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TUR|ZM VE TAN]TMA PLATFORMU

vAın iKMAKAJ}ıINA

Konu TUTAP İl tınıtım De§t€i

Tırin Tamma Plfformu ( TUTAP )'UNESCO Diinya Mrası Tiirkiye" Proje§ni
yürtlmektedir. Aynca tün itlerimizin yıırtdış tmıtnlannda daha etLili ve kapsamlı
tanıtlması, }iiltüı,el ve taıihsel anginlikl€rimiz ile yörcsel değerlerimizin ortaya

ç*arılmasına kath sağlamaL q.lını, Kültllr ve Tuıizm aakaılığDız ile yapılan protokol

ç,eçevesinde §birliğ yapmaktadıı

I'UIAP İl temsilcimize ait bilgi ve İini;n taıutmı adına talcbimü teınsilcimiz
aıacı!ığ ile iısa zamanda tarafinıza ıılştracağz_ Saygılannzla bilgiterinize arz olrınuı.
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Turim Taıııba Platformu ( TUTAP ) adı ile kurulan Demeğimiz, Cumhurbşkantğ, Gençlik
ve SPor Bakanhğ ile Küftiir ve Tıırüm Bakanlığınız taıafiıd"n destektenen *UNESCo Diınya Mirası
TüıkiYe" Projesini yilriltneldedir" Ayrıca ülııı illeıimizin yurtdışı tanrtımlannda daha etkili ve
kaPsamlı tınıblması, kültiirel ve taıihsel zenginliklerimiz ile yöreset dğerleriınizin orlaya
ç*ınlmasıııa kaıkı sağlamak adma demekler kanunun 10. maddesi ve demekler yöneheliğinin 9l.
maddesine iÇiıaden gönüllüğe esas il teınsilcilerimiz AfAom§tır. Bu kapsaııda Uşak ili smıılan içinde,
3 450'13 697 04 T.C. Kimlik no'lu Gülay GÜREL yetkilendirilmiştir.

İl Temsilciıniz İl smırlan içinde ilçe ve beldelerde;

a) Ören yerleri ile ilgi[
b) Gelenek görenek, ötfve adetlere ilgili,
c) Sğılq krhllr, fu, kongre, golf, deniz v.b tııizm çeşiülikleri ile itgili
d) İl sınrlan içinde bulunan iiniversiteterimizin taotımı ile ilgili,
e) Y&esel ozellikler ile ilgili,
f) Asıl veya gçici listede bulunaı UNESCO unsınlan veya aday adayı unsurlar iIe ilgili,
g)ı Somut olmayan kiiltilrel miraslanmızla ilgrlL

Temsilcimiziıı, il, ilçe ve belde rnakamlan ile çalışmı olanğ sağlanması, işbirliğ yapması
hususunda, il sınırlarınız içinde bıılının tiim kaınu kurum vg kuruluşlan ile paylaşılması hususunu,
saygılanmıda arz edıeliz- 28l0l.l20l9
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