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Turizm teşviki kanun 
teklifi kabul edildi

Kanun teklifinde, turizm iþletmesi 
belgeli iþletmeler için yapýlan sýný-
flandýrma çalýþmalarýnda sektör 
temsilcisinin bulunmadýðý hallerde, 
üç Bakanlýk kontrolörü yerine iki 
Bakanlýk kontrolörünün sýnýflandýr-
ma yapabilmesi saðlanýyor. 3’te

Ordu Denizle Barışacak
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, Ordu’nun Karadeniz kýyýsýnda olmasýna raðmen 
denizden yeterince yararlanamadýðýný belirterek, 
“Denizle barýþýk olmak zorundayýz” dedi. 8’de

Kastamonu 9. Ahþap 
Fuarý’na hazýrlanýyor 
Bu yýl 9. düzenlenen Kastamonu 
Ahþap Fuarý’nýn toplantýsý Kastamonu 
Valisi Yaþar Karadeniz’in baþkanlýðýn-
da gerçekleþtirildi. 13’te

Tokat Masallarý Gün Yüzüne Çýkacak
Vali Dr. Ozan 
Balcý, Kitap Tokat 
projesi kapsamýn-
da Tokat masal-
larýnýn çocuklarla 
buluþacaðýný 
söyledi. 12’de

Sinop’ta Helesa Þenliði Kutlandý
Sinoplular Helesa için sokaða indi Sinop’ta her yýl 

ramazan ayýnda geleneksel olarak düzenlenen “Helesa” 
þenlikleri bu yýlda büyük bir katýlýmla yapýldý. 5’te

Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festi-vali Koç Spor Fest’in bahar etabının Finalleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesilesiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleşti. 5’te

SAMSUN’DA 
ONBİNLERİ 
ATHENA 
VE ASLI 
GÖKYOKUŞ 
COŞTURDU

Amasya’da Çanakkale 
Savaþlarý Müzesi’ne Yoðun Ýlgi
Milli Mücadele’nin ve 
Amasya Tamimi’nin 

100. yýlý kutlama 
etkinlikleri kapsamýnda 
“Çanakkale Savaþlarý 

Gezici Müzesi” 
Gümüþhacýköy’de 

ziyarete açýldý. 10’da

Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný  
North Point Hotels 
Koordinatörü

Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný  
North Point Hotels 
Koordinatörü

Osman Ayık
TÜROFED  
Baþkaný  

100. yılın etkisi

3’te

42. Uluslararası 
Aksu Festivali 

4 bin yýllýk geçmiþi olan ve halk arasýnda Mayýs 7’si olarak tabir 
edilen ve Uluslararasý Festival kapsamýnda 42. Düzenlenen 
Uluslararasý Aksu Festivali Giresun’da gerçekleþtirildi. 11’de

Sümela Manastýrý’nda 360 

tonluk kaya yerinde sabitlendi

TRABZON’un 
Maçka ilçesindeki 
tarihi Sümela 
Manastýrý’nda 
riskli görülen 
yaklaþýk 360 
tonluk kaya 
bloðu, çelik aðla 
bohçalanarak 
bulunduðu alana 
sabitlendi. 7’de

OSMED üyeleri  İftar 
Yemeği’nde buluştu

OSMED  ( Otel 
Satın alma 

Müdürleri Eğitim 
Derneği ) Üyeleri  
Trabzon’da Sera 

Lake Resort 
Hotel’de İftar 
yemeğinde 

buluştu. 15’te

Artvin Uluslararasý Batum Fuarý’nda tanýtýldý
Bu yýl 12’incisi düzen-
lenen Uluslararasý 
“2019 Expo Batumi 
Travel/ Expo Med Batumi 
2019” fuarý Gürcistan’ýn 
Batum kentinde açýldý. 
Artvin Valiliði Fuar’da 
tanýtým standý açtý. 14’te

TORUL KALESİ’NE  
CAM SEYİR TERASI 

Sayfa 14’te

Erken rezervasyonlarda yüzde 40’lýk artýþ 
bekleyen sektör temsilcileri, 1 milyonun 
üzerinde misafir aðýrlamayý planlýyor.

TOKTAÞ: “ 9 GÜNLÜK TATÝLÝN 
ERKEN AÇIKLANMASI AVANTAJ OLDU”
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, Bölgede 9 

günlük tatilin etkilerini deðerlendirdi. Toktaþ; 
“ Bu yýl tatilin birleþtirip 9 güne çýkartýlma 
duyurusunun erken yapýlmasý avantaj oldu.  Bu 
açýklama daha fazla insanýn seyahate çýkmasýna 
neden olurken, acentelerin de ilave tur programý 
koymalarýna zaman tanýdý. Ayrýca bayramýn her 
yýl erkene geliyor olmasý, yaz sezonunu da uzattý. 

Bu da sezonun daha uzun geçmesine neden 
olacak. Yazýn baþlaðýcý olan bayram döneminde 
tesisler yüzde yüze yakýn bir dolulukla bayramý 
geçirdi. En çok raðbet gören yerler gene yaylalar 
ve yeþili bol olan bölgeler. Safranbolu, Samsun, 
Ordu, Trabzon, Rize en çok ziyaretçi çeken yerler 
oldu”dedi.

OSMAN AYIK: “BU KARARLAR 
YILBAÞLARINDA AÇIKLANMALI”
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜRO-

FED) Baþkaný Osman Ayýk, bayram tatilini 
9 güne çýkaran kararý, yerinde ve olumlu 
bulduklarýný, esas arzu ve isteklerinin bu tür 
kararlarýn yýlbaþýndan itibaren alýnmasý ve 1 
Ocak’ta yayýmlanmasý olduðunu söyledi. Ayýk, 
“O zaman insanlar çok daha kolay program 
yapabilir ve o dönemdeki erken rezervasyon 
fýrsatlarýndan daha uygun fiyatlarda yararla-
nabilir.” diye konuþtu.

Uzun Tatil Turizmi canlandırdı
Ramazan Bayramý’nda 9 güne çýkarýlan tatilin erken açýklanmasý hem vatandaþýn hem tur-
izmcinin yüzünü güldürdü. Turizmciler,uzatma kararlarýnýn yýlbaþýnda açýklamnmasýný istiyor. 
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Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet 
Nuri Ersoy, “Yeni Cumhur-
baþkanlýðý yönetim sistemiyle 

birlikte Türkiye’nin hedefleri daha 
yukarýya çekildi. Turizm Bakanlýðý 
olarak turizm ile ilgili hedeflerim-
izi 2023 yýlýnda 50 milyon turist, 
50 milyar dolar olan turizm gelir 
hedefimizi 70 milyon turist, 70 
milyar dolar olarak revize ettik. Bu 
baðlamda radikal bir deðiþikliðe 
giderek de nicelikli turistten 
vazgeçmiþ deðiliz. Bundan sonra 
konsantrasyonumuzu nitelikli 

turiste vererek 70 milyar dolarlýk turizm 
gelirini hedefe koyduk. “ dedi.
Turizm’in bugün Türkiye’nin önemli gelir 
kaynaklarýndan biri olduðunu kaydeden 
Bakan Ersoy, “Biz eðer sizlerle birlikte 70 
milyar dolar hedefine gelirsek hem Türki-
ye’nin cari açýðýný pozitife çevirmiþ olacaðýz. 
Ekonomiye çok ciddi bir katký kazandýrmýþ 
olacaðýz. Her þeyden önemlisi bunu Türk 
Hava Yollarý ile yapacaðýmýz için hem Tür-
kiye’nin hem de Türk Hava Yollarýnýn mar-
ka deðerini beraber yüceltmiþ olacaðýz. Hem 
de Türk halkýnýn refaha ulaþmasýnda çok 
büyük bir emeðimiz olacak. ” diye konuþtu.

Müslüman turistler giderek dijitalleþiyor.  Bu 
nedenle, ülkelerin ve hizmet saðlayýcýlarýn 
dijitalleþmeye önem vermeleri gerektiðini 

vurgulayan rapor ayrýca tüm yaþlardaki Müslüman 
turistler için sosyal medya uygulamalarýný da 
geliþtirmelerini öneriyor.

Müslüman turistler Türkiye’yi ulaþým kolaylýðý 
için tercih ediyor. Müslümanlarýn Seyahat Ter-
cihleri endeksinde Türkiye genel sýralamada 4. 
sýrada yer alýyor ancak havayolu baðlantýlarýnýn 
bulunmasý, ulaþým kolaylýðý ve vizesiz ulaþým 
imkanlarý açýsýndan en üst sýrada olduðu dikkat 

çekiyor. Türkiye’yi sýrasýyla Malezya, 
Tayland, Birleþik Arap Emirlikleri ve 
Katar takip ediyor.

Raporda Türkiye; Ýran, Mýsýr ve En-
donezya ile birlikte “dijitalleþmenin 
giderek arttýðý geliþen ekonomiler” 
olarak tanýmlanan kümede yer 
alýyor. Türkiye’nin de yer aldýðý bu 
kümenin dijital altyapýlarýný yaygýn-
laþtýrmalarý gerektiði vurgulanýrken, 
iþ dünyasýnýn bu pazarlarý orta ve 
uzun vadeli olarak deðerlendirebi-
leceði belirtiliyor. Türkiye iletiþimin 
kolaylýðý, dijital görünürlük ve 
Müslüman turistlerin ihtiyaçlarýna 
destek olma kriterlerinde ilk 10 ülke 
arasýnda yer almýyor.

Yaþar Üniversitesi Uygulamalý Bilimler 
Yüksekokulu Turizm Rehberliði Bölümü 
Prof. Dr. Orhan Ýçöz ve ABD Massachussets 

Üniversitesi öðretim üyesi Prof.Dr .Muzaffer Uysal’ýn 
editörlüðünü yaptýðý Türkiye’nin ilk “Turizm Ansik-
lopedisi” yayýnlandý. 2 yýllýk bir süreçte hazýrlanan ve 
380 adet yazarýn katký verdiði 1672 maddeden oluþan 
Türkiye’nin ilk “Turizm Ansiklopedisi” turizm 
camiasýnýn kullanýmýna sunuldu. Kitabýn telif ge-
lirleri eðitim ve tedavi amaçlý vakýflara baðýþlanacak.

2 yýl sürdü
“Turizm Ansiklopedisi – Türkiye” isimli bu kitap 
2 yýllýk süreyi kapsayan bir ortak çalýþma sonucu 
ortaya çýktý. 2017 yýlý Haziran ayý baþýnda bir fikir 
olarak filizlenen bu çalýþma, daha sonra farklý üniver-
sitelerden 13 Profesör, 11 Doçent ve 1 Dr. Öðretim 
Üyesi’nden oluþan 25 Alan Editörü’nün bu çalýþmaya 
katký yapmayý kabul etmesi ve ardýndan da her bir 
alan editörünün sayýlarý 10 ile 25 arasý deðiþen yazar 
ile kendi çalýþma grubunu oluþturup ansiklopedi 
maddelerini belirlemesi ile þekillenmeye baþladý. 
Çalýþmaya her biri kendi alanlarýnýn uzmaný ya da 
ilgili alanlarda önemli çalýþmalarý olan çoðunluðu 
akademisyen 380 yazar toplam 1672 adet maddenin 
içeriðini hazýrladý. Bu maddelerin belirlenmesinde, 
doðrudan turizmin üç temel alaný olarak kabul edilen 
“Ulaþtýrma, Konaklama ve Yeme-Ýçme” faaliyetlerine 
öncelik verildi.

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy:
“2023 yılında turizm gelir hedefimizi 70 milyon 

turist, 70 milyar dolar olarak revize ettik!”
Türk Hava Yollarý ailesinin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar 

programýna katýlan Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, 2023 
yýlýnda 50 milyon turist, 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefimizi 

70 milyon turist, 70 milyar dolar olarak revize ettiklerini söyledi. 

Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kamuoyunda yanlýþ anlamalarý 
önlemek ve açýklamalarýn tek elden yapýlmasýný saðlamak amacýyla 

Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüklerine  konuþma yasaðý getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý Basýn Müþa-
viri Selda Binici tarafýndan Kültür ve Ýl 
müdürlüklerine gönderilen  yazýda baþta 
Kars, Iðdýr ve Elazýð Ýl Müdürlüklerinin 
basýna yaptýklarý açýklamalarýn yanlýþ 
anlamalara yol açtýðý ifade edildi.
Yanlýþ anlamalara yol açmamak ve 
bakanlýk çalýþmalarýnýn tek elden 

aktarýlmasý amacýyla Kültür ve Turizm Ýl 
Müdürlerinin basýna bilgi vermemeleri 
ve konuþmamalarý istendi.
Basýna bilgi vermek isteyen Ýl müdürler-
inin de bakanlýktan izin almalarý ge-
rektiði ya da gazeteciler tarafýndan 
istenilen bilgilerin kendilerine yönlendir-
ilmesini istediler.

Kültür ve turizm 
il müdürlerine 
konuþma yasaðý

Müslüman Seyahat Pazarý 2026 yýlýnda 300 milyar dolara ulaþacak
Mastercard’ýn CrescentRating ile birlikte Müslüman turistlerin seyahat tercihlerine yönelik yayýnladýðý “Müslümanlarýn Seya-
hat Tercihleri Endeksi” raporuna göre ise Müslüman seyahat pazarý 2026 yýlýnda 300 milyar dolara ulaþmasý bekleniyor. 

GEÇTİĞİMİZ YIL MÜZE VE 
ÖREN YERLERİNİ 28 MİLYON 
169 BİN 615 KİŞİ ZİYARET ETTİ
2018 yılındaki toplam müze ve ören yerlerinin ziyaretçi 
sayısı 28 milyon 169 bin 615 olurken, bu rakamın 
2017 yılında 20 milyon 509 bin 746 olduğu gözlendi.

Ajans Press, müze ve ören yer-
lerinin toplam ziyaretçi istatis-
tiğini konu alan araştırmayı 

inceledi. Ajans Press’in Kültür ve Tur-
izm Bakanlığı verilerinden ve medya 
yansımalarından derlediği bilgilere 
göre, 2018 yılındaki toplam müze 
ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 28 
milyon 169 bin 615 olarak belirlendi. 
Bu rakam 2017 yılında 20 milyon 
509 bin 746 olurken, artış yaşandığı 
gözlendi. 2018 yılında en çok ziyaretçi 
ağırlayan müze ise İstanbul Topkapı 
Sarayı Müzesi olurken, 3 milyon 4 bin 
620 kişiye ev sahipliği yaptığı görüldü.
İl bazında müze ve ören yerleri 

ziyaretçi sayısı incelendiğinde ise 7 
milyon 387 bin 680 kişi ile İstan-
bul’un ilk sırada yer aldığı tespit edil-
di. İstanbul’dan sonra en çok ziyaretçi 
ağırlayan ikinci il ise 2 milyon 955 
bin 198 ile Konya olurken, üçüncü 
sıraya 2 milyon 950 bin 249 kişiyle 
Nevşehir’in yerleştiği kaydedildi.
Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştird-
iği medya araştırmasında, konu ile 
ilgili yazılı basına yansıyan haber ade-
tleri de belli oldu. 2018 yılında müze 
ve ören yerleri ile alakalı toplam 46 
bin 672 haber çıkışı tespit edilirken, 
bu rakamın 2017 yılında 39 bin 718 
olduğu görüldü.

Türkiye’nin ilk “Turizm Ansiklopedisi” yayýnlandý 
Kitabýn telif gelirleri eðitim ve tedavi amaçlý vakýflara baðýþlanacak.
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Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný - North Point 
Hotels Koordinatörü

SAMSUN-RİZE

100. yılın etkisi

Turizm tesislerinde çalýþan 
personelin konaklamasýyla 
ilgili düzenlemeler getiriliy-

or. Turizm merkezlerine yönelik yol 
iyileþtirme çalýþmalarý kapsamýnda 
yol yapma imkaný bulunmayan 
belediyelere ilgili Bakanlýðýn 
ödenek aktarmasý öngörülüyor. 
Dalýþ turizmine yönelik hükümler 
bulunuyor. 

AK Parti Antalya Milletvekili Atay 
Uslu, “Turizmi Teþvik Kanun’da 
teklif ettiðimiz deðiþiklik ile per-
sonelin derme çatma yapýlar ya da 
otellerin bodrum katlarý yerine daha 
insani ortamlarda konaklamasýný 
saðlayacaðýz. Kanun teklifimiz ile 
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca per-
sonel lojmaný alaný tahsis edilmesi 
imkaný getirilmektedir” dedi.

Baþta Bakanlýðýmýz, ülke genelinde ve bölgemizde 
illermizde temsilcilikler, iþletmeciler, üyelerim-
iz  ve Turizm Konusunda çözüm ortaðý olabi-

lecek, Kamu ve Sivil toplum Kuruluþlarý ile iletiþim ve 
çözüm noktasýnda ortak çalýþmalar yapan KATÝD’in 
bu çalýþmalarý önemli bulunurken Platin Dergisi Son 
sayýsýnda KATÝD’i Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile 
koordinasyonlu çalýþan kuruluþlar arasýnda gösterdi.

KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, “Dernek olarak 
Bölgemizde ve üðlkemzide turizmin geliþmesi, üyel-
erimiz, sektör kurum ve temsilcilerinin hakettikleri 
deðeri bulmasý konusunda paydaþlarýmýz ve sektörün 
tüm çözüm ortaklarý ile çalýþmalarýmýz devam ediyor. 
özellikle son aylarda Bölgemizde yaptýðmýz ziyaretler 
ve burada dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileriyle 
daha bütünlükçü ve daha geliþen bir turizm anlayýþý 
ve yapýsýna sahip olacaðýmýza inancýmýz tamdýr. Bize 
katký saðlayan, destek veren herkese ve üyelerimize , 
çözüm ortaklarýmýza çok teþekkür ederim.” dedi.

Samsun Büyükþehir Belediye Meclis Salonu’nda yapýlan toplantýda 
gerçekleþtirilen seçimde SAMTAB Baþkanlýðý’na Büyükþehir Bele-
diye Baþkaný Mustafa Demir seçilirken, Encümen üyeliklerine de 

sektörden Kadriye Kara ve KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ getirildi.

Samsun Büyükþehir Belediye Meclisi Mayýs 2019 olaðan toplantýsýnda 
SAMTAB baþkanlýk ve kurullarý seçimi yapýldý. Birlik Baþkanlýðý’na 
Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Demir getirilirken, 
1. Baþkan Vekilliðine Tekkeköy Belediye Baþkaný Hasan Togar, 2. 
Baþkanvekilliðne Ýlkadým Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ seçildi. 
Meclis katipliklerine Dursun Uz, Aytaç Uyar’ýn seçilmesinin ardýndan 
Encümen üyelikleri seçimine geçildi.

Yapýlan oylama sonucunda Encümen Üyeliklerine 
Atakum Belediye Baþkaný Cemil Deveci,
Vezirköprü Belediye Baþkaný Ýbrahim Sadýk Edis,
Kavak Belediye Baþkaný Ýbrahim Sarýcaoðlu, 
19 Mayýs Belediye Baþkaný Osman Topaloðlu, 
KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ ve 
Kadriye Kara seçildi.

Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan 
açýklamada, 27-30 Mayýs 2019 
tarihlerinde Zagreb’te düzenlenen 

BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 
Avrupa Bölge Komisyonu 64. Toplantýsý 
sýrasýnda bugün gerçekleþtirilen seçim-
lerde Örgütün Yürütme Konseyi’ne 
2020-2023 dönemi için adaylýðýný koyan 
Türkiye’nin, 40 ülkenin yer aldýðý Avrupa 
Bölgesi Grubundan 26 oy alarak Yürütme 

Konseyi üyeliðine seçildiði kaydedildi. 

Türkiye’nin, BMDTÖ Yürütme 
Konseyi üyesi olarak turizm alanýn-
daki bilgi ve tecrübeleriyle BM 2030 
Sürdürülebilir Kalkýnma Gündemi’nin 
BMDTÖ çatýsý altýnda da gerçekleþtir-
ilmesi ve sürdürülebilir turizmin küre-
sel bir hedef haline getirilmesi için çaba 
göstereceði bildirildi.

Turizm teşviki kanun 
teklifi kabul edildi

Kanun 
teklifinde, 

turizm 
iþletmesi 
belgeli 

iþletmeler 
için yapýlan 
sýnýflandýrma 
çalýþmalarýnda 

sektör 
temsilcisinin 
bulunmadýðý 

hallerde, 
üç Bakanlýk 
kontrolörü 
yerine iki 
Bakanlýk 

kontrolörünün 
sýnýflandýrma 
yapabilmesi 
saðlanýyor.

“KATÝD” Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ýle 
Koordineli Çalýþan Kurumlar Arasýnda 

KATÝD (Karadeniz Turizm 
Ýþlertmecileri Derneði, yaptýðý 
önemli çalýþmalarla adýndan 
söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye, BM Dünya Turizm Örgütü’nün Yürütme Konseyi üyeliðine seçildi
Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye’nin 40 ülkenin yer aldýðý Avru-

pa Bölgesi Grubundan 26 oy alarak BM Dünya Turizm 
Örgütü’nün Yürütme Konseyi üyeliðine seçildiðini açýkladý. 

SAMTAB Baþkanlýk ve 
kurullarýnýn seçimi yapýldý

SAMTAB (Samsun ve Çevresi Turizm Altyapý Hizmet Birliði) Baþkan ve Yönetim Kurullarý seçimi Büyükþehir  Mayýs Ayý Olaðan Toplantýsýnda yapýldý.

Murat Toktaþ ve Kadriye Kara 
SAMTAB Encümen Üyesi oldu

Geçen ay ulu önde Atatürk ün 
Samsun’a çıkışının ve milli 
mücadele ateşinin yakıldığı 

19 mayısın 100. yılını kutladık.

Özellikle siyasilerin verdiği resim ve 
katılım uzun yıllardır beklediğimiz 
bir görüntüydü. Bu ilkinde Samsunda 
olması mutluluk ve umut vericiydi. 

Geçen seneden 19 Mayıs tarihine 
gelen rezervasyon talepleri ile 
şehirdeki otellerimiz son haftaya 
hemen hemen dolu girerken, son 
dakikacılar yıldızlı tesis bulmakta 
zorlandı. Buna rağmen şehre gelen 
hiç kimse dışarıda kalmadı. 19 Mayıs 
öncesinden başlayan aktivitelerle 
şehirde hareketlilik yaklaşık 10 
gün sürdü. Konaklama tesisler 
harici restoran ve cafelerde ciddi bir 
yoğunluk yaşadı. 

Ayrıca şehirde herhangi bir adli 
durumun olmaması ise son derece 
sevindirici idi.

Yaklaşık 10 bin misafirin konaklamalı 
ağırlandığı günübirlikçilerle birlikte 50 
bini bulduğu tahmin edilen kutlamalar 
coşku içinde gerçekleşti. Nice 100 
yıllara.

Sonuç olarak durgun geçen ayların 
ardından Mayıs ayı Samsunlu 
turizmcilerin yüzlerini güldürdü.

Trabzon’da Önemli toplantı

Geçen hafta Trabzon’da Trabzon 
Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali 
Ayvazoğlu, Trabzon Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ersen Veda Küçük 
ile Trabzon’da ki üst düzey otellerin 
Genel Müdürlerinin katıldığı iftar 
yemeği düzenlendi. 

Önemli konuların gündeme geldiği 
yemekli toplantıda dikkat çeken 2 
konu vardı. 

Biri KATİD Başkan Yardımcısı ve 
Zorlu Otel Genel Müdürü Ali Şahin,” 
Bölgemizde yeniden baştan aşağı 
denetim mekanizması oluşturulmalı. 
Denetimler, işletmelerin denetimi, 
sertifikasyon kesinlikle sağlanmalı. “ 
konusuna değinmesiydi.

Bir diğer önemli konu ise TÜROYD 
Bölge Temsilcisi ve Novotel Genel 
Müdürü Tuncay Beyaz’ın “Bizim 1,5 
– 2 sene önce aldığımız aksiyonları 
sorgulamamız lazım. Eğer bugün 
problem karşımızda duruyorsa o 
zaman nerede hata yaptık diye 
sorgulamak lazım. “ demesiydi.

-Geç kalmadan Trabzon için 
uygulanabilir planlama yapılmalı. 

-Tek pazardan kurtulup yeni pazarlar 
bulunmalı. 

-Yatırımcı ve turistlerle iş yapan yerel 
halk daha fazla bilinçlendirilmeli. 

-Kamunun desteğiyle de top yekûn bir 
çalışmanın içine girilmeli.

Aksi taktirde sadece bakanlık belgeli 
tesis sayısının 97, yatak sayısının 13 
bin yatak olduğu şehirde işler ters 
giderse hem yatırımcıya, hem de şehir 
ekonomisine ciddi sıkıntı olur.
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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 
kültürel etkinlikler çerçevesinde İlkadım ‘da faa-
liyet gösteren hemşehri dernekleri  ve geçmişte 

yaşayan Türk boylarının yaşam tarzlarının sergile-
neceği festival düzenlemeye hazırlanıyor. 
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “ 
Farklılıkları şehir için avantaja dönüştürmek için 
derneklerimizi bir çatı altında toplamak, birlikte 
şehir için üretmek adına kültürel projeler 
kapsamında , ‘Zaman Yolculuğunda Yöresel 
Kültürler Buluşması’ festivali düzenlemeyi 
düşünüyoruz. Bu Festival   ile Türk boy-
larının yemekten, kıyafete, halkoyunların-
dan, el sanatlarına kadar kültürel unsurları  
sergilenecek.  
Geçmişten geleceğe, bir nevi yöresel 
kültürleri de içine alan zamanda tarihe 
yolculuğu ilçe halkına yaşatacağız.  İlçemiz 
nüfus yoğunluğu bakımında çevre illerden 
çok fazla iş göçü aldı ve almaya devam edi-
yor. Göç beraberinde birçok farklılığı şehire 
taşır. Bu manada vatandaşlarımızın kurduk-
ları hemşehri derneklerinin  dayanışmaları, 

yardımlaşmaları ve kültürlerini yaşatmaları gelecek 
kuşaklara aktarmaları, kültürlerini unutmamaları, 
kendi yemeklerini, kendi kıyafetlerini yaşatmaları 
önemli.  Biz bu  farklılıklara geçmiş tarihte yaşayan 
Türk boylarının yaşam kültürleriyle planlıyoruz. 
Festival tarzındaki bu etkinliğe, sürpriz sanatçıları 
da katılımını sağlayarak  unutulmayacak  bir etkin-
liğe imza atacağız.’’dedi.
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İlimizdeki Turizm faaliyetleri 
istenen hızda olmasa da olumlu 
yönde artış göstermekte, ancak 

hala beklentileri karşılamaktan 
uzaktır.
Bunun nedenlerinin başında, başında 
tanıtım eksikliğinin geldiği, turizm 
eğitiminin yetersiz olduğu, yapılan 
yatırımların doğru planlanmadan 
yapıldığı için şehir turizmine yeterli 
katkıyı sağlamadığı, Samsun’un kendi 
yetiştirdiği turizmcilerin işletmelerde 
yönetici olarak bulunmaması gelme-
ktedir.
2019 yılı başladığında ise sektör 
olarak Mart sonunda yapılacak seçim-
lere odaklanmış bir şekilde durağan 
bir seyir izlemiştik. Nisan ve Mayıs aylarında ise 
Milli Mücadelenin 100. Yılı kapsamında yapılan 
organizasyonlar çerçevesinde il bazında yüksek dolu-
luk ve yüksek gelirler elde edilmiştir.
Bundan sonrası için baktığımızda ise geçen yıla göre 
biraz daha durağan bir sezonun bizleri beklediği 
görülmektedir. 
Öncelikle ilimizdeki kurumsal konaklamaları ve iş 

– toplantı amaçlı gelenleri artırmanın 
yöntemlerini bulmalıyız. Toplantı 
ve kongre turizmini artırmak için 
şehrimize bir an önce büyük bir 
kongre merkezi kazandırmak gerek-
lidir.  Mevcutta var olan çok amaçlı 
salonların, opera binasının, kültür 
merkezlerinin; şehrimizde yapıla-
cak organizasyonlarda daha etkin 
kullanılabilmesi için bizlere destek 
olunarak, bürokratik işlemlerin mini-
muma indirilmesi gerekmektedir.
Samsunda yapılmış olan spor kom-
pleksleri ilimiz için büyük bir şanstır. 
Samsun’daki sporla ilgili kurumların 
Spor Bakanlığı ve federasyonlarla, 
müsabakaların şehrimizde yapılması 

konusunda yapacakları sıkı işbirliği çok önemlidir. 
Okçuluk federasyonunun geçtiğimiz yıllarda 
Samsun’da yaptığı açık hava okçuluk müsabaka-
ları Ordu İline kaydırıldı. Bu tarz müsabakaların 
şehrimizde kalmasını hep birlikte sağlayamazsak 
hem bu tesisler bir süre sonra atıl kalacak hem 
de şehrimize kazandıracaklarından hep birlikte 
mahrum olacağız.”

“Yerel halkı  
turistik 

hareketlere 
entegre 

etmemiz 
gerekiyor”

“Milli mücadelenin 100. Yılı nedeniyle 2019 
yılına, sektör olarak çok hareketli başladık. 2019 yılı 
başlangıç yılı olarak tarihe geçecektir. Etkinliklerin 
12 ay boyunca devam edecek olması ve Samsun 
adına birkaç dönemdir başlanan tanıtım pazarlama 

çalışmaları bu yıl etkisini göstermeye başladı. Özellikle 
Ortadoğu Ülkelerinden gelen rezervasyonlar ciddi bir 

şekilde arttı. 
Her geçen gün biraz daha büyüyen turizm pastasından 

Samsun’un daha iyi bir pay alabilmesi için marka şehirler 
arasına girmemiz gerekiyor. Sadece Samsun İli olarak değil, 
Karadeniz  Bölgesi olarak birlikte hareket etmemiz gere-
kiyor.  Öncelikle Samsun, Karadeniz Bölgesi, daha sonra 
da Ulusal ve Uluslararası tanıtım çalışmaları yapmamız 
gerekir.

‘ Yaşadığımız şehrimize sahip çıkıyoruz’ sloganı ile tüm 
turizm potansiyellerimizi ortaya çıkararak, doğanın sunduğu 
güzelliklere yatırımlar yaparak, kültürel varlıklarımızı zengin-
leştirerek, gastronomi alanındaki zenginliğimizi fark ettirerek 
bizde varız demeliyiz. 
   Samsun  için en önemlisi destinasyon pazarlamasıdır. 

Bürokrasi, siyaset, bilim ve sektör tek çatı altında ortak 
akılla hareket etmeli. Turist sayısında yakaladığımız bu 
büyümeyi turizm gelirlerindeki artışla desteklemek gerekir. 
Bu nedenle katma değeri yüksek turizm çeşitlerimizi ön 

plana çıkarmak ve bunları tanıtmamız lazım. Yerel halkı da 
bu turistik hareketlere entegre etmemiz gerekiyor. 

Samsun Grand Amisos Otel Genel 
Müdürü Kadriye kara, Samsun Turizmini 
ve 2019 beklentileri ile önerilerini anlattı:

“Samsun misafir sayýlarýnda yakaladýðý 
ivmeyi oda satýþ rakamlarýnda yakalayamadý”
Müdür Vekili Ýbrahim Burçin SAATOÐLU Samsun’un misafir sayýlarýnda 

yakaladýðý ivmeyi oda satýþ rakamlarýnda yakalayamadýðýný söyledi.

Burçin Saatoðlu’nunSamsun 
Turizmi ile ilgili olarak yaptýðýu 
deðerlendirme:

Samsunda turizm sezonu 2019 yýlýn-
da gerçekten beklentileri karþýlayacak 
mý; Evet misafir sayýsý anlamýnda 
baktýðýmýzda Samsun her geçen yýl 
bir önceki yýla göre misafir sayýsýnda 
ve geceleme sayýsýnda ivme kazanan 
bir destinasyon.Özellikle Ortadoðu 
ve Körfez ülkelerinde Umman,-
Bayreyn Kuveyt ve Katar pazarýnýn 
artýk Samsun’dan haberdar olduðunu 
görebiliyoruz.

Ama ne yazýkki Samsun misafir 
sayýlarýnda yakaladýðý ivmeyi oda 
satýþ rakamlarýnda yakalayabilmiþ 
deðil.Bunun en büyük sebebi ise 
pazarlama olanaklarýnýn kýsýtlý 
olmasý.Yerli ve yabancý turistleri 
Ayvacýk gölüne gönderiyoruz tesis 
yok keza en önemli destinasyonumuz 
Vezirköprü Þahinkaya kanyonu ayný 
durumda .Bu tür eksikler Samsunu 
sektörde istenilen hakimiyeti kura-
mamasýna ve pazarlama da mem-
nuniyetsizliklere yol açarak süreklilik 
olmamasýna neden olmaktadýr.
 
Samsun 2019 yýlýnda Cumhuriye-
timizin Kurucusu Ulu Önder Mus-

tafa Kemal ATATÜRK’ün kurtuluþ 
mücadelesinin batlatmasýnýn 100.yýl 
kutlamalarýna tanýklýk etti .Kutlama-
larýn sadece Mayýs ayýna deðilde 12  
aya yayýlarak yapýlmasý ise turizm 
hareketliliði anlamýnda çok önemli 
bir stratejiye sahip olmuþtur. Yýl 
sonuna kadar yapýlacak olan etkin-
likler kümülatifde misafir sayýsý ve 
bütçe anlamýnda turizm tesislerini 
memnun edecek kanuma getirecektir.
 
Samsunda turizm hareketliliði ve 
tanýtým güçlendirilmesi isteniyor 
ise ilk önce turizm in 6 aydan 12 
aya nasýl çýkartýlabilir fizibilite-
si yapýlmalýdýr.Sonrasýnda Fuar 
, workshop,famtrip lere kamu 
kurumlarý desteklerinive gücünü  
arkasýna alarak özel sektör her 
anlamda desteklenmelidir.Tüm 
turizm paydaþlarýnýn ortak akýl ile 
hareket etmesi ve Samsunu tanýtan 
kýsa,öz,bölge özelliklerininin dik-
katini çeken ,aksiyonu bol tanýtým 
fragmanlarý hazýrlanmalý ve en 
önemlisi geliþen teknoloji sayesinde 
endüstri 4.0 kullanýlarak turizm 
tanýtým ve yatýrýmlarýný sektörün 
ihtiyacý bulunan noktalarýna entegre 
ederek gereken faydanýn saðlanacaðý-
na inanmaktayým.“

Ýbrahim Burçin SAATOÐLU
Anemon Samsun Otel Müdür Vekili

“Samsun’daki Turizm faaliyetleri 
beklentileri karşılamaktan uzak”

Samsun Serra Otel Gen. Md. Yrd. Ünal Arlı,  2019 sezonunu değerlendirdi, önerilerini sundu.

Ünal ARLI
Serra Otel Gen. Md. 
Yrd. Samsun

İlkadım, yöresel ve tarihi festivale hazırlanıyor
İlkadım ‘da  yöresel kültürlerin ve geçmişte yaşayan Türk boy-
larının yaşam tarzlarının da sergileneceği festival düzenlenecek.
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“19 Mayıs’ın 100’üncü Yılın-
da Yürüyoruz Yolunda” 
yürüyüşünün ardından, Koç 
Spor Fest sahnesinde konser 
veren Athena ve Aslı Gökyo-
kuş’u 5 bini aşkın üniversiteli 
sporcu, antrenör, spor insanı 

ile birlikte on binlerce Samsun-
lu izledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve Silah Arkadaşları’nın 

Samsun’a çıkışının 100. yılı 
vesilesiyle Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde gerçekleşen Koç Spor 
Fest’in Finalleri çoşkulu bir kutlamaya ev 
sahipliği yaptı.

Koç Spor Fest kapsamında Sam-
sun’a gelen 5 bini aşkın sporcu, 

antrenör, spor insanı Samsun 
halkıyla birlikte “19 Mayıs’ın 

100’üncü Yılında Yürüyoruz Yolunda” 
yürüyüşünün ardından Athena ve Aslı 
Gökyokuş’un şarkılarıyla eğlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak 
bastığı yer olan Tütün İskelesi’nde düzen-
lenen konsere onbinlerce kişi katıldı. 

Athena, Türkiye’nin dört bir yanına 
uzanan ve her yıl on binleri buluşturan 
Koç Spor Fest sahnesinde ilk albümleri 
Skalonga’dan son albümleri Altüst’e 
kadar hit olmuş şarkılarının yanı sıra 
farklı müzik türlerini kendi tarzlarında 
yorumladıkları repertuvarları ile gençler-
le buluştururken, Aslı Gökyokuş ; Ölüm 
Kapımı Çalmasa da, Kördüğüm, Su 
Gibi, Dans Etmeye İhtiyacım Var, Dün-
ya gibi eski ve yeni tüm hit şarkılarını 
söyleyerek Samsunlu dinleyicileri ken-
dine hayran bıraktı.

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük 
ili olan Samsun, mavi bayraklý 
sahilleri, doðasý, tarihi ve 

kültürel deðerleriyle turizm açýsýn-
dan tatilcilere çok sayýda alternatif 
sunyor. 2018 yýlýnda Samsun’u 
79 bin 261’i yabancý olmak üzere 
toplamda 586 bin 555 kiþi ziyaret 
etti. Doða Koruma ve Milli Parklar 
tarafýndan Samsun’un mevcut tur-
izm potansiyeli sürdürülebilir turizm 
yaklaþýmý doðrultusunda ele alýndý. 
Bu kapsamda Samsun’da 1 adet 
tabiatý koruma alaný, 5 adet tabiat 
parký, 3 adet sulak alan olmak üzere 
toplamda 9 adet sürdürülebilir eko 
turizm alaný tespit edildi.

ÝÞTE O ALANLAR:
HACIOSMAN ORMANI, AMA-
ZON TABÝAT PARKI, BAYRAKTE-
PE TABÝAT PARKI, SARIGAZEL 
TABÝAT PARKI, ÞAHÝNKAYA 
KANYONU, VEZÝRSUYU TABÝAT 
PARKI, KIZILIRMAK DELTASI 
ULUSLARARASI SULAK ALANI, 
YEÞÝLIRMAK DELTASI SULAK ALA-
NI, LADÝK ULUSAL SULAK ALANI

ABD’de bu konuda 
yeni yayýmlanan 
bilimsel bir makale 

olduðunu belirten Tekkeköy 
Belediye Baþkaný Hasan Tog-
ar, “Burayý tekrar bir kazý ile 
buluþturabilirsek dünyanýn 
dikkatini çekebileceðimizi 
düþünüyoruz” dedi.

Nuh tufanýndan sonra insa-
noðlunun yaþadýðý düþünülen 
‘Tekkeköy Maðaralarý 
Arkeoloji Vadisi’nde bulunan 
ve M.Ö. 15 bin ile Minsanlarýn yer-
leþik olduðu en eski 8’inci yer olduðu 
düþünülüyor.

Paleolitik Çað’da yaþayan Tekkeköy 
maðara sakinleri, madeni tanýmamýþsa 
da tüm aletleri taþ, aðaç ve kemik-
ten yapmýþ, avcýlýk ve toplayýcýlýkla 
uðraþmýþ, taþý yontarak yaptýklarý el bal-
talarý, mýzrak uçlarý, kesiciler, kazýyýcýlar 
gibi çeþitli aletleri kullanmýþ. 1977 
yýlýnda sit alaný ilan edilen ve 2013’de 

ziyaretçilere açýlan Tekkeköy 
Maðaralarý’nýn yalnýzca 96 bin 
metrekarelik bir kýsmý gezile-
biliyor. 360 bin metrekarelik bir 
alana yayýlan vadide çalýþmalar 
halen devam ediyor. Daha önce 
yapýlan arkeolojik kazýlarda 14 
ayrý uygarlýðýn kullandýðý ma-
teryaller bulunan Karadeniz’de 
insanlýðýn ilk yerleþkesi olarak 
bilinen Samsun’daki ‘Tekkeköy 
Maðaralarý Arkeoloji Vadisi’nde 
yeniden kazý yapýlmasý isteniyor. 

Tekkeköy Maðaralarý Arkeoloji Vadisi’ni 
gün yüzüne çýkarmak istediklerini 
anlatan Togar, “Bu alaný tekrar bir kazý 
ile buluþturabilirsek dünyanýn dikkatini 
çekebileceðimizi düþünüyoruz. Dünyanýn 
önemli arkeologlarýnýn dikkatini 
çekeceðimize inanýyoruz ve yeni bir 
kazý yapýlmasý için de giriþimlerimize 
baþladýk. O maðaralarýn ziyaretçilerle 
daha rahat buluþmasý için bölgeye ahþap 
yürüyüþ yollarý, seyir teraslarý da yapmak 
istiyoruz.” diye konuþtu. 

Belediye Başkanın Hüseyin 
Kıyma, İlçede yapımı 
devam etmekte olan 

gözleme satış alanları, sahil 
çevre düzenleme ve peyzaj, yeni 
sistem duş kabinleri ve tuvalet, 
7 adet T projeleri ile, özellikle 
yaz aylarında sahil bölgesinde 
artan yoğunlukla ilgili olarak 
yapılmasını planladıkları 
çalışmaları anlattı.
Başkan Kıyma, “ İlçemizin 
konumunu ilçemiz için avanta-
ja çevirmeliyiz.  Burada toplan-

mamızın asıl sebebi yaz ayları 
ile birlikte turizm sezonumuzun 
açılmasıdır. Sahil yürüyüş 
yolumuzda yapacağımız gerek 
turizme, gerek ilçe gelişimine 
faydalı şeyleri birlikte tartışalım.  
Bu ilçeyi tanıtacak, bize özgü, 
bu ilçenin güzelliğini, insan-
larının güzelliğini hatırlatacak 
bir hediyelik eşya,  magnet, 
anahtarlık, kupa, küçük bir tab-
lo, deniz kabuklarıyla yapılmış 
el emeği bir süs eşyası, vs. 
tasarlayabiliriz. “ dedi.

SAMSUN’DA ONBİNLERİ ATHENA 
VE ASLI GÖKYOKUŞ COŞTURDU

Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor 
Fest’in bahar etabının Finalleri, Büyük Önder Mustafa Kemal 

Atatürk ve Silah Arkadaşları’nın Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı 
vesilesiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

Yakakent’in Turizmini geliştirmek için toplandılar
Yakakent  Belediye Başkanı  Hüseyin Kıy-
ma; Yakakent’te sahilde faaliyet gösteren  
esnaflarla bir araya gelerek turizm se-
zonu öncesi görüş alışverişinde bulundu.

7 Asýrlýk Mescitli Kurt Köprü 
Turizme Kazandýrýlmayý bekliyor 
SAMSUN’un Havza ile Vezirköprü ilçelerinin sýnýrýný belirleyen Ýstavroz Çayý üzerinde bulunan ve kemerinde 

bulunan mescitle dikkat çeken 7 asýrlýk tarihi Kurt Köprü’nün, turizme kazandýrýlmasý isteniyor.

Havza ile Vezirköprü 
ilçelerinin sýnýrýný 
belirleyen Ýstavroz Çayý 
üzerinde bulunan tarihi 
Kurt Köprü, 7 asýrdýr 
ayakta duruyor. Bizanslýlar 
zamanýnda yapýldýðý, 
Selçuklular döneminde 
ise onarýldýðý bilinen Kurt 
Köprü, kemerinde bulunan 
mescitle dikkat çekiyor. 95 
metre uzunluðunda, 4.8 
metre geniþliðinde, 2 ana 
kemer ve 2 tahliye gözü 
bulunan tarihi Kurt Köprü, 
büyüklüðü ve ihtiþamý ile 
de görenleri hayran býrakýyor. 2008 yýlýnda yaklaþýk 2 mi-
lyon 100 bin TL harcanarak restore edilen ve önlem amaçlý 
içerisindeki mescidi ziyarete kapatalýlan tarihi Kurt Köprü, 
turizme kazandýrýlmayý bekliyor. 

‘TANITILMASI ÞART’
Karadeniz Turistik Ýþletmecileri Derneði Baþkaný Murat 
Toktaþ, çok önemli bir tarihi eser olan Kurt Köprü’nün 

turizm açýsýndan 
da önemli bir deðer 
olduðunu belirter-
ek, “Köprünün son 
dönemlerde tanýnýrlýðý 
daha çok arttý. Ancak 
köprünün turizme 
kazandýrýlmasý için 
mutlaka gerekli 
tanýtým çalýþmalarýnýn 
yapýlmasý gerektiði-
ni düþünüyoruz. 
Köprünün ayaklarýnýn 
bir kýsmý bir ilçede 
bir kýsmý diðer ilçede 
bulunuyor. Samsun’un 

Havza ve Vezirköprü ilçelerinin sýnýrýnda bu köprü. 
Ayrýca kemerinde namaz kýlýnacak mescit de bulunuy-
or. Köprünün ayak kýsmýnda yaklaþýk 6 metrekarelik bir 
mescit var. Bu özelliði bakýmýndan Türkiye’de çok nadir 
olduðunu biliyoruz. Eski tarihlerde bu köprü kervanlarýn 
geçiþ güzergahýnda bulunuyordu. Köprüden gecenler mescit 
sayesinde ibadetlerini de yapabiliyorlardý. Bu nedenle tarihi 
Kurt Köprü çok özel bir yapý” dedi.

Tekkeköy Maðaralarý’nda 
Arkeolojik Kazý Yapýlsýn
BÝLÝM insanlarý tarafýndan Nuh Tufaný’ndan sonra in-

sanlarýn yaþamaya baþladýðý 3 yerden biri olduðu iddia 
edilen, Samsun’daki Tekkeköy Maðaralarý Arkeoloji Va-
disi’nde yeniden kazý çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý istendi.

Samsun Eko Turizm Zengini

Samsun’da 
9 adet 

sürdürülebilir 
eko turizm alaný 

tespit edildi

Samsun’da 1 adet tabiatý koruma alaný, 5 adet ta-
biat parký, 3 adet sulak alan olmak üzere toplamda 
9 adet sürdürülebilir eko turizm alaný tespit edildi.
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“Ürün Çeþitliliði 
Saðlanmalý, 
Aktiviteler 
Artýrýlmalý!”

“Turizmi ben değil, biz 
anlayışı ile yöntemeliyiz”

Algýlarýn iyi yönetilebilmesi halinde 
turizm sezonunun bu yýl da çok 
iyi geçeceðine inanýyorum. Yeni 

yýla,geçen yýla oranla yaklaþýk yüzde 30’luk 
bir artýþla baþladýk. Sadece Ýran pazarýnda 

Mart-Nisan aylarýnda çok az bir düþüþ 
olduðunu görmüþtük. Ramazan 

ayý olmasý dolayýsýyla ve 
sezonun tam baþlamamasý 
açýsýndan çok beklediðimiz 
bir artýþ olmadýðýný ifade 
edebilirim. Bunun yanýnda 
iç turizmin hareketlenme-
si ise biz turizmciler için 

oldukça sevindirici bir 
geliþme oldu.

Ramazan ayýnýn 
hemen ardýn-
dan baþlayacak 
olan direkt uçak 
seferleriyle birlikte 

2019 sezonunun da 
Trabzon açýsýndan güzel 

geçeceðine inanýyorum. 
Geçen yýl ilk defa ülke tur-
izmi 40 milyonu aþan bir 
turist sayýsýna ev sahipliði 
yaptý. Bu yýlki hedef inþal-
lah 50 milyonu aþmak. 
Trabzon da bu pastadan 
mutlaka payýna düþeni 
almýþ olacak. Trabzon’a 
gelen Körfez ülkelerinin 
belli bir potansiyeli var, 
bunun yaný sýra geçen 

yýl ve ondan önceki yýl  Avrupa’dan özellikle 
yoðun sezonun baþlamadan önceki dönemlerde 
yabancýlarýn Eylül-Ekim aylarýnda geliþi ile 
birlikte Trabzon’da turizm artýk 4 ayýn üzerine 
çýkmýþ durumda.

BÝZE DÜÞEN ALTYAPIYI 
GÜÇLENDÝRMEK
Bize düþen bu altyapýyý güçlendirerek, yani tur-
izm potansiyelinin yaný sýra ürün çeþitliliðini 
artýrarak gelecek olan her turistin bulabileceði 
ve geldiðinde memnun kalabileceði bir Trabzon 
oluþturmak. Daha doðrusu bir bölge oluþtur-
mak. Yani Trabzon’u tek baþýna düþünmemek. 
Samsun’dan Artvin’e, Gumüþhane ve Bayburt 
dahil olmak üzere bir destinasyon olarak plan-
lanmasý gerekiyor, bu çerçevede deðerlendi-
riyoruz. Çalýþmalarýmýz da bu düzen üzerine 
kurulmuþ durumda. Dolayýsýyla ben 2019’un; 
geçen yýlýn üzerinde bir potansiyelde gelen 
turist sayýsýyla gerçekleþeceðine inanýyorum.

Turizmde birlikte hareket etmenin önemi 
her geçen yýl daha iyi anlaþýlýyor. Biz de 
bölge turizminin geliþmesi için de birlikte 
hareket etmeye önem veriyoruz. Bölge olarak 
kesinlikle ürün çeþitliliðimizi artýrmak, her 
düzeye hitap edebilecek bir yapýyý kurmak 
zorundayýz. Doðamýz, kültürümüz, denizimiz  
dýþýnda farklý aktiviteleri ifade edebilecek, 
özellikle Batý’ya hitap eden bir adrenalin 
yapýlanmasýný ortaya koyabilecek çeþitli akti-
viteler; yine çocuklara dönük yapýlacak çeþitli 
aktiviteler, turistleri burada eðlendirebilecek, 
burada kalmalarýný saðlayabilecek çeþitli 
yapýlanmalar gerekli.

Zorlu Grand Otel Ýþletme Müdürü Ali Þahin Trabzon 
Turizmi’nin geliþmesi için tespit ve düþüncelerini aktardý:

Ali ŞAHİN
Zorlu Grand Otel Ýþletme Müdürü 

Trabzon

“Bugün itibari ile 2019 için rezer-
vasyonlara bakýldýðýnda hem oda 
fiyatlarý, hemde doluluk oranlarý bir 
önceki yýlýn gerisinde görünüyor. 
Umarýz son dakika rezervasyonlarý 
ile pozitif olarak tablo deðiþir.
Mevcut tablonun olusmasinda bir 
çok etken var.  Doðru lokasyon 
analizi ve dogru yatýrým kararlarý 
olmadan yeni iþletmelerin açýlmasý 
ile arz, talebi geçmiþtir. Bununla 
beraber pazar çeþitliliði yok diyebil-

iriz. Sezonun çok kýsa olmasý ayrý bir 
etkendir.  Okul tatil dönemlerinin 
artýrýlmasý sezonu iç pazar için olum-
lu yönde etkileyecektir.  Ayrýca ürün 
çeþitliliði saðlanmalýdýr. Turistler 
artýk tatile giderken en çok gideceði 
yerdeki aktivitelere odaklanýyor.  
Turizm profesyonellerinin sayýsý 
arttýrýlmalý ve desteklenmelidir. 
Hepimizin bildiði konular üzerinde 
hareket geçme zamaný geldi, hatta 
geçmek üzere diyebiliriz. “

Trabzon Panagia Suite Hotel  Ýþletmecisi Metin Baykara 
Türkyýlmaz, Trabzon Turizmi ve 2019 sezonunu deðerlendir-
di: Trabzon Panagia Suite Hotel  Ýþletmecisi Metin Baykara 

Türkyýlmaz, Trabzon Turizmi ve 2019 sezonunu deðerlendirdi: 

Metin Baykara Türkyýlmaz
Panagia Suite Hotel Trabzon



Dere yataðýna atýlan çöplerin 
biriktiði gölde oluþan kirlilik, 
tepki çekti. Akçaabat ilçesinde, 

1950 yýlýnda meydana gelen heyelanýn 
ardýndan oluþan ve doðal güzelliðiyle 
öne çýkan tabiat parký Sera Gölü, azalan 
yaðýþlar ve hidroelektrik santralinin su 
tutmasý nedeniyle bataklýða dönüþtü. 
Yüzeyinin büyük bir bölümü balçýk-
la kaplanan ve dere yataðýna atýlan 
çöplerin biriktiði gölde kirlilik oluþtu, 
sivrisinekler üremeye baþladý. Doðal 
güzelliðiyle öne çýkan gölü görmek için 
gelen yerli ve yabancý turistler, man-
zarayý görünce þaþkýnlýk yaþadý.

PROJE HAZIRLANIYOR
Doða Koruma ve Milli Parklar Bölge 
Müdürlüðü ile Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 
Bölge Müdürlüðü ekiplerinin, yüzeyinde 

sürekli oluþan kirlilikle gündeme 
gelen Sera Gölü’ndeki sorununa kalýcý 
çözüm için çalýþma yürüttüðü belirtildi. 
Ekiplerin hazýrlayacaðý koruma projesi 
ile göldeki kirliliðin önüne geçilmesi 
planlanýyor. Göl, daha önce de taþkýnlar 
nedeniyle Sere Deresi’nin sürüklediði 
odun ve çöplerle dolmuþtu. Doða 
Koruma ve Milli Parklar ekipleri göz 
yüzeyini temizlemiþti.
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Manastýrýn restorasyonu tamam-
lanan birinci avluya kadar olan 
bölümünün açýlýþý; Kültür ve 

Turizm Bakan Yardýmcýsý Nadir Alpaslan, 
Trabzon Valisi Ýsmail Ustaoðlu ve AK 
Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora 
tarafýndan gerçekleþtirilirken, Baþkan 
Zorluoðlu ve protokol, açýlýþýn ardýndan 
Sümela Manastýrý’ný gezerek incelemelerde 
bulundu. 

Bakan Yardýmcýsý Alpaslan, açýlýþta yaptýðý 
açýklamada, manastýrda restorasyon ve 
çevre düzenlemesi kapsamýnda patika 

yollarda duvar ve derz yapýmý, döþemeler-
in ve merdivenlerin ahþapla kaplanmasý, 
mutfak, ayazma, papaz odasý ve keþiþ oda-
larýný kapsayan bölümlerde askýya alma ve 
restorasyon imalatlarýnýn tamamlandýðýný 
söyledi.

Sümela Manastýrý’nýn, Türkiye’nin büyük 
kültürel varlýklarýndan biri olduðuna iþaret 
eden Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakaný 
Mehmet Nuri Ersoy’un, göreve baþladýðý 
günden itibaren Sümela Manastýrý baþta 
olmak üzere restorasyonu devam eden bazý 
yapýlarýn ziyarete açýlabilmesi için seferber-

lik baþlattýðýný anlattý. 

Türkiye’nin güçlü ve tarihi kültürel 
varlýklara sahip olduðuna iþaret eden 
Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Nadir 
Alpaslan, bakanlýk olarak bu varlýklarýn 
yaþatýlmasý, korunmasý ve gelecek nesillere 
ulaþtýrýlmasýnýn en büyük sorumluluklarý 
olduðunu sözlerine ekledi.

Açýlýþa katýlan heyet daha sonra restora-
syon çalýþmalarýnýn devam ettiði ikinci 
etap ve patika yolda bulunan Aya Varvara 
Kilisesi’ni gezdi.

Akçaabat Hamam Çimeni Ýþ 
Merkezinde düzenlenen toplantý-
da konuþan Ustaoðlu, Hýdýrnebi 

Yaylasý’nýn Trabzon açýsýndan önemli bir 
nokta olduðunu söyledi.

Ustaoðlu, bu tür projelerin olmasý 
gerektiðine dikkati çekerek, “Projeler, 
örnek teþkil eden projelerdir. Bu noktada 
bölgemizde planlý ve çok güzel bir proje 
çalýþmasý yapýlmýþ. Devamýnda onay ve 
uygulama projeleri ile güzel bir çalýþma 
ortaya çýkacak. Böylesine geniþ çaplý 

projeyi titizlikle hazýrlayan ilçemizin 
bir önceki dönem Belediye Baþkaný 
Þefik Türkmen ile Akçaabat Belediye 
Baþkanýmýz Osman Nuri Ekim ve ekibine 
teþekkür ediyorum.” dedi.

Trabzon Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Murat Zorluoðlu, projenin hayata 
geçirilmesi noktasýnda kurumlara büyük 
görevler düþtüðünü belirterek, “Bundan 
dolayý kurumlarýn kendi iþlerini yakýndan 
takip etmeleri büyük bir önem arz ediy-
or.” diye konuþtu.

Konuþmalarýn ardýndan toplantýda 
Hýdýrmebi Yaylasý’nda yapýlacak turizm 
faaliyetleriyle ilgili sunum gerçekleþtirildi.

Toplantýya, Akçaabat Kaymakamý Son-
er Þenel, Ýlçe Belediye Baþkaný Osman 
Nuri Ekim, DOKA Genel Sekreteri 
Onur Adýyaman, Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 
Suat Hacýsalihoðlu, Ýl Kültür ve Tur-
izm Müdürü Ali Ayvazoðlu ve diðer 
ilgililer katýldý.

Valilik B Toplantý Salonunda 
yapýlan toplantýya Vali Ýsmail 
Ustaoðlu’nun yaný sýra Büyükþe-

hir Belediye Baþkaný Murat Zorluoðlu, 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Suat Hacisalihoðlu, 
Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel 
Sekreteri Onur Adýyaman, Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ali Ayvazoðlu ile diðer 
ilgililer katýldý.

Vali Ýsmail Ustaoðlu’nun baþkanlýðýnda 
gerçekleþtirilen toplantýda; turizmin 
geçmiþi, mevcut durumu ve geleceðine 
iliþkin deðerlendirmelerde bulunuldu. 
Toplantýda ayrýca turizmin daha ileri se-
viyelere taþýnmasý için nelerin yapýlmasý 
gerektiði üzerinde durulurken; turizm al-
aný ilan edilen yerler, yaylalarýn statüsü, 
turizm alanlarý ve merkezleri, kültürel 
varlýklarýmýz, tabiat parklarý, milli 
parklar, mesire yerleri, doðal sit alanlarý 
ve maðaralar gibi turizm envanterleri ile 

ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

Turizmin her açýdan geliþtirilmesi için 
hep birlikte gayret gösterdiklerini ifade 
eden Vali Ustaoðlu, “Turizm; hem 
ilimiz, hem bölgemiz, hem de ülkemiz 
açýsýnda önemli bir deðerdir. Özellikle 
son yýllarda turizmde önemli mesafeler 
alýndý. Ýlimiz kültürel deðerler ve doðal 
zenginlikler bakýmýndan son derece 
önemli bir potansiyele sahip bir ildir. 
Bu bakýmdan ilimize körfez ülkeleri 
baþta olmak üzere dünyanýn çeþitli 
bölgelerinde misafirler geliyor. Yerli ve 
yabancý turist sayýsýnda önemli artýþlar 
var. Gerek turizm altyapýsý gerekse 
konaklama ve aðýrlama konularýnda 
misafirlerimizin memnuniyeti bizim 
önceliðimizdir” dedi.

Toplantýda; Ýl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ali Ayvazoðlu, Trabzon’un turizm alan-
larýyla ilgili bir sunum yaptý.

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, azalan yaðýþlar ve hi-
droelektrik santralinin (HES) su tutmasý nedeniyle suyun 

çekildiði tabiat parký Sera Gölü, bataklýða dönüþtü.

Hýdýrnebi Yaylasý Master Planý Tanýtldý
Trabzon’da, Hýdýrnebi Yaylasý Turizm Master Planý Tanýtým Toplantýsý, Vali Ýsmail Ustaoðlu baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Trabzon Turizmi Masaya Yatýrýldý
Trabzon turizminin deðerlendirildiði toplantý Vali Ýsmail Ustaoð-
lu baþkanlýðýnda turizm paydaþlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

Sera Gölü Bataklýða Döndü

SÜMELA MANASTIRI 
ZiYARETE AÇILDI Restorasyon 

çalýþmalarýndan 
dolayý 4 yýla 
yakýn süredir 
ziyarete kapalý 

bulunan Sümela 
Manastýrý, 
Trabzon 

Büyükþehir 
Belediye 

Baþkaný Murat 
Zorluoðlu’nun 

da katýldýðý 
törenle yeniden 

turizme 
kazandýrýldý.

Sümela Manastýrý’nda riskli görülen yaklaþýk 360 tonluk 

kaya kütlesinin düþürülmesi için de çalýþma yapýldý. Ancak 

kayanýn düþürülmesinin yamaçtaki diðer kaya kütlelerinin 

hareketini de tetikleyeceði göz önünde bulundurularak 

farklý bir yöntem denendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi 

(KTÜ) Jeofizik ve Jeoloji Bölümü’nden uzman bir heyetin 

yaptýðý inceleme sonucu, bahse konu kaya kütlesi, çelik 

aðla bohçalama yöntemiyle bulunduðu alana sabitlendi.

Sümela Manastýrý’nda 360 tonluk kaya yerinde sabitlendi

TRABZON’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manas-

týrý’nda riskli görülen yaklaþýk 360 tonluk kaya bloðu, 

çelik aðla bohçalanarak bulunduðu alana sabitlendi.

Kanuni Sultan Süleyman Doðumunun 
524. Yýlýnda Trabzon’da Anýldý

Osmanlý padiþahý Kanuni Sultan Süleyman, doðumunun 
524’üncü yýlýnda dünyaya geldiði Trabzon’da etkinliklerle anýldý.
Muhteþem Kanuni Sultan Süleyman Vakfý tarafýndan Ortahisar 
Mahallesi Kanuni Evi önünde düzenlenen programa Trabzon 
Valisi Ýsmail Ustaoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Atilla 
Ataman, Ýl Müftüsü Osman Aydýn, vakýf yöneticileri, öðrenciler 
ve vatandaþlar katýldý.
Trabzon Belediye Mehter takýmý eþliðinde, saygý duruþu ve is-
tiklal marþýnýn okunmasýyla baþlayan etkinlikte konuþma yapan 
Vali Ustaoðlu,  Bugün burada büyük padiþah, cihan padiþahý, 
devlet adamý ve bu topraklarda doðmuþ, büyümüþ Kanuni Sul-
tan Süleyman’ýn doðumunun 524. yýl dönümü hep birlikte yâd 
ediyoruz. Ýlim ve irfaný ilk bu topraklarda alan Muhteþem Kanuni 
Sultan Süleyman sadece devlet adamlýðýyla deðil, kanun yapýcý, 
iyi bir þair, adaleti ve hukuk kurallarýný en iyi þekilde uygulayan 
çok büyük bir devlet adamlýðý özelliðiyle tanýnmaktadýr. Daha 
da önemlisi üç kýtaya hükmetmiþ, padiþah olduðunda Osmanlý 
topraklarýný âdete üç katýna çýkartmýþ büyük bir padiþahtýr” dedi.
Büyükþehir Belediyesi mehteran takýmýnýn verdiði konserin 
ardýndan Vali Ustaoðlu ve beraberindekiler, Trabzon Halk Eðitim 

Merkezinin Kanuni etkinlikleri kapsamýnda hazýrladýðý sergiyi gez-
di. Muhteþem Kanuni Sultan Süleyman Vakfýnca Ortahisar Ma-
hallesi Kanuni Evi önünde düzenlenen programa, il protokolünün 
yaný sýra vakýf yöneticileri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý.



ÇAMBAÞI’NDA 12 AY CANLILIK YAÞANACAK
Ordu’yu yazý ve kýþýyla 12 ayý canlý olan bir þehir haline 
dönüþtürmek istediklerini ifade eden Baþkan Güler, “Ordu 
artýk 3 ay yazýn yaþandýðý bir þehir deðil. Bardaðýn dolu 

tarafýndan bakarak yazý ve kýþýyla 12 ayý canlý olan bir 
þehir haline dönüþtürmek için çalýþýyoruz. Buna göre bir 
hazýrlýk yapýyoruz. Ýlimiz için önemli deðerlerden biri olan 
Çambaþý Yaylasý da hareketliliði artýrmayý amaçladýðýmýz 
turizm alanlarýndan birisi. Yaylamýzýn ne ihtiyacý varsa 
giderecek ve yaþam kalitesini artýracaðýz. Çambaþý Yay-
lasý’na uzman aþçýlar getirip ziyaretçilere iyi eti tattýrmak 
istiyoruz. Orasý bizim için bulunmaz bir nimet” dedi.

ÇAMBAÞI’NA ULAÞIMDA ALTERNATÝF: DERE YOLU
Çambaþý-Kabadüz yolunun yapým çalýþmalarýnýn devam 
ettiðini söyleyen Baþkan Güler, Çambaþý’na ulaþýmda 
alternatif yol müjdesi verdi. Dere yolu üzerinden yaylaya 
ulaþým saðlanacaðýný belirten Baþkan Güler, “Dere yolu ile 
yarým saatte Topçam’da olacaðýz. Topçam’dan ‘Yeþil Yola’ 
bir baðlantý var. O yolun kazýsý ve asfaltýnýn bir kýsmý bit-
ti. Yaza kadar bu yolu tamamlayarak Çambaþý’na ulaþým 
saðlayacaðýz. Bu yol kara yollarýna standartlarýna uygun 
olacak. Yapacaðýmýz bu çalýþma Çambaþý-Kabadüz yolunu 
atýl duruma düþürmeyecek, sadece alternatif olacak” 
ifadelerini kullandý.
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Ordu’nun turizm açýsýndan denizi ve doðasý 
ile müthiþ bir potansiyele sahip olan 
Ordu’nun ekonomi ve ihracat açýsýndan 

Doðu Karadeniz Bölgesi’nin üçüncü büyük ili 
olduðuna dikkat çeken Baþkan Güler, ilk etapta 
liman ve balýkçý barýnaklarýný geliþtirecekleri-
ni belirtti. Denizin imkânlardan en iyi þekilde 
yararlanacaklarýný ifade eden Ordu Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Doðu 
Karadeniz Bölgesinin çok farklý turizm çeþitlil-
iðine sahip bir þehiriz. Fakat denizden yeterince 
yararlanamýyoruz. Tarým, hayvancýlýk ve ihracat 
açýsýndan konteynýr limaný son derece önemli bir 
proje. Dolayýsýyla ilk etapta konteynýr limanýný 
hayata geçirmek istiyoruz. Denizle bitiþiðiz ama 
denizle barýþýk deðiliz. Denizi hayatýmýza dâhil 
etmek zorundayýz” diye konuþtu.

BALIKÇI BARINAÐI VE TEKNE 
TURÝZMÝ DEVREYE GÝRMELÝ
Deniz turizminin turizm gelirleri içindeki payýný 
daha yukarýlara çekeceklerini kaydeden Baþkan 
Güler, “Denizde bir tane tekne yok. Balýkçý barýnak-
larý dâhil olmak üzere hepsi devreye girsin istiyoruz. 

Ünye’de bir teknenin yapýmý bitmek üzere. Bu tekne 
ile vatandaþlarýn seyahat edip yemek yiyebilecekleri 
bir ortam oluþturulacak. Yani bir anlamda denizdeki 
turizm hareketliliðini arttýrmak için çalýþma yap-
acaðýz. Bu bölge deniziyle de bir cazibe merkezi haline 
gelsin istiyoruz” dedi.

Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Mehmet Hilmi Güler’in ev sahip-
liðinde Ünye ilçesinde gerçekleþtir-

ilen programda Ordu’nun yöresel yemekleri 
misafirlere tattýrýldý.

 “ORDU GURMELERÝN 
ÇEKÝM MERKEZÝ OLMALI”
Ordu’nun geliþimine katký saðlamak ve 
yörenin lezzetlerinin Türkiye çapýnda 
tanýtýlmasý amacýyla iftar yemeði programý 
organize edildi. Düzenlenen programda Or-
du’nun bir çekim merkezi haline gelmesi için 
farklý çalýþmalara yer verdiklerine deðinen 
Baþkaný Güler, “Bölgenin ve ilimizin mahalli 
yemeklerini tanýtmak istiyoruz. Burada 

Ýstanbul’dan gelen turizm firmalarýnýn üst 
düzey yöneticileri var. Ordu’da hem eko tur-
izmi oluþturalým hem de gurmelerin çekim 
merkezi olsun diye burada Ünye’nin ve Or-
du’nun özel yemeklerini tanýtmak istiyoruz. 
En iyi tanýtma ispat yollu tanýtmadýr. Ünyeli 
hanýmlar çalýþmayý yaptýlar ve burada görsel 
olarak servis edildi. Bugün iftarý burada 
mahalli yemeklerle açacaðýz. Ýstanbul’daki 
ve diðer yerlerdeki gurmelere yemeklerimizi 
tanýtmak istiyoruz. Ýnþallah güzel bir sonuç 
alýrýz. Ordu ile ilgili özel çalýþmalarýmýz var. 
Deðiþik ve güzel bir akþam olacak. Hem 
Ünye’yi ziyaret ediyoruz hem de turizmin 
önde gelenleriyle ilimize ait yöresel yeme-
klerimizin tanýtýmýný yapýyoruz” dedi. 

Projenin ilin marka deðerini 
yükselterek bölgedeki turizm 
çeþitliliðini artýracaðýný ifade 

eden Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, her yaþ grubu-
na hitap eden bir etkinlik alaný olan 
Macera Park’ýn ramazan ayý boyunca 
09.00 ile 22.00 saatlerinde arasýnda 
hizmet vereceðini söyledi. 

“ÝLÝN MARKA DEÐERÝNÝ
 YÜKSELTECEK” 
11 bin 204 m2’lik bir alanda uygu-
lanan proje ile halkýn eðlenip sportif 
aktiviteler gerçekleþtirebileceðini 
belirten Baþkan Güler, “Yeþil, mavi, 
kýrmýzý zorluk  seviyesinde  3 adet 
macera parkuru yer almaktadýr. 
Serbest düþüþ, kader atlayýþý, týrman-
ma duvarý ve Zipline’ýn bulunduðu 

etkinlik kulesi, dev salýncak 
ve çocuklarýn becerilerini 
geliþtirebilecekleri gökkuþaðý 
ve tavþan parkurunun 
bulunduðu Macera Park ilim-
izin marka deðerine katký su-
nacaktýr. Eðlence tutkunlarýný 
aðýrlamaya hazýr olan Macera 
Park ilimize ve bölgemize 
hayýrlý olsun” dedi.

09.00 - 22.00 SAATLERÝ 
ARASINDA HÝZMET VERECEK  
Ramazan ayý boyunca 09.00 
ile 22.00 saatleri arasýnda hizmet 
verecek olan Macera Park’ta giriþ 
ücreti 5 TL olarak belirlenirken 7 
yaþ ve altý çocuklardan giriþ ücreti 
alýnmýyor. Her yaþ grubuna göre 
farklý etkinliklerin bulunduðu Macera 

Park’ta fiyat tarifesi þu þekilde:- Yeþil-
mavi-kýrmýzý parkurda 1 parkur 20 
TL, 2 parkur 30 TL, 3 parkur 40 TL- 
2 etkinliðin birer kez kullanýlabildiði 
etkinlik kulesi 30 TL - 30 dakikalýk 
kullaným için gökkuþaðý parkuru 20 
TL- Dev salýncak 20 TL

“Alternatif Pazarlara 
Yönelmeliyiz!”

Ordu Balıktaşı City Otel İşletme-

cisi Aslı Poyraz Ordu Turizmi ile 

ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turizm sektörü Türkiye’nin cari açığını 

kapatan bir sektör.  2019 turizm yaz 

sezonu , Türkiye ekonomisi açısından 

da faydalı olacağını düşünüyorum.  

Sektörün ekonomiye katkısının daha 

da artırması için, daha sürdürülebilir 

olması için mevcut pazarların dışında 

alternatif pazarlara yönelmeliyiz. Gelen 

turistlerin,  konaklama dışında harca-

ma yapabilecek nitelikli turist olması 

için çaba harcamalıyız. 
Bunun için de alternatif pazarda ki 

taleplere karşılık vermeliyiz. Karaden-

iz’in doğası, kültürü, iklim şartları, bu 

bölgeye has yöresel yemekleri o kadar 

zengin ki; şehir, kültür, sağlık, macera, 

gastronomi  turizmi için elverişli.  Yapıl-

ması gereken bu zenginliklerin ortaya 

çıkartılması. Hızlandırılmış bir şekilde 

alt yapı ve tesis anlamında eksiklerim-

izin  giderilmesi.  Doğru zamanda doğ-

ru hedefe, doğru pazarlama ve fiyat 

politikasını da uyguladıktan sonra, bize 

düşen görev  onlara huzurlu güvenli 

bir ortam sağlayıp, misafirlerimizi en iyi 

şekilde ağırlamak kalıyor…”

Aslı Poyraz
Balıktaşı City Otel

Ordu Denizle Barışacak
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun Karaden-
iz kýyýsýnda olmasýna raðmen denizden 
yeterince yararlanamadýðýný belirterek, 
“Denizle barýþýk olmak zorundayýz” dedi.

ORDU VE ÜNYE LEZZETLERÝ İFTARDA TANITILDI
Ordu’nun yöresel lezzetlerini ülke genelinde tanýtmak amacýyla Ordu Büyükþehir Belediyesi 

tarafýndan turizm firmalarýnýn üst düzey yöneticilerinin katýldýðý iftar yemeði programý düzenlendi.

“MACERA PARK” EÐLENCE 
TUTKUNLARINI BEKLÝYOR 
Ordu Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bölge 
turizmine katký sunmasý amacýyla hayata 
geçirilen Macera Park hizmet vermeye baþladý.

Çambaþý’na Turizm Yatýrýmý
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Bölge-
si’nin önemli yaylarýndan biri olan Çambaþý Yaylasý’nda yapacaklarý yatýrým ve 
çalýþmalarla hizmet kalitesini artýrýp turizmi geliþtireceklerini söyledi.



Rize Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 
öðrencileri tarafýndan oluþturulan 
Mehteran Takýmý gösterilerini 

sunmasý ile baþlayan törende konuþ-
ma yapan Vali Çeber,” Biz Rize olarak 
elimizde bulunan doðal, kültürel, tarihi 
ve turistik envanterlerle bir çok müze 
doldurabilecek potansiyele sahibiz. Ýlimiz 
þu ana kadar çay ile kendini tanýtmýþtýr 
ama bundan sonra turizmi de ekle-
meden yolumuza devam edemeyiz. Bunu 
eklerken de en önemli figüre sahip olana 
ögelerden bir tanesi de müzelerdir. Ben 
arkadaþlarýma burada yapmýþ olduklarý 
gayretli çalýþmalardan ötürü teþekkür 
ederek müzeler gününü bir kez daha 
kutluyorum.” dedi.

Vali Çeber, yapýlan konuþmanýn ardýn-
dan Rize’nin tarihi yapýsý ve mimarisini 
anlatan evlerin fotoðraflandýðý sergi alaný 
gezerek, Rize Valiliði katkýlarý ve Çayeli 
Bakýr Ýþletmeleri desteði ile kurulan sik-
ke basým tezgahýnda sikke basýmý yaptý.

Programýn son bölümünde Müze Alaný 
içinde çocuklar için düzenlenen Arke-
opark Kazý Alanýnýn açýlýþý Vali Çeber 
tarafýndan yapýldý.

Düzenlenen programa Vali Kemal 
Çeber’in yaný sýra Rize Belediye Baþkaný 
Rahmi Metin, Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ýsmail Hocaoðlu, Ýl Milli Eðitim 
Müdürü Yaþar Koçak ve Rize Müzesi 
Müdürü Vekili Seyhan Kurt’ta katýldý.

9ÇORUM - RİZE

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan, sahip 
olduðu doða manzarasý ve güzelliði ile 
saklý cennet olarak tabir edilen yeþil göl 
turizme kazandýrýlacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaret-
leri kapsamýnda Laçin ilçesine giderek 
incelemelerde bulundu. Ýlk olarak kay-
makamlýk ve belediyeyi ziyaret eden Vali 
Çiftçi, daha sonra köy muhtarlarý ile bir 
araya geldi. Vali Çiftçi, doða tutkunlarýn-
ca yeni yeni keþfedilmeye baþlanan etrafý 
ormanlýk alanla çevrili bulunan Yeþil 
Göl’ü gezdi.

Laçin Halk Eðitim Merkezi Müdürü 
Bekir Özdemir, doða turizmi ile ekono-
mik yapýsý zayýf olan ilçeye yeni gelir 
kaynaklarý sunmak, doða yürüyüþleri 
gibi sportif faaliyetleriyle bölgeyi cazibe 
merkezi haline getirmek amacýyla 
proje hazýrladýklarýný açýkladý. Pro-
jenin OKA’ya sunulduðunu dile getiren 
Özdemir, çevre düzenlemesi ve sosyal 
tesislerinde yer aldýðý projenin yaklaþýk 1 
milyon liraya mal olacaðýný ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi ise Yeþil gölün adeta 
saklý cennet olduðunu belirterek, bu-
rasýnýn turizme kazandýrýlmasý gerektiði-
ni söyledi.

Göletin manzarasýyla eþsiz bir güzelliðe 
sahip olduðunu dile getiren Vali Çiftçi, 
“Ýnsanlarýmýz hafta sonlarý buraya gelerek 
aileleriyle güze vakit geçirirler, dinlenir, eðle-
nirler. Bu projenin takipçisi olacaðým” dedi.

Gündüz müzeye gelme fýrsatý bulamayanlar etkinlik ailesiyle 
Çorum Müzesi’ni gezerek, hem müzede sergilenen yaklaþýk 
7 bin yýllýk tarihi eserleri inceleme fýrsatý hem de keyifli bir 

akþam geçirme buldu.

Rize Valisi Çeber, Rize Valiliði 
himayesinde, Ýl Milli Eðitim 
Müdürlüðü ve Türk Telekom 

Güzel Sanatlar Lisesi iþ birliði-
yle hazýrlanan “Rize Türküleri 
Albümü” tanýtýmý amacý ile Ýsmail 
Kahraman Kültür Merkezinde 
düzenlenen bir programa katýldý.

Düzenlenen programa Recep Tayy-
ip Erdoðan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ýl 
Emniyet Müdürü Nurettin Gökdu-
man, Ýl Jandarma Komutaný Hakan 
Dedebaðý, Milli Eðitim Müdürü 
Yaþar Koçak, birim amirleri, öðret-
menler, veliler ve  öðrenciler katýldý.

Albüm tanýtým programýnda Vali 
Çeber  yapmýþ olduðu konuþmada;“  
Þehirleri yaþatan simgelerdir. Bu 

simge bazen bir yemek olur, bazen 
bir kýyafet olur, bazen de iþte böyle 
türküler olur. Bu sebepten ötürü bu 
günü çok önemsiyordum. Yapýlan 
çalýþmalarý görünce bu doðrultuda 
büyük bir adým atmýþ olduðu-
muzun daha çok farkýna vardým. 
Albüm dinlerken insanlarý alýp 
Karadeniz’e götürecek kadar güzel.  
Bu denli güzel bir çalýþmanýn 
yapýlmasýnda emeði geçen herkese 
teþekkür ediyor ve o güzel sesleri ile 
bu parçalara hayat veren öðren-
cilerimizi caný gönülden tebrik 
ediyorum.” dedi.

Albüm parçalarýndan birine çekilen 
klibin yayýnlanmasýnýn ardýndan 
Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri 
albümden seçilmiþ türküleri canlý 
performansla seslendirdiler.

Saklı cennet Yeşil Göl turizme kazandırılacak
Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduðu doða manzarasý ve gü-
zelliði ile saklý cennet olarak tabir edilen yeþil göl turizme kazandýrýlacak.

Rize Valisi Kemal Çeber, toplamda 2080 tarihi eserin 
sergilendiði Rize Müzesini ziyaret ederek, Müze Müdür 
Vekili Seyhan Kurt’tan eserler hakkýnda bilgiler aldý.

Rize Valisi Kemal 
Çeber Sikke Bastı
18 Mayýs Müzeler Günü nedeniyle Rize Müzesi’nde tören düzenlendi. Törene Rize Valisi Kemal Çeber de katýldý.

Roma döneminde bölgenin 
iskanýna ve su yönetimine 
ýþýk tutan bulgular elde edilen 

kazýlarda, o dönemi temsil eden 
önemli bir mimari yapý gün yüzüne 
çýkarýlmýþ oldu.

Türkiye’de Roma dönemine ait dört 
antik barajdan biri olan Çorum’un 
Alaca ilçesindeki 2 bin yýllýk Örükaya 
barajýnda, 2 yýl önce kurtarma kazý 
çalýþmasý baþlatýldý. Çorum Müze 
Müdürlüðü baþkanlýðýnda Hitit 
Üniversitesi Arkeoloji bölümünün 
bilimsel desteði ile yürütülen 
Örükaya Arkeolojik Araþtýrma Projesi 

kapsamýnda gerçekleþtirilen kazýlarda, 
Orta Karadeniz Bölgesi’nde Hele-
nistik kültürü benimsemiþ yerel bir 
krallýk olan Mithradatlar’ýn hakim-
iyet dönemi ile sonrasýnda Roma 
dönemine ait araþtýrmalar yapýldý.

Kazýlarda, Milattan Sonra (M.S.) 1 
ve 2’inci yüzyýlda yapýldýðý belir-
lenen Örükaya Barajý yapýsý ve Roma 
döneminde bölgenin iskan ve su 
yönetimine ýþýk tutan bulgular elde 
edildi. Roma dönemini temsil eden 
önemli bir mimari yapýnýn günyüzüne 
çýkarýldýðý kazýlarýn ardýndan Örükaya 
barajý ziyarete açýldý.

Çorum’un un Alaca ilçesindeki 2 bin yýllýk 
Örükaya Barajý’nda 2 yýl önce baþlatýlan 
kurtarma kazý çalýþmalarý tamamlandý.

Çorum 2 Bin Yýllýk Örükaya Barajýnda 
Kurtarma Kazýsý Tamamlandý

Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 
‘Sarý Ev’ olarak tescillenen ve 
1998 yýlýndan bu yana ziyarete 

açýlan Rize Müzesini ziyareti esnasýn-
da Vali Çeber, müzelerin toplumlarýn 
tarihini bilinmesindeki önemine vurgu 
yaparak;” Müzeler toplumlarýn tarihine 
ýþýk tutan en önemli bilgi kaynak-
larýnýn sergilendiði yerlerden biridir. 

Ýlimizde bu denli güzel bir müze 
olmasý bizim yöremizi ve yöremizin 
tarihini kültürel ve sanatsal yapýsýný 
daha iyi anlamamýza katký saðlýyor. 
Burada yapýlan çalýþmalarda emeði 
geçen herkese teþekkür ediyorum.” 
dedi. Ziyareti esnasýnda Vali Çeber’e, 
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ýsmail 
Hocaoðlu’da eþlik etti.

Rize Müzesi’nde 2080 
Eser Sergileniyor

Çorum Müzesine Ziyaretçi Akýný

Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 18 Mayýs Müzeler 
Günü dolayýsýyla düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” et-
kinliði kapsamýnda Çorum Müzesi, ziyaretçi akýnýna uðradý.

Rize’de Bir Ýlk ;“Rize Türküleri Albümü”
Rize Valiliði katkýlarý ile, Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi tarafýn-

dan hazýrlanan “Rize Türküleri Albümü” tanýtým Programý düzenlendi.



Mimarlar Odasý Sinop Temsilciliði Ýl Binasýnda 
düzenlenen ‘‘Hayalimdeki Mahalle’’ konulu 
resim sergisinin açýlýþ kurdelasýný  Vali 

Köksal Þakalar, Belediye Baþkaný Barýþ Ayhan ve küçük 
ressamlar  birlikte kestiler. 
 
Açýlýþ kurdelasýnýn kesilmesinin ardýndan Sayýn Vali 
Köksal Þakalar sergilenen resimleri tek tek inceleyerek,  
resimleri yapan küçük ressamlardan yaptýklarý resim-
lerde neleri anlatmak istediklerini dinledi. Programda 
son olarak ‘‘Hayalimdeki Mahalle’’ konulu resim 
yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilerin ödülleri Vali 
Köksal Þakalar ve Protokol Üyeleri tarafýndan verildi. 

Ödül törenine ayrýca, Belediye Baþkaný Barýþ Ayhan, Ýl 
Emniyet Müdür Yardýmcýsý Alpaslan Özdaðlý, Kültür 
ve Turizm Ýl Müdürü Hikmet Tosun, Ticaret ve 

Sanayi Odasý Baþkaný Salim Akbaþ, Türkiye Mimarlar 
Odasý Birliði Sinop Temsilcisi Mehmet Ýsmet Aykýn, 
Boyabat Yaþar Topçu Yatýlý Bölge Okulu Görsel Sanat-
lar öðretmeni ve Ünlü Karikatürist Aþkýn Ayrancýoðlu,  
yarýþmaya katýlan küçük ressamlar ve aileleri katýldý.

10 AMASYA - SİNOP

Sinop’ta asýrlardýr gelenek olarak devam eden 
Helesa etkinliði bu yýlda Sinop Belediyesi ve 
Sinop Hemþehrilik ve Dostluk Derneði iþbirliði 

ile gerçekleþtirildi. 

Bu yýl düzenlenen helesa gecesinde toplanacak 
paralar yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlacak. 
Tersane mevkisinde baþlayan etkinliðe, Sinop Va-
lisi Köksal Þakalar, Belediye Baþkaný Barýþ Ayhan, 
Ýl Emniyet Müdürü Ercan Daðdeviren, Ýl Jandarma 
Komutaný Albay Halil Altýnbaþ, CHP Sinop Ýl 
Baþkaný Avukat Ýnan Savaþ Yüksel, Sinop Hemþeh-
rilik ve Dostluk Derneði Onursal Baþkaný Özer 
Gürbüz ile vatandaþlar katýldý. 

7 yýldýr Sellimbaþý olarak manileriyle Helesa 
ekibinin baþýný çeken Murat Ýlkýlýç, bu yýlda 
performansýyla dikkat çekti. Katýlýmcýlar, süslen-
miþ, ýþýklandýrýlmýþ gemi maketi ile çeþitli maniler 
söyleyerek Aþýklar Caddesi’ne doðru yürüyüþe 
geçti. Evlerinde ve iþ yerlerindeki vatandaþlardan 
yardým toplandý. Söylenen manilere vatandaþlar 

hep bir aðýzdan eþlik etti.  Vali Þakalar, asýrlardýr 
yýllardýr sürdürülen geleneðin çok önemli bir amaca 
hizmet ettiðini söyledi. Mübarek ramazan ayýnda 
hayýrlý bir iþ için bir araya geldiklerini vurgulayan 
Þakalar, “Bu anlamlý ve güzel etkinliðe katýlan tüm 
Sinoplulara teþekkür ediyorum. Çünkü bu paralar 
öðrenciler yararýna harcanacak. Yani çok ama çok 
güzel bir amaca hizmet edecek” dedi. 

Fýrtýnadan kaçan ve Sinop limanýna sýðýnan gem-
icilerden kaldýðý söylenen “Helesa”nýn hikayesine 
göre, çok eski dönemde fýrtýnadan kaçarak Sinop 
limanýna sýðýnan bir geminin tayfalarý kýþ þartlarý 
nedeniyle haftalarca burada mahsur kalýnca, erzak-
larý tükenir. Kimseden bir þey isteyemedikleri için 
çaresiz kalan tayfalar, sonunda bir filikayla kente 
çýkýp, ellerinde fenerle evleri dolaþarak “Hele-
sa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop” diye mani 
söyleyerek yardým toplar. Helesa’nýn bu öyküden 
kaynaklanýp kaynaklanmadýðý tam olarak bilinmese 
de gelenek, Sinop’ta bu hikayeye dayandýrýlarak 
yaþatýlýyor.

Çanakkale Savaþlarýný yeni kuþaklara anlatan 
“Çanakkale Savaþlarý Gezici Müzesi” Gümüþhacýköy 
ilçemizde Cumhuriyet Kültür Merkezinde ziyarete 
açýldý.    Müzenin açýlýþýna Kaymakam Mehmet 
Deniz Arabacý, Belediye Baþkaný Zehra Özyol, Ýlçe 
Emniyet Müdürü Sezgin Çelik, daire amirleri, öðren-
ciler  ve vatandaþlar katýldý.

Çanakkale Savaþýnda verilen destansý mücade-
leyi ve kahramanlýklarý gelecek nesillere daha iyi 
anlatmak için ülkenin her yerini dolaþýp bugüne 
kadar gündeme gelmeyen ve bilinmeyen matery-
alleri ziyaretçilerine sunan Çanakkale Savaþlarý 
Gezici Müzesinde 1. Dünya Savaþý sýrasýnda, 
1915-1916 yýllarý arasýnda Gelibolu Yarýma-
dasý’ndaki Çanakkale Savaþý’na ait malzemeler 
sergileniyor.

Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz 

Yürükaslan yaptýðý açýklamada, gezici müzenin 
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn da destekleriyle özel müzel-
er, koleksiyonerler, köylülerin malzemelerinden 
oluþan ve Çanakkale’nin çok bilinmeyen yönlerini 
anlatan önemli ve bilinmesi gereken bir proje 
olduðunu vurguladý.       

Ýþte Burak Dalyan’ýn o deðer-
lendirmesi: “Öncelikle tüm 
meslektaþlarýma Amasya’dan 

saygý ve selamlarýmý iletiyorum. 
Amasya’da turizmciler olarak, 2019 
sezonumuz Ramazan ayýna denk 
gelmesi altý ay boyunca devam eden 
yoðun sezonumuz, Haziran ayýndan 
Eylül sonuna kadar yine dört aya 
sýkýþtýr. 
Aðýrlýklý yerli turist ve kültür 
turlarýyla çalýþmakta olan þeh-
rimizi ve iþletmelerimizi, sezonun 
kýsalýðý, iþletmelerimizin genel 
anlamda konak ve butik otellerden 
oluþmasýný yatak kapasitesinin az 
olmasýný göz önünde bulundursak, 
dört aylýk sezon  olumsuz etkile-
mektedir. 

Bizler Amasyalý turizm iþletmecileri 
olarak þehrimizin turizmden hak ettiði payý yeter-
ince alamadýðýný düþünüyoruz. Bu sorunu sezonu 12 
aya yayarak, yerli turistlerin dýþýnda döviz býrakan 
yabancý turlarla destekleyip çeþitli aktivasyonlarla 
konaklama gün sayýsýnýn artýrýlmasý ile çözebilir-
iz. Ayrýca, dünyaca tanýnmýþ otellerin en azýndan 
birkaç tanesinin þehrimize  yatýrým yapmasý hem 
þehrimizin reklamý, hem de  hizmet kalitesinin art-

masý noktasýnda diðer iþletmelere 
olumlu katkýlar saðlayacaktýr. 

Þehrimizin yatak kapasitesinin 
artmasýyla çeþitli kurum ve kuru-
luþlarýn, kongre turlarýna, çalýþtay 
ve seminerlerine ev sahipliði 
yapmayý, termal tesislerimizle 
saðlýk turizminde þehrimizin adýný 
duyurarak sezonumuzun uzamasýný 
saðlayýp, iþ kapasitemizi artýrabi-
leceðimizi düþünüyoruz. 

Valiliðimizin, Belediye 
Baþkanýmýzýn, Sanayi ve Ticaret 
Odasý baþkanýmýzýn ve OKA’nýn 
destekleriyle Malezya’nýn baþkenti 
Kualalumpur’ da katýldýðýmýz 
Turizm Fuarý sonrasý yaptýðýmýz 
görüþmeler ve baðlantýlar net-
icesinde Filipinler, Endonezya, tay-

vant, Malezya, Singapur gibi uzakdoðu ülkelerinden 
gelen misafirlerimizi göz önüne alýrsak; yurtdýþýnda 
yapýlan turizm fuarlarýna yeterli donanýmla katýlým-
lar saðlayarak, yabancý turlarýnda þehrimizi ziyaret 
etmesine vesile oluruz. 
Þimdiden tüm meslektaþlarýmýzýn 2019 turizim 
sezonunun saðlýklý, mutlu, bol kazançlý geçmesini 
diliyorum.”

“Amasya’da Sezon 
12 Aya Yayılmalı”
Amasya Üyemiz Burak Dalyan , Amasya Turizmi ve 2019 Sezonunu dðerlendirdi.

Burak DALYAN 
Amasya Apple Palas Otel

“Sinop’ta 2019 yılında beklentiler büyük”
Sinop Vira Otel İşletmecisi Ahmet Çobanoğlu’dan Sinop Turizmini değerlendirdi.

Ağırlıklı olarak iç turizm pazarından 
pay alan Sinop, yabancı turistlerin 
azaldığı 2016 ve 2017’de döne-
minde pazar payının bir bölümünü 
güneye kaptırdı. Ancak 2018 
yılında bu ibre değişti ve 2019 
yılında yabancı turist sayısındaki 
artışla birlikte güney sahillerimizde 
fiyatların yükselmesi sonucunda, 
özellikle yakın bölgelerden Sinop’un 
tekrar yüksek bir talep görmesini 
bekliyoruz. 
Yazın özellikle deniz turizmi 
konusunda bölgenin en önemli 
destinasyonu olan Sinop’ta 2019 
yılında beklentiler büyük. Sinop 
turizmi de bu duruma karşı bu 
sene daha hazırlıklı olmaya çalışıyor. Ramazan’ın 
geriye kayması nedeniyle bu sene daha da uzaya-
cak olan yaz sezonu Sinop’lu turizmcilerin yüzünü 
güldürürken, özellikle yakın bölgedeki insanlar için 
de en iyi alternatif olmaya devam edecektir.
Sinop’ta turizm alternatiflerinin geliştirilmesi için 
çalışmalar devam etmektedir. Ağustos ayın-
da düzenlenecek olan Kuzey fest 2019 (http://
kuzeyfest.org/), bölgede önemli bir doğa&müzik 
buluşmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra Ekim 
ayında 2.si düzenlenecek olan Lakerda Festivali 
ve Yarışması da yaz sonunda keyifli bir Gas-
tronomi&Kültür buluşması ile şehre canlılık kazan-
dıracaktır.
Bu gibi etkinliklerin yanı sıra, özellikle yaz akşam-

larında ihtiyaç duyulan eğlence 
mekanları konusunda da yatırımlar 
yapan işletmeler, bu konudaki açığı 
kapatmaya çalışmaktadır. Hamsilos 
olarak bilinen Hamsaroz’da yapılan 
peyzaj çalışmaları da tamamlan-
mıştır. Bu bölge artık turistlerin daha 
çok vakit geçirebilecekleri bir nokta 
haline gelmiştir.
Belediye ise turizm işletmeleri-
nin ve alanlarının denetlemeleri 
konusunda ciddi hazırlıklar yap-
maktadır. Temizlik, düzen, fiyat 
konularında belediye kadrolarını 

hazırlamaktadır. Otopark ve trafikle 
ilgili düzenlemeler konusunda da 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bölgesel olarak bakıldığında, Sinop, Samsun ve 
Kastamonu ile olan mesafesi nedeniyle kısa turlar 
için birbirini tamamlayıcı bir Kültür&Doğa Turizm 
Destinasyonu olarak düşünülebilir. Benzer şekil-
de Sinop-Samsun-Ordu-Giresun hattı’da uçak 
bağlantıları ile birlikte düşünüldüğünde, Deniz-Tar-
ih-Yayla turizmini bir arada barındıran kuvvetli bir 
destinasyon olarak tanımlanabilir. 
Sinop bölgesinde; 
Tarih&Kültür&Deniz ve Doğa turizmini bünyesinde 
barındırarak ve her gün biraz daha üstüne koyarak; 
Yaşam biçimi ve sosyal dokusuyla farkını ortaya 
koyarak bölgenin Turizm Cazibe Merkezi olmaya 
adaydır.

Ahmet Çobanoğlu
Sinop Vira Otel

Sinop’ta Küçük Ressamlardan Sergi
Sinop’ta  Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odasý Birliði (TMMOB)  Mimarlar Odasý Sinop Temsilciliði 
tarafýndan düzenlenen ‘‘Hayalimdeki Mahalle’’  konulu resim sergisi açýlýþý ve ödül törenine düzenlendi.

Sinop’ta Helesa Þenliði Kutlandý
Sinoplular Helesa için sokaða indi Sinop’ta her yýl ramazan ayýnda gelenek-
sel olarak düzenlenen “Helesa” þenlikleri bu yýlda büyük bir katýlýmla yapýldý.

81 Ýl Ýle Eþzamanlý Atabarý Oynadýlar
19 Mayýs 1919’un 100. yýl dönümünde saat 19.19’u göster-

diðinde, 81 il ve 19 ülkede eþ zamanlý olarak “Dünya Atabarý Oy-
nuyor” projesikapsamýnda Aamasya’da da etkinlik gerçekleþtirildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Samsun’a çýkýþlarý 
ile Millî Mücadele’nin baþlangýcýnýn 

100’üncü yýlý münasebetiyle Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü ve 
Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu’nun 
iþ birliðinde imzalanan protokol dahilinde; 19 
Mayýs 2019 günü saat 19.19’da 81 ilimizde ve 

19 ülkede eþ zamanlý olarak “Dünya Atabarý 

Oynuyor” adlý proje gerçekleþtirildi. Amasya’da  
Yavuz Selim Meydaný’nda gerçekleþtirilen etkin-
likte Vali Dr. Osman Varol ile eþi Funda Varol, 
Ýl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, çok sayýda 
öðrenci ve vatandaþýmýz yer aldý. Katýlýmcýlar 
saat 19.19’da hep birlikte Atabarý oynayarak 
Millî Mücadele’mizin 100. yýlýný diðer 81 
ilimizle ve 19 ülkeyle birlikte eþ zamanlý olarak 
coþkuyla kutladý.

Amasya’da Çanakkale Savaþlarý 
Müzesi’ne Yoðun Ýlgi

Milli Mücadele’nin ve Amasya Tamimi’nin 100. yýlý kutlama etkinlikleri kapsamýn-
da “Çanakkale Savaþlarý Gezici Müzesi” Gümüþhacýköy’de ziyarete açýldý.
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Festivalin açýlýþýna katýlan Giresun Valisi Ha-
run Sarýfakýoðullarý , binlerce yýllýk geleneðe 
sahip festivalin Giresun’a özgü geleneklerin 

yaþatýlmasý noktasýnda önemli olduðunu söyley-
erek þunlarý ifade etti; “Resmi olarak her ne kadar 
42.si düzenlenmekle  beraber binlerce yýldýr süren 
geleneðin tezahürü olan festivalimiz ayný zamanda 
birlik ve beraberliðimizin de niþanesidir. Sadece yaz 
mevsimini  karþýlama deðil ayný zamanda beraber 
olma, birlikte hareket etme kabiliyetimizin geliþtir-
ilmesi noktasýnda festivaller çok önemli.” dedi.

Vali Sarýfakýoðullarý’nýn ardýndan söz alan Giresun 
Belediye Baþkaný Av. Aytekin Þenlikoðlu’da  Festi-
valin Giresun’a  hayýrlý olmasýný diledi.

Konuþmalarýn ardýndan Vali Sarýfakýoðullarý, AK 

Parti Giresun Milletvekilleri Av. Sabri Öztürk 
ve Av.Kadir Aydýn,Giresun Belediye Baþkaný Av. 
Aytekin Þenlikoðlu, Giresun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cevdet Coþkun, Ýl Emniyet Müdürü Fahri 
Aktaþ, Ýl Jandarma Komutaný J.Albay B.Murat 
Yakýn, Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Þahin ve 
Trabzon Rus Baþkonsolosu Valery Tikhonov    ile 
beraber sac ayaktan geçerek dilek dilediler.

Protokol ve vatandaþlar daha sonra Aksu Dere-
si’nin denizle buluþtuðu yerde yerden topladýklarý 
yedi çift, bir tek taþý sýrtlarý dereye dönük þekilde 
dilek tutarak fýrlattýlar.

Tören daha sonra Festival için gelen yerli ve 
yabancý halk danslarý ekiplerinin sergiledikleri 
gösterilerle devam etti.

23-24  Mayýs tarihleri arasýnda Giresun Üniversi-
tesi Karadeniz  Stratejik Araþtýrma ve Uygulama 
Merkezi ile Türk  Tarihi  ve Kültürü  Araþtýrmalarý 
Topluluðu tarafýndan düzenlenen Uluslararasý 
Uzak Doðu Türk Tarihi-Kültürü Araþtýrmalarý 
Çalýþtayý’na katýlmak üzere Giresun’a  gelen 

Hindistan’ýn Ankara Büyükelçisi Shri Sanjay 
Bhattacharyya, Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. 
Dr. Refik Turan ve Giresun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cevdet Coþkun ile birlikte resim serginin 
açýlýþýna katýlan Vali Sarýfakýoðullarý, sergiyi gezerek 
sergide yer alan resimleri inceledi.

Giresun’da Binlerce Yýldýr Süren Gelenek:

42. Uluslararası 
Aksu Festivali 

4 bin yýllýk geçmiþi olan ve halk arasýnda Mayýs 7’si olarak 
tabir edilen ve Uluslararasý Festival kapsamýnda 42. Düzen-
lenen Uluslararasý Aksu Festivali Giresun’da gerçekleþtirildi.

Hindistan 
Büyükelçisi 
Mahatma Gandi 

Sergisi’ni açtý
Giresun Üniversitesi Þehit Ömer Hal-
isdemir Konferans salonunda düzen-

lenen Mahatma Gandi Sergisi’nin açýlýþý-
na Vali Harun Sarýfakýoðullarý da katýldý.

Giresun’da Ebru Sergisi
Giresun Valisi Harun Sarýfakýoðullarý Millet Bahçesi’nde Ebru Sergisi açtý.

Nurettin Canikli Anadolu 
Ýmam Hatip Lisesi 
Pansiyonunda kalan 

kýz öðrencilerin yýl boyunca 
yaptýklarý Ebru çalýþmalarýnýn 
yer aldýðý serginin açýlýþ kurde-

lesini kesen Vali Sarýfakýoðul-
larý, sergiyi gezdi. Sergilenen 
eserleri tek tek inceleyen Vali 
Sarýfakýoðullarý, öðrenciler-
le sohbet ederek çalýþmalarý 
hakkýnda bilgi aldý. Millet 

Bahçesindeki etkinliðe Ýl Milli 
Eðitim Müdürü Ertuðrul Tosu-
noðlu, AR-GE birimi üyeleri ile 
okul ve kurumlardan yönetici 
öðretmen ve öðrenciler hazýr 
bulundu.
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2019 yýlý Tokat Turizmi 
için önem arz etmekte-
dir. Çünkü bugüne kadar 
atýlmayan adýmlar atýl-
maya baþlanmýþtýr. Bu 
yýldan beklentimiz yeni 
tur firmalarýnýn Tokat’a az 
da olsa gelmesidir. Tokat 
kendini sevdirecektir gelen 
misafirlerine. Þehirde hiç 
küçümsemeyecek büyüklük-
te ve güzellikte beþe yakýn 
Taþhan bulunmaktadýr. 
Bunlarýn çoðu þuan aktif 
halde hizmet vermektedir. 
Görülmeye deðer olduðunu 
düþünmekteyim. Ayrýca 

Ballýca Maðarasýnýn UNE-
SCO süreci önemli bir adým-
dýr. Anadolu’nun ilk medre-
sesi sizleri adeta tarih içinde 
yolculuða çýkartmaktadýr. 
Mevlevihane de semazenleri 
izlemek ayrý bir keyiftir. 
Neredeyse her ilçesinde kale 
bulunan tek þehirdir. Arkeo-
lojik kalýntýlar þehri tarihin 
en eski dönemlerine taþý-
maktadýr. Elimiz de böyle 
deðerler varken yapýlmasý 
gereken tek þey REKLAM. 
Yeni bir destinasyon ve gizli 
tarih Tokat sizleri davet 
ediyor.

Sergi açýlýþý, protokol konuþmalarýnýn ardýndan 
Ýl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin duasý ve 
kurdele kesimi ile gerçekleþtirildi. Sergilenen 

eserler arasýnda klasik Türk sanatlarýnýn en eski 
ve en özel dallarýndan biri olan tezhip eserleri de 
yer alýyor. 10 Haziran tarihine kadar sanatseverleri 
aðýrlayacak olan Sergi’nin açýlýþýnda bir konuþ-
ma yapan Vali Dr. Ozan Balcý, ”Bunlar bizim 

klasik, geleneksel sanatlarýmýzdýr ama sanat deyip 
geçemeyiz. 2023 Tokat projemizde kültür ve sanat 
baþlýðý altýnda birçok çalýþma yapýyoruz. Tokat’ý 
bilime, sanata, kültüre dost bir il olarak kabul 
ediyoruz. Tokat, kültür olarak demlenmiþ rafine bir 
þehir. Antik dönemlerden Daniþmendilere, Selçuk-
lulara, Osmanlýdan günümüze kadar gelen nitelikli 
insanlarýn yaþadýðý þehirdir.” dedi.

2019 Tokat Turizmi 
Ýçin Çok Önemli

SEYÝT ALÝ KÝNDAN
Tokat Ali’n Otel 
Genel Müdürü

Tokat Yeni Havalimanýnda Pist Beton Döküm Çalýþmasý Baþladý
Yapým çalýþmalarý devam eden Tokat Yeni Havalimaný’nda pist beton dökümü çalýþmalarý baþladý. 

Pist beton katmanýnýn 
ilk 15 cm.lik kýsmýnýn, 
finisher ile beton döküm 

çalýþmasýnýn ilki  yapýldý. 
Beton döküm çalýþmasýnýn pis-
tin yaný sýra apron ve taksi yol-
unda da devam edeceðini ifade 
edildi.Yeni Havalimaný’nda alt 
yapý iþi kapsamýnda ise çevre 
güvenlik yolu, perde duvar ve 
tel örgü imalatlarýnýn da kesin-
tisiz devam ettiðini belirtildi.

Vali Dr. Ozan Balcý, Belediye 
Baþkaný Eyüp Eroðlu bera-
berinde Tokat Yeni Havalimaný 
alt yapý ve üst yapý inþaat al-

anýnda incelemelerde bulundu. 
 Yeni Havalimanýnýn, 2020 
yýlý Haziran ayýnda hizmete 
açýlmasýnýn planlandýðýný 
kaydeden Vali Dr. Ozan Balcý,  
havalimaný alt yapý ve üst 
yapý  çalýþmalarýnýn yüzde 50 
oranýnda tamamlandýðýný, ha-
valimanýnýn hizmete açýlmasýy-
la birlikte ise  ilimizin hava 
ulaþýmý noktasýnda  Tokat’ýn 
eksiði  kalmayacaðýný ifade etti. 
Vali Dr. Ozan Balcý, Havaa-
laný’nýn  Tokat’ýn özellikle 
turizm noktasýnda geliþmesine 
ve þehre ciddi oranda ekonomik 
katký saðlayacaðýný belirtti.

Tokat Masallarý Gün Yüzüne Çýkacak
Vali Dr. Ozan Balcý, Kitap Tokat projesi kapsamýnda Tokat masallarýnýn çocuklarla buluþacaðýný söyledi.

Eðitimci-Yazar Emin Ulu, Kitap Tokat Ýl Koordi-
natörü Keziban Özcan ve Resim Öðretmeni Bilge 
Kanlýdað, Vali Dr. Ozan Balcý’yý makamýnda ziyaret 
etti. Ziyarette, Kitap Tokat projesi 
kapsamýnda Tokat masallarýnýn gün 
yüzüne çýkarýlacaðý çalýþma hakkýn-
da deðerlendirmeler yapýldý.  
 Kitap Tokat ile çocuklar için kitap 
bastýrýlýrken çocuklarýn milli ve 
manevi deðerleri ile büyümesini 
önemsediklerini kaydeden Vali Dr. 
Balcý, ”Kitaplarý seviyoruz, çocuklarý 
seviyoruz ve okumayý seviyoruz. 
Çocuklarýmýzýn kitap okumalarýný, 
okurken de milli ve manevi 
deðerlerimizi öðrenerek yetiþm-

elerini önemsiyoruz. Tokat’ýn kendi masallarýnýn 
anlatýlacaðý kitaplarla, Tokat masallarý gün yüzüne 
çýkarak, çocuklarýmýzla buluþacak.” dedi. 

Tokat Valiliðimiz gözetim, denetim, yüreklendirme-
si, koordinasyonu ve liderliðinde Ýl Turizm ve 
Kültür Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Turizm 

Tokat Projesinin deðerlendirme toplantýsý yapýldý. 
 
Valilik makamýnda gerçekleþen toplantýda Turizm Tokat 
kapsamýnda yürütülen projeler ve faaliyetler ile ilgili 
yapýlanlar ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar ele alýnarak, 
karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. 
Ýl Turizm ve Kültür Müdürü Adem Çakýr, Doða Koruma 
ve Milli Parklar Müdürü Ýhsan Ýkinci ile proje ekibinin 
katýldýðý toplantýda Vali Dr. Ozan Balcý, bugüne kadar 
gerçekleþen çalýþmalar nedeniyle emeði geçenlere teþek-
kür etti.
 
Turizm Tokat ile ilimizde güzel iþler yapýlacaðýna 
inandýðýný kaydeden Vali Dr. Ozan Balcý, proje çalýþma-
larýna herkesin sahip çýkmasýný istedi. Emek verip, 
yýlmadan, yýlgýnlýk göstermeden sürdürülen çalýþmalarýn 
güzel sonuçlar vereceðini belirten Vali Dr. Ozan Balcý, 
proje ekibine baþarýlar diledi.

Turizm Tokat Kapmasýnda 14 çalýþma yürütülüyor.

“Turizm Tokat” Kapsamında 14 Proje
2023 Tokat kapsamýnda sürdürülen Turizm Tokat deðerlendirme toplantýsý Vali Dr. Ozan Balcý baþkanlýðýnda yapýldý.

Tokat’ta Hat ve Tezhip Sergisi
Tokat Þehir Müzesinde düzenlenen açýlýþa Vali Dr. Ozan Balcý’nýn yaný sýra 

Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, Ýl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Albaraka 
Türk Genel Müdür Yardýmcýsý Hasan Altundað, Albaraka Türk Tokat Þube 
Müdürü Ömer Köylü, protokol mensuplarý ve çok sayýda davetli katýldý.
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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

Karabük turizmde ülkemize önemli 
ölçüde katký saðlayan þehirlerimizden 
biridir. Gerek tarihi antik Hadria-

napolis (Antik þehirde çok sayýda mer-
mer sütun ve sütun baþlýklarý, kiliseler, sur-
lar, su sarnýçlarý, kaya mezarlarý, Roma 
hamamý, gözyaþý þiþeleri, tüneller, erzak ve 
þarap mahsenleri) kalýntýlarýna ev sahpliði 
yapan ilçesi Eskipazar, gerek mimarisiyle eþi 
benzeri olmayan Safranbolu evleri,camile-
ri,köprüleri, Arnavut kaldýrýmlarýyla döþeli 
Safranbolu sokaklarý gerekse ülkemizin 5. 
Uzun maðarasý ile yerli ve yabancý turistleri 
aðýrlamaktadýr. 

Diðer yandan 1999 yýlýnda Dünya Doðayý 
Koruma Vakfý tarafýndan Acil Olarak 
Korunmasý Gereken 100 Sýcak Noktadan 
olan  Türkiye’nin en büyük ormaný Yenice 
Ormanlarý.

 Her sene olduðu gibi 2019 yýlýnda da 
turizmden beklentilerimiz büyüktür. 
Ülkemizde yaþanan olumsuzluklar turizmi 
olumsuz etkilemektedir. 2019 yýlýnda 
sezonun hareketli baþlamasý hepimizi ümit-
lendirmiþtir.  

 Ýlimiz  turizm açýsýndan geliþmeye devam 
etmektedir. Yapýlan yenilikler, restorasyon , 
iyileþtirmeler sayesinde tarihi dokular ayka-
ta kalmaya devam etmektedir.  Turizmin alt 
zeminini hazýrlamak çok önemlidir. Ulaþým, 
otopark, toplu taþýma, girþ ücretlerinin 
denetlenmesi gibi faktörlerin iyileþtirilmesi 
gerekir. Özellikle yoðun günlerde trafik 
sorunun çözülmesi turizmin geliþmesinde 
katký saðlayacaktýr. Bu görev yetkililere ve 
yöneticilere düþmektedir. “

Turizm Dernekleri, turizm kuruluþlarýna, 

ve vakýflara düþen görev ise ülke gene-
line ve dünya çapýnda ilimizin tanýtýmýný 
yapmasýdýr. Tarihi dokumuzu, yöre 
kültürümüzü, yöresel lezzetlerimizi en geniþ 
kitlelere ulaþtýrmak büyük ölçüde Karabük 
ilimizin geliþmesinde büyük rol oynayacak-
týr. Fotoðraf kulüpleri icin Yenice Orman-
larýnýn bulunmaz bir nimet olduðunu, 
Hadrianapoli Antik Kentinin ise dýþ turizm 
açýsýndan kesinlikle tanýtýlmasý ve deðer-
lendirilmesi gerektiðini düþünüyorum.

Karadeniz turizm alanýnda benim 
fikrime göre çok farklý bir konumdadýr.  
Tanýtýmýmýzý iyi yapmamýz gerekir. 
Karadeniz turlarýnýn sayýlarýný arttýrmak,  
kültür turlarý düzenlemek gerekir. Karadeniz 
Bölgesi’nin tüm illeri bilgi lýþveriþi ve ortak 
hareket etmekzorundadýr. Sadece Karabükte 
gezilecek yerleri bilmek yeterli deðildir. “

Yenice Belediye Baþkaný Zeki Çaylý, 
Yenice Belediyesi ile Sýrtçantam 
Gezi Kültür Dergisi iþbirliði ile 

2,5 yýldýr sürdürdüðü ‘Doða Yenicedir’ 
turizm tanýtým çalýþmalarý ile ilgili Seyir 
terasýnda gazetecilerle bir araya geldi.

Baþkan Çaylý, sahip olduklarý eþsiz 
doða potansiyeli ve devam eden proje ve 
tanýtým çalýþmalarýndan sonra Türki-
ye’de doða turizminde iddialý konuma 
geleceklerini söyleyerek, Yenice’yi, Sa-
franbolu ve Amasra üçgeni içersinde yer 
almasýný saðlamak olduðu kaydetti.

Baþkan Çaylý, Orman Genel 
Müdürlüðü’nün verilerine göre 

yüzölçümünün yüzde 71’i ormanlarla 
kaplý olan Türkiye’deki birinci il’in 
Karabük, yine yüzölçümünün yüzde 
86’sý ormanlarla kaplý olan Türkiye’de 
birinci ilçenin Yenice olduðunu söyledi. 
Çaylý,  “ Dünya Doðal Hayatý Koruma 
Vakfý (WWF) tarafýndan Avrupa’da flora 
ve fauna bakýmýndan acil korunmasý 
gereken 100 sýcak noktadan 9 tanesi 
Türkiye’de olup, bunlardan biri de 
Yenice ormanlarýdýr. 

Altyapý açýsýndan önceliði konaklama so-
rununa verdik ve Yenice Orman Ýþletme-
si’nden kiraladýðýmýz 68 dönümlük bir 
alana restaurant, kýr kahvesi ve 30 adet 
bungalov evden oluþan bir kompleks in-

þaatýmýzýn büyük kýsmý bitti. 68 dönüm 
arazi içersinde þuan bungalov evlerimizin 
yapýmlarý sürüyor. Ýnþallah 2018 yýlýnýn 
ilk aylarýndan 20 adet evimiz bitmiþ 
olacak. Hizmete açma noktasýnda deðer-
lendiriyoruz. Bu projenin tamamýnýn 
bitmesi için þuan ekonomik kaynaðý 
bulup bulamayacaðýmýz noktasýnda net 
bir fikrimiz yok. Tamamlar mýyýz 30 eve 
tamamlayabiliriz.

Köykent ve seyir terasý projesi tama-
mlandýðýnda, parmakla gösterilecek, 
oksijen, doða ve yeþilliðin bütünleþtiði bir 
‘ Turizm Kenti’ olacak. Buraya yapýlan 
seyir terasýndan ilçemizin 10 mahallesi 8 
köyü ayný anda izlenebilecek.” dedi.

Valilik Ýstiklal Yolu Toplantý salonunda 
gerçekleþtirilen toplantýya Belediye Baþkaný 
Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioðlu, Vali 

Yardýmcýsý Ünal Kýlýçarslan,  Ticaret ve Sanayi 
Odasý Baþkaný Oðuz Fýndýkoðlu, KUZKA Genel 
Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, Ýl Kültür ve 
Turizm Müdürü Mehmet Ýshak, Aðaç Ýþleri Odasý 
Baþkaný Ergün Can, Ahþap sektörü temsilcileri ile 
firmalar katýldý.

Kastamonu Ahþap Fuarý hazýrlýk toplantýsýnda 
konuþan Vali Yaþar Karadeniz, “9. Ahþap fuarýný 
bu yýl organize etmek üzere bir aradayýz. Bununla 
ilgili genel prensipleri belirleyeceðiz ve yapýlmasý 
gereken iþleri konuþacaðýz. Bundan sonraki 
çalýþmalarda fuarýn hazýrlanmasýnda profesyonel-
liðe doðru gitmemiz lazým. Fuar dediðiniz zaman 
firmalar oraya para karþýlýðý gelir buna karþýlýk 
fuar yönetimi de oraya müþterilerini getirtir ve iþ 
baðlantýlarýný kurmalarýný saðlar. Geçen yýl onun 
küçük bir çalýþmasýný yapmýþtýk sanýyorum olum-

lu dönüþleri de oldu” dedi. 

Toplantýda Fuar alaný hazýrlýklarý, Fuar bütçesinin 
belirlenmesi, Tanýtým Faaliyetleri, Kültürel Etkin-
likler, Ýl Dýþýndan Davet Edilecek Ziyaretçilerin 
Ulaþým planlamasý ve ziyaretçilerin konaklama 
planlarý konularý görüþüldü. 

Kastamonu Valisi Yaþar  Karadeniz Kastamonu’da 
þu an itibari ile 9 adet coðrafi iþaretli ürün old-
uðunu sýrada bekleyen 18 tanede Bakanlýða 
sunulmuþ bulunduðunu, bunlardan 17 tanesinin 
inceleme sürecinin  devam etiðini söyledi. vali 
Karadenzi, Tescil sahibi olarakta Kastamonu 

Belediyesi olan Kastamonu simidinin  Haziran 
ayýnýn 15’i itibariyle tescilli ürünler arasýna girmiþ 
olacaðýný belirtti.
Kastamonu’da, Taþköprü Sarýmsaðý, Taþköprü 
Kuyu Kebabý, Pýnarbaþý Karaçorba, Tosya Pirinci, 
Tosya Býçkýsý, Daday Etli Ekmeði, Kastamonu 

Çekme Helvasý, Kastamonu Siyez Bulguru, 
Devrekani Hindi Bandumasý Ýlimizde tescilli 
coðrafi iþaretleri olan ürünler arasýnda yer alýyor.          

Toplantýda Coðrafi iþaret alýnma çalýþma ve 
iþlemleri devam eden Devrekani Cýrýk Tat-
lýsý, Doðanyurt Kestane Balý, Kastamonu 
Tiridi, Kastamonu Simidi, Kastamonu Pastýr-
masý, Fýndýk Þekeri, Kastamonu Siyez Unu, 
Kastamonu Taþ Baský, Göce Çorbasý, Cide Ceviz 
Helvasý, Þehit Þerife Bacý Tatlýsý, Þehit Þerife Bacý 
Mantýsý, Kastamonu Kestane Balý, Kastamonu 
Siyez Buðdayý, Tosya Kýstýsý, konularý görüþüldü.

“2019 sezonunun hareketli başlaması 
hepimizi ümitlendirdi”  

Bahadýr Tuncer
Asmalý Konak Karabük

Yenice’de “Doða Yenice’dir!” Turizm Çalýþmalarý
Kastamnu’nun Yenice Ýlçesi  Belediye Baþkaný Zeki Çaylý Köykent - 

Seyir Terasýnda baþlatýlan çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü bildirdi.

Kastamonu 9. Ahþap Fuarý’na hazýrlanýyor 
Bu yýl 9. düzenlenen Kastamonu Ahþap Fuarý’nýn toplantýsý 

Kastamonu Valisi Yaþar Karadeniz’in baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Kastamonu’da Coðrafi Ýþaretler Toplantýsý Yapıldı
Kastamonu’ya  özgü olan ürünlere iliþkin Türk Patent ve Marka Ku-
rumundan Coðrafi iþaret alýnmasý çalýþmalarýna yönelik düzenlenen 
Coðrafi Ýþaretler Toplantýsý, Valilik Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi.



Batum’da bir otelde düzenlenen turizm ve 
saðlýk sektörünün tanýtýmýnýn yapýldýðý 
fuara Türkiye’den 22 firmanýn katýlým 

saðlarken Ýran, Polonya, Ukrayna, Azerbaycan, 
Almanya, Hollanda, Çin, Rusya ve Eston-
ya’dan çok sayýda firma fuardaki yerini aldý.

Artvin Valisi Yýlmaz Doruk, burada yaptýðý 
konuþmasýnda, dost ve kardeþ ülke Gür-
cistan’da düzenlenen fuarda Artvin Valiliði 

ile Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürlüðü olarak stant 
açtýklarýný söyledi.

Acara Özerk Cumhuriyeti 
Hükümet Baþkaný Tornike 
Rijvadze ise bu yýl 12.ncisi 
düzenlenen fuarýn bölgenin 
ekonomik geliþimi için çok 
büyük önem taþýdýðýný söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Batum Baþkonsolosu 
Makbule Koçak, fuarýn Gürcistan’ýn Acara 
Özerk Cumhuriyeti ev sahipliðinde Türk bir 
iþadamý tarafýndan düzenlendiðini söyledi.

Fuarýn açýlýþýnda Artvin Halkoyunlarý toplu-
luðu da bir gösteri sundu.

Fuara Artvin Valisi Yýlmaz Doruk, Türkiye 
Cumhuriyeti Batum Baþkonsolosu Makbule 
Koçak, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet 
Baþkaný Tornike Rijvadze, Kemalpaþa Kay-
makamý Mehmet Kemal Akpýnar, Artvin Ýl 
Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Artvin Kültür 
ve Turizm Müdürü Ömer Gümüþ, Artvin 
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Seçkin Kurt, 
Hopa Ticaret Odasý Baþkaný Osman Akyürek 
ve davetliler katýldý.
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Orta çağda yapıldığı, Fatih Sultan 
Mehmet döneminde ise Osman-
lı topraklarına katıldığı bilinen 

savunma ve gözetleme amaçlı olan Torul 
Kalesine yakın mesafede ki zirveye kurulu 
cam seyir terası yerden 240 metrelik 
yüksekliği ile hem Türkiye’de ki örnekleri 
arasında en yükseklerden birisi hem de 
karayoluna 2 kilometrelik mesafesiyle en 
yakın ve ulaşılabilir cam teraslardan birisi.

ADRENALİN TUTKUNLARININ MERKEZİ 
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, 240 
metre ile Türkiye’nin en yüksek cam seyir 
terasları arasında yer alan Torul cam seyir 
terasına çıkan ziyaretçiler korku dolu anlar 

yaşıyor. Seyir terasına çıkanlar, camın 
üzerinden değil de, özellikle güçlendirilmiş 
platformdaki çelik kirişlerin yer aldığı 
kısımlardan yürümeyi tercih ediyor. 
Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir 
terası tamamlanarak ziyarete açıldı. 
Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzer-
gahı üzerinde bulunan Torul Kalesi’nin 
bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir 
terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi 
aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam 
platformuyla yerli ve yabancı turistler-
in ilgisini çekiyor. Cam seyir terasına 
çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun 
üzerinde yürümek yerine, kirişlerin 
üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm 

sezonunun açılmasıyla birlikte cam seyir 
terasa, hafta içi 500-600, hafta sonları ise 
bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi geliyor.
7’den 70’e çok sayıda kişi Türkiye’nin en 
yüksek cam seyir teraslarından birisinde 
240 metre yüksekte yürümeyi deney-
imleme imkanı bulurken, ziyaretçilerin 
neredeyse tamamı cep telefonlarıyla eşsiz 
manzara eşliğinde selfie çektirip sev-
dikleriyle paylaşıyor.
Her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği 
Zigana dağı ve yeni Zigana tüneliyle Ka-
raca Mağarası güzergahının tam ortasın-
da yer alan ve ilçeye hakim bir zirvede 
Torul Belediyesi tarafından 2016 yılında 
başlatılarak Orman Genel Müdürlüğü’nün 
desteklediği çalışmalar kapsamında cam 
seyir terası ile çevre düzenlemesi işleri 
tamamlanmış.

BİRAZ ÜRKÜTÜCÜ
Cam seyir terasına ilk kez çıkan ziyaretçi 
ise manzaranın ürkütücü olduğunu ama 
sonradan alışıldığını dile getirdi.  İlk 
geldiğimde korkum vardı. Tehlike korkusu 
vardı. Giderken çok korkuyordum, 
düşecek gibi oldum. Camları gördüm, çok 
alıştım. Biraz ürkütücü ama gezdim çok 
güzeldi, herkes gelsin” dedi.

NASIL GİDİLİR
Zigana dağı ve yeni Zigana tüneliyle Ka-
raca Mağarası güzergahının tam ortasında 
yer alan ve ilçeye hakim bir zirvede bu-
lunur. Torul İlçe merkezine girmeden sol 
tarafa ayrılan 2 km lik mahalle yolu takip 
edilerek ulaşılır. 

Ankara Turizm ve Seyahat 
Acenteleri Gümüþhane’de

Ýl merkezine 40 kilometre uzaklýktaki 
Sarýbudak (Melo) köyünde, Sarýbudak Köyü 
Kalkýndýrma ve Güzelleþtirme Derneðince 

düzenlenen festivalde mini boy, deste, ayak, 
küçük orta, büyük orta, baþaltý ve baþ kategoril-
erinde boða güreþleri gerçekleþtirildi.

Artvin, Erzurum ve Rize illerinden 82 boðanýn 
arenaya çýktýðý ve baþ boða 
sahibinin 18 bin lirayla 
ödüllendirildiði güreþle-
rde toplam 66 bin lira 
para ödülü daðýtýldý.Boða 
güreþlerinin sunumunu 
ise Artvinli ünlü 
sunucu Þakir Kara 
yaptý. Baþarýlý 
sunucu Kara,  
yaptýðý birbirinden 
güzel doðaçlamalarla 

ve sunumuyla katýlýmcýlarýn beðenisini topladý.

Ýki gün süren ve binlerce kiþinin izlediði fes-
tivalin baþ boðasý finalde Okan Gültekin’e ait 
“Cerattepeli”  isimli boðayý yenen Aziz Yiðit’in 
“Küçük Eniþte” isimli boðasý oldu.

Güreþlerde baþaltý kategorisinde Burhan 

Yýlmaz’a ait boða birinci olurken, büyük 
orta kategorisinde Yasin Balcý’nýn, küçük 
orta kategorisinde Ebubekir Kanbur’un, 
ayak kategorisinde Havva Celal Aydýn’ýn, 
deste kategorisinde Yaþar Hikmet Aslan’ýn 
ve mini boy kategorisinde de Yusuf Akay’ýn 
boðalarý birinci oldu.

Boða güreþlerinin tamamlan-
masýnýn ardýndan dereceye giren 

boðalarýn sahiplerine ödülleri-
nin verilmesiyle festival sona 
erdi.

Festivali Artvin Valisi Yýlmaz 
Doruk, Artvin Belediye 
Baþkaný Demirhan Elçin, 
Artvin Ticaret ve Sanayi 
Odasý Baþkaný Seçkin Kurt ve 
binlerce vatandaþ izledi.

“2019 yýlý Gümüþhane turizmi 
için önemli bir yýl olacak!”

Gümüþhane Çimenler Otel Ýþletmecisi Zeki Köksal 
219 yýlýný ve Gümüþhsne Turizmini deðerlendirdi:

“Gümüþhane turizm açýsýndan 
geliþmeye açýk bir kent. Hem 
tarih turizmi hem de doða turizmi 
açýsýndan çok önemli bir coðrafyada 
yer alýyor. Doðu Karadeniz’in bu 
noktadaki þanslý kentlerinden birisi 
de Gümüþhane. 
Turizm iþletmelerinin iyileþtirilmesi, 
ulaþým noktasýndaki eksikliklerin 
giderilmesi, çevre düzenlemelerinin 
titizlikle yapýlmasýyla ve kurulacak 
yeni tesislerle birlikte Gümüþhane 
turizmden hak ettiði payý almaya 

baþlamýþtýr.Gümüþhane Valiliði, 
Gümüþhane Belediyesi ve Ýl Kültür 
Turizm Müdürlüðü gerekli çalýþma-
larý büyük bir özenle yürütüyorlar.

Biz otel iþletmecileri de kentimize 
gelen turistleri en iyi þartlarda konak-
latmak ve onlarýn rahatýný saðlamak 
için elimizden gelen her þeyi ortaya 
koyuyoruz. Karaca Maðarasý, Torul 
Kalesi Cam Seyir Terasý, Limni Gölü 
Tabiat Parký, Tomara Þelalesi Tabiat 
Parký gibi doða turizminin yanýnda, 
Süleymaniye ,Santa Harabeleri, 
Krom Vadisi gibi tarihi deðerleri de 
bünyesinde barýndýran alanlarýmýz-
la birlikte, turizmde dahada iyi bir 
noktaya gelmek istiyoruz.

Bu doðrultuda devlet kurumlarýmýz, 
turizm iþletmecileri ve otel iþlet-
mecileri sürekli iþbirliði içinde 
Gümüþhane’nin turizmde ettiði 
istenen noktaya gelebilmesi için var 
gücümüzle çalýþýyoruz. Geçtiðimiz 
turizm sezonunun ardýndan 2019 yýlý 
içerisinde de turizm destinasyonunu 
Gümüþhane’de üst seviyelere çekmek 
adýna, çalýþmalarýmýz ve iyileþtir-
melerimiz devam ediyor. 2019 yýlý 
Gümüþhane turizmi için önemli bir 
yýl olacak”

Zeki Köksal
Gümüþhane Çimenler Otel

TORUL KALESİ’NE  
CAM SEYİR TERASI 

Bu Teras 
Türkiye’deki 

Örneklerin En 
Yükseklerinden

Artvin’de  nefes kesen Melo Boða güreþleri 
Artvin’de 12’ncisi düzenlenen 
“Melo Boða Güreþleri Festivali” 
renkli görüntülere sona erdi.

Gümüþhane Valisi 
Kamuran TAÞBÝLEK 
turizmcilerle iftar pro-

gramýnda bir araya geldi.

Burada gerçekleþtirdiði 
konuþmada Vali Taþbilek, “ 
Bugün burada sizlerle birlikte 
olmak bize mutluluk veriyor. 
Gümüþhane’nin tarihi, 
kültürel ve doðal güzelliklerini 
gördüðünüzde edindiðiniz 
izlenimler bizler için de çok 

önemli olacak. Gümüþhane 
çok özellikli, güzel bir þeh-
rimiz. Gümüþhane’nin turizm 
açýsýndan tanýtýmý noktasýn-
da eksik kalan hususlarý 
sizlerle beraber aþacaðýmýzý 
düþünüyorum. Hepinize 
teþekkür ediyorum” dedi.

Program Ýl Kültür ve Turizm 
Müdürü Hüseyin ATEÞ’in 
gerçekleþtirdiði sunumun 
ardýndan sona erdi.

Doðu Karadeniz Enformasyon Turu 
kapsamýnda  Ankara Turizm ve Seyahat 

Acenteleri temsilcileri Gümüþhane’ye geldi.

Artvin Uluslararasý Batum Fuarý’nda tanýtýldý
Bu yýl 12’incisi düzenlenen Uluslararasý “2019 Expo Batumi Travel/ Expo Med Batumi 
2019” fuarý Gürcistan’ýn Batum kentinde açýldý. Artvin Valiliði Fuar’da tanýtým standý açtý.
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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!

Osmed Başkanı n Murat Arıncı 
yemekte yaptığı konuşmada,  her 
yıl geleneksel hale getirilen yak-

laşık 1500 katılımcının olduğu OSMED 
Geleneksel Satın Alma, Gastronomi ve 
Teknik Sektör buluşması etkinliğinin 
Trabzon’da yapılacağını söyledi.  sözünü 
bildirmiştir. 
Akdeniz Bölgesi’nde 8 inci organizasyon-
larını  2018 Aralık Ayı’nda yaklaşık 
1600 katılımcı ile gerçekleştirdiklerini 

ifade eden OEMED Başkanı Murat 
Arıncı, “ Organizasyonda kapsamında 
gastronomi alanında yemek yarışma-
ları ve gastronomi eğitim sunumları, 
teknik anlamda işletmelerin kapasite 
ve ihtiyaçlarını belirten aynı zamanda 
maliyetlerini aşağıya çekme noktasın-
da profesyonel eğitimler sunulmuştur. 
Trabzon’da da bu etkinlikleri daha ileriye 
taşıyarak bölgede bir ilki gerçekleştire-
ceğimize inanıyorum.”  dedi.

Sera Lake Hotel Genel Müdürü  
ve  OSMED Karadeniz Yönetim 
Kurulu Turizm danışmanı Tun-
cay KARAKAŞ ; Organizasyona ev 
sahipliği yapmaktan memnuniyet 
duyduğunu  söyledi. 

Trabzon Sera Lake Hotel’de  düzenlenen 
yemeğe, Trabzon İl Kültür Turizm 
Müdürü   Ali AYVAZOĞLU, OSMED 
Başkanı  Murat ARINCI,  Linos Ajans 
sahibi Nihal Kopuz ARINCI,  İstanbul 
APM Profesyonel pastacılık ürünleri 
firma sahibi Adem DAĞIDIR  ve 30’ a 
yakın Trabzon otel - restoran yatırımcı 
ve yöneticileri katıldı.

Doðu Ekspresi’ne yönelik yoðun talep 
hattýn ‘turistik’ olarak hizmet verme-
sine vesile olurken, beþ yeni ‘turistik 

ekspres’ hat daha geliyor. Toros, Ege, Pamuk-
kale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspresler-
inin yataklý vagonlar hazýrlanarak ‘turistik 
ekspres’ olarak da çalýþmasý planlanýyor.
Otobüs turlarýnýn ekspreslere entegre edilme-
siyle birlikte ise, Pamukkale Travertenleri, 
Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van 
Gölü ve Akdamar Kilisesi, Göbeklitepe ve 
Balýklý Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik 
Kenti, Diyarbakýr Ulu Cami ve Meryem Ana 
Kilisesi turistik rotalara dâhil olacak.

OSMED üyeleri  İftar 
Yemeği’nde buluştu

OSMED  ( Otel Satın alma Müdürleri Eğitim Derneği ) Üyeleri  
Trabzon’da Sera Lake Resort Hotel’de İftar yemeğinde buluştu.

Turizm Tesisleri Yönetmeliði 
Resmi Gazete’de yayýnlandý

Turizm Tesislerinin Niteliklerine Ýliþkin 
Yönetmelik bugün Resmi Gazete’de 
yayýnlandý. Yönetmeliðin amacýnýn 
yeni turizm tesisi türlerinin geliþmes-
ine olanak saðlanmasý, mevcut turizm 
tesislerinin geliþtirilmesi, turizm tesis-
lerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, 
bu tesisler arasýnda standart birliðinin 
saðlanmasý, kalitenin korunmasý, sürek-
liliðinin saðlanmasý ve yükseltilmesine 
iliþkin usul ve esaslarýn belirlenmesi 
olduðu ifade edildi.
Yönetmelik; turizm tesislerine turizm 
belgesi verilmesine, bu tesislerin yöne-

tim, personel ve iþletme özellikleri ile 
uymak zorunda olduklarý fiziki þartlarýn 
ve iþletmecilik esaslarýnýn belirlenme-
sine, tanýtým, bilgilendirme ve uygula-
nacak fiyat tarifelerinin onaylanmasýna 
iliþkin usul ve esaslarý kapsýyor.

5 bölgeye daha ‘Turistik ekspres’
Doðu Ekspresi’ne yönelik yoðun talep hattýn ‘turistik’ olarak hizmet 

vermesine vesile olurken, beþ yeni ‘turistik ekspres’ hat daha geliyor.




