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Rehberler Odası Kaçak Rehber Avına Başladı
Kapadokya  14 Kasım 2013 Perşembe 16:34  admin

Turist Rehberleri Birliği Başkan Vekili Mehmet Ulusoy yaptığı açıklamada, Nevşehir?de 20 rehberi denetmen kartı sahibi yaptıklarını belirterek,
denetmen rehberlerin sık sık denetimler yapacağını söyledi. 

Bu çalışma sayesinde rehberlik standartlarının yükseltileceğini belirten Ulusoy, kaçak rehberlere de gerekli işlemlerin uygulanacağını söyledi.
Ulusoy şöyle konuştu: ?Turizmde bir ülkenin tanıtımının ehil kişiler tarafından yapılması çok önemli. Ülkenin tanıtımı noktasında bu işin eğitimi
almış profesyonel anlamda ülkemizi gerek doğal, gerek tarihi yönleriyle, hakkıyla tanıtacak, kültürel mirasımıza sahip çıkacak duyarlı arkadaşla
tarafından yapılması önemli.

Hem acentelerin bu konuda disipline edilmesi, hem de meslektaşları arasındaki dayanışmanın gelişmesi, artı içimizdeki çürüklerin de elemine
edilmesi anlamında çok önemsediğimiz bir çalışma.? Geçen yıl 50?ye yakın kaçak rehber yakalandığını ifade eden Ulusoy, ?Nevşehir Rehberler
Odası geçen yaz boyunca yüze yakın denetim gerçekleştirdi bu denetimlerde de 50?den fazla kaçak rehber tespit edildi. 
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Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00

Bu rehberler hakkında hem idari soruşturma hem idari para cezası uygulanıyor. Yıldırıcı ve caydırıcı olması anlamında bu denetimlerin süreklili
arz etmesi gerekiyor. Maksadımız göstermelik bir denetim değil bunun etkin olarak yapılması. Doğrudan ve dolaylı etkisinden de herkesin
faydalanması. Her şeyden önemlisi de ülkenin tanıtımının ehil insanlar tarafından yapılması. 

Müşterilerin yanıltılmaması, yanıltılarak kazanç elde edilmemesi, bu işin bir mesleki standardının olduğunun da herkese duyurulması
amacındayız? diye konuştu. 
Haber: Alpaslan KÖRÜKCÜ

İl Özel İdaresinin Ölü Sezon Kavramı Ortadan Kalktı
Güncel  14 Kasım 2013 Perşembe 16:38  admin

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00

Havaların yağışlı olmadığı sürece çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Bu yıl çalışma sezonu içerisinde son derece verimli bir süreç geçirildiğine
dikkat çeken İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Tatar, gerek 1. ve 2. kat asfalt, 

gerek yol yama çalışmaları, gerekse kanalizasyon, menfez v e köprü yapımı gibi çalışmalarda büyük bir oranla il özel idaresinin kendi imkanlar
ve personelinin bizzat görev aldığını dile getirdi.

Bu çalışma sezonunda yapılan özellikle 1. ve 2. kat asfalt çalışmalarının mevcut bütçe çerçevesinde yapılmasının hedeflendiğini ve bu nedenle
özel idaresi personellerinin ve makine ekipmanının kullanıldığını kaydeden İl Özel idaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Tatar, ?Bu yıl asfalt
sezonunda 56 kilometre olan hedefimizi 180 kilometreye çıkardık ve bu imkânlarımız doğrultusunda çok iyi bir rakam. 

Zira hedefimizin üç katına çıkardık yapılan çalışmayı. Bu çalışmalarımızı tamamen kendi imkânlarımız ve personelimizin fedakârca çalışmaları
doğrultusunda gerçekleştirdik. Bu çalışmayı ihale yoluyla yapacak olsanız mümkün değil bu rakamlara ulaşabilmeniz. 

İl özel idaresince ölü sezon olarak adlandırılan kavramı ortadan kaldırdık. Kar yağışı ininceye ve hava koşulları elverişli oluncaya dek il özel
idaresinin çalışmaları aralıksız sürecek? dedi.
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