Trabzon Valisi Abdil Celil
Öz, ‘26 Ocak Gümrük Günü’
Dolayısıyla Doğu Karadeniz
Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdür
Vekili Çetin Hıdımoğlu Ve
Beraberindekileri Makamında
Kabul Etti

Gümrük Kapılarımızın Modernizasyonu, Hizmet Anlayışının
Değişmesi Gibi Konularda Önemli Mesafeler Alındı
Gümrük konusunun devletin en önemli çalışma alanlarından
birisi olduğunu ifade eden Vali Öz, “Bu günler; hem mesleki
dayanışma, hem de mesleğin çalışma şartları, gelecekle ilgili
projelerin değerlendirilmesi açısından önemli günlerdir.
Gümrük; devletlerin kendini koruma ve vatandaşların hak ve

menfaatlerini güvence altına almak amacıyla kurduğu bir
mekanizmadır. Yüzyıllar boyu bu alanda önemli mücadeleler
verilmiştir.

Gümrük ve vergi, devletlerin hakimiyetiyle ilgili konulardır.
İnsanların sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın
önlenmesi gibi pek çok alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu
alan her türlü istismara ve suistimale açık bir alandır. Ancak
son yıllarda gümrük kapılarımızın modernizasyonu, hizmet
anlayışının değişmesi, zihniyet dönüşümü gibi konularda önemli
mesafeler alındı. Bu güzel çalışmaları bölgemizde ve ilimizde
de hissediyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün gümrük
teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Çetin
Hıdımoğlu, kabulden dolayı Vali Öz’e teşekkür ederek, gümrük
teşkilatının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eğitim Kurumlarımızı Spor
Tesislerimizle Buluşturan Bu
Proje
İle
Geleceğin
Yıldızlarını
Yetiştirmeyi
Amaçlıyoruz

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, ‘Geleceğin Yıldızları’ Projesi
kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek için Mehmet
Akif Ersoy Yüzme Havuzu’nda yüzme sporu öğrenen minik
öğrencileri ziyaret etti.
Kapalı yüzme havuzunda yüzme öğrenen öğrencilerle bir araya
gelen Vali Öz, “Spor kenti Trabzon aynı zamanda eğitimde de
önemli mesafeler alıyor. Bu alanda önemli projelerimiz var. Bu
kapsamda yürütülen önemli projelerden birisi de ‘Geleceğin

Yıldızları’ projesidir. Dört okulumuzdan 14 farklı branşta bin
500 civarında öğrencimizi Trabzon’daki spor tesislerinde
dönüşümlü olarak spora katıyoruz. Burada iki amacımız var.
Birincisi; tesislerimizi etkin bir şekilde kullanarak
geleceğin gençlerine spor yapma konusunda alışkanlık
kazandırmak, ikincisi ise; geleceğin yıldız sporcularını
buralardan yetiştirmektir. Okullarımızda özellikle sosyal
etkinlik saatlerinde farklı etkinlikler yapılıyor. Fakat bunu
spor salonlarına, yüzme havuzlarına, atletizm tesislerine,
jimnastik salonuna alarak daha etkin kullanmak istiyoruz. Bu
çalışmalardan öğrencilerimiz, velilerimiz çok memnun kalıyor.
Dört okulla başlayan bu projeyi önümüzdeki süreçte
genişleterek tüm okullarımıza yaymak istiyoruz. Spor
tesislerimizle
eğitim
kurumlarımızı,
öğrencilerimizi
buluşturan bu proje ile geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi
amaçlıyoruz” dedi.
Daha sonra çocuklarla sohbet eden Vali Öz, ardından aynı
tesiste lise öğrencileri arasında yapılan yüzme yarışmalarında
dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Vali Öz, “İlimizde
öğrencilerimizin bu tesislerimizden en iyi şekilde
yararlanmaları için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Genç,
kar
çalışmalarını
yerinde inceledi
Genç, kar çalışmalarını yerinde inceledi
Ortahisar Belediyesi Başkanı Av. Ahmet Metin Genç belediye
ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek,
personelden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplere
bir eksiklerinin olup olmadığını soran Başkan Genç yoğun
çalışmalarından dolayı bütün personele teşekkür ederek,

baklava ikram etti. Ortahisar Belediyesi’nin 67 araç ve 350
personelle Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli bir şekilde
karla mücadele ettiğini belirten Başkan Genç, son yıllarda
karşılaşılan en yoğun kar yağışının olması nedeniyle sahil
kodunda kar kalınlığının 35 cm, Boztepe’de 85 cm daha
yukarılarda ise 1 metreyi bulduğunu söyledi. Yoğun kar yağışı
karşısında açılan yolların tekrar kapandığını kaydeden Başkan
Genç, “Trabzon’da uzun zamandan çok yoğun bir kar yağışıyla
karşılaştık. Deniz seviyesi kodunda bile kar kalınlığı 35 cm,
Boztepe’de 85 cm, yukarı mahallelerimizde ise 1 metreyi aşmış
durumda. Tabi kar bereket. Bundan müteessir değiliz. Ama
mücadele de etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın hayatını
kolaylaştırmak, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak bizim temel
görevimiz. Biz 350 personelimiz, 67 aracımız, Büyükşehir
Belediyemiz ve muhtarlarımızla el birliğiyle mücadele
ediyoruz. Çalışmalarımız sürerken yine bir taraftan da
yağıyor. Ama ana akslarımızda yollarımız açık. Çalışmalarımız
merkezden başlamak üzere bütün mahallelerde yaygın bir şekilde
devam ediyor.” diye konuştu.

BUZLANMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Genç, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden aldıkları hava
tahmin raporuna göre kar yağışının bu akşam sona ereceğini ama
onu takiben aşırı buzlanmanın meydana geleceğini belirterek
vatandaşlara ve sürücülere buzlanma konusunda şu uyarılarda
bulundu, :”Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden den aldığımız
bilgiye göre kar yağışı bu akşam kesilecek. Ama akabinde
aldığımız bilgiye göre yarın ve öbür günü aşırı bir buzlanma
ile karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle bütün araç
sürücülerini ciddi manada uyarmak istiyorum. Mutlak surette
zincirlerini taksınlar ve kar lastikleriyle beraber yola
çıksınlar. Hem kendileri zor durumda kalıyor, hem de diğer
taraftan yolu kapattıkları için bütün ulaşımı durduruyorlar.
Büyükşehir ve bizim ekiplerimizi çalışmalarından dolayı
kutluyorum. Hastane yollarını açtılar, hastaların hastaneye
ulaşımını sağladılar. Şu anda bu konuda aksayan bir durum yok.
Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir de vatandaşlarımız
asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Bu çok çok önemli. Bunu
bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Biz gerçek hastalara
ulaşalım. Asılsız ihbarlar yüzünden kaybettiğimiz enerjimiz
yüzünden diğer hastalarımız mağdur olmasınlar.”

MUHTARDAN BAŞKAN GENÇ’E TEŞEKKÜR
Konaklar Mahallesi Muhtarı Sinan Kalfa yoğun bir kar
yağışından dolayı birçok yollarının kapandığını ancak
Ortahisar Belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde yollarını
açtığını kaydederek şöyle konuştu: “Ortahisar Belediyesinin
yoğun çalışmaları neticesinde birçok yolumuzu açtık.
Mahallemizde birçok yolumuz kapalıydı. Konaklar-Kanuni ve
Zafanoz istikametindeki birçok yolumuzu açtık. İki, üç yerde
acil hastamız vardı, onlara yetiştik. Belediye ekiplerine
hastalarımızı bildirdik; sağolsun onlar da hızlı bir şekilde
yollarımızı açtı. Ben bir kez daha emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum.”

GRİP ZATÜREYE ÇEVİRİR Mİ ?
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görülen ve ağır geçen griplerin zatüreye ortam hazırladığını
söyleyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Ferah Ece zatüre ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Zatüre neden ortaya çıkar?
Akciğer lobunun iltihaplanması şeklinde ortaya çıkan, eşlik
eden başka bir hastalığı olmayan hastalarda, günlük yaşamı
sırasında görülebilen, kronik bir rahatsızlık sahibi olan
kişilerde daha ağır bir şekilde seyreden ve zaman zaman ölümle
sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. Bu hastalıkta
akciğerlerde bulunan hava kesecikleri iltihaplı bir sıvıyla
dolduğundan akciğerlerin görevi olan oksijen alışveriş işlevi
bozulur ve bu nedenle kanda oksijen düzeyi azalır.
İltihaplanmaya
virüs,
bakteri
mikroorganizmalar neden olur.
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Bulaşıcı mıdır?
Zatürreye neden olan bu mikroplar kişiden kişiye, yakın temas
sonucu bulaşırlar. Hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması,
öksürük, aksırık ya da hasta kişilerin konuşması sırasında
havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla
gerçekleşir. Kalabalık yerler, kapalı alanlar, insanların
toplu hâlde yaşadığı okullar, askeriye ve yurtlar zatürrenin
bulaşma olasılığının fazla olduğu yerlerdir. Alkol, uyuşturucu
maddeler, sigara ve kötü hayat şartları, ağır grip zemin
hazırlayan etmenlerdendir.
Grip zatüreye çevirebilir mi?
Ağır geçen grip hastalığı zatüreye ortam hazırlar, vücudu
aşırı ölçüde zayıf düşüren hastalıkların seyri sırasında da
zatüre ortaya çıkar.
Belirtileri nelerdir?
Pnömonide şikayetler etken mikroorganizmanın türüne göre
değişiklikler gösterir. Bakteriyel pnömonilerde genellikle
ateş, üşüme ve titreme ile başlar ve gittikçe yükselir.

Öksürük başlangıçta kuru vasıftadır. Ancak daha sonra
öksürükle beraber iltihaplı balgam da görülür. Yan ağrısı,
akciğer zarlarının tahrişi sonucu meydana gelebilir ve
öksürmekle, nefes alıp vermekle ağrıda artış olur. Hastalığın
yaygınlık derecesine göre hastalarda nefes darlığı ve el, ayak
ve dudaklarda morarmalar görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık,
kırgınlık gibi genel şikayetler sıklıkla hastalığa eşlik eder.
Tedavisi nedir?
Tedavide antibiyotikler, gerekirse antiviral ajanlar, ateş
düşürücüler kullanılması, oksijen alınması, su kaybını
karşılayacak ölçüde sıvı alınması, yatak istirahati, bol
vitaminli ve yüksek kalorili diyet ile hastanın çok iyi
beslenmesi gerekir.
Nasıl korunmak gerekiyor?
Grip hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan, grip
virüsüne yakalanmış insanların öksürme ve hapşırmaları
ile ortama saçtıkları virüslerden korunmak için maske
kullanmak en etkili yoldur.
Toplu taşıtlar, sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerde
havalandırmanın iyi olmasına dikkat etmek, temizliğe
özen göstermek gibi tedbirlerle gripten korunmak mümkün
olabilir.
Stres, vücut direncini azalttığı için hastalıklara da
zemin hazırlayan en önemli etkenlerdendir. Bu nedenle,
çeşitli yollar ile stresten uzaklaşmak sağlıklı kalmayı
da beraberinde getirecektir.
Sigara içmemek, düzenli
arasında sayılabilir
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KARLI HAVADA YÜRÜRKEN DİKKAT
ETMENİZ GEREKENLER

KARLI HAVADA YÜRÜRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanma dışarıda yürümeyi
tehlikeli hale getiriyor. Özellikle buzlu kaldırımlarda ve üst
geçitlerde yürümek, kayarak düşme sonucunda ciddi
yaralanmalara sebep olabiliyor. Bu nedenle karlı havalarda
dışarı çıkmadan önce bir takım önlemler almak gerekiyor.
Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden
Doç. Dr. Hakan Özsoy, karlı ve buzlu zeminde yürürken dikkat
edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Mermer ve granit zeminlere dikkat!
Kar yağarken ve sonrasında don olaylarının yaşandığı
dönemlerde dışarıda yürürken çok dikkatli olmak gerekmektedir.

Bu havalarda yürürken aniden kayıp sakatlanmamak için zemin
mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle mermer ve granit
zeminler kar yağdığında çok daha kaygan bir hale gelmektedir.
Üst geçitler ve merdivenler de kayma ve düşme riskinin en
yüksek olduğu yerlerdendir. Bu nedenle karlı havalarda üst
geçit veya merdivenleri kullanırken; mutlaka trabzanlardan
destek alınmalı, adımlar yan yana yani ayakkabı tabanının
tümünün yere basacağı şekilde atılmalıdır.
Hava ayaz olsa da eller cepte olmamalı
Denge sorunu olanlar, ileri yaştaki kişiler ve görme problemi
olanlar karda yürürken iki kat daha fazla özen göstermelidir.
Bu kişiler karda dışarı çıkmak zorunda oldukları zaman,
ellerine baston gibi bir destek alarak yürümelidir. Ayrıca buz
tutan yerlerden değil de, daha çok kar olan yerlerin üzerinden
yürümek kayma riskini biraz azaltacaktır. Eller cepteyken
düşülürse, kafayı çarpma riski daha fazladır. Bu nedenle karda
yürürken eller kesinlikle cepte olmamalıdır.
Ayakkabıya çorap geçirmek kayma riskini azaltıyor
Kaygan zeminlerde yürürken düşme riskini azaltmak için bazı
önlemler almak gerekmektedir. Bu noktada öncelikle ayakkabı
seçimine dikkat edilmelidir. Altı tırtıklı ya da kauçuk
tabanlı ayakkabılar kaymaya karşı daha dayanıklıdır. Kösele
ayakkabılar ve yüksek topuklu ayakkabılar ise karda kaymayı
kolaylaştırır. Bu nedenle karlı ve buzlu havalarda bu tarz
ayakkabılar giyilmemelidir. İş nedeniyle bu tarz ayakkabılar
giymek zorunda olan kişiler, iş yerine gidene kadar kaydırmaz
tabanlı bir ayakkabı giymeli ve ofise varınca ayakkabılarını
değiştirmelilerdir. Kaydırmaz zeminli ayakkabılar da buz
zeminde kayabilirler. Bu nedenle özellikle yerlerin buz tutuğu
dönemlerde ayakkabının üzerine çorap geçirmek buzda kayma
riskini azaltacaktır. Özellikle kadınların giydiği diz altı
ince çoraplar çok ince ve pürüzlü bir yapıya sahip
olduklarından kaymaya engel olabilirler.

Tüm önlemleri almanıza rağmen kayıp düştüyseniz…
Öncelikle düştükten hemen sonra ayağa kalkmaya
çalışılmamalıdır.
Bir süre yerden kalkmadan beklenmeli, kol ve bacak gibi
uzuvlar hareket ettirilerek kontrol edilmelidir.
Yaralanan kısım vücudun üst kısmında ise yavaşça ayağa
kalkıp en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir.
Vücudun alt kısmında yani kalçada ya da bacaklarda bir
sakatlanma söz konusu ise, hiç hareket etmeden sağlık
ekiplerine haber verilmelidir. Kırık olan bacağı hareket
ettirmek veya üzerine basmak kesinlikle doğru değildir.
Kırık olan bölgede dışardan görülebilen belirgin bir
şekil bozukluğu varsa yumuşak hareketlerle düzeltilip,
sağlık ekiplerini beklenmelidir.

Hasta
vatandaşlar
için
seferberlik ilan edildi
Trabzon’da yoğun kar yağışı devam ederken Büyükşehir
Belediyesi hasta vatandaşları evlerinden alıp ilgili sağlık
kuruluşlarına ulaştırmak için adeta seferberlik ilan etti.
Yomra’da meydana gelen çığ olayında da evlerinde mahsur kalan
3 kişi saatler süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi il genelinde kar mücadelesi
çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Önceden
hazırlanan kar mücadele protokolü çerçevesinde Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri tarafından sürdürülen
çalışmalar kapsamında evlerinde sağlık sorunu yaşayan 41
vatandaş, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili sağlık
kurumlarına ulaştırıldı.
YOMRA’DA ÇIĞ OLAYI MEYDANA GELDİ
Yoğun kar yağışı nedeniyle Yomra’nın Taşdalen Mahallesi’nde
dün akşam saatlerinde çığ felaketi meydana geldi. Yaşanan
olayda Osman Sağlam (72), Mecbure Sağlam (68) ve Fadime
Sağlam’ın (70) içerisinde bulunan evin bir kısmı çığ altında
kalırken Büyükşehir Belediyesi, Yomra Belediyesi ve AFAD-UMKE
ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma ile evde mahsur kalanlar
kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.
ARAKLI’DA KALP HASTASI HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Araklı ilçesinin Yiğitözü
Mahallesi’nde kalp hastası olan Refika Ayçiçek, Büyükşehir
Belediyesi ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla evinden alınarak
hastaneye ulaştırıldı.
OF’TA SOLUNUM HASTASI BÜYÜKŞEHİR
EKİPLERİNCE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Yine Of ilçesinin Yemişalan Mahallesi’nde solunum problemleri
yaşayan 18 yaşındaki Ali Kaçan isimli vatandaş Büyükşehir
Belediyesi ekipleri tarafından evinden alınırken ambulanslar
bölgeye ulaşamadığı için Belediyeye ait iş makinesi ve
araçlarla hastaneye yetiştirildi.
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,
Trabzon’un neredesinde olursa olsun hasta vatandaşları almaya,
cenaze işlemlerine, hastane yollarını ve ana arterleri açık
tutmaya, yine elektrik arızalarının giderilmesi için söz
konusu bölgelerin yollarını açmaya öncelik verdiklerini ifade
ederken, “Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız lütfen sahte
hasta ihbarlarında bulunulmasın. Çünkü bizler hasta
ihbarlarının hepsine büyük titizlikle önem veriyor ve harekete
geçiyoruz. Çok şükür evinden alınıp hastaneye ulaştırılmayan
bir tek vatandaşımız bile yoktur. Yomra’da meydana gelen çığ
olayı nedeniyle büyük gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi ve
ilçe belediyesi ekiplerimiz ile AFAD ve UMKE ekiplerimize
ayrıca şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Hava kirliliğini azaltmak
için kazan daireleri yerinde
denetlenerek kalorifercilere
destek veriliyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon’da hava kirliliğine
neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için çalışmalarına
devam ediyor. Hava kirliliğinin özellikle kış aylarında önemli
ölçüde evsel ısıtmadan kaynaklanması ve özellikle katı yakıtlı
kalorifer kazanlarında, kalitesiz kömürlerin yanlış yakma
teknikleri ile yakılmasının hava kirliliği sorununu arttırması
nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bu konuda çalışmalarını
yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kalorifer
yakmada görevli olan personellerin ve yöneticilerin hizmet içi
eğitimlerini yapmak amacıyla Trabzon’un 18 ilçesinde Makine
Mühendisleri Odası işbirliği ile Ateşçi Eğitim Seminerleri

gerçekleştirilmişti.

Bu kapsamda, hava kirliliğini azaltmak için verilen eğitim
seminerlerine destek amacıyla, tüm ilçelerde kazan
dairelerinin yerinde denetimi yapılarak kalorifercilere destek
veriliyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Makine
Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen eğitim ve
denetim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, “İlimizde yaşanan hava kirliliğini azaltmak için
katı yakıtlı kazanların doğru yakılması ile ilgili kalorifer
sezonu başlamadan Büyükşehir Belediyemiz önderliğinde 18
ilçemizde eğitim seminerleri düzenlemiştik. Şimdi de
düzenlenen eğitim seminerlerinin yerinde uygulamalarını
denetlemek, yanlış yakma sistemleri ile hava kirliliğinin
artmasının önüne geçmek, verilen eğitime destek olmak amacıyla
kazan dairelerinin yerinde denetimi yapılarak kalorifercilere
destek verilmesi hedeflenmiştir. Bu seminerler ve denetim

çalışmalarında bizlere destek veren Makine Mühendisleri Odası
ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdikleri destekten
ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUZLANMA VE DON UYARISI VE
ÇIĞ TEHLİKESİ
BUZLANMA VE DON UYARISI VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Trabzon Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre;
Bölgemizde hava sıcaklıklarının sahilde -5 C ‘ye kadar, iç
kesimlerde -15 C’ ye kadar düşmesi sebebiyle kuvvetli buzlanma
ve don olayı beklenmektedir.
Ayrıca iç ve yüksek kesimlerde taze kar örtüsü sebebiyle çığ
tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin
yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli
olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı: 25.01.2016 12.00 – 28.01.2016 06:00

Doğu Karadeniz ilçelerinde
eko turizm geliştiriliyor
Doğu Karadeniz’in birbirinden farklı değerleri ile öne çıkan
ilçelerinde eko turizmin daha yaygın kullanılması için
çalışmalar başlatıldı. Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı
M.Suat Hacısalihoğlu Karadeniz kültürünün, dokusunun,
yaşamının bütün değerleri ile korunması ve turizme katılması

için ilçe belediyeleri ile işbirliğine adım attıklarını dile
getirdi. Hacısalihoğlu, “Japonya’da küçük bir kasaba eko
turizm ile milyonlarca turist ağırlıyor. Karadeniz Kültürünün
yaşadığı ilçelerimizde bu turist çekim gücüne fazlasıyla
sahip. Sadece eko turizme başlamamız gerekiyor.” dedi.

İLÇELERİMİZ TÜRİZM SEKTÖRÜNDE
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu
Doğu Karadeniz’de turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm aylara
yayılması konusunda bölge halkının daha fazla inisiyatif
kullanması gerektiğini dile getirdi. Akçaabat Belediye Başkanı
Şefik Türkmen, Şalpazarı Refik Kurukız, Tonya Osman Beşel,
Çarşıbaşı Çoşkun Yılmaz ile bir araya gelen TTSO Başkanı
M.Suat Hacısalihoğlu ilçelerin turizm potansiyelinin daha
aktif kullanılması konusunda işbirliğini başlattı. Toplantıya
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon Destek Ofisi Kemal
Akpınar, TTSO Proje Ofisi Proje Koordinatörü Zafer Ertem’de
katılarak çalışma hakkında ön bilgilendirmede bulundu.

Doğu Karadeniz’e yapılan tur programlarının büyük kentlerden
planlandığını, bu programlarda bölge ilçelerinin daha az yer
aldığını ifade eden Hacısalihoğlu, “ İlçelerimiz çok güçlü
turizm potansiyellerine sahip. Doğu Karadeniz’de turizmi
ilçelerimize yaygınlaştırmalıyız. Gerçek Karadeniz kültürünü,
folklorunu, tarih ve doğasını yaşatabileceğimiz tur
programlarını ilçe belediyelerimiz ile ortaya koymalıyız.
”şeklinde konuştu.
BATI İLÇE BELEDİYELERİ TURİZM DEĞERLERİNİ ÖNE ÇIKARACAK
Hacısalihoğlu Trabzon’un halihazırda doğu ilçelerinde
ağırlıkla yapılan turizm faaliyetlerinin batı ilçelerin de
dahil edilmesinin önem arz ettiğine dikkat çekti.
Bu
bağlamda, batı ilçelerimiz Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı,
Düzköy,
Şalpazarı,
Tonya,
Vakfıkebir
ilçelerinin
değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu ilçelerin Belediye
Başkanları ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan
toplantıda
ilçelerdeki
turizm
potansiyelinin
hareketlendirilmesi için fikir alış verişinde bulunuldu.
Başkan Hacısalihoğlu Trabzon merkez de yoğunlaşan turizmin

ilçelere yaygınlaştırılması konusunda işbirliğinin oda ve ilçe
belediye başkanları ile koordine edileceğini aktardı.
Hacısalihoğlu, “Bu ilçelerde tarih, kültür, doğa ve turizm
açısından önemli olan ancak arka planda kalan bölgelerin
tespit edilmesi, bu bölgeler ile ilgili destinasyon planının
çıkarılması ve bu bölgelere gelecek turist misafirleri
karşılayabilecek yetkili personelin bulundurulması konusu
görüşülmüştür. ”dedi. Başkan Hacısalihoğlu Trabzon’un Batı
bölgelerindeki ilçeler Belediye başkanları ile yapılan
toplantının daha sonra da Doğu Bölgesindeki ilçe belediye
Başkanları ile de yapılarak ilçelerde yeni turizm
destinasyonlarının ortaya çıkartılmasına çalışıldığını dile
getirdi.
TURİZMDEN NASIL EKONOMİK GİRDİ SAĞLANACAĞI ÖĞRETİLECEK
Hacısalihoğlu,

bölgenin turizm sektöründe tabana yayılması

gerektiğini bu konuda ilçelerimizin öne çıkarılmasının
ekonomik katkıyı artıracağını sözlerine ekledi. Turizm
sektöründe insan gücünün ve bölge halkının eğitim ihtiyacının
karşılanması konusunda çalışmalara da atıl atılması
gerektiğini kaydetti. Hacısalihoğlu, “ İlçelerimizde bölge
halkımız turizmden nasıl fayda sağlayabileceği konusunda
yardıma ihtiyacı var. Bu konuda hep birlikte yol
göstermeliyiz. Halkımızın turizm sektörü ile küçük işletmeler
halinde bağ kurmasına ön ayak olmalıyız.” şeklinde konuştu.
Hacısalihoğlu, dünyada küçük ilçelerin milyonlarca turist
çekme kapasitelerine eriştiğini ifade ederek, “ Bu kapsamda
Japonya’da 80 bin kişilik bir ilçenin yılda 3.5 milyon turist
çektiğini gördük. Bu başarıyı Trabzon’un ilçeleri de
yakalayabilecek potansiyeldedir Bunun için çalışacağız.

