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MUS VALiLidi 

il Milli Egitim MudurHigli 


SaYl : 32026198-821.07-E.2033072 30.01.2018 
Konu : Turizm Haftasl 

............................. KAYMAKAMLIGINA 

ilge Milli Egitim Mudurlugu 

................... iLK/ORTAOKUL MUDURLUODNE 


Toplumda turizm bilincini geli~tirmek, iC; turizmi canlandlrmak ve halkm turizm 
hareketlerine katlhmml saglamak amaclyla her Yll 15-22 Nisan tarihleri arasmda kutlanmakta 
olan Turizm Haftasl nedeniyle ilkokul ve Ortaokul ogrencileri arasmda "Kiiltiir Turizm" ile 
ilgili resim, afi~, ~iir ve kompozisyon dallannda yan~malar yapllacaktu. 

Soz konusu yan~mamn tum ogrencilerimize duyurusunun yapl1masl, okulunuzda her 
dalda dereceye giren ilk ue; eserin 02/04/2017 Pazartesi glinfule kadar mudililUgumliz Temel 
Egitim Subesine gonderilmesi hususunda; 

Bilgi ve geregini onemle rica ederim. 

Metin iLCi 

Vah a. 
Milli Egitim Muduru 

EKLER: 

Yazl ( 5 ad.) 


DAOITIM: 

TUm ilc;e Kaymakamhklanna 


tlkokul Ortaokul Mud. 


Bu evrak giivenli clektronik ilJ1Z<l ile imzalannu~hr. https://evraksorgu.meb.gov.tradresindcn a795-0d2d-3182-84c6-ebOe kodu ile teyit edilcbilir. 
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·T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Kiiltfu ve Turizm Miidfulugu 


SaYl : 82063537.367/1-:r'3Sl #&101/2018 
Konu : Turizm Haftasl 

• I .' 

\~. j\AALLl 

ilgi: BakanhglmlZ Ara~tllmave Egitim Gene! Mudfuliigtihiln 16.01.2018 tarih ve 42242 saYlh 
yazllan. .. 

Toplumda turizm bilincini geli~tirmek, ie; turizmi . canlandlrmak ve halkm turizm 
hareketlerinekatllnmm saglamak amaclylaher yIl15-22 Nisan tarihleri araslllda kutlanmakta olan 
Turizm Haftasl bu Yl142. kez kut1ana~a.khr. 

Kutlanacak olan TurizmHaftasl nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise ogrencileri araslllda 
Kiilllir ve Turizm ile ilgili resim, afi~, ~fir, kompozisyon, universite ogrencileri araslllda fotograf, 
hikaye ve makale dallannda yan~malar yapllacaktIr. . 

Soz konusu yan~malar iyin tUm birimlerinize gerekli duyurunun yapl1masl ve her dalda 
dereceye giren ogrencilerin ilk ue; eserinin en gee; 09.04.2018 tarihine kadar Miidiirlliglimlize 
gonderilmesi hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

~.('~..,.. 

/' Alper ~i~C·.· . 
Vah a. 

Vali Yarclimclsl 

DAGITIM: 
-M~ Alparslan UniversitesiRektorH·tguue 
:.il Milli Egitim Mudfulugtihe 

II KUltiir ve Turizm MudUrlUgU 
Saray Mah.Tekel Biti~igi KUltiir Merkezi I MUS 
Tel: 04362152097 . Fax: 04362152096 . 
e-posta: iktm49@kultur.gov.tr 



T.e. 

KULTORVE'TURizM BAKANLIGI 

Ara~tlrma veEgitimGenel Miidiirliigu 


Sayl : 30671805-821.07-E.42242 16.01.2018 

Konu : Ozel Giin Ve Haftalar 

mU~"f}li'L/(~/Nb 
l if (.r) {ltr ve --r(/r/~ Illddtflcge) 

Bilindigi iizere, iilkemizde turizm konusunda toplumda farkmdahgl artmnak, siirdiiriilebilir 
turizm ilkeleri dogrultusunda dogal, tarihive kiiltiirel varhklara yonelik konulan turizmde 
degerlendirmek, turizmbilincini olu~turmak, i9 turizmi canlandlrmak ve halkm turizm 
hareketlerine daha etkin katllllUllll saglamak amaclyla herYll 15-22 Nisan tarihleri arasmda 
Valiliklerin sorumluluglmda ve il genelinde c;:e~itli etkinliklerle Turizm Haftasl kutlalllnaktadll-. 

Bu amayla 2018 Yllmda kirk ikincisi kutlanacak alan "Turizm Haftasl"llln geni~ bir kitleye 
ula~abilmesi ve iilkemiz turizm potansiyeline daha etkin i~levlerJcazandmlrriasl amaclyla ekte 
gonderilen programda belliiilen etkinliklerin gergekle~tirilmesi hususunda hilgilerinizi ve geregini 
rica edprim. 

1t e-illlzaliciw 

OkaniBi$ 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


Ek: Turizm Haftasl Talimatname (3 sayfa) 

DagltIm: 


DAGITIM YERLERiNE 


1"'1 , " 
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15'-22 NisAN 2018 

TURIZM HAFTASI 

(Talimatname) 

Turizrn Haftasl toplurnumuzda turizl11 konusunda farkllldahgi artlrl11ak, iy turizmi 

canlandlrmak ve halklll turizm hareketlerine katlhmllli saglamak amaclyla, heryll 15-22 

Nisah tarihleri araslllda 1mtlanmaktadlr. Faaliyetlerin turizmin call1andmll11asma katkI 
""""" 	 ~ 

sunmasl amaclyla illkeyapinda ,bayram co~kusunda geryekle9mesi amaylanmaktadlr. Bu 

l1edenle kamu kurul11larmca" gergekle~tirilel1' faaliyetlerin yam Slra, i9 turizme ve dl~ turizme 

dogrudal1 ve dolayh katkI saglayan i~letmeler ve meslek kurulu~lannca yap11acak kutlamalar 

onem arz etmektedir. Turizm Haftasl bu Yll kIrk ikinci kez a~agldaki etkinlikler yeryevesil1de 

kutlanacaktu. 

BAKANLIK<;AMERKEZDEN" YURUTULECEK ISLEMLER 

1. 	 Turizm ile dogrudan ve dolayh ilgili Sivil Toplurn Kurulu~larl ileula~tlrma firmalan 

birlikleri, Havayolu ~irketleri ve gerekli gorillen diger kurum/kurulu~lar ve 

Uyeleri,l1den Turizm ,Haftasma ozel, a~agrda ornekleri y~r alan faaliyetler/kampanyalar 

"geryekle~tinneleri talep edilecektir. 

• 	 Turizm Haftasma Oze! il1dirimler 

• 	 Turizm Haftasma Ozel MenU 

• 	 Turizm Haftasma Ozel Programlar 

• 	 Turizm Haftasllla Ozel Tur vb. 

2. 	 Hafta boyuncaturizm kOl1ulu yaYllllara ulusal ve yerel televizyonkanallarmda agrrhk 

verilmesi talep edilecektir. 

3. 	"BakanhgllTIlZa bagh gorev yapan sal1atyllann illerde konser vennesi talep edilecektir. 

4. 	 DosiMM ile KUltUr Varhklanve MUzeler Genel MUdtirlUgiinezdil1de .giri~imde 

bulunarak turizm haftasl sUresince mUze ve oren yerleril1de giri~ Ucretleril1de indirim 

talep edilecektir. 



5. 	 Deviet Tiyatrolan GenelMlidlirliigiiiIe Deviet Opera ve Balesi GenelMlidfulligiince 

illerde gosteriler yalnlmasI ve etkinlik biIetlerindeturizm haftasl siiresince indirim 

yapmalan talep edilecektir. 

6. 	 Diyanet i~leriBa~kahllgl ve il Kliltfu ve Turizm Mlidlirliikleri ile i~bir1igi yapllarak, 

din gorevlilerimizin' "Turizm Haftasl" boyunca verecekleri vaazlarda ve 20 Nisan 
I 	 • 

2018 cuma hutbesinde Ulkemize gelen turistiere kar~l. davranl§larda din, dil ve milliyet 

aymml gozetmeksjzin, TUrk Milletine \ yakl§lr bir bi«imde davranlimasl, turizmde 

«evre ve temizligin . oneminin vurgulanmasl hususunda hassasiyet . gostermeleri 

onerilecektir. 

7. 	 Bakanliglmlzca,hazl.rlanacak olan posterler il KUltiir Turizm Mlidlirliiklerine 

gonderilecektir. 

VALiLiKLERCE YURUTULECEK iSLEMLER 

1. 	 Turizm iie dogrudan ve dolayh ilgili Sivil Topium Kurulu§lannm bolge temsilcilikieri 

ile oteller, yeme-i<;me i§letmeleri, seyahat acentalan, esnaf, Ula§tmna firmalarl 

birlikleri gibi gerekli gorUlen diger kurum/kurulu§lar ve uyelerinden Turizm Haftasma 

ozel, a~aglda ornekleri yer alan faaliyetlerlkampanyalar ger<;ekle§tirmeleri talep 

edilecektir. Ku<;iik ve OrtaOl<;ekli i§letmeler ba~ta olmak iizere, i§letmeler ve 

kurum/kurulu§larca ger<;ekle~tirilen faaliyetlerden uygun goriilenler Valiliklerce 

internet sitesi vb. yollardan duyurulacak;tebrik, te§ekkfu vb. yontemlerle te§vik 

edil ecektir. 

• 	 Turizm Haftasma Ozel indirimler 

• 	 Turizm Haftasma Ozel Menli 

• 	 Tui'izm Haftasma Ozel Eglence 

• 	 Turizm HaftasmaOzel Tur vb. 

2. 	 Turizm Haftasl, Valiliklerce. il ve il<;elerde kurulacak, komisyonlar tarafmdan 

belirlenecek program <;er<;evesinde tOrenlerle a<;ilacaktlr. 



; . 

3. 	 Hafta stiresince radyo, televizyonlar ile yazlh ve gorse 1 basmda etkinlikier tamtllarak, 

. makale 	 ve diger yaztlarladesteklenecek, Valilikler ve turizm sektorti yetkilileri 

tarafmdan ropOliajlar yoluyla turizm ile ilgili bilgilerin verilmesi saglanacaktlr. 

4.Universitder ve diger kurum ve kurulu~larla i~bir1igi yapllarak,konferans, seminer, 

panel vb. toplant11ar dtizenlenecektir. 

I 

5. 	 Toplumda turizm farkmdahgmm artmlmasma katklsl olan turizm sioganianm ic;eren 

bez afi~ler, yerle~im birimierinin giri~ ve 91k1~larma, otobtis terminallerine, tren 

istasyonlanna, meydanlara, okul giri~lerine,· spar salonlanna ve varsa havaalanlarma 

aSllacaktrr. Genel Miidtirltikge gonderilecek olan genel posterlerin haricinde 

Valilikierce illere ozel poster hazlrlanabilecektir. 

6. 	 Halk arasmda yoresel el sanatIan, yoresel yemek yan~malan, sergi vb. etkinlikier 

dtizenlenecektir. 

7. 	 Ogrenciler arasmda (ilkogretim, lise, universite) kiiltlir ve turiZlTI ile ilgili resim, afi~, 

~iir, kompozisyon, fotograf, hikaye, makale vb. yan~malar diizenlenecektir. Hin 

kiiltiir- tarih ve turizm degerlerini· tarnmalan· amaclyla miize, oren yeri, sanat galerisi, 

kiitiiphane ve c;evre-doga gezi ve ziyaretIeri yapllacaktlr. 

8. 	 Valiliklerce belirlenecekbenzeri faaliyetler ytiriittilecektir. 


