Ustaoðlu’na 
Turizm Haftasý Ziyareti

15-22 Nisan  Turizm Haftasý dolayýsýyla Ýl Kültür 
Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu ve beraberindekiler 
Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu’nu ziyaret ettiler.



 Geçtiðimiz yýl ayný bölgede kent-
sel dönüþüm kapsamýnda yapýlan 
çalýþmalar sýrasýnda yine 1300’lü yýllara 
ait olduðu düþünülen su kemeri ortaya 
çýkarken, son yýkým çalýþmalarýnda 
ise yaklaþýk 20 metre mesafede kale 
surunun temel kýsmý ortaya çýktý.  
700-2000 yýllarý arasý tarihe sahip 
Pazarkapý-Mumhane arasýndaki  tarihi 
surun, Mumhane Kulesi ve Mum-
hane-Karabaþ Camii’ye göre revize edil-
erek surlarýn yok edilmeden korunmasý 
istendi.

 Trabzon Doðal ve Tarihi Deðerleri 
Koruma Derneði Baþkaný Doç. Dr. 
Coþkun Erüz, “Aslýnda Trabzon’un 
her karesinde tarih yatýyor. Dört bin 

yýllýk tarih,  toprak üzerinde deðilse 
toprak altýnda bulunuyor. Antik çaðdan 
itibaren Trabzon’un denizle baðlantýsýnýn 
kurulduðu alan üzerinde bulunuyoruz.  
Burasý 1970’lere kadar ayakta olan bir 
yapýydý ancak daha sonra buradaki binalar 
bir þekilde tahrip edildi.

Bu sur, 1300’lerde yapýlmýþ. Bizans’ýn 
hemen devamýndaki dönemde Osmanlý 
Dönemi’nde ise sur elden geçirilerek 
restore edilip yeniden yükseltilerek 
geniþletilerek kullanýlmýþ. Yaklaþýk 750 
yýllýk sur duvarýnýn yanýndayýz. Bizim 
idarecilerimizden isteðimiz burada yapýla-
cak olan her türlü yapýdan önce tarihi 
dokuyu kazýyarak açýða çýkartmak. Çýkart-
týktan sonra tarihi dokunun yapýsýna göre 
burada planlama yapýlmasý.” dedi.

7TRABZON

Grand Zorlu Otel’de  düzenlenen açýlýþ 
törenine Yunanistan Dýþiþleri Bakan 
Yardýmcýsý Markos Bolaris, Büyükelçi 
Petros Mavroidis ve  Yunanistan’ýn Ýstanbul 
Baþkonsolosu  Georgina Soultanapoulou 
katýldý. Heyet açýlýþ öncesi Trabzon Valisi 
Ýsmail Ustaoðlu’nu 
ziyaret etti. 

Vali Ustaoðlu burada 
yaptýðý konuþmada 
“Sizleri ilimizde görme-
kten dolayý memnuniyet 
duyuyoruz. Bu ziyaretler 
iki komþu dost ülkeler 
arasýndaki iliþkilerin 
geliþmesine ve daha da 
ilerlemesine katký saðlay-
acaðýna inanýyorum. Vize 
baþvuru merkezi açýlmasý 
iki ülke arasýndaki iliþkil-

ere katký verecektir. Ýlimizi ziyaretinizden 
dolayý teþekkür ediyorum” dedi. 

Yunanistan Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý 
Markos Bolaris, “Trabzon’un ekonomik, 
turistik önemini anlayarak bugün burada 
bulunmaktan ve sadece Trabzon halkýnýn 
deðil bütün Karadeniz bölgesindeki halkýn 
vize iþlemlerini kolaylaþtýrmak adýna burada 
bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
 Türkiye Kültür ve Turizm Bakanýna 
teþekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi-
nin izniyle Sümela Manastýrý’nda ziyarette 
bulunduk ve orada yapýlan profesyonel 
çalýþmalarý yakýndan görme fýrsatý bulduk. 
Ayrýca Trabzon Valisine, Trabzon Büyükþe-
hir belediye baþkanýna teþekkürlerimi 
sunuyorum. Bu vize merkezinin açýlmasý 
vesilesiyle bundan sonra daha çok iþ birlik 
alanlarý çýkacaðýna inanýyorum” dedi. 

Konuþmalarýn ardýndan Vize Baþvuru 
Merkezi’nin açýlýþý gerçekleþtirildi.

 Trabzon Devlet Ti-
yatrosu ev sahipliðinde 2-16 

Mayýs’ta düzenlenecek festivale, 
Türkiye’nin yaný sýra Romanya, 

Ukrayna, Ýspanya, Hýrvatistan, Gür-
cistan, Rusya, Yunanistan ve Fransa’dan 

ekipler katýlacak 

 Ayrýca keçe, karikatür, ebru, seramik, maske 
yapýmý, dans, yazarlýk ve hikaye anlatýmýnýn 

da aralarýnda bulunduðu atölye çalýþmalarýnýn 
gerçekleþtirileceði festival, 16 Mayýs’ta sona erecek. 

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan, düzenlediði 
basýn toplantýsýnda, festivalin 2 Mayýs’ta protokol 
üyeleri, DT yöneticileri, sanatçýlar, konuk 
tiyatro gruplarý, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve halkýn katýlýmýyla, 15 
Temmuz Þehitler ve Hürriyet Parký 
Atatürk Alaný’nda yapýlacak etkin-
liklerle baþlayacaðýný söyledi. 

Festivalin ayný gün TDT’nin 
Haluk Ongan Sahnesi’nde 
beðeniye sunacaðý “Korkut 
Ata” adlý oyunla devam ede-

ceðini belirten Karahasan, 
þöyle konuþtu: “Festivalde 

bu yýl Ukrayna’dan Lesya 
Ukrainka Rus Drama 

Ulusal Akademik 
Tiyatrosu ‘Bir 

Boksörün 
Kalbi’, 

Romanya’dan Tony 
Bulandra Tiyatrosu ‘6. 
Koðuþ’, Ýspanya’dan Yllana 
‘Þefler’, Hýrvatistan’dan Lea Sekulic 
‘Pentimento’, Gürcistan’dan Shota 
Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu ‘Ev 
Sahibi ve Misafir’, Rusya’dan . Bryantsev 
Gençlik Tiyatrosu ‘Genç Werther’in Acýlarý’, 
Yunanistan’dan Art Vouveau Tiyatrosu 
‘Koltuk Deðnekleri’, Fransa’dan Fools & Feath-
ers Tiyatrosu ‘Sýradýþý Zamanlar’ý sahneleyecek.” 
Karahasan, Ankara Devlet Tiyatrosunun da 
festivale “Kontrabas” ve “Eyvah Nadir” oyunlarýyla 
katýlacaðýný bildirdi. 

 Festival kapsamýnda 19 yýlda 260 oyunun ser-
gilendiðini belirten Karahasan, “Festivalin açýlýþ 

gününde, bu yýlýn daha farklý olmasý için Kara-
deniz’i anlatan dernekler, sanat kurumlarýy-

la büyük bir kortej oluþturmaya çalýþtýk. 
Festivalin ramazana denk gelmesi ned-
eniyle oyun saatlerini ona göre düzen-
ledik.” diye konuþtu. Festival bittikten 

sonra bu yýl ilk kez kaymakamlýklar 
aracýlýðýyla “Orada Bir Köy Var Uzakta” 

oyununu ilçelerdeki öðrencilerle 
buluþturmayý planladýklarýný 

bildiren Karahasan, 
“Festivalimize ve 
oyunlarýmýza tüm 
Trabzon halkýný 
davet ediy-
oruz.” 
dedi.

Trabzon “20. Uluslararasý Karadeniz 
Tiyatro Festivali”ne hazýrlanýyor 

Devlet Tiyatrolarý (DT) Genel Müdürlüðünce Trabzon’da düzenlenen 9 ülkenin 
katýlacaðý  “20. Uluslararasý Karadeniz Tiyatro Festivali” 2 Mayýs’ta baþlayacak. 

Yunanistan Kosmos Vize Başvuru 
Merkezi Trabzon’da Açıldı

 Ýstanbul Yunanistan Baþkonsolosluðu’nun tek yetkili vize baþvuru merkezi Kosmos, Ýstanbul’un ardýndan Trabzon’da da Þube açtý.

Hamam Çimeni Çarþýsý Belediyesi 
Resim ve Fotoðraf Müzesinde yapýlan 
resim sergisine Akçaabat Kay-
makamý Dr. Soner Þenel, Akçaabat 
Belediye Baþkaný Þefik Türkmen, 
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet 
Üçüncü, TRT Trabzon Müdürü 
Sami Serdar Þiþman, Trabzon Ýl 
Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý 
Feyhan Kurnaz, eski milletvekiller-
imizden Akçaabatlýlar Vakfý Baþkaný 
Ali Kemal Baþaran, Akçaabat Kent 
Konseyi Baþkaný Mehmet Salih Köse, 
Akçaabat Belediyesi eski baþkan 
yardýmcýlarýndan Osman Parlayan, 
Rusya Trabzon Baþ Konsolosu Valeriy 
Týkhonov idari amirler ve çok sayýda 
ressam ile, yurt içinden ve yurt dýþýn-
dan çok sayýda vatandaþa katýldý.

Serginin açýlýþýnda konuþan Rusya 
Trabzon Baþ Konsolosu Valeriy 
Týkhonov, 2019 yýlýnýn Türkiye 
ve Rusya için kültür ve turizm yýlý 
olduðunu vurgulayarak Akçaabat’ta 
sanatsal faaliyetlerde bulunarak iki 
ülke arasýndaki baðlarý pekiþtirmek 
istediklerini belirtti.
Akçaabat Belediye Baþkaný Þefik Türk-
men, “Güzel bir etkinlikte bulunmak 

üzere bir araya geldik. Türkiye-Rusya 
Kültür ve Turizm yýlý dolayýsýyla 
bu sergi açýlýyor. Biz Akçaabat’ýn 
kültür sanata ve turizm þehri olmasý 
amacýndayýz. Bu bakýmdan da bu 
serginin Akçaabat’ta açýlmasýnýn çok 
isabetli bir karar olduðunu söylemek 
istiyorum. Kendilerine çok teþekkür 
ediyoruz. Devlet ve millet olarak 
Rusya ile iliþkilerimiz giderek geliþiy-
or. Ýliþkilerimizi, ticaretimizi geliþtiri-
yoruz. Ayrýca kültürel bakýmdan da 
bir kaynaþma saðlýyoruz.” Dedi.

Akçaabat Kaymakamý Dr. Soner 
Þenel ise “Kültür, sanat ve turizm 
þehri olma yolunda emin adýmlarla 
ilerleyen Akçaabatýmýzda, Akçaabat 
Belediyesi birçok kültürel faaliyet 
gerçekleþtirdi. Bu serginin Akçaabat’ta 
açýlmasý iki ülke arasýndaki iliþkileri 
pekiþtirecektir.” Ýfadelerini kullandý.
Konuþmalarýn ardýndan Akçaabat 
Kaymakamý Dr. Soner Þenel, Akçaa-
bat Belediye Baþkaný Þefik Türkmen, 
Rusya Trabzon Baþ Konsolosu 
Valeriy Týkhonov, ressam Abdulkadir 
Yýldýrým ve diðer davetliler sergiyi 
gezdiler.

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yýlý kapsamýnda Akçaa-
bat Belediyesi Resim ve Fotoðraf Müzesinde Rusya Trabzon 

Baþ Konsolosu Valeriy Týkhonov ve Abdulkadir Yýldýrým tarafýn-
dan ‘Bizim Dünyamýz’ konulu bir karma resim sergisi açýldý.

Akçaabat’ta Türkiye-Rusya 
Kültür ve Turizm yýlý Sergisi

Akçaabat’ta Turizm Haftasý etkinliði düzenlendi 
Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen program, 

folklor gösterileriyle baþladý. Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan yöresel yiyecekler-
in yer aldýðý stantlarýn açýlmasýnýn ardýndan davetlilere ikramda bulunuldu.

Okul Müdürü Ahmet Kasap, yaptýðý konuþma-
da, bölgenin geleceðinin turizm olduðuna iþaret 
ederek, þunlarý söyledi: “Son yýllarda turizm 

hareketleri ile birlikte okulumuzun önemi daha 
da artmaktadýr. Okulumuzdan mezun olan her 
öðrencinin kýsa sürede istihdam imkaný mevcut-

tur. Gençlerimizin milli duygulara sahip, büyük 
Türkiye’nin iþleyen çarklarýndan biri olduklarýný 
bilen gençler yetiþtirdiðimiz için çok mutluyuz.” 

Trabzon Mumhane’de 1300 
yýllýk kale surlarý ortaya çýktý

4 bin yýllýk tarihi geçmiþi olan Trabzon’da  kazdýkça tarih fýþkýrýyor. Trab-
zon’un antik kalbi olarak isimlendirilen Mumhane’de yapýlan kentsel dönüþüm 
çalýþmalarý sýrasýnda 1300’lü yýllarda yapýlmýþ kale surlarýnýn temeli ortaya çýktý.
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Dünya turizm sektörünü buluþturan ATM Dubai 
Turizm Fuarý kapýlarýný açtý. Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý’nýn bu yýl 800 metrekarelik standla 
katýldýðý fuara Türkiye’den ve Karadeniz Bölgesi’nden 
turizm profesyonelleri de yerini aldý.

Turizm Sektörünün yoðun ilgi ve katýlýmla takip 
ettiði ATM Dubai Turizm fuarýnýn ilk günü pro-
fesyonellerin yüzünü güldürdü.

28 Nisan-1 Mayýs tarihleri arasýnda açýk olan fuara  
Birleþik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar, 
Dubai Baþkonsolosu Ýlker Kýlýç ile Dubai Kültür ve 
Tanýtma Müþaviri Salih Özer de ziyaretlerde bulun-

du.  Türkiye Otelciler Birliði(TÜROB)
Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB)’da 
fuarda yerini aldý. AKTOB Baþkaný Erkan Yaðcý da 
fuara katýldý. 
TÜRSAB standý, organizasyon süresince tüm üyeler-
ine yeni iþ imkanlarý oluþturmak ve B2B görüþmeler 
yapabilmeleri için ücretsiz olarak hizmet verdi.

KARADENİZLÝ TURÝZMCÝLER 
FUARI DEÐERLENDÝRDÝ
Bu yýl Fuara Karadeniz Bölgesi’nden özellikle Ordu, 
Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize’den Turizmciler 
katýldý. KATÝD Üyesi Turizmcilerin Fuar’da yaptýðý 
çalýþmalar ve görüþlerini aldýk.

Bu Fuar 2019 yýlýnýn Ortadoðu’dak en 
son fuarý. Burasý Ortadoðu’daki tüm 
seyahat acentalarýnýn buluþma adresi.Orta 
Karadeniz Bölgesi’nden katýlan tek acenta 
ben oldum. Yoðun bir çalýþma içerisinde 
elimden geldiði kadarýyla Samsun ve 
Karadeniz Bölgesi’nin tanýtýmýný yaptým. 
Acentalarla görüþüp, paket turlar sundum.

Samsun’un yeni destinasyon olduðunu 
biliyorlar ve Samsun’a da gelmek istiyor-
lar. Samsun’da Kanyon’u,Sinop, Amasya, 
Ordu’yu bölgemizin güzelliklerini anlat-
tým. Bahreun’de 8 uçakla  görüþme yaptýk. 
Kuveyt , Suudi Arabistan, Abu Dabi, 
Cezayir’den gelenler oldu. Standýmýzý BAE 
Türkiye Büyükelçisi ziyaret etti.

Giresun ekibi olarak 
Fuara 25 kiþilik bir 
grupla gittik.Giresun  
Ticaret Odasý baþkaný 
Hasan Çakýrmelikoð-
lu da ziyarete katýldý. 
Dubai’de Ataþemiz 
Salih Özer ile toplantý 
yaptýk.Arap gruplarýn 
beklentileri üzerinde 
durduk.  Giresun için 
tatmin edici ziyaretle-
rde bulunuldu, yoðun 
firma ziyaretleri 
yapýldý.

 4 grup halinde fuar 
tarandý.THY ziyaret 
edildi. THY Suudi 
Arabistan Müdürü 
Giresunlu hemþeh-
rimiz ile görüþüldü.  
Giresun’un Suudi 
Arabistan’da tanýtýmý 
için destek sözü verdi. 
Giresun açýsýndan çok 
verimli bir fuar oldu.

“Umman bu çalýþmanýn yýldýzý olacak.Umman’da-
ki çalýþmalarýmýz moralimizi yükseltti. Karadeniz 
Bölgesi’ne büyük ilgi var. Koltuklarýn % 60-70’i 
þimdiden satýlmýþ durumda. Buradaki acentalar, ikili 
görüþmelerin artýrýlmasýný istiyorlar.Katar’da bölgem-
iz çok fazla bilinmiyor. Tanýtýmýn artýrýlmasý gerek.

Kuveyt’te Karadeniz ve Türkiye’ye büyük ilgi var, çok 
seviyorlar. Koltuk sayýsýnýn artýsýlmasý çok iyi olur. 
Bir diðer önemli konu da bölgenin destinasyonlarýnýn 
geniþletilmesi lazým.Bir kaç il ve deðiþik destinasyon-
lar da paketlere eklenmeli. Þimdiye kadarki bilinen 
iller doygunluk saðlamýþ durumda.”

Dünya Turizm 

Sektörü bu Fuarda

Dünya turizm sektörünü buluþturan ATM (Arabian Travel 
Market)  Dubai Turizm Fuarý 28 Nisan 1 Mayýs Tarihleri 
arasýnda Turizmcilerin bölgelerini tanýtma alaný oldu.

Murat Çalýþkan: “Samsun’un yeni destinasyon olduðunu 
biliyorlar ve Samsun’a da gelmek istiyorlar!”

“Umman Karadeniz Bölgesi’nin yeni yýldýzý olacak!”

Mustafa Yýlmaz  KATÝD Giresun Temsilcisi
Giresun Amazon Otel Ýþletmecisi: 

“Giresun 25 Kiþilik Ekiple Dubai’de!”

Karadenizli Turizmciler ATM 
Dubai Turizm Fuarı’nda

Muhammet Eraslan Trabzon Kuhla Otel: 



Dubai!’deki ATM Fuarý’na katýlan karadenizli 
turimzciler, fuar öncesi 4 günlük Kuveyt, Katar 
ve Umman’a ziyaretlernde bulunarak çalýþma-
lar yaptýlar.  Trabzon Grand Zorlu Otel Genel 
Müdürü Serkan Serdar bu çalýþmalar hakkýnda 
bilgi verdi.

Antalya, Muðla ve Ýstanbul Bölgesi, Arap pazarýn-
da cirit atýyor. Biz Karadeniz olarak bu bölgelerle 
rekabet içindeyiz.

Mevcut rezervasyon potansiyeline baktýðýmýzda 
Kuveyt’teki uçaklarda % 95 doluluk saðlanmýþ du-
rumda.Katar’da datarifeli uçaklarda ciddi doluluk 
yakalanmýþ. Suud Pazarýnda geçen sene bu dönem-
de ileriye dönük rezervasyonlarda  Ýstanbul’da 
% 30, Trabzon’da % 40 düþüþ var.Bu düþüþün 
etkilerini yoketmek için B planý oluþturulmalý. 
Suud pazarýndaki düþüþ Bahreyn,Ürdün, Kuveyt 
üzerinde yoðunlaþýlarak subvanse edilebilir. 

Umman pazarý ve gidilebilirse Ürdün pazarý üze-
rinde çalýþmak lazým. Umman Tahmin edilenin 
dýþýnda bir ülke. Havalimaný’ný TAV iþletiyor. 3 
buçuk milyon nüfusu var.Ýstanbul’da malezya, 
Sri Lanka ve Endonezya’dan misafirler görülmeye 
baþladý. Bunlar Umman’da çalýþan ve tatile gelen-
ler.  Ülke dýþýndan da çalýþanlarýnýn tatil dönem-
lerinin orta sezona yayýlmasýyla Umman önemli 

bir pazar.
Doðu Karadeniz Bölgesi olarak bu pazar iyi 
deðerlendirilmeli. ATM Fuarý’nda Karadeniz’e 
büyük talep var. Potansiyel çok yüksek. THY Otel 
fiyatlarýnýn yüksekliðinden , Oteller bilet fiyatlarýn-
dan þikayetçi. Aktarmalarda ve baðlantýlý seferlerde 
oldukça yüksek olan bilet fiyatlarýnýn makulleþme-
si için THY çalýþma yapacak. “

9HABER

Her Yýl Olduðu gibi bu yýl da Dubai Pazarýndayýz. Ordu’da 
görev yaptýðým süre içinde Dubai’ye 2. kez katýlýþým.
Geçen yýl ile kýyasladýðýmýzda Ordu özelinde daha çok 
merak ve daha çok ilgi vardý. Bu Fuarda özellikle Umman, 
Kuveyt, Bahreyn ve Katar’ýn Ordu’ya  yoðun ilgisi oldu.

Bu yýl Suud Pazarýnda bir nebze düþüþ var.Siyasi konjok-
törden kaynaklandýðýný düþünüyorum. Suud tarafýndan 
Ordu’ya 3 charter organize edildi. Ben bu charterlarý 
kullanacak olan acentalara ulaþtým, gerekli görüþmeleri 
yaptým. Bu fuara Ordu’dan daha çok katýlým olmasýný 
isterdim Ama tek katýlan  ben oldum .Buradaki tüm 
acentalar Ordu özelþinde görüþme talebinde bulundu. 
Gittiðimiz her yerde yoðun ilgi ile karþýlanýyoruz.
Hedeflerimize ulaþacaðýmýzý düþünüyorum.” 

Bu yýl Karadeniz Bölgesinden fuara ilgi azdý.
Rize’den de yalnýzca Ramada Plaza ve Ayder 
Doga Resort fuarda yer aldý.Trabzon’a gelen 
turistlerin Rize ve Ayder’e olan ilgisi artarak de-
vam ediyor.Sosyal medyanýn etkisiyle bulutlarýn 
üzeri diye tabir edilen Gito, Badara, Pokut gibi 
yaylalar en çok talep gorecek noktalar olacak .

Bu yýl özellikle direk seferlerin artmasýyla 
beraber Kuveyt’ten yogun talep bekliyoruz.4.kez 
katýldýðýmýz bu fuarda çalýþtýðýmýz acentalarýn 
genel görüþü herhangibir olumsuzluk olmadðýý 
takdirde bu yýl pazarýn % 25 oranýnda büyüye-
ceði yönünde.

“Çalýþmalarýmýza Kuveyt’ten 
baþladýk. Kuveyt THY OIfisi’nde 
acentalarla toplantý yaptýk. Ku-
veyt’ten THY’nin 5 uçuþ, kendi 
havayollarýnýn da 3 uçuþ planla-
masý var. Temmuz- Aðustos Aylarý 
bitmiþ durumda. Bu yýl Kuveyt’teki, 
potansiyelde % 20-30 artýþ var.

Daha sonra Katar’a geçerek 
buradaki acentalarla görüþmeler 
yaptýk. Çok ciddi 13 acenta geldi. 
Çok olumlu geçti. Katar’dan da 
üst düzey beklentimiz var. Suudi 
Arabistan’daki olumsuz geliþmeler 
etkileyecek, ancak Katar, Kuveyt ve 
Umman bu olumsuzluðu dengeleye-
cek gibi görünüyor.

Son olarak Dubai’ye geldik. 
Yaklaþýk 150’ye yakýn acenta ile 
görüþme saðladýk.”

Serkan Serdar Grand Zorlu Otel Genel Müdürü Tuncay Karakaþ Trabzon Sera Lake Otel 
Genel Müdürü: 

“Bu yýl Kuveyt’teki, potansiyelde 
% 20-30 artýþ var!”

Ersin Kalender Ordu Radisson Blu Hotel,  
“Ordu’ya yoðun ilgi var, hedeflerimize ulaþacaðýz!”

Fatih Kýzýltan Rize Ayder Doða Resort Otel Ýþletmecisi:
“Bu yýl Karadeniz Bölgesi’nden fuara ilgi azaldý!”

Doðu Karadeniz Bölgesi olarak 
bu pazar iyi deðerlendirilmeli



10 AMASYA

2018 yýlýnda açýlan Melekli Kon-
ak’ta kedi, ve köpeðinizle birlikte 
tatil yapmanýz mümkün. Kendisi de 
bir hayvansever olan iþletmeci Ayþe 
Merve Yalçýn. Kedi ve köpekleriyle 
konaklayan misafirlere kapýlarýnýn 
açýk olduðunu, sevimli dostlarýný da 

aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný 
söyledi. 1905’lerdeki Amasya fotoðra-
flarýnda görülen Konak, 19. yüzyýlýn 
son çeyreðinde inþa edilmiþ. Ahþap 
çatký kerpiç dolgu hýmýþ tekniðinde 
çatýlmýþ bina, karnýyarýk sofalý plan 
þemasýnda. 

Amasya’nýn 5 konak ve 43 
odadan oluþan Emin Efendi 
Konaklarý’nýn iþletmecisi ve 
KATÝD Amasya temsilcisi 
Gül Seval Özkök Emin 
Efendi Konaklarýný alýp 
restore ettirerek Amasya’da 
a 5 konak, 43 oda ve 20’nin 
üzerinde istihdam saðlayan 
bir iþletmeye dönüþtürdü.

Ayný Zamanda Amasya 
Ticaret ve Sanayi Odasý 
Kadýn Giriþimciler Ýcra Ku-
rulu Baþkaný da olan Gül 
Seval Özkök, ÝTÜ (Ýstanbul 
Teknik Üniversitesi) Mimarlýk Fakülte-
si Þehir ve Bölge Planlama mezunu. 
Turizm iþletmeciliðine dedesine ait 5 
odalý bir konakta tek baþýna hizmet ver-
erek pansiyonculukla baþlamýþ. Daha 
sonra parça parça tarihi konaklarý satýn 
alarak restore ettirmiþ ve turizmin 
hizmetine sunmuþ Þu anda 5 kona-
ktan oluþan 43 odalý bir iþletmenin 
sahibi. Sezon hareketliliðinde 30 kiþiye 
istihdam saðlarken Amasya’ya gelen 
konuklara tarihi dokuyu bozmadan 
hizmet veriyor.

TURÝZM SEKTÖRÜNDE KADIN 
ÇALIÞAN SAYISI VE KADINLARIN 
KATKISI ARTIRILMALI
Gülseval Özkök,” Amasya’da turizmin 
geliþmesi için otel standartlarýnýn yük-
selmesi lazým. Nitelikli personel,fiziki 
þartlarýn da çok önemli. Özellikle kadýn 
çalýþan sayýsý artýrýlarak, kadýnlarýn 
turizmde aktif görev almasý çok þey 
kazandýracak. Yöresel ürünler ve hedi-
yelik eþyalarýn kadýnlara ürettirilmesi ve 
pazarlamada destek saðlanmasý turizmin 
geliþmesi açýsýndan önemli.” dedi.

İzmirli Seyahat Acentaları Amasya’da
Amasya Valiliði, Amasya Belediyesi, Amasya TSO ve OKA iþ birliðiyle Ýzmirli seyahat acenteleri ile Amasyalý turizm iþletmelerini bir araya getiren bir akþam yemeði düzenlendi.

“Amasya’yý Dünyaya 
Entegre edeceðiz!”

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ ve KATÝD Amasya Temsilcisi Gülseval 
Özkök Amasya Belediye Baþkaný Mehmet Sarý’yý ziyaret etti.

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ ve 
Gülseval Özkök, Baþkan Sarý’ya 
hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. 
Ziyaretten duyduðu memnuni-
yeti dile getiren Amasya Belediye 
Baþkaný Mehmet Sarý, kendisinin 
de bir turizmci olduðunu, otelleri ve 
yatýrýmlarý bulunduðunu belirterek, 
“ Amasya, gezip gömrülmesi gereken 
bir turizm þehri. Amasya kültürel ve 
tarihi özelliðini bozmamýþ dünyadaki 
10 þehirden 6.’sý.Amasya’da turizm 
ile ilgili ciddi hedeflerimiz var. 8500 
yýllýk geçmiþi olan Amasya’yý Açýk 
Hava Turizm Þehri olarak marka-
laþtýracaðýz. Amasya medeniyetin her 
parçasýný bünyesinde barýndýran bir 

þehir. Kral  Kaya Mezarlarý, Selçuklu 
ve Osmanlý eserleri yoðunlukta.

Amasya dönem dönem yetiþtirdiði 
þehzadelerle  saltanata padiþah gön-
dermiþtir. Osmanlý Devleti’nin güçlü 
padiþahlarýna bakýldýðýnda çoðunluðu 
Amasya’dan gitmiþtir. Amasya’da 
turizmin geliþmesi için Amasya’yý 
dünyaya entegre etmemiz ve ya-
bancýlara Amasya>’yý tanýtmamýz 
gerekiyor. Bunun için de projelerimiz 
var Amasya’ya ilk olarak 5 yýldýzlý otel 
yapýmý gündemimizde. Ayrýca, dað 
, kültür ve hatta dünyada yeni gün-
deme gelen macera turizmi noktasýn-
da Ülkemize öncülük edeceðiz!” dedi.

“Amasya Turizmine kadýn eli deðmeli!”
Doðal bozulmamýþ tarihi ve kültürel dokusunu koruyan ve restore edilerek özwelliklerini bozmadan 

turizmin hizmetine giren Amasya Konak Otelleri’nde kadýnlarýn farký kendisini hissettiriyor.
Bu Konakta sevimli dostlarýnýz da misafir ediliyor 

Amasya’da tarihi ve mimari özelliklerini koruyarak turizme kazandýrýlmýþ onlarca iþlet-
meden biri olan Melekli Konak, diðerlerinden farklý bir otelcilik hizmeti ile öne çýkýyor.

Yemek öncesi izmirli turizmcilere 
Amasya’nýn tarihi, doðal ve kültürel 
güzellikleri gezdirildi, geleneksel yeme-
kleri tanýtýldý. 

Akþam düzenlenen yemeðe Vali 
Dr. Osman Varol, Amasya Belediye 
Baþkaný Mehmet Sarý, Amasya TSO 
Baþkaný Murat Kýrlangýç, TÜRSAB Ege 
Bölge Temsil Kurulu Baþkaný Osman 
Tolga Gencer, KATÝD ve TÜROFED 
Bölge Baþkaný Murat Toktaþ, diðer 
yetkililer, Ýzmirli turizm acenteleri ve 
Amasyalý turizm iþletmecileri  katýldý.

Yemekte Amasya Ticaret ve San-
ayi Odasý Baþkaný Murat Kýrlangýç, 
TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kuru-
lu Baþkaný Osman Tolga Gencer, 
Amasya Belediye Baþkaný Mehmet Sarý 
ve  Amasya Valisi Dr. Osman Varol 
birer konuþma yaptý.

Vali Varol yaptýðý konuþmada; 
Amasya’yý Türkiye’nin turizmde mar-
ka þehirlerinden biri yapma hedefinde 
emin adýmlarla ilerlendiðini belirtti. Þu 

anki öncelikli hede-
fin Amasya’nýn yatak 
sayýsýný arttýrýlmasý  old-
uðunu belirtti. Þehrimiz-
in tarihi, kültürel ve 
doðal olarak büyük bir 
potansiyel barýndýrdýðý-
na deðindi. Vali Varol, 
Amasya’nýn 8500 yýllýk 
tarihini ülkemizin ve 
dünyamýzýn her yerin-
den gelecek olan mis-
afirlere sunmaya hazýr 
oldularýný, þehre yatýrým 
yapacak olan turizmcile-
rin yanýnda olacaklarýný 
vurguladý.

ÝZMÝRLÝ TURÝZMCÝLER 
NE DEDÝLER?
TÜRSAB Ege Bölge 
Temsil Kurulu Baþkaný 
Osman Tolga Gencer:

“Amasya Butik Avrupa 
Kenti Olmuþ!”
Ýzmirli Turizmciler 

olarak 3 ay önce yapýlan toplantýda  
Amasya’nýn turizm destinasyonu 
olduðunu gördük. Davet üzerine 
Amasya’ya geldik. Amasya’nýn 
kültürel butik turizmi yapýlabilecek, 
gastronomi ve tarihi ile müthiþ bir des-
tinasyon olduðu,  Karadeniz’e önemli 
katkýsý olacaðý düþüncesindeyiz. 

Amasya sahip olduðu deðerleri 
bozmadan yoluna devam ediyor, 
altyapýya çok önem veriyorlar. Örneðin 
Beyasýz Camii’nin Peyzaj olarak 

Türkiye’de örneði yok! 
Amasya Butik Avrupa 
Kenti olmuþ.

ULUSLARARASI SKAL 
DERNEKLERÝ FED-
ERASYONU ÝZMÝR 
BAÞKANI EMRE 
GEZGÝN:
“Acentalar yeni desti-
nasyonlar bulmak ve ha-
lihazýrdaki destinasyon-
larý zenginleþtirmek 
üzerine çalýþma yapýyor. 
Uçak ve ulaþým tur-
izmin geliþmesinde çok 
önemli. Amasya’nýn 
destinasyon þehri kim-
liði var. 
Kendisine has özellikleri 
ile restore edilmiþ butik 
müzeler ve þehzadeler 
þehri. Ayný zamanda 
Dünyanýn ilk tarihçisi 
Strabon’un da þehri 
Amasya. Ulaþým olanak-
larý çoðaltýlýr ve bu özel-
liklerin paket yapýlýrsa 
turizm pazarýnda önemli 
hale gelir.”

Amasya Belediye Baþkaný 
Mehmet Sarý



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 
açmış olduğu “Turizmin Geliştirilme-
sine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
Yatırımlarına Mali Destek Programı” 
kapsamında yürütülen projenin yapım 
işleri ihalesi tamamlanarak yapım 
çalışmalarına başlandı.
Boğazkale ilçesinde yer alan Hitit 
İmparatorluğuna M.Ö. 17. ve 13.yy 
arasında başkentlik yapan, 1986 
yılında UNESCO tarafından Dünya 
Miras Kenti İlan edilen Hattuşa, essiz 
bir tarih ve kültür mirasını içinde 
barındırdığı gibi hemen yanından 
geçen vadi de eşsiz güzelliği ve bakir 
doğası ile göz kamaştırıyor.  Açık hava 
müzesi niteliğinde bulunan antik şeh-
rin etrafını çeviren ve uzunluğu  6 ki-
lometreyi bulan surların doğusundan 
akan Budaközü Çayı boyunca uzanan vadiyi, 
atik kent tarafından sarp kayalıklar çevreliyor. 
Hitit Yürüyüş Yolları içerisinde en çok tercih 
edilenlerden birisi olan İbikçam-Yazılıkaya 

rotasının da içinden geçtiği vadi, özellikle Hat-
tuşa antik kentinin doğusundan geçişte, sarp 
kayalıklar ve Budaközü çayının suları nedeni 
ile yürüyüşçülerin geçişini zorlaştırırken, proje 

kapsamında yapılacak köprü ve 
platformlar ile bu engeller aşılmış 
olacak. Ayrıca vadi içerisinde yer 
alan kanyon, şelale, değirmen 
ve mağaraların yürüyüşçüler 
tarafından görülmesi sağlanacak. 
Tüm antik kentin izlenebileceği 
seyir terası yapımı ve tarihi su 
değirmenin restore edilmesi de 
proje kapsamında yapılacak.
Vadi içerisinde doğa ile sanatın 
birleştirileceği doğa ile uyumlu 
malzemeler kullanılarak yapılacak 
Land-Art (Arazi Sanatı) uygu-
lamaları ile de turistlerin vadiye 
ilgisinin artırılması hedefleniyor.
Proje tamamlandığında Boğaz-
kale’nin turizm çeşitliliğinin 
artırılmasına önemli ölçüde kat-

kıda bulunulacak ve ilçeye gelen turistlerin tarih 
turizmi yanında doğa turizmine de yönlendir-
ilmesi ile ortalama kalış sürelerinin ve ilçenin 
turizm gelirlerinin artırılması sağlanacak.

11ÇORUM-GÜMÜŞHANE

Altý ay süren uzakdoðu 
pazarý tanýtým süreci 
neticesinde Gümüþhane’ye 
ilk uzakdoðulu turist 
kafilesinin geldiðini ve 
Mayýs ayý içerisinde ikinci 
Uzakdoðulu turist kaf-
ilesinin geleceðini belirten 
Kaya ve Özdoðan, Karaca 
Maðarasý’ný Uzakdoðulu 
turistlerle birlikte gezdi. 
Uzakdoðulu turistler Karaca 
Maðarasý’na hayran kaldý. 

Daha önce de  Kuveyt 
ve Lübnan’dan gelen 
gazeteciler ve fenomenleri 
de aðýrlayan Ramada by 
Wyndham yöneticileri, 
ulusal gazetelerin seyahat 
yazar ve gezginlerini de 

Gümüþhane’ye davet et-
tiler,Gümüþhane’de balon 
turizminin baþlayabilmesi 
için gerekli adýmlarýný 
attýklarýný da söyledi. 

Karadenizin Doðuya açýlan 
kapýsý olan Ýpek yolu 
üzerindeki Gümüþhane’nin 
görmeye deðer yüzlerce tur-
izm destinasyonuna sahip 
olan bir turizm kenti old-
uðunu dile getiren Kaya ve 
Özdoðan, Gümüþhane’nin 
saðlýklý havasý ile doða ve 
avcýlýk turizmi için de son 
zamanlarda dikkat çeken 
yeni destinasyonlardan 
bir tanesi olma yolunda 
hýzlý adýmlarla ilerlediðini 
sözlerine ekledi.

Gümüþhane ilk uzakdoðulu 
turist kafilesini aðýrladý

Ramada By Wyndham Gümüþhane’nin baþarýlý 
yöneticileri Genel Müdür Ahmet Kaan Kaya ve 
Satýþ Müdürü Volkan Özdoðan Gümüþhane’ye 

ilk Uzakdoðulu Turist Kafilesini getirdiler.

BUDAKÖZÜ VADİSİ DOĞA 
TURİZMİNE KAZANDIRILIYOR 
Ülkemizin önemli kültür destinasyonları içerisinde sayılan Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa Antik Kentinin doğusunu 

çevreleyen,  Boğazkale’deki Budaközü Vadisi’nin doğa turizmine kazandırılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

BAŞKENT’TE HİTİT RÜZGARI ESTİ
15 Nisan tarihinin “Dünya Hitit Günü” 
olarak ilan edilmesi  nedeniyle bu yıl 43. 
Turizm Haftası Kutlama Programı Anka-
ra’da Vakıf 19 işbirliğinde “‘Dünya Hitit 
Günü”  ’  etkinlikleri ile başlatıldı. Etkinliğin 
açılış programına  Çorum Valisi Mustafa 
Çiftçi, yabancı ülke büyükelçileri, Kültür 
Ataşeleri, Emekli Bakan, Vali, Millet Vekili, 
Çorumlu İş Adamları, Bürokratlar, Akade-
misyenler, Sanatçılardan oluşan seçkin bir 
davetli topluluğunun katılımı ile başladı.
Türk-Japon Vakfında yapılan etkinlikte 
açılış konuşmalarının ardından Bahçelievler 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından 
tasarlanan Hitit Kıyafetlerinin sergilendiği ‘ 
Hititlerin Ayak İzleri ‘ konulu defile ve Hitit 

Lirinin Kullanıldığı ‘ Hitit Ensemble’ gru-
bunun Konseri, Prof. Dr Tayfun Yıldırım’ın  
Hititlerde Müzik ve Dans konulu sunumu 
izleyicilerden büyük alkış aldı. 
Çorumlu sanatçıların eserlerinden oluşan 
‘Hattuşa’dan Dünyaya Açılan Pencere Hiti-
tler‘ temalı serginin gezilmesinin ardından 
verilen Hitit Mutfağından lezzetler taşıyan 
kokteyl ile programın ilk gün etkinleri sona 
erdi. 
20 Nisan tarihine kadar devam eden 
‘Dünya Hitit Günü Kutlamaları’ etkinlikleri 
kapsamında Paneller, Atölye Çalışmaları, 
Uygulamalı Arkeolojik Kazı Çalışmaları, El 
Sanatları Sergileri   gibi bir çok farklı etkin-
lik gerçekleştirildi.
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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!

Sergi açýlýþýna Vali Fuat Gürel ve eþi Özlem Aras 
Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve 
Niyazi Güneþ, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 
KARDEMÝR A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Kamil 
Güleç, KARDEMÝR A.Þ. Genel Müdürü Dr. Hüseyin 
Soykan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuru-
luþlarýnýn temsilcileri ve diðer protokol üyeleri ile 
davetliler katýldý.
KBÜ Sezer Güleç Sanat Galerisinde açýlan ‘Sandýktan 
Çýkanlar’ Sezer Güleç Sergisi’nde 1970-1980’li yýl-
larýn Türkiye modasý Kamil Güleç’in eþi Sezer Güleç 
tarafýndan katýlýmcýlarýn beðenisine sunuldu. 45 
yýllýk dönem kýyafetlerinin, sandýklardan çýkartýlarak, 
tek tek elden geçirildikten sonra katýlýmcýlarýn 
beðenisine sunulan sergi katýlýmcýlarý geçmiþe 
götürdü. Yoðun katýlýmýn olduðu sergi ile o dönemi 
yaþayanlarýn hatýralarýný yeniden canlandýrmayý ve 
yeni kuþaklarý da o döneme götürmeyi amaçlýyor.

Kazý Baþkaný Bartýn Üniversite Arkeoloji Bölümü Öðretim 
Üyesi Doç. Dr. Þahin Yýldýrým’dan Tümülüs alanýn-
da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Vali Fuat 
Gürel’e, Safranbolu Kaymakamý Dr. Fatih Ürkmezer, 
Safranbolu Belediye Baþkaný Elif Köse, Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ýbrahim Þahin ve yetkililer eþlik etti.

Yaptýklarý çalýþmayla Safranbolu kent merkezi tarihi-
nin milattan önce 7. yüzyýla kadar indiðini ifade eden 
Kazý Baþkaný Doç. Dr. Yýldýrým, “Bundan dolayý da kent 
merkezinde yer alan bu tümülüs, Frig dönemine ait çok 
önemli nokta olarak karþýmýza çýkýyor. Kendine has 
mimarisi var, çok büyük ölçekte bir tümülüs. Frigler 
döneminde Anadolu’da görülmeye baþlanan, günün 
mimarlarý tarafýndan mezar odasý üzerine yýðýlan toprak 
veya taþlardan oluþturulan yapay tepe tipi anýt olarak inþa 
edilen tümülüslerde, ölen kiþinin cesedi ile kullandýðý ve 
kendisine hediye edilen eþyalar bulunuyor. Burada yapýla-
cak düzenlemeyle antik çaða ait bütün dönemler interaktif 
bir sergilemeyle ziyaretçilere sunulacak.” diye konuþtu.

Büyük Göztepe Tümülüsü’nde antik 
çağa ait bütün dönemler sergilenecek
Karabük Valisi Fuat Gürel, UNESCO Dünya Mirasý Listesi’nde yer alan Safranbolu’daki “Büyük Göztepe Tümülüsü”nde incelemelerde bulundu.

Karabük’te 45 Yýllýk Kýyafetlerle Geçmiþe Yolculuk
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý’nýn (KARDEMÝR) temelinin atýlýþý ve Karabük’ün kuruluþunun 82. yýldönümü etkinlikleri kapsamýn-
da Karabük Üniversitesi’nde 1970’li yýllarýn kýyafetlerinin yer aldýðý ‘Sandýktan Çýkanlar’ Sezer Güleç Sergisinin açýlýþý gerçekleþtirildi.

12 kiþinin katýldýðý yarýþmada 
birincilik ödülü “Kara Çorba” 
ile Nebahat Gümüþ, Ýkincilik 
ödülü “Yabani Kuþkonmaz 
Mýhlamasý” ile Meliha 
Serhoþoðlu, Üçüncülük ödülü 
“Yaprak Sarma” ile Nihal 
Yaðýz’ýn oldu.

Yemek yarýþmasý programýna 
ayrýca Garnizon Komutaný 
Personel Albay Gamze 
Aydoðdu, Kayseri Üniversitesi 
(KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Kurtuluþ Karamustafa, Kültür 
ve Turizm Müdürü Mehmet 
Ýsak, Kamu kurum ve kuruluþ 
müdürleri, Kurþunlu Han 
Otel Genel Müdürü Cem 
Dilimel, Münire Sultan Sof-
rasý Ýþletmecisi Yavuz Emen, 
Kadýdaðý Halk Eðitim Merkezi 
öðretmenlerinden Seyhan 
Çamur, Ýhsan Ozanoðlu Özel 
Eðitim Merkezi Öðretmen-
lerinden Yeþim Aksoy, 10 
Aralýk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Öðretmen-
lerinden Fatma Nedret 
Küçükoðlu ve çok sayýda 

davetli katýldý.  
 Yarýþmaya Hikmet Býyýklýoð-
lu-Siriçke Hamuru Kesmesi, 
Halime Tezcan-Ekþili 
Pilav, Nihal Yaðýz-Yaprak 
Sarma, Beyhan Onbir-Simit 
Tiridi, Tuðba Ilgaz-Keþkek, 
Nebahat Gümüþ-Kara Çorba, 
Mihriþan Elif Tonbul-Mantar 
Mýhlamasý, Halime Þen- Etli 
Bulgurlu Devrekani Mantýsý, 
Nermin Barut-Hamur Sar-
masý, Perihan Serhoþoðlu-Etli 
Siyez Bulguru Pilavý, Meliha 
Þerhoþoðlu-Yabani Kuþkon-
maz Mýhlamasý ve Hikmet 
Çelebican-Ekþili Pilav olmak 
üzere toplam 12 kiþi katýldý.
 
Düzenlenen yemek 
yarýþmasýnda jüriler yapýlan 
yemekleri deðerlendirdi.  
Yarýþmada 1’incilik ödülünü 
Kara Çorba ile Nebahat 
Gümüþ aldý.
 
Programýn sonunda Vali Kara-
deniz tarafýndan katýlýmcýlara 
ve dereceye girenlere katýlým 
belgeleri takdim edildi.

15-22 Nisan Turizm Haftasý etkinlikleri 
kapsamýnda Kurþunlu Han Otel’de 

Yöresel Yemek Yarýþmasý düzenlendi. 

Kastamonu Kurþunlu Han 
Otel’de Yöresel Yemek Yarýþmasý



Ballýca Maðarasý’nýn UNESCO Dünya Miras Geçi-
ci Listesi’ne girmesi, ilde sevinçle karþýlandý.

Maðaranýn UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alýn-
masý için Tokat Valiliði, Orta Karadeniz Kalkýnma 
Ajansý, Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðü 
ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþ birliðinde 
1,5 yýl önce “Dünya Miras Listesi Yolunda Ballýca 
Maðarasý Projesi” çalýþmasý baþlatýlmýþtý.  Kýsa bir 
süre önce geçici listeye alýnan Ballýca Maðarasý, 
böylece bu yýl Türkiye’den listeye giren ilk miras 
alaný oldu.

“Kesin listeye girmek için mücadele edeceðiz”
Tarým ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli 
Parklar Tokat Þube Müdürü Ýhsan Ýkinci,  yaptýðý 
açýklamada, Ballýca Maðarasý’nýn 2007 yýlýnda 
tabiat parký ilan edildiðini, Maðaranýn tanýtýmýy-
la ilgili ne yapýlabileceðini düþünürken Dünya 
Miras Listesi’ne baþvurma fikrinin ortaya çýktýðýný 
anlatan Ýkinci, “Danýþmanlýk hizmeti alarak bir 
dosya hazýrlamaya karar verdik. Orta Karaden-
iz Kalkýnma Ajansýna baþvurarak taleplerimizi 
ilettik. Onlarýn da desteðiyle Dünya Miras Geçici 
Listesi’ne hazýrladýðýmýz dosyayý sunduk.” dedi.

Dosyalarýný Doða Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüðüne mart ayýnda verdiklerini dile getiren 
Ýkinci, “Bakanlýðýmýz, Kültür ve Turizm ile 
Dýþiþleri bakanlýklarý aracýlýðýyla dosyamýzý uygun 
buldu. Dosyamýzý Paris’te UNESCO merkezine 
gönderdiler. Orada yapýlan ve deðerlendirmele-
rde de Ballýca Maðarasý, UNESCO Dünya Miras 
Geçici Listesi’ne uygun görüldü. Bu, bizler, 
Bakanlýðýmýz ve Tokat için sevindirici bir haberdi. 
Çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný almýþ olduk.” ifadel-
erini kullandý.

Ýkinci, önlerinde daha keskin bir sürecin bulun-
duðuna iþaret ederek, þunlarý kaydetti:

“Dünya Miras Geçici Listesi’nde kalmaya niye-

timiz yok. Sayýn Valimiz, milletvekillerimiz ve 
Genel Müdürlüðümüzün desteðiyle kesin listeye 
girmek için mücadele edeceðiz. Maðazamýzý 
yurt içinde tanýtmaya çalýþýyoruz ama bu, yurt 
dýþý için yeterli oluyor mu, bunu tartýþýyorduk. 
UNESCO’ya giren yerlerin daha düzenli ziyaretçisi 
oluyor. Bu noktada Tokat, daha fazla ziyaretçi 
çekecektir.”
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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

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, Baþkan Eroðlu’nu 
tekrar seçilmesi nedeniyle kutlayarak baþarýlar diledi. 
KATÝD ve TÜROFED  ile ilgili çalýþmalarý hakkýnda 
Baþkan Eroðlu’na bilgi veren Murat Toktaþ, “Tokat, 
Turizm açýsýndan deðerlerini koruyan,  tarihi ve 

kültürel deðerleri ile yeni ve önemli bir 
destinasyon. Ýyi bir tanýtým ve altyapý 
yatýrýmlarý ile Tokat turizmi çok hýzlý 
þekilde geliþir.Biz KATÝD olarak Tokat 
Turizminin geliþmesi ve tanýrýmý için 
elimizden gelen desteði veririz.” dedi.

Tokat Belediye Baþkaný Av. Eyüp Eroð-
lu da ziyaretten duyduðu memnuniyeti 
dile getirerek, “Tokat, Daniþmentli, 
Selçuklu, Osmanlý, Cumhuriyet 
dönemi eserlerinin nadir görüldüðü 
þehirlerden biridir. Ýstanbul’dan  sonra 
tescilli vakýf eserlerinin en fazla olduðu 
ildir. Tokat’ýn kalkýnmasý için tur-
izmin geliþmesi noktasýnda çalýþmalar 
yapýyoruz. Hedefimiz Tokat’a 1 milyon 
turist gelmesini saðlamak. Tokat’ta 
bu dönem turizme daha da aðýrlýk 
vereceðiz ve sektörün , belediyemizin, 

valiliðin ve Sanayi Ticaret Odasý ile ilgili kurululþlarýn 
da iþbirliði ile bu hedefimize ulaþmayý amaçlýyoruz. 
Biz Tokat ile ilgili olarak yapýlacak her çalýþmaya her 
türlü desteði veririz.” diye konuþtu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi ve KATÝD Baþkaný Murat 
Toktaþ, bölge illeri ziyareti kapsamýnda 
gittiðii Tokat’ta Tokat Valisi Dr. Ozan 
Balcý’yý da ziyaret etti. Toktaþ’a Tokat 
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ali 
Çelik ve KATÝD Tokat Temsilcisi Seyit 
Ali Kindan da eþlik etti. Ziyaretten 
duyduðu memnuniyeti belirten Vali Dr. 
Ozan Balcý, konuklarýna teþekkür etti.

Murat Toktaþ’tan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcý’ya Ziyaret
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odasý 
Baþkaný Ali Çelik, Vali Dr. Ozan Balcý’yý makamýnda ziyaret etti.

KATiD’den Tokat Belediye 
Başkanı Eroğlu’na ziyaret
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ,Tokat Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Ali Çelik , KATÝD 
Tokat Temsþiþcisi Seyit Ali Kindan ve Karadeniz Turizm Bülteni Genel Yayýn Yönet-
meni Coþkun özbeki, Tokat Belediye Baþkaný Avukat Eyüp Eroðlu’nu ziyaret etti.

“Tokat’ý Turizmde Anadolu’nun 
Parlayan Yýldýzý Yapacaðýz!”

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ,  Tokat ziyareti kapsamýnda To-
kat Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Ali Çelik ile de görüþtü.

KATÝD Tokat Temsilcisi Seyit Ali Kindan’ýn 
da hazýr bulunduðu ziyarette Tokat Turizmi 
konuþuldu. Tokat Sanayi ve Ticaret Odasý 
Baþkaný Ali Çelik, : Tarihi Baþken Tokat, 
medeniyetler buluþmasýna ev sahipliði yapmýþ 
tarihi, kültürel dokusunu hala muhafaza eden 
ve deðerlerine sahip çýkmýþ bir þehir. Tarým 
alanýnda verimli topraklara sahip, geleneksel 
yemekleri ve tadlarý hala koruyoruz. 

Tokat’ýn tanýtýmý, turizm ve ekonomisinin 
geliþmesi için bizler de gerekeni yapacaðýz. To-
kat’ta son dönemlerde tanýtým ve ekonomik 
geliþim için çok önemli birliktelikler oluþmaya 

baþladý. Bu Tokat’a çok þeyler kazandýracak 
ve biz bunun sürdürülmesi ve geliþmesi için 
þehrin bütün dinamikleri ile iþvbirliði ve 
dayanýþma içindeyiz. Tokat,Turizmin de 
Baþkenti olacak.” dedi.

KATÝD Baþkaný  Murat Toktaþ ta KATÝD 
olarak Karadeniz Bölgesi’nde turizmin 
geliþmesi ve hareketlilik için gerrken her türlü 
desteði vereceklerini, Tokat’ýn bozulmamýþ 
yeni ve önemli bir destinasyon olduðunu 
ve bölgede önemli bir deðer olarak turizme 
büyükkatký saðlayacaklarýna inandýklarýný 
söyledi.

Ballýca Maðarasý Unesco Dünya 
Miras Geçici Listesi’ne Girdi

Tokat’ýn Pazar ilçesinde bulunan doða harikasý Ballýca 
Maðarasý UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne girdi.
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Turizmin Sinop’un geliþmesi ve 
ekonomik olarak güçlenmesi için 
çok önemli olduðunu ifade eden 
Barýþ Ayhan, “ Bugünkü toplantý-
da turizm ile ilgili sorunlarý ve 
yapýlacak çalýþmalarý ilgili tüm kiþi 
ve kurumlardan dinledik. Belediye 
olarak yapmamýz gerekenleri not 
aldým. Sinop turizminin çaðdaþ bir 
þekilde geliþmesi ve deðerlerimizin 
korunmasý için elimizden geleni 
yapacaðýz.

SÝNOP 1/25 BÝNLÝK ÝMAR 
PLANINDA TURÝZM AMAÇ-
LI REVÝZYON YAPILMASI 
GEREKLÝ
Sinop’ta Turizm Bölgesi oluþtur-
mak için çalýþmalarýmýza baþladýk. 
Otel yapacak tyerimiz yok! En 
önemli sorunumuz þu anda Çevre 
ve Þehircilik Bakanlýðý’nda 6 aydýr 
bekleyen Ýmar Planýmýz. 1/ 25 
binlik imar planýmýzda 4 maddede 

revizyon yaparak turizm alanlarý 
oluþturmak için uðraþýyoruz. Tur-
izm alanlarý oluþturmadan yatýrým 
yapmak ve yatýrýmcý beklemek 
mümkün deðil.

Þehrin giriþini biraz daha öne 
almak için çalýþmalarýmýz var. 
Ayancýk Kavþaðý’nda kent dokusu 
hissedilecek, rekreasyon alaný 
oluþturulacak ve ýþýklandýrtma 
yapýlacak.” dedi.

Sinop’a “Kýz Kulesi” yapýlacak

Ýki bölümden oluþan toplantýnýn birinci 
bölümünde, KUZKA Planlama, Program-
lama ve Stratejik Araþtýrmalar Birimi 
Baþkaný Serkan Doðru tarafýndan Sinop 
Ýl Turizm Eylem Planý Taslaðý sektör 
temsilcilerinin bilgisine sunuldu. 

Toplantýnýn ikinci bölümünde ise; hazýr-
lanan Taslak  plana iliþkin  görüþ, istek 
ve öneriler katýlýmcýlar tarafýndan pay-
laþýldý. Karþýlýklý istiþarelerde bulunuldu.

Turizm Eylem Planý’nýn; Sinop’un  
turizmi için güzel geliþmelere vesile 

olmasýný dileyen Vali Köksal Þakalar,  
katýlýmcýlarýn görüþ ve önerilerinin dik-
kate alýnarak eylem planý üzerinde gerekli 
çalýþmalarýn yapýlacaðýný belirtti.  

“Sinop Ýl Turizm Eylem Planý” toplantýsý-
na  Vali Köksal Þakalar’ýn yaný sýra, 
Doða Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge 
Müdürü Hasan Baþyiðit, Ýl Genel Meclisi 
Baþkaný Þükrü Gündoðdu, Ticaret ve 
Sanayi Odasý Baþkaný Salim Akbaþ, KUZ-
KA Genel Sekreter  Vekili  Serkan Genç, 
Kurum Müdürleri, Sivil toplum kuru-
luþlarý ve özel sektör temsilcileri katýldý.

Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði önderliðinde; Avrupa 
Birliði ERASMUS+ Stratejik Ortaklýklar (Yenilik Geliþtirme) 
kapsamýndaki TOURiBOOST isimli proje yürütülüyor. Çok 
fazla bilinmeyen tanýtýmý iyi yapýlamamýþ turizm varlýklarýnýn 
tanýnýrlýðýna katký sunacak proje kapsamýnda potansiyeli ortaya 
çýkarýlacak 5 destinasyon belirlendi.

TÜRSAB’ta toplantý
5 destinasyonu belirlemek amacýyla TÜRSAB Genel Merkez-
inde  toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya Ýstanbul Rehberler 
Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Esmeray Akar, 
Boðaziçi Bölge Temsil Kurulu Baþkaný Yüksel Türemez, Dýþ 
Turizm Ýhtisas Baþkaný Cem Polatoðlu, Incoming Turizmi 

Ýhtisas Baþkan Yardýmcýsý Özdemir Sözmen, Ýç Turizmi, Kültür 
Turizmi, Incoming Turizmi Ýhtisas Baþkanlýklarýnýn üyeleri ve 
Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Baþkaný 
Levent Demirel katýldý.

Ýþte belirlenen 5 destinasyon
TÜRSAB Genel Merkezi’nde dün gerçekleþtirilen toplantýda 
ilgili ihtisas baþkanlýklarýnýn gönderdiði öneriler arasýndan; 
Tunceli, Sinop, Ermenek, Kelkit Vadisi ve Aladaðlar projenin 
uygulanabilirliði göz önünde bulundurularak katýlýmcýlar 
tarafýndan seçildi. Seçilen 5 farklý tarihi ve kültürel varlýklarýn 
tanýtýmý, tercih edilmesi ve pazarlamasýna yönelik çalýþmalar 
yapýlacak.

“İlk hedefimiz Sinop’a 
Turizm alanı kazandırmak!..”

Sinop Belediye Baþkaný 
Barýþ Ayhan:

Sinop Belediye Baþkaný Barýþ Ayhan, Sinop Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsý sonunda KATÝD Baþkaný 
Murat Toktaþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, KATÝD Sinop Temsilcisi Ahmet Çobanoðlu ile bir 
araya geldi, Karadeniz Turizm Bülteni Genel yayýn Yönetmeni Coþkun Özbek’in sorularýný cevaplandýrdý.

Sinop’ta Turizm 
Koordinasyon 

Kurulu Toplantýsý
Bir otelde gerçekleþtirilen toplantýya Sinop Vali 
Yardýmcýsý Mehmet Tanýþýr, Sinop Belediye Baþkaný 
Barýþ Ayhan, KATÝD ve TÜROFED Karadeniz Bölge 
Baþkaný Murat Toktaþ, kamu ve kurum müdürleri 
katýldý. 

Toplantý Sinop Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet 
Tosun’un sunumu ile baþladý. Ardýndan açýklamalar-
da bulunan Sinop Vali Yardýmcýsý Mehmet Tanýþýr, 
“Sinop gerçekten çalýþmakta gurur duyduðum bir kent. 
Tarihi bir kent. Orman kenti, deniz kenti, medeniyet 
kenti. Bir sürü özelliði barýndýran, çok yönlü tarihi, tur-
istik bir kent. Ayrýca mutlu bir kent. Ýstanbul’da Sinop 
tanýtým günlerini düzenledik. Ýstanbul büyükþehir 
verilerine göre yaklaþýk 1,5 milyon insan ziyaret etti. 

Gelen insanlarýn bir kýsmý Sinop doðumlu olan insan-
lar. Ama Seyyid Bilal Türbesi’ni bilmiyorlar, Sinop’ta 
Hamsilos’un veya bu tür yerlerin olduðundan haberleri 
yok.  Sivil-kamu iþ birliði içinde el birliðiyle konuya 
eðilmesi gerekir. Bu toplantýnýn bu baðlýlýða çok faydalý 
olacaðýný düþünüyorum” dedi.

ÝLLERÝN 4 MEVSÝM OLARAK 
PLANLANMASI GEREKÝR
Toplantýda söz alan KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ ta,” 
Ýlleri sadece yaz aylarý ile deðil, 4 mevsim olarak plan-
lamamýz gerekir. Turizmde nitelikli personel bulmak 
bölgede ve Türkiye’de olduðu gibi Sinop’ta da sorun.

Restoran ve kafelerde fiyat politikasý esnek. Menülerde 
fiyat yazýlmamýþ. Yönlendirme levhalarýnda eksiklikler 
var.Karadeniz’in ve bölge illerinin saðlýklý turizm har-
itasý yok. KATÝD olarak Sinop’un Turizm Haritasýný 
yaparýz.” diye konuþtu.

Sinop Ýl Turizm Eylem Planý Toplantýsý yapýldý
 Sinop’un bu deðerlerini, ilimiz turizmine kazandýrmak amacýyla düzenlenen  “Sinop 
Ýl Turizm Eylem Planý” toplantýsý Ainop Valisi  Köksal Þakalar’ýn Baþkanlýðýnda yapýldý.

Barbaros Baltacý; “Akliman bölge-
sinde Martý Adasý’nýn bulunduðu 
yere Ýstanbul’daki Kýz Kulesi’ne 
benzer, altýnda bir restaurantý 
olan üstünde insanlarýn çaylarýný 
içebileceði, fotoðraf çektirebileceði 
ve farklý bir aný yaþayabileceði Sinop 
turizmine katký sunmak amacýyla bir 
proje taslaðý hazýrladýk. Biz bu projeyi 
Sinop’a kazandýrmak istiyoruz ve 
SÝAD olarak buna talibiz” dedi. 

Benzer birkaç tane daha projeleri 
olduðunu ifade eden Baltacý, “ Hem 
istihdama hem turizme hem kültüre 
yönelik çalýþmalarýmýz var. Bu 
projelerimiz olgunlaþýp belli bir aþa-

maya geldikçe sizlerle paylaþacaðýz. 
Gerekli izinler alýnýp, bürokrasi ve 
resmi kurumlar yardýmcý olursa, 
Sinop’ta Cezaevi, Erfelek Þelaleleri, 
Hamsilos Fiyordu nasýl bir simge 
figür ise hazýrladýðýmýz bu proje 
ile Sinop’a gelen tüm turistlerin 
görebileceði ve görmek isteyeceði bir 
yer haline getirmek istiyoruz.” diye 
konuþtu.

Basýn toplantýsýna SÝAD Genel 
Sekreteri Barbaros Baltacý, SÝAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Þevket 
Maviþ, SÝAD Sinop Þubesi Baþkaný 
Yasin Karagül, SÝAD yönetim kurulu 
üyeleri ve basýn mensuplarý katýldý.

Sinoplu Ýþadamlarý Derneði (SÝAD) Genel Sekreteri 
Barbaros Baltacý Akliman bölgesi Martý Adasý’nda Kýz 

Kulesi benzeri bir yapýyý hayata geçireceklerini söyledi.

Sinop ve Kelkit Vadisi TOURIBOOST 
projesi kapsamýna alýndý

TÜRSAB, turizm varlýklarýnýn tanýnýrlýðýna katký sunacak TOURIBOOST 
projesi kapsamýnda potansiyelini ortaya çýkarmak üzere çalýþacaðý 5 
destinasyonu belirledi. Sinop ve Kelkit Vadisi proje kapsamýna alýndý.



Artvin Valiliði önünde düzen-
lenen tören, Ýl Kültür Turizm 
Müdürü Ömer Gümüþ’ün 
Atatürk Anýtý’na çelenk sunu-
mu ile baþladý. Tören, saygý 
duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn 
okunmasýyla devam etti. 
Etkinlikle kapsamýnda Vali 
Yýlmaz Doruk, Ýl Kültür Tur-
izm Müdürü Ömer Gümüþ 
ile bazý kurum çalýþanlarýný 
makamýnda kabul ederek, 
haftalarýný kutladý.

Ahmet Hamdi Tanpýnar 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Artvin’de Turizm” konulu programda 
konuþan  Ýl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ömer Gümüþ,  Artvin’in geleceðinin 
turizmde olduðunu belirterek, “Ýlimiz 
Kaçkar ve Kafkasör turizm alaný, Hatila 
Vadisi, Karagöller, Barajlar, Kaçkar 

Daðlarý, Milli Parklarý, Gorgit, Cami-
li-Efeler, Çamburnu Tabiat Koruma 
Alanlarý ile yaban hayatý koruma alan-
larý ile bölgesinde doða turizmi, yayla 
turizmi ve ev pansiyonluðu konusunda 
çok önemli bir turizm potansiyeline 
sahiptir.” dedi.

Program, turizm haftasý 
kapsamýnda okullar arasýnda 
düzenlenen yarýþmalarda 
dereceye giren öðrencilere Vali 
Doruk ve protokol üyelerince 
ödüllerinin verilmesiyle sona 
erdi.

Programa Artvin Valisi 
Yýlmaz Doruk, Artvin 
Belediye Baþkan Vekili Zafer 
Ýnce, Artvin Cumhuriyet 
Baþsavcýsý Muhammed 
Yasin Baþbay, Artvin Çoruh 
Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Fahrettin Tilki, Ýl Kültür ve Tur-
izm Müdürü Ömer Gümüþ, Artvin 
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný Seçkin Kurt, bazý daire 
amirleri,  davetliler, turizm sektörü 
temsilcileri, vatandaþlar ve öðrenciler 
katýldý.
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Bolu Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, 
TURSAB Batý Karadeniz Bölge Temsil Kurulu, 
Göynük ve Mudurnu Belediye Baþkanlýklarý ve 
Bolu ili turizm iþletmeleri iþbirliðiyle düzenlenen ve 
Ýstanbul’dan 21 seyahat acenta yetkilisinin katýldýðý 
Bolu Tanýtým turu kapsamýnda ilk gün “Tarihi Ýpek 
Yolu” güzergahýnda Sakin Þehirlerden olan Göynük 
ve Mudurnu ilçelerinin tarihi, kültürel ve turistik 
deðerleri, ikinci gün ise Abant Gölü, Gölcük, Bolu 
þehir merkezi, Bolu Müzesi, Karacasu Kaplýcalarý ve 
Hayrettini Tokadi Türbesi tanýtýldý. 
katýlýmcýlar, Bolu pazarýnda bol bol yöresel ürün 
alýþveriþi yaptýlar ve Bolu Valisi Ahmet Ümit’i 
makamýnda ziyaret ederek görüþalýþveriþinde 
bulundular. Katýlýmcýlar düzenleyecekleri tur pro-
gramlarýna Bolu’yu da dahil edeceklerini söylediler.

Artvin’de “43. Turizm Haftası  
Etkinlikleri” Törenlerle Kutlandı
Artvin’de, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan programla “43’üncü Turizm Haftasý “çeþitli etkinliklerle kutlandý.

Orta ve Uzakdoðu Seyahat Acentalarý’na Bolu tanýtýldý
Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Bolu Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce Ýstanbul’dan davet edilen 
Ortadoðu ve Uzakdoðu seyehat acenta yetkililerine 14-15 Nisan   tarihlerinde  tanýtým turu düzenlendi.

Kongre Merkezinde düzenlenen 
paneli; Vali Yardýmcýsý Ýlhan Turgut, 
BAÝBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Aliþarlý, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. 
Mustafa Yaman, Turizm Fakültesi 
Dekaný Prof. Dr. Seyit Köse, Bolu Ýl 
Kültür ve Turizm Md.lüðü yetkilileri, 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný 
Türker Ateþ, akademisyenler, sektör 
temsilcileri ve öðrenciler izledi.

Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan 
Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. 
Seyit Köse, sektör temsilcilerini ak-
ademi dünyasý ve öðrencilerle buluþ-
turan bu tür etkinliklerin önemine 
iþaret etti.

Bolu Vali Yardýmcýsý Ýlhan Turgut 
ise, Turizm Haftasý’ný kutlayarak, 
“Þehrimizde turizmle ilgili neler 
yapabiliriz, ne çözümler üretebiliriz, 
turizm gelirlerimizi nasýl artýrabiliriz? 
Bu konuda üniversitenin desteðiyle 

ve sektörden temsilcilerle birlikte 
çözümler aramaktayýz. Gençler 
olarak þimdiden gelecek için kend-
inize bir yol çizebilirsiniz, ülkenize 
katkýlar sunabilirsiniz. Panelde emeði 
geçenlere teþekkür ediyorum.” dedi.

Bolu Koru Otel Genel Müdürü Þeyda 
Özersin ise sözlerine, yýllar önce me-
zun olduðu Bolu Abant Ýzzet Baysal 
Üniversitesi’nde olmaktan büyük 
mutluluk ve heyecan duyduðunu 
ifade ederek baþladý. Özersin, aka-
demiyle iþ birliði projeleri yapmak 
istediklerini söyledi.

Öðrencilerin sorularýný da cevaplayan 
konuklara panelin sonunda Vali 
Yardýmcýsý Ýlhan Turgut, BAÝBÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aliþarlý ve 
BTSO Baþkaný Türker Ateþ tarafýn-
dan teþekkür plaketi ve teþekkür 
belgesi takdim edildi.

Bolu Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nün katkýlarýyla Bolu Abant 
Ýzzet Baysal Üniversitesi’nde “Sektörün Akademiden, Akade-

minin Sektörden Beklentileri” konulu panel düzenlendi.

Bolu Abant Ýzzet Baysal 
Üniversitesi’nde  Turizm Paneli




