
Ordu Valisi Seddar 
Yavuz, geçen yýlýn ayný 
dönemine oranla yüzde 
18’lik bir artýþla 2019 
yýlýnýn ilk 6 ayýnda 
Ordu’da 300 bin 311 
yerli ve yabancý 
turistin 
konaklama 
yaptýðýný 
bildirdi. 
8’de

Turizm Bülteni
Karadeniz Yıl:1    Sayı:11     1 Eylül  2019

Samsun’da STK’lardan 
ortak uçak seferleri tepkisi

Samsun iş dünyası, uçak seferlerinin 
sürekli değişmesi, sıklıkla iptal edilmesi ya 
da elverişsiz saatlere sefer planlamalarının 

yapılmasına ortak tepki gösterdi. 4’te

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Trabzon’da
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, bir dizi 

açýlýþa katýlmak üzere Trabzon’a geldi. 6’da

Ordu’da yerli ve yabancı 
turist sayısında artış 

6 ayda 300 bin turist

Formulaz yine 
nefes kesti
Rize’nin Ardeþen ilçesinde 
“Formula giderse For-
mulaz gelir” sloganýyla 
düzenlenen, birbirinden 
ilginç 70 tahta arabanýn 
yer aldýðý yarýþlar 
renkli görüntülere 
sahne oldu. 
9’da

Alacahöyük
Anadolu’da medeniyetin beşiği:

Hititler 
döneminin 
önemli bir 

kült ve sanat 
merkezi 

olarak 
biliniyor. 

9’da

Sinop Turizmde 
Hedefi Tutturamadı
Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) 2014 

ve 2016 verilerine göre Türkiye’nin en mutlu 
kenti olan Sinop’ta, bu yaz hedeflenen 

ziyaretçi sayýsýna ulaþýlamadý. 10’da

Artvin’deki cam seyir 
terasına yoğun ilgi

15’te

GÜMÜÞHANE’de deniz 
seviyesinden 1550 metre 
yükseklikteki Taþköprü 
Yaylasý’nda ‘Tarih ve Doða 
Konuþuyor’ temalý yöresel 
kýyafet ve gelinlik defilesi 
düzenlendi. 14’te

GÜMÜŞHANE’DE 
YAYLADA DEFiLE

Safranbolu’da safran 
soğanları toprağa dikildi
UNESCO Dünya Mirasý Liste-
si’ndeki tarihi evleriyle ünlü 
Karabük’ün Safranbolu ilçes-
ine adýný veren, boya, kozme-
tik, ilaç ve gýda gibi birçok 
alanda kullanýldýðý için “mucize 
bitki” olarak adlandýrýlan safranýn 
tohumlarý toprakla buluþtu. 13’te

TOKAT’TA 

MUHTEŞEM 
ŞENLİK

Tokat Valiliði ve Tokat Belediyesi tarafýndan 
bu yýl 22.si düzenlenecek olan Topçam Þen-
likleri birçok etkinliðe ev sahipliði yaptý. 12’de

SAĞLIK TURİZMİNDE 
ATAŞE DÖNEMİ

Türkiye, Turizm gelirlerini ve turist 
sayısını artırmak için çözümler 
ararken, sağlık turizmi için gelen 
misafirlerin diğer turistlerden 
3 kat daha fazla harcama 
yapması dikkatleri sağlık 
turizmine çevirdi. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca 
Potansiyel ülkelere  
Ülkelere Sağlık Ataşesi 
atayacaklarını 
açıkladı. 3’te

Dertlerinden 
kurtulmak için 
Deliklitaş’tan 

geçiyorlar
Sosyal medyada da yoðun ilgi gören 
Giresun’un Görele ilçesi sahilinde yer 
alan Delikli taþ ilginç görümünün yaný 
sýra birçok efsane ile anýlýyor. 11’de

Amasya Belediye Başkanı 
Sarı Turizm Projelerini anlattı

Amasya 
Turizm 
Derneði 

Üyeleri ile 
kahvaltýda 
bulunan 
Baþkan 

Sarý Turizm 
Projelerini 

anlattý. 
10’da

İstiklal Yolu  Milli Parklar Müdürlüğü 
Kastamonu’da kurulsun

Kastamonu TUREB Turizm Endüstrisi Birliði 
Derneði, Sivil Toplum Kuruluþu üyeleri ile bir basýn 

toplantýsý düzenleyen KATÝD Ýl Temsilcisi Cem 
Dilimel, Ýstiklal Yolu  Milli Parklar Müdürlüðü’nün 

Kastamonu il sýnýrlarýnda kurulmasýný istedi.
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Turizm Bülteni
Karadeniz YAYIN KURULU
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YÖNETÝM YERÝ
19 Mayýs Mh. Himaye-i Etfal Sok. Kýlýç 

Ýþhaný No: 19 Kat: 2
ÝLKADIM/ SAMSUN 
Yayına hazırlayan

KARADENİZ AJANS SAMSUN
Coşkun ÖZBEK

TEL: 0553 023 25 15-0533 955 55 20
E-POSTA: karadenizturizmbulteni@gmail.com

BASKI: Ceylan Ofset Pazar Mh. Necati Efendi Sk. No:47 İLKADIM/SAMSUN Tel: (0362) 431 1 444  “ Bu gazete, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir!”

Türkiye Turizm Tanýtým ve 
Geliþtirme Ajansý, Lütfi Kýrdar Kon-
gre ve Sergi Sarayý’nda gerçekleþen 

ilk toplantýsýyla göreve baþladý. Kültür 
ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, 
ajansýn ilk yönetim kurulu toplantýsýnda, 
yasa gereði seçimlerin yapýlacaðý 1 Ocak 
tarihine kadar yönetim kurulunun Bakan 
tarafýndan atandýðýný belirterek, görevi 
kabul eden kurucu üyelere teþekkür etti.

Bakan Ersoy, “Bugün toplanan ilk 
yönetim kurulu üyeleri ile Ajansýn artýk 
hayata geçtiðini” söyledi. TGA’nýn Genel 
Müdürlüðüne yönetim kurulu kararýyla 
Nalan APA atandý.

Türkiye Turizm Tanýtým ve Geliþtirme 
Ajansýnýn kendisinden bekleneni fazlasýyla 
karþýlayacaðýna inandýklarýný ifade eden 
Bakan Ersoy, Ajansla ilgili olarak “Ýnþallah 
hýzlý hareket ederek, doðru ve sektör için 
gerekli kararlarý alarak, turizme yön veren 
bir kuruluþ olarak Türk turizm tarihine 
girmiþ olacak” dedi.

Türkiye’de bu ve benzeri ajanslarýn yýllar 
boyunca konuþulduðunu ancak 15 Tem-
muz 2019 tarihi itibariyle yasalaþtýðýný 
sözlerine ekleyen Bakan Ersoy, Ajansýn 
1 Ocak’tan sonra seçilecek yeni yönetim 

kurulu üyeleriyle çalýþmalarýna devam 
edeceðini kaydetti.

Türkiye Turizm Tanýtým ve Geliþtirme 
Ajansýnýn ilk toplantýsý Kültür ve 
Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy’un 
baþkanlýðýnda, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardýmcýsý Nadir Alpaslan, Tanýtma 
Genel Müdürü Timuçin Güler, Türk Hava 
Yollarý Yönetim Kurulu ve Ýcra Komitesi 
Baþkaný Ýlker Aycý, TAV Havalimanlarý 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ýcra Kurulu 
Baþkaný Sani Þener, Hilton Türkiye Bölge 
Müdürü Armin Zerunyan, Rixos Hotels 
Yönetim Kurulu Baþkaný Baþkaný ve 

Kurucusu Fettah Tamince, Sway Hotel 
Palandöken’in Sahibi Can Dikmen, Cem 
Kýnay XPD Kurucusu Dr. Cem Kýnay, 
Diana Travels Agency hissedarý ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi, Palamo Hotels Baþkaný 
Ece Tombul, Concorde Hotels ve Resorts 
Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yaðcý, 
Baþaran Yatýrým Holding Yönetim Kurulu 
Baþkaný Hüseyin Baþaran, Pamuk Gýda 
Kurucusu Metin Pamukçu, Indigo Þirketler 
Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Baþkaný Ömer Tosun, Corendon Airlines 
Yönetim Kurulu Baþkaný Yýldýray Karaer ve 
yedek üye olarak DO&CO Kurucusu Atilla 
Doðudan’ýn katýlýmýyla toplandý.

Kültür ve Turizm Bakaný 
Mehmet Ersoy baþkanlýðýnda 
ilk toplantýsýný Ýstanbul Lütfi 

Kýrdar’da  yapan kurucu yönetim 
kurulu, Ajansýn genel müdürlüðüne 
de Nalan Apa’yý atamýþtý. Nalan 
Apa’nýn sosyal medya hesaplarýn-
dan yaptýðý paylaþýmlarýn birinde 
Dýþiþleri Mevlüt Çavuþoðlu’na ha-
karet ettiði ortaya çýkýnca, iktidara 
yakýn kesimlerden büyük tepki geldi.

Gelen tepkiler üzerine Nalan 
Apa’nýn göreve atanmasýnýn üze-
rinden 24 saat geçmeden istifasýnýn 
istendiði ileri sürüldü.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm 
Bakalýðý’ndan henüz resmi bir 
açýklama yapýlmadý.

ÝTO Haber’den Sümeyra Yarýþ Topal’In 
haberine göre Ýngiltere’de Charles Dickens, 
Çekya’da Kafka, Rusya’da Tolstoy tur-

larýnýn benzeri edebiyat turlarý artýk Türkiye’de 
de yaygýnlaþýyor. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet 
Hamdi Tanpýnar, Cahit Sýtký Tarancý, Kemal 
Tahir gibi Türk yazarlarýný tanýtan turlar, 
edebiyat severlerin ilgisini çekiyor.
Türkiye’de özellikle edebiyat müzeleri 
baðlamýnda canlanmaya baþlayan sektörde 
lider Avrupa.Bunlardan biri Ahmet Hamdi 
Tanpýnar turu. Buna göre Tanpýnar’ýn Beþ 
Þehir romanýnda geçen Ankara, Erzurum, 
Konya, Bursa ve Ýstanbul yazarýn izinde 
geziliyor. Son dönemlerde edebiyat turlarýna 
konu olan yazarlardan diðeri de Ahmet Ümit. 
Ümit’in tarihi Ýstanbul sýnýrlarý içinde geçen 
romanlarýnýn izinde Ýstanbul gezileri edebiyat 
turistlerinin ilgisine sunuluyor.Türkiye’de 
edebiyat turistlerinin uðradýðý en önemli 
destinasyonlardan biri de Orhan Pamuk’un 
Masumiyet Müzesi isimli romanýnýn geçtiði 
Masumiyet Müzesi.

Turizm Geliþtirme 
Ajansý’nýn genel 
müdürü istifa etti

Kültür ve Turizm 

Bakaný Mehmet 

Ersoy’un, dün 

Turizm Geliþtirme 

ve Tanýtým Ajansý’na 

müdür olarak 

atadýðý Nalan Apa,  

istifasýný verdi.Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı göreve başladı
15 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yasalaþan Türkiye Turizm 
Tanýtým ve Geliþtirme Ajansý Yönetim Kurulu Üyeleri atandý.

İşte 

Yönetim!

Turizm sektörünün 
yeni hedef kitlesi 

edebiyat tutkunları
Dünyada uzun yýllardan beri çeþitli 
organizasyonlarla devam eden edebi-
yat turizmi, Türkiye’de farklý þehirle-
rdeki edebiyat müzeleri ile okurluktan 
turistliðe geçenleri kendine çekiyor.

“SAĞLIK İÇİN GELEN TURİSTLER 3 KAT 
DAHA FAZLA HARCAMA YAPIYOR”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ülkemizin turizm 
potansiyelinin yüksek olduğunu ve ekonomimiz için turizm 
faaliyetlerinin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiği söyledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Turizmi yalnızca 
deniz, kum ve güneşten ibaret 

görürsek dünyadaki turizm pastasından 
hak ettiğimiz payı alamayız. Ülkemiz hem 
coğrafi konumu hem de doğal güzel-
likleri ile adeta bir turizm cennetiyken 
bu potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz. 
Özellikle son yıllarda hem Türkiye’de hem 
de dünyada büyük bir gelişme 
gösteren sağlık turizmine 
yönelmeliyiz. Bunun yanı sıra 
kongre turizmi, kültür turizmi, 
gastronomi turizmi, inanç 
turizmi, gibi alternatif turizm 
alanlarını geliştirmeliyiz” dedi. 
Alternatif turizmin önemine 
işaret eden Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “ Yeni nesil 
turistler yalnızca denize girip 
güneşlenmekle yetinmiyor. 
Artık turizm faaliyetleri gidilen 

ülkelerin kültürünü, inancını, yaşam 
tarzını görmek için, yöresel yiyecekleri 
tadıp paylaşmak için yapılıyor. Dinlen-
mek ve eğlenmenin yanı sıra turistler şifa 
bulmak ya da güzelleşmek için de seyahat 
ediyor. Ülkemize sadece sağlık turizmi 
için gelen turist sayısı 2017’de 433 bin 
292’yken 2018’de yüzde 27 artarak 551 
bin 748 oldu. Bununla birlikte sağlık 

turizminden elde edilen gelir 
de bir önceki yıla göre iki kat 
artarak 2 milyonu geçti. Türki-
ye’ye sağlık için gelen turistler 
başta kalp ameliyatı, katarakt 
ameliyatı, saç ekimi ve çeşitli 
estetik operasyonlar yaptırarak 
kişi başı ortalama 2 bin doların 
üzerinde para harcıyor. Diğer 
turistler ise ortalama 600 dolar 
harcıyor. Yani sağlık için gelen 
turist, diğer turistlerin 3 katı 
harcama yaparak ekonomiye 
daha çok katkı sağlıyor” diye 
konuştu.

Turizmde Hindistan 
Yeni Pazar oluyor
Geçtiðimiz yýlýn ilk 7 ayýnda Hindistan’dan Türkiye’ye 83 
bin 136 turist gelirken bu yýlýn ayný döneminde 129 bin 

354 ziyaretçi geldi. Hindistan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi 
sayýsý yüzde 55.5 arttý. Hindistan’dan Türkiye’ye gelenlerin 

sayýsý 2018’de de 2017’ye göre yüzde 95 artmýþtý.

Düzenlediði etkinliklerle 
Hindistan pazarýnda aktif rol 
oynayan TravelShop Turkey 

Genel Müdürü Murtaza Kalender 
Hindistan pazarýndaki yüksek artýþý 
Turizm Ajansý’na deðerlendirdi. 
Hintlilerin Türkiye’yi çok sevdiðini 
aradýðý bir çok þeyi burada bulabil-
diklerini belirten Kalender, Hintliler 
için Türkiye’de en büyük sorunlardan 
birinin yemek olduðunu söyledi. 
Hintli turistlerin damak tadýnýn 
farklý olduðunu belirten Kalender, “ 
Hintliler geçtiðimiz yýllarda Türkiye’ye 
geldiklerinde yemek yiyebilecekleri yer 
bulmada zorluk yaþýyorlardý. Ancak bir 
biri ardýna açýlan Hint restoranlarý bu 

sorunun çözülmesini saðladý. Sadece 
Ýstanbul’da açýlan Hint restoraný sayýsý 
10’u buldu. Bu sayý daha artacak” diye 
konuþtu.
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Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný - North Point 
Hotels Koordinatörü
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Türkiye bu yýlýn ilk 7 ayýnda yak-
laþýk 25 milyon yabancý ziyaretçiyi 
aðýrladý. Rusya Federasyonu ve 

Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 
sýralamasýnda zirveyi yine býrakmadý.
Türkiye’yi Temmuz ayýnda bir önceki 
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16,67 artýþla 6 
milyon 617 bin 380 yabancý ziyaret etti.
Ýlk 7 aylýk verilerde ise bir önceki yýlýn 
ayný dönemine göre artýþ oraný yüzde 
14,11 olarak gerçekleþti ve 24 milyon 693 
bin 886 yabancý ziyaretçi aðýrlandý.

En çok ziyaretçi Rusya’dan
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen 
ülkeler sýralamasýnda, Temmuz ayýnda 
yüzde 16,20 artýþ ile Rusya Federa-
syonu birinci sýrada yer aldý. Almanya 
yüzde 14,06 artýþ ile ikinci, Ýngiltere 
yüzde 19,78 artýþ ile üçüncü oldu. Ýn-
giltere’yi sýrasýyla Hollanda ve Ukrayna 
izledi.
Türkiye’yi Temmuz ayýnda 1 milyon 43 
bin 40 Rus, 868 bin 307 Alman ve 425 
bin 44 Ýngiliz ziyaret etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜRO-
FED) Baþkaný Osman Ayýk 2020 turizm 
sezonuyla ilgili açýklamalarda bulundu. 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
Baþkaný Osman Ayýk, turizm sektörünün 2020 
yýlý için hazýrlýklara baþladýðýný gelecek yýl da 
çift haneli büyüme beklediklerini dile getirdi. 
Kontratlarýn 2020 için baþladýðýný, pazarlama 
faaliyetlerinin de yavaþ yavaþ devreye gireceðini 
anlatan Ayýk, “Birçok otelci arkadaþýmýz 2020 
ile ilgili yeni fiyat belirlemelerini yaptýlar, 
tur operatörleriyle 2020 yýlý anlaþmalarýný da 

yapýyorlar. Eylül ortasýndan itibaren de fiyatlar 
açýklanmaya baþlayacak. “ diye konuþtu.

2020’de 60 milyon turist, 
40 milyar dolar gelir hedefi
Bu yýl 50-51 milyon yabancý ziyaretçi, 35 mi-
lyar dolarýn üzerinde bir gelir hedeflendiðini 
anlatan Ayýk, “Çift haneli büyümeyle devam 
edersek gelecek yýl 55-60 milyon bandýnda 
yabancý ziyaretçi ve yaklaþýk 40 milyar dolara 
yaklaþan bir turizm geliri hedefliyoruz.” dedi.

Protokol töreninin ardýndan yaptýðý 
açýklamada 2018 yýlýnda Türkiye’de teda-
vi olan toplam uluslararasý hasta sayýsýnýn 

500 bini aþtýðýný kaydeden Koca, “ Saðlýk 
turizminde hedeflediðimiz seviyeye ulaþmak 
için uluslararasý hastalar ve hasta yakýnlarý için 
saðlýk vizesi uygulamasýnýn kolaylaþtýrýlmasý ve 
yaygýnlaþtýrýlmasýný çok önemsiyoruz. Ayrýca, 
hava limanlarý, gümrük kapýlarý gibi yerlerde 
Karþýlama ve Uluslararasý Saðlýk Danýþma 
Birimlerinin oluþturmak istiyoruz.” dedi.
Türkiye’nin ikili anlaþmalar içinde olduðu ve 
Türkiye’nin saðlýk hizmetlerinden yararla-

nacak potansiyel ülkelerde Saðlýk Ataþesi 
görevlendireceðini söyledi. Koca,  “Saðlýk 
ataþeleri, Türkiye’nin saðlýk markasýný bulun-
duðu ülkede tanýtmak, ülkemize gelecek olan 
hastalarýn bürokratik süreçlerini kolaylaþtýr-
mak, ülkeler arasý saðlýk anlaþmalarýnýn 
uygulamasýný takip etmek gibi bir dizi kritik 
görevi ifa edecektir.Saðlýk ve uluslararasý 
iliþkiler alanlarýnda tecrübeli, donanýmlý, 
nitelikli isimlerden oluþacak saðlýk ataþelerim-
iz, bir dizi eleme mekanizmasý ile seçilecek ve 
stratejik öncelikli ülkelerde görevlendirilecek-
tir” ifadelerini kaydetti.

Türkiye’ye 7 ayda 
25 milyon turist geldi
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn Ocak-Temmuz 2019 

dönemi yabancý ziyaretçi rakamlarý belli oldu.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık: 

2020’de çift haneli 
büyüme bekliyoruz

Sağlık turizmini geliştirmek için diğer 
ülkelere “Sağlık Ataşesi” atanıyor

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Türkiye’nin ikili anlaþmalar içinde olduðu ve Türkiye’nin saðlýk 
hizmetlerinden yararlanacak potansiyel ülkelerde Saðlýk Ataþesi görevlendirmeyi planladýklarýný açýkladý. 
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
öncülüğünde bir araya gelen 14  Samsun 
Meslek ve Sivil Toplum kuruluşu  tem-

silcileri, uçak seferlerinin sürekli değişmesi, 
sıklıkla iptal edilmesi ya da elverişsiz saatlere 

sefer planlamalarının yapılmasına ortak 
tepki koydu. Samsun TSO toplantı 

salonunda ortak basın bildirisini 
okuyan Samsun TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu, “Özellikle, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Antalya ile 
her gün için sabah ve akşam 
karşılıklı gidiş dönüş sefer-

lerinin konulması başta 
işadamlarının turizm sek-

törünün ve tüm Samsun 
halkının beklentisidir.  

Özellikle, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve 

Antalya ile her 
gün için sabah 
ve akşam 
karşılıklı 
gidiş dönüş 
seferlerinin 
konulması 

başta işadamlarının ve tüm Samsun halkının 
beklentisidir. 
Havayolları seferlerinin sürekli değişmesi, elverişsiz 
saatlere koyulması ve maalesef sıklıkla duyduğu-
muz anlık iptaller, özellikle şehrimizde faaliyet 
gösteren turizmcilerimiz olmak üzere tüm imalat 
ve hizmet sektörlerini zora sokmaktadır. Sürekli 
değişen, iptal olan ve rantabl olmayan saatlerde 
planlanan; fahiş ve istikrarsız fiyatlardaki uçak 
seferleri; havayolu seyahatlerini maalesef azaltmak-
ta ve memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bu durum 
istiklal mücadelesinin simge şehri Samsun adına 
itibar zedeleyici ve üzüntü vericidir” dedi.
Konuyla ilgili taleplerini bildirdiklerini sözlerine 
ekleyen Murzioğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
“Samsun turizm, kültür, spor, sağlık ve eğitim 
faaliyetleri alanlarında bölgesel bir merkez ve 
gelişim alanı iddiasındayken havayolu ulaşımının 
kullanılması hususundaki bu caydırıcılık ekonomik 
bağlamda da olumsuz bir hal yaratmaktadır. İş 
dünyası olarak beklentimiz İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Antalya hatlarına direkt, düzenli ve makul 
saatlerde uçak seferleri planlanmasıdır. Havayolu 
şirketlerimizi yaşanan bu olumsuzlukların 
giderilmesi ve kentimizin potansiyeli çerçevesinde 
beklentilerimizin değerlendirilmesi hususunda 
hassasiyete davet ediyoruz.”

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi›ne 
2016 yılında alınan Kızılırmak Deltası Sulak 
Alan ve Kuş Cenneti, ülkemizde tespit 

edilen 483 kuş türünün 356’sının yaşam alanını 
oluştururken, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 
omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne de 
ev sahipliği yapmaktadır. Çok sayıda göl, sazlık 
ve ormanlık alanın yer aldığı deltada her yıl 6-7 
milyondan fazla göçmen kuş konaklıyor.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 
Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme 
Birliği (SAMKUŞ) işbirliğinde OMU Ornitoloji 
Merkezi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun İl 
Temsilciğinin katkıları ile 40 kişilik öğrenci grubuna 

yönelik bisiklet turu ve kuş gözlem etkinliği düzen-
lendi. 
Etkinliğe katılan öğrencilere Kızılırmak Deltası 
hakkında bilgi verildi. Etkinlik 10 km’lik bisiklet 
turu ile başladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler ve 
protokol üyelerine Ornitoloji Merkez Müdürü Prof. 
Dr. Sancar Barış tarafından deltanın kuş varlığı, tür 
çeşitliliği, deltadaki yaşam döngüleri, doğal denge 
içerisindeki yerleri, kuş gözleminde dikkat edilecek 
hususlar, dürbün kullanımı gibi konularda kapsamlı 
bilgilendirme yapıldı. 
Etkinlik Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
Kızılırmak Deltası Otantik Çadırda gözleme ve 
bazlama ikramı ile tamamlandı.

Samsun’da STK’lardan 
ortak uçak seferleri tepkisi
Samsun iş dünyası, uçak seferlerinin sürekli değişmesi, sıklıkla iptal edilmesi 
ya da elverişsiz saatlere sefer planlamalarının yapılmasına ortak tepki gösterdi. 

Samsun’un tarihi ve doðal güzellikleriyle dikkati çeken turistik  ilçesi 
Vezirköprü’de incelemelerde bulunan Büyükþehir Belediye Baþkaný 
Mustafa Demir,  “Üstü turizm cenneti, altý medeniyetler müzesi olan 

bölgenin potansiyelini bütünüyle ele alýp yeniden planlayacaðýz.” dedi.

Vezirköprü’nün üstü turizm, 
altı medeniyetler müzesi

Samsun Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Mustafa Demir, Vali 
Osman Kaymak ve Ýl Kültür ve 

Turizm Müdürü Adnan Ýpekdal ile 
birlikte Vezirköprü’yü ziyaret etti. 
Vezirköprü Belediye Baþkaný Ýbrahim 
Sadýk Edis’in de eþlik ettiði inceleme 
gezisinde Baþkan Mustafa Demir, Þa-
hinkaya Kanyonu çevresindeki tabiat 
parklarýna dikkati çekerek, “Bu tabiat 
harikasý parklarda yaþam konforunu 
daha da artýrmalýyýz. Bunun için de 
yeniden projelendirme yapýlmasý 
gerekir” diye konuþtu.

TURÝZM ÝÇÝN PLAMLAMA 
VE YATIRIM
Kanyon turlarýna düzen ve kalite geti-
receklerini, tabiat parklarýnýn gelen zi-
yaretçilerin her yönüyle memnun ka-
lacaðý turistik yerler haline geleceðini 
söyleyen Baþkan Demir, “Vezirköprü, 

turizm potansiyeliyle  þehrimizin 
önemli ilçerinden birisidir. Bu nedenle 
turizmi artýrmak ve geliþtirmek adýna 
neler yapabileceðimizi bu inceleme 
gezimizde görmüþ olduk. Ýnþallah yap-
acaðýmýz planlamalar ve yatýrýmlarla 
ilçe turizmi daha da geliþecek” dedi.

HÝTÝTLER’ÝN KUTSAL ÞEHRÝNDE...
Þahinkaya Kanyonu’nun ardýndan 
Adatepe Mahallesi’ndeki Bizans 
dönemine ait çamaþýrhane ile kazý 
evini ziyaret eden Baþkan Demir, 
ardýndan Hititler’in kutsal þehri 
Nerik’in de yer aldýðý Oymaaðaç Ma-
hallesi’ndeki Oymaðaç Ören Yeri’nde 
incelemelerde bulundu. Burada 13 
yýldýr süren kazýlar hakkýnda Uþak 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü ve Kazý Heyeti 
Baþkaný Prof. Dr. Rainer Czichon’dan 
bilgi aldý.

Kızılırmak Deltasında bisiklet 
ve kuş gözlem etkinliği 

Kızılırmak Deltası bisiklet turu ve kuş gözlem etkinliğine ev sahipliği yaptı. 
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Büyükþehir Belediyesi’nin iþlettiði 
Golf Kulübü alanýnýn Türkiye Golf 
Federasyonu’na kiralanmasýnýn gün-

dem dýþý olarak mecliste üyelerin oylarýna 
sunulacaðýný kaydeden Baþkan Demir, 
‘Þu anda Anakent Þirketimizce iþletiliy-
or. Belediye bütçesine ciddi bir maliyeti 
söz konusu. Özellikle seçimlerden sonra 
gördük ki golf kulübünün bulunmasý Sam-
sun’a çok ciddi prestij katýyor. Topyekun, 
müþtemilatýyla birlikte 5 yýllýðýna Türkiye 
Golf Federasyonu’na iþletmesini devretme 
söz konusu.
Oradaki golf ile ilgili aktiviteleri feder-
asyonun bizzat kendisi iþleteceði için 3 
katý daha fazla aktivite artýþý bekliyoruz. 
Yaklaþýk 2 milyon civarýndaki yükten de 
belediye kurtulmuþ olacak. Üzerine kira 
almasý da söz konusu. Hem Samsun’un 
golf alanýnda daha çok Türkiye’nin 
gündemine gelmesi hem de mali olarak belediy-

eye çok ciddi anlamda katký saðlayacak olan bir 
protokol olacaktýr’ diye konuþtu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
Temsilcisi Yaşar Ali Dursun, Fotoğraf 
sanatçıları Egemen Umut Şen, 

Hüseyin Turgut, Mahmut Şimşek ve Murat 
Danacı’dan oluşan seçici kurul toplanarak, 
yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserlerini 
titiz bir çalışma ile değerlendirdi. 

Kapıkayafest 2019 Foto safariye 103 kişi kayıt 
yaptırdı.68 Katılımcının teslim ettiği 257 
fotoğraf arasında dereceye girenler belirlendi.

3.Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, 
Foto safari Fotoğraf yarışmasında birinciliği 
Niğde’den katılan Kayhan Güç, “Balık çiftliği” 
adlı fotoğrafı ile elde etti.

İkinciliği Samsun’dan katılan Emin Kınay, 
“Göz Bebekleri” adlı fotoğraf ile üçüncülüğü 
ise yine Samsun’dan katılan Mustafa Güral, 
“Geleceğe bakış” adlı fotoğrafla elde etti. 

Yarışmaya Giresun’dan katılan Erhan Aydın, 
“Kaya Mezarları”, Samsun’dan katılan Hasan 
Aktürk, “Kapıkayafest zıpline” ve Aydın Tut-
aş, “Birinci” adını verdiği fotoğrafla mansiyon 
kazanırken, Dron özel ödülüne ise Aydın 
Tutaş’ın “Anı Yakalamak” adlı fotoğrafı layık 
görüldü.

Söz konusu yarışmanın ödül töreni 29 Ekim 
2019 tarihinde Cumhuriyet Bayramı etkin-
likleri kapsamında yapılacak.

Yarışmada derece alan ve sergilenmeye layık 
görülen fotoğraflar ve diğer bilgiler, Türkiye 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu resmi sitesinde 
yer alıyor.

Samsun Gençlik ve Spor 
Ýl Müdürlüðünde 16-20 
Temmuz 2019 tarihleri 

arasýnda eðitime tabi tutulan 
eðitim sorumlularý eðitim, kurs 
ve atölyeler, din ve deðerler, 
sportif faaliyetler ve gönüllülük 
konularýnda yapýlan çalýþtay-
larýn ardýndan 40 ilden 372 Ýl 
Eðitim Koordinatörü ve Yurt 
Eðitim Sorumlusu Aileleri ile  
Samsun ilinin tarihi ve turistik 
mekanlarýný ziyaret ettiler.

Peli Ana Sponsorluðu’nda Samsun’un 
Vezirköprü ilçesinde düzenlenen “Türki-
ye Trial Þampiyonasý 3. Ayak” yarýþý ve 

“Karadeniz Offroad Kupasý 3. Ayak” yarýþlarý 
tamamlandý. 

Geçtiðimiz hafta sonu Peli Ana Sponsor-
luðu’nda, “Peli Offroad Fest” adýyla Vezirköprü 
Ýncesu Mevkii’nde gerçekleþen “Türkiye Trial 
Þampiyonasý 3. Ayak” ve Karadeniz Offroad 
3.Ayak yarýþlarýna Akdeniz, Ýç Anadolu ve Kara-
deniz Bölgeleri’nden gelen sporcular katýldý. 

Ýki gün süren yarýþýn ilk günü motor gücü yük-
sek, dev modifiye araçlarý yarýþtý.  ‘’Türkiye Trial 
Þampiyonasý 3. Ayak Yarýþý’’nýn birincisi AVC 
OSMANLI Takýmý, ikincisi de NASCAR JEEP 
Takýmý oldu.

Yarýþlarýn ikinci günü ise Karadeniz Offroad 
Kupasý 3. Ayaðý gerçekleþti. 7 ayaktan oluþan 

Karadeniz Offroad Kupasý 3. Ayak yarýþlarýn-
da genel klasman birincisi Trabzon Offroad 
Kulübü’nden katýlan Remzi Aygün ve Yahya 
Þahin, ikincisi Tarsus Offroad Kulübü’nden 
Murat Akkaya ve Hakan Er, üçüncüsü ise Kilis 
Offroad Kulübü’nden Erkan Karakaþ ve Kemal 
Arýcan oldu.  Yarýþ sonrasý Vezirköprü Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen törenle kupalar sahip-
lerine teslim edildi.

Startýný Samsun Valisi Osman Kaymak’ýn 
verdiði yarýþlara Samsun Büyük Þehir Belediye 
Baþkaný Mustafa Demir, Vezirköprü Kay-
makamý Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye 
Baþkaný Ýbrahim Sadýk Edis, Samsun Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ýsmail Hakký 
Kasapoðlu, Vezirköprü Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Ýlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü 
Orman Ýþletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, 
Vezirköprü Ticaret Odasý Baþkaný Abdülkadir 
Fiþekçi de katýldý.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
golf sahasını kiraya veriyor

Samsun Büyükþehir Belediye  Baþkaný Mustafa Demir, Samsun Golf Sa-
hasý’nýn 5 yýllýðýna Türkiye Golf Federasyonu’na kiralanacaðýný açýkladý.

KAPIKAYAFEST 2019 FOTOĞRAF 
YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ 29 EKİM’DE

Bafra Belediyesi’nin ev sa-
hipliğini yaptığı 3.Uluslararası 
Doğa Sporları ve Kültür Fes-
tivali bünyesinde düzenlenen 
foto safari sonuçları açıklandı.

40 Ýlden 372 Eðitim Sorumlusu 
ve Aileleri Samsun’u gezdi

Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürlüðü 
40 ilden 372 Ýl 

Eðitim Koordinatörü 
ve Yurt Eðitim 
Sorumlusunu 

aileleri ile birlikte 
Samsun’da aðýrladý.

Vezirköprü’de Çifte 
Yarış Nefes Kesti

Vezirköprü Offroad Kulübü (VEZÝROFF) tarafýndan  
Peli Offroad Fest  trial ve offroad yarýþlarý düzenlendi.



Cumhurbaþkaný Erdoðan, bugün 
3 güvenlik görevlisinin þehit 
olduðunu anýmsatarak, þehitlere 

Allah’tan rahmet diledi. Trabzon’da 
yapýmý tamamlanan 1 Milyar 365 Milyon 
TL olan 216 eserin toplu açýlýþý için 15 
Temmuz Þehitler ve Hürriyet Parkýnda 
düzenlenen törende vatandaþlarla bir 
araya gelen Cumhurbaþkaný Erdoðan, 
“Trabzon’un Arsin Yatýrým adasýnýn 
kararnamesinin imzaladým. Bugün burada 
216 projenin açýlýþýný yapacaðýz. Trab-
zon’a 30 katrilyonluk yatýrým yaptýk. Biz 
bu ülkeye bu millete aþýðýz. Trabzon’un 
çehresini deðiþtirdik. Turizm baþta olmak 
üzere her alanca cazibesi artacak. 

Akçaabat’ta stadýmýzýn yanýna þehir 
hastanemizi yapacaðýz. Sadece. 2003 
Yýlýnda 430 bin kiþinin kullandýðý 
havalimanýmýzý geçen yýl 4 Milyon yolcu 
kullandý. Zigana Tüneli ile þehrimizi 
ekonomik ve ticari anlamda da geliþtiri-
yoruz. Kanuni Bulvarý Trabzon için baþlý 
baþýna bir devrimdir. Bir kýsmýný bugün 
açacaðýz. Kalan kýsýmlarýný da etap etap 
açacaðýz. Raylý sistemle Trabzon’un þehir 
için ulaþýmýnda devrim yapmaya hazýr-

lanýyoruz” dedi. Konuþmalarýn ve açýlýþ 
kurdelesinin kesiminin ardýndan Vali 
Ustaoðlu, Cumhurbaþkaný Erdoðan’a 
Yavuz Sultan Selim tablosu takdim etti.

Açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Er-

doðan’ýn yaný sýra Ýçiþleri Bakaný Süley-
man Soylu, Ulaþtýrma ve Alt Yapý Bakaný 
Mehmet Cahit Turhan, Teknoloji ve 
Sanayi Bakaný Mustafa Varank, Trabzon 
Valisi Ýsmail Ustaoðlu, Trabzon Millet-
vekilleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
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Trabzon’un Maçka ilçesi Altýn-
dere Vadisi’ndeki Sümela Manas-
týrý’nda zor þartlar altýnda 3,5 yýldýr 
sürdürülen ve ilk etabý bitirilen resto-
rasyon çalýþmalarýnýn ardýndan bir-
inci avluya kadarki kýsmý Kültür ve 
Turizm Bakan Yardýmcýsý Nadir Al-
paslan’ýn katýlýmýyla 25 Mayýs 2019 
günü düzenlenen törenle açýlarak 
ziyaretçi kabulüne baþlamýþtý.

Sümela manastýrýný özellikle Körfez 
ülkelerinden gelen turistlerde 
ilgi gösteriyor.  Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý, 2020 yýlýnýn sonunda 
tamamlanmasýný planlanan tüm 
restorasyon çalýþmalarýnýn ardýndan 
UNESCO Dünya Mirasý Geçici 
Listesi’nde yer alan Sümela Manas-
týrý’nýn daimi listeye alýnmasý için 
giriþimlere baþlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Trabzon’da
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, bir dizi açýlýþa katýlmak üzere Trabzon’a geldi.

Sumela’ya 2 Ayda 116 bin 525 ziyaretçi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastýrýný bu yýlýn 2 aylýk döneminde 116 bin 525 kiþi ziyaret etti.

Erdoğan 
Tonya’da 
Otel Açtı

Bir dizi açýlýþa katýlmak üzere Trabzon’a gelen Cumhur-
baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, ilk olarak Tonya ilçesinde-
ki Foleya Mountain Resort Otel’in açýlýþýný gerçekleþtirdi.

Açýlýþ törenine  ayrýca, Ýçiþleri 
Bakaný Süleyman Soylu, 
Ulaþtýrma ve Alt Yapý Bakaný 

Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve 
Teknoloji Bakaný Mustafa Varank, 
Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Ku-
rum ile davetliler de hazýr bulundu.
Bu yýl turizmde patlama olacaðýný 
kaydeden Erdoðan, Hamdolsun þuan-
da 52 milyon turisti bu yýl ülkemizde 
aðýrlýyoruz. Doðu Karadeniz þuan 
turist kaynýyor. Ýnanýyorum ki þuan-
da bu yayladaki konaklama baþka 

olacak. Bizim Trabzon merkezde de 
otelleri artýrmamýz lazým. Ýnþallah 
oteller ne kadar artarsa turistler çok 
daha fazla Trabzon’a gelecek. Bu yay-
la evlerini gördükleri zaman durum 
çok daha farklý olacak. Burasý 12 ay 
burasý çalýþacak.  Baþarýlar diliyorum.  
Ýnþallah bereketi bol olsun. Tüm tur-
izmdeki giriþimcilere burasýnýn örnek 
olmasýný diliyorum diye konuþtu. 
Erdoðan, yapýlan duanýn ardýndan 
kurdele keserek otelin açýlýþýný 
gerçekleþtirdi.
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Doðu Karadeniz Bölgesinin önemli 
turizm merkezlerinden biri olan 
Trabzon, son yýllarda yerli ve 

yabancý turistlerin ilgi odaðý oldu. 

Trabzon’u son 17 yýlda yerli, 14 milyon 
318 bin 934, yabancý 3 milyon 200 bin 
625 olmak üzere toplam 17 milyon 546 
bin 575 kiþi ziyaret ederken, 17 yýlda 
ziyaretçi sayýsý yaklaþýk 5 katýna çýktý. 

2002 yýlýnda Trabzon’u yerli ve yabancý 
olmak üzere toplam 353 bin kiþi ziyaret 
ederken 2018 yýlýnda ise yaklaþýk 5 kat 
artarak 1 milyon 766 bin rakamýna ulaþtý. 
Bu yýlýn 7 aylýk döneminde ise Trabzon’u 
626 bin yerli ve yabancý turist ziyaret etti. 

SON 9 YILDA UÇAKLA YAKLAÞIK 
28 MÝLYON 500 BÝN KÝÞÝ GELDÝ 
Trabzon’a özellikle son yýllarda Körfez 
ülkelerinden gelenler turist sayýsýnda 
önemli artýþ olurken 2019 yýlýnýn 7 aylýk 
döneminde Trabzon Havalimanýna gelen 
yabancý uçak sayýsý 884 olarak gerçekleþti.
Trabzon’a son 9 yýlda havayoluyla gelene 
turist sayýsý 28 milyon 446 bin 32 oldu.

Dað ve yayla turizminin yaný 
sýra Sümela Manastýrý, 
Uzungöl gibi çok sayýda 

tarihi ve turistik deðere sahip Tra-
bzon’da, ocak-temmuz döneminde 
geceleyen kiþi sayýsý 2018’in ayný 
dönemine göre yüzde 28 arttý.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü 
verilerinden derlenen bilgiye göre, 
Trabzon’da yýlýn 7 ayýnda 772 bin 
366 yerli, 1 milyon 405 bin 145 
yabancý olmak üzere 2 milyon 177 
bin 511 ziyaretçi geceledi.
 Buna göre 
kentte bu 
dönemde 
geceleyen kiþi 
sayýsý geçen 
yýlýn ayný 
dönemine 
oranla yerli 
ziyaretçide 
yüzde 41,2, 
yabancý 
ziyaretçide 
yüzde 21,8 ve 
genel toplam-

da ise yüzde 28 arttý.
Yýlýn ocak-temmuz döneminde tur-
izminden elde edilen gelir, Avrupa 
ülkeleri için 5 milyon 755 bin 520, 
Körfez ülkelerden ise 162 milyon 
65 bin 520 dolar olmak üzere 
toplamda 167 milyon 821 bin 40 
dolar olarak gerçekleþti.

En çok uçak Suudi 
Arabistan’dan geldi
Trabzon’a yýlýn 7 ayýnda Suudi 
Arabistan baþta olmak üzere 11 
ülkeden 884 yabancý uçak geldi.

Proje kapsamýnda, Atatürk Alaný ile 
15 Temmuz Þehitler ve Hürriyet 
Parký’nda 1. ve 2. etap yenileme 

çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný anýmsa-
tan Zorluoðlu, “Meydan çevresinde bu-
lunan ve meydana cephesi olan binalar, 
sokak saðlýklaþtýrmasý çerçevesinde 

yeniden düzenlenecek.” dedi.

Zorluoðlu, proje kapsamda 45 binanýn 
yaklaþýk 600 metre cephesine sokak 
saðlýklaþtýrma çalýþmasý yapýlacaðýný 
vurguladý.

Gülcemal Rekreasyon Projesi
Baþkan Zorluoðlu, vatandaþlarýn güzel va-
kit geçireceði, ulaþýmý kolay, belirli nokta-
larda denize ulaþýlabilen, sosyal, kültürel, 
sportif ve günlük ihtiyaçlarýn karþýla-
nabileceði tesislerin oluþturulabilmesi 
için Gülcemal Dolgu Alaný Rekreasyon 
Proje çalýþmalarýnýn da devam ettiðini 

aktardý. Projenin iki etaptan oluþtuðunun 
altýný çizen Zorluoðlu, “Böylece þehrimiz 
toplamda yaklaþýk 700 bin metrekarelik 
rekreasyon alanýna sahip olacak. Ayrýca 
þehir merkezinde yýllardýr özlenen halk 
plajýnýn da burada yapýlmasý planlanýyor.” 
diye konuþtu.

Zorluoðlu, birinci kýsýmda mega lunapark, 
her yaþa uygun çocuk oyun alanlarý, 20 
metre geniþliðinde 750 metrelik kanal, 
konser, serbest etkinlik ve miting alaný, 
açýk alýþveriþ caddesi, yürüyüþ ve bisiklet 
yolu, restoran ve cafeler, yeþil alanlar ile 
otoparklarýn yer alacaðýný dile getirdi.

Türkiye Paten Festivali 
Trabzon’da yapıldı

Trabzon’un Düzköy ilçesine baðlý Çalköy’de bulu-
nan ve dünyanýn en uzun ikinci maðarasý olarak 
kabul edilen Çal Maðarasý’nýn üst kýsmýnda bu-

lunan þelale yaðmur sularýnýn etkisiyle taþtý. Taþan sular 
maðaranýn giriþini bir süre engellerken, o esnada içeride 
bulunan turistler tedbir amaçlý bekletildi. Daha sonra su-
larýn çekilmesiyle maðaranýn giriþi eski haline kavuþurtu.

Trabzon’a 17 yılda 17.5 milyon 
yerli ve yabancı turist 

Doðu Karadeniz 

Bölgesinin 

önemli turizm 

merkezlerinden 

biri olan Trabzon’a 

17 yýlda 17.5 

milyon yerli ve 

yabancý turist geldi

Trabzon’da geceleyen turist sayýsý yüzde 28 arttý

Dað ve yaylalarýnýn yaný sýra Sümela Manastýrý, Uzungöl 
gibi Türkiye’nin ve dünyanýn önemli turizm deðerlerine 
sahip Trabzon’da, geceleyen ziyaretçi sayýsý yüzde 28 

artarak 2 milyon 177 bin 511’e yükseldi.

Trabzon’un tarihi kimliği 
ön plana çıkarılacak

Büüyükþehir 

Belediyesinden 

Trabzon’a  

Özel Turizm
 

Projeleri

Trabzon Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Murat Zorluoðlu, Trabzon’un 

en önemli turizm destinasyon 
noktasý olan meydaný daha da 
çekici hale getirmek amacýyla 
Meydan Sokak Saðlýklaþtýrmasý 
Projesi’ni hazýrladýklarýný söyledi.

Türkiye’de ilk kez Trabzon’da 
düzenlenen “Paten Festivali” 
ilgileri Trabzon’a çekerken, 

festivale katýlan sporcular patenleri 
ile birlikte horon oynadýlar.

Türkiye’deki ilk Paten Festivali 
24-25 Aðustos tarihlerinde Trabzon 
Meydan Parký’ndaki gösteriler-
le baþladý. Yarýþ alaný olarak ise 
Trabzon Akyazý Spor Kompleksi 
kullanýldý. Festivale Ýran uyruk-

lu sporcularla birlikte 70 patenci 
katýldý. Çip ve foto finiþ sistem-
lerinin kullanýldýðý festivalde 70 
patenci, Türk ve yabancý hakemler 
gözetiminde hýz pateni, yüksek atla-
ma ve slide kategorilerinde yarýþtý.

Dünya Paten Federasyonu Baþkaný 
Mehdi Arash Salman Pour’un da 
izlediði festival, dereceye giren 
patencilere ödüllerinin verilmesinin 
ardýndan sona erdi.

Trabzon Paten Kulübü tarafýndan düzen-
lenen ve Trabzon Büyükþehir Belediyesi, 

Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Gençlik ve 
Spor Müdürlüðünün destek verdiði festival, 
Akyazý Spor Kompleksi’nde gerçekleþtirildi.Çal mağarasını sel vurdu

Doðu Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde etkili olan yaðýþlar 
önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Maðarasý’ný etkiledi. 
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2019 yýlýnýn ilk 6 ayýnda Ordu’da 
gerçekleþen konaklama istatis-
tikleri hakkýnda bilgi veren 
Yavuz, “2018 yýlýnýn ilk 6 
ayýnda Ordu’da konaklayan 
yerli turist sayýsý 235 bin 
463 iken, 2019 yýlýnýn ilk 
6 ayýnda bu rakam yüzde 
16’lýk bir artýþla 272 bin 

431 oldu.

Ayný þekilde 19 bin 
273 olan yabancý 
turist sayýsý, yüzde 
44’lük bir artýþla 
27 bin 880 oldu. 

Toplamda ise 
geçen yýlýn ayný 
dönemine oranla 
yüzde 18’lik bir 

artýþla 2019 yýlýnýn ilk 6 ayýnda Ordu’da 
300 bin 311 yerli ve yabancý turist kon-
aklama yaptý.” dedi. 

Yavuz, yapýlan yatýrým ve hizmetlerle 
birlikte turizmde Ordu’nun geleceðinin 
parlak olduðunu vurgulayarak, þunlarý 
kaydetti: “Doðal güzellikleri ile Karaden-
iz’in incisi olan Ordu, turizmde geleceði 
parlak bir þehirdir. Yapýmý tamamlanan 
birçok hizmet ve yatýrýmla birlikte Ordu 
daha cazip bir il haline gelmiþtir.

Yapýmý devam etmekte olan ulaþým 
yatýrýmlarýnýn tamamlanmasýyla birlikte, 
Ordu’nun turizm cazibe merkezlerine 
ulaþým, çok daha kolay ve konforlu hale 
gelecektir. Böylelikle de Ordu’yu ziyaret 
eden yerli ve yabancý turist sayýsý çok 
yakýn gelecekte milyonlarý aþacaktýr.”

Ýkizce’nin Gençaða Kale’sini de zi-
yaret eden Baþkan Güler, ”Ýkizce 
ilçesinde olmasýna raðmen 

zirvesinden Ünye ilçesi ve Karaden-
iz’in görülebildiði Ýkizce’nin meþhur 
kalesi olan Gençaða Kalesi’ndeyiz. 
Burada harikulade bir manzara 
var. Ýkizce harika bir ilçemiz. 
Buranýn muhteþem manzarasý tüm 
yorgunluðumuzu aldý. Burasý iki 
ayrý kaleden oluþuyor. Biz þuan 
komutanlarýn bulunduðu yerdeyiz. 
Diðer tarafta da askerlerin ve yaþam 
merkezinin olduðu ikinci kale. 

Burada  derinlerde kayalýklarda oyu-
lmuþ su sarnýçlarý var. Baya büyük 
bir medeniyet ve teknik varmýþ. 
Burasý bilinen tarihe göre 4 bin yýllýk 
yaþama merkezi. Gerçekten büyük 
bir teknoloji ile burayý yapmýþlar. 
Burayý demek ki gündelik hayat-
ta devamlý kullanmýþlar. Burada 
yaþayanlarýn ne kadar babayiðit in-
san olduðunu buradan anlýyoruz. At-
alarýmýzýn torunlarý olarak da onlara 
layýk olmaya çalýþýyoruz”dedi.

Baþkan Güler, “Ordu Büyükþehir Belediye-
si Etüt ve Projeler Dairesi Baþkanlýðýmýz 
tarafýndan projesi hazýrlanan, içerisinde 16 

adet ahþap satýþ birimlerinin olduðu pazar yerinde 
çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Teleferik 
ve Ters ev arasýnda hizmete sunacaðýmýz Pazar 
yerinde ilimizle özdeþleþen ve kendimize has 
ürünlerin olduðu organik Pazar, ilimize gelen yerli 

ve yabancý turistlerin ilgisini çekecektir” dedi. Or-
du’nun doðal ve el emeði ürünlerini tanýtmak için 
çalýþmalarýn devam edeceðini vurgulayan Baþkan 
Güler, “Ters Ev’den teleferik istasyonuna giden yol 
üzerine kurulacak olan satýþ birimlerinin içerisinde, 
yöresel ürünlerin ve hediyelik eþyalarýn satýþýnýn 
yapýlmasýný planlýyoruz. En kýsa sürede hizmete 
sunacaðýz. ” þeklinde konuþtu.

Perþembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde 
açýlan “Engelsiz Plaj”da incelem-
elerde bulunan Ordu Büyükþehir 

Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, “Engelli vatandaþlarýn sosyal 
hayata daha fazla katýlmalarý için 
Büyükþehir Belediyesi olarak her alanda 
yenilikçi hizmetleri devreye soktuk-
larýný” söyledi. Perþembe ilçesi Efirli 
Mahallesi sahilinde gerçekleþtirilen açýlýþ 
programýna Ordu Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 
yaný sýra Büyükþehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Coþkun Alp, Genel Sekreterler 
Suat Olgun, Selahattin Aydýn, Ali Erdal 
Gülderen , daire baþkanlarý ve çok sayýda 
vatandaþ katýldý.

Ordu’da yerli ve yabancı turist sayısında artış 

6 ayda 300 bin turist
 Ordu Valisi Seddar Yavuz, geçen yýlýn ayný 
dönemine oranla yüzde 18’lik bir artýþla 2019 
yýlýnýn ilk 6 ayýnda Ordu’da 300 bin 311 yerli 
ve yabancý turistin konaklama yaptýðýný bildirdi.

4 BiN 
YILLIK 

TARiHE 
ZiYARET

Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe 
ziyaretleri kapsamýnda Ýkizce’ye giderek incelemelerde bulundu.

Doðu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik 
kazý alaný olarak bilinen 2 bin 300 
yýllýk Ordu Kurul Kalesi’nde 2010’dan 

beri yürütülen kazý çalýþmalarýna yeniden 
baþlandý.
Altýnordu ilçesindeki Bayadý Mahallesinde yer 
alan ve 3 yýl önce 2 bin 100 yýllýk olduðu tah-
min edilen Ana Tanrýça Kibele heykelinin bu-
lunduðu kaledeki kazý çalýþmalarý, Ankara Hacý 
Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Süleyman 
Yücel Þenyurt sorumluluðunda 15’i arkeolog, 

35 kiþilik ekip tarafýndan yürütülüyor.
Prof. Dr. Þenyurt, gazetecilere yaptýðý açýklam-
ada, Ordu Müze Müdürlüðü’nün baþkanlýðýnda 
yürütülen kazý çalýþmalarýnda onuncu yýl old-
uðunu belirterek, arkeoloji biliminin getirdiði 
bilinç ve titizlikle çalýþmalarýn sürdürüldüðünü 
söyledi. Þimdiye kadar yürütülen kazý çalýþma-
larýnda kalenin yüzde 60’lýk kýsmýný açýða 
çýkardýklarý bilgisini veren Þenyurt, bu çalýþma-
lar sýrasýnda yardýmcýsý Doç. Dr. Atakan Akçay 
ile birlikte birçok tarihi eseri gün yüzüne 
çýkarmayý baþardýklarýný kaydetti.

10 Yıldır Kazıyorlar

Ordu “ORGANiK PAZAR YERi’ Açılıyor
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Hilmi Güler, Ýçinde 16 Ahþap Satýþ Biriminin bulu-

nacaðý Ordu Organik Pazar Yeri’nin tamamlandýðýný, en kýsa zamanda açýlacaðýný söyledi.

“ENGELSiZ PLAJ” AÇILDI
Ordu Büyükþehir Belediyesi tarafýndan engelli vatandaþlar için 
hayata geçirilen “Engelsiz Plaj ” tamamlanarak hizmete açýldý.
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Ardeþen ilçesine baðlý Tunca beldesinde For-
mulaz Derneði ile Red Bull tarafýndan Formu-
la 1 yarýþlarýna atýfta bulunularak, “Formula 

giderse Formulaz gelir” sloganýyla gerçekleþtirilen 
þenliðe, 10’u kadýn 70 yarýþmacý tasarladýklarý araba-
larla katýldý.

Tahta arabalarýn görevlilerce uygun olup olmadýðýnýn 
kontrol edilmesinin ardýndan yarýþlar, beþer kiþiden 
oluþan gruplar halinde bin 600 metrelik parkur-
da gerçekleþtirildi. Start verilmesiyle baþlayan ilk 

yarýþmada 40 yaþ üstü katýlýmcýlar mücadele etti.

SOFUOÐLU BÝRÝNCÝ OLDU
Þenlikte, Dünya Supersport Þampiyonu motosikletçi 

ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan 
Sofuoðlu da kendisi için yapýlan araba 
ile yarýþa katýldý. Dizlik ve kask takan, 
kara lastik giyen Sofuoðlu, yarýþtýðý 
grupta birinci oldu.

Yarýþlarýn yapýldýðý parkurun kenarýn-
daki “Dikkat tahta araba çýkabilir”, 
“Uçuruma düþmek yasaktýr”, “Sollama 
yapmak yasaktýr”, “En keskin viraj 53 
metre geride” yazýlý tabelalar dikkati 
çekti. Yarýþmacýlarýn ve izleyicilerin 
zarar görmemesi için parkura giriþe izin 
verilmedi. Dereceye giren yarýþmacýlara 
çeþitli hediyeler verildi.

Rize Belediye Baþkaný Rahmi Metin, Rize Ti-
caret Borsasýnda protokolün katýlýmý ile  yer 
tahsisinin Rize Belediyesi tarafýndan yapýlan  

“Çay Çarþýsý” projesi imza törenine katýldý.
Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekili Mu-
hammet Avcý, Rize Belediye Baþkaný Rahmi Metin, 
AK Parti Rize Ýl Baþkaný Ýshak Alim, Ticaret Bor-
sasý Baþkaný Mehmet Erdoðan, DOKAP Baþkaný 
Yusuf Mengi, RTEÜ Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Karaman, DOKA Genel Sekreteri Onur Adýyaman, 
Ýl Genel Meclis Baþkaný Ýbrahim Türüt, Çaykur 
Genel Müdür Yardýmcýsý Doktor Turgay Tuna ve 
davetlilerin katýldýðý tören Borsa Baþkaný Mehmet 
Erdoðan’ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Rize Valisi 
Çeber, Milletvekili Avcý ve Belediye Baþkaný Me-
tin’in dilek ve temennilerinin ardýndan protokol  
“Çay Çarþýsý” projesi imza törenini gerçekleþtir-
diler. Çay Çarþýsý Ýlimizde sosyal alan eksikliðini 
giderecek, Yöreye gelen turistin en önemli uðrak 
yeri olacak. Yaklaþýk 19.5 milyon TL’ye mal olacak 
projenin  2 yýlda tamamlanmasý hedefleniyor.

Çorum Belediyesinin desteðiyle yürütülen 
“Çorum Ýçin Bir Projem Var” projesi kapsamýn-
da 2019 yýlýnda desteklenmesi kararlaþtýrýlan 
projeler, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali 
Osman Öztürk ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim 
Aþgýn tarafýndan imzalandý. 

Çorum Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn 
destekleyecekleri bir projenin  turizmle ilgili old-
uðunu belirterek, “Turizm anlamýnda, altyapý 
anlamýnda önemli bir deðerin üzerinde oturuy-
oruz. Turizm ve kültürel potansiyelimiz birçok 
ile göre çok iyi noktada ama bir türlü kendimizi 
tam olarak ifade edemiyoruz. Turist çekmede 
bazý sýkýntýlar yaþýyoruz. Ýþte bu sýkýntýyý çözmem-
iz için de güzel proje hazýrlanmýþ durumda.

Bir diiðer proje ile  de, Türkiye’nin leblebi üretimi 
konusunda en meþhur ili konumundaki Ço-
rum’da, leblebinin lezzeti ve kalitesinin artýrýl-
masý amacýyla akademisyenler tarafýndan 
bilimsel çalýþma gerçekleþtirilecek, 
leblebide kaliteyi standardize edecek 
usul ve yöntemler araþtýrýlacak. Çorum 
leblebisinde artýk standardýn yakalan-
masý gerektiðini vurgulayan Aþgýn, “Bu 
projenin leblebimiz açýsýndan tarihi 
önemi haiz proje olduðunu düþünüyo-
rum.” dedi.

Çorum Kalesi surlarýnýn bir bölümünden koparak 
yola düþen kayalar ve kalenin turizme kazan-
dýrýlmasý için Çorum Belediyesi’nce hazýrlanan 
proje kapsamýnda tarihi kale içerisinde kamu-
laþtýrýlan binalarýn yýkýlýp kalenin kent turizmine 
kazandýrýlmasý için çalýþmalar sürerken, belediye 
de tarihi kale için bir dizi güvenlik tedbiri aldý. 

Belediye ekipleri, kale surlarýndan koparak yola 
düþen kaya parçalarý için, tarihi kalenin çevresi-
ni tel örgüyle çevreleyip önlem aldý. Belediye, 
tarihi yapýnýn giriþ bölümündeki kapýnýn kilidini 
güçlendirirken, çevreyi de güvenlik kameralarýyla 
donatýp olasý define avcýlarýnýn talanýna karþý 
önlemleri arttýrdý.

Geçmiþi M.Ö. 5000’li yýllara giden yani 
kalkolitik çaða ulaþan Alacahöyük, ilk defa 
W.C.Hamilton tarafýndan 1835 yýlýnda bilim 
dünyasýna tanýtýlmýþtý.Ýlk olarak 1907 yýlýn-
da Makridi Bey tarafýndan kazýlan höyükte, 
düzenli araþtýrmalar Atatürk’ün talimatýyla 
1935 yýlýnda Türk Tarih Kurumu tarafýndan 
baþlatýldý. Yerleþime ait temelleri ve diðer 
buluntularýyla Hitit mimarlýðýna ve sanatýna 

ýþýk tutan Alacahöyük’ün en önemli bulun-
tularý kraliyet mezarlarý.Prens ve prenseslere 
ait olduðu düþünülen ve Eski Tunç Çaðý’na 
tarihlenen bu 13 mezarda, süs eþyalarý, 
güneþ kurslarý, geyik ve boða heykelleri, 
kama, kýlýç, balta gibi savaþ aletleri ile piþmiþ 
toprak, taþ, altýn, gümüþ, tunç, bakýr ve 
elektrondan yapýlmýþ eserler ve süs eþyalarý 
bulunmuþtur.

Formulaz yine 
nefes kesti
Rize’nin Ardeþen ilçesinde “Formu-
la giderse Formulaz gelir” sloganýy-

la düzenlenen, birbirinden ilginç 
70 tahta arabanýn yer aldýðý yarýþlar 

renkli görüntülere sahne oldu.

Kenan 

Sofuoğlu 

1. Oldu

Ayder’de Salıncaklar Kaldırıldı
Rize’nin ünlü yaylasý Ayder’i kaplayan dev salýncak-

larýn kaldýrýlmasý için verilen süre 1 Eylül’de sona erdi.
17 Aðustos 2019 Cumartesi 15:08 0 0 Çamlýhemþin 
ilçesinde, 1987 yýlýnda Bakanlar Kurulu kararý ile 
‘turizm merkezi’ ilan edilen Ayder Yaylasý’nda 
sayýlarý her geçen gün artan salýncaklar, oluþturduðu 
görüntü kirliliðiyle tartýþýlýyor. Geçen ay yaylayý zi-
yaret eden Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, 
salýncaklarýn kaldýrýlmasý için talimat vermiþti.

Salýncaklardan yaylada yer kalmayýnca Rize Valil-
iði’nce harekete geçildi. Valilikten salýncaklarýn 
kaldýrýlmasý için sahiplerine uyarý gönderildi. Salýn-
cak sahiplerine, 1 Eylül’e kadar süre verildiði, yay-
lanýn orta alanýnýn kamulaþtýrýlmasý için de çalýþma 
baþlatýldýðý belirtildi. Kamulaþtýrýlacak yaylanýn 
ortak alanýnda yapý yapýlamayacaðý, salýncaklarýn da 
kurulamayacaðý bildirildi. 

Ayder Çevre ve Turizm Derneði Baþkaný Erdal Sarý, 
“Eylülün baþý itibarýyla burada çalýþma yapýlarak 
salýncaklar kaldýrýlacak.Salýncaklarýn bulunduðu 
nokta Ayder’in gözbebeði, ciðeri. Bu noktayý yeniden 
eski günlerdeki haline kavuþturacaðýz Turistlerin 
salýncak beklentisi, yapýlacak ‘macera parký’ ile 
karþýlanacak. “ diye konuþtu.

Rize’nin turizm geliri 
“Çay Çarşısı” ile artırılacak
Yaklaþýk 19.5 milyon TL’ye mal olacak projenin 2 yýlda tama-
mlanmasý ve kentin turizm gelirlerinin artýrýlmasý hedefleniyor.

HiTiT Üniversitesi’nden 
Çorum’a Turizm Projesi
Çorum Belediyesi ve HÝTÝT Üniversitesi iþbirliði ile Çorum’da Turizmin geliþme-
si ve Çorum Leblebisinin lezzetinin artýrýlmasý için proje anlaþmasý imzalandý.

Çorum Kalesi’nde  
tel örgülü önlem

TARÝHÝ Çorum 
Kalesi’nde 
surlardan 
düþen kaya 
parçalarý 
nedeniyle 
tarihi kalenin 
çevresini tel 
örgüyle çevrildi.

Alacahöyük
Anadolu’da medeniyetin beşiği:

Anadolu medeniyetlerinin 
tarihine ýþýk tutan Çorum’daki 
Alacahöyük, 4 farklý medeni-

yete ev sahipliði yapmýþ, Hititler 
döneminin önemli bir kült ve 
sanat merkezi olarak biliniyor.



Belediye Baþkaný Alp Kargý, 
açýlýþta yaptýðý konuþmada, 
bu yýl 20’ncisi düzenlenen 

Merzifon Haftasý’nýn kültür ve san-
at etkinlikleriyle geçeceðini söyledi.

Merzifon’da yaþayan vatandaþlarýn 
yaþamlarýný birlik ve beraberlik 
içinde idame ettirdiðini anlatan 
Kargý, “Geleneksel haftamýzda bu 
meydanda hep bir arada old-
uðumuzu, beraber olduðumuzu, 
siyaseten farklýlýklarýmýz olsa 
dahi memleketimiz, bayraðýmýz, 
inandýðýmýz deðerler, Merzifon 
söz konusu olduðunda baþarabilen 
insanlar olduðumuzu bir defa daha 
gösteriyoruz.”dedi

Yaþadýklarý keyifli günlerin hakkýný 
vermek durumunda olduklarýný 

dile getiren Kargý, þunlarý kaydetti:

“Bu hafta Zafer Haftasý. 26 Aðustos 
1071’de Anadolu’yu Türk yurdu 
yapan Sultan Alparslan komutasýn-
daki ordunun nesilleriyiz. Akabinde 
yine bu topraklarda emperyalist 
güçlerin iþgalinin ardýndan Milli 
Mücadele’de 30 Aðustos’un kutla-
nacaðý günlerdeyiz. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk baþta olmak üzere 
ülkemizin birliði ve beraberliðine 
katký sunan herkese þükranlarýmýzý 
sunuyoruz. Þehitlerimizi rahmet, 
gazilerimizi minnetle anýyorum.”

Törene CHP Amasya Milletvekili 
Mustafa Tuncer, siyasi ve sivil 
toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri 
ile vatandaþlar katýldý.
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Vali Dr. Osman Varol, planlanan 
projelerin tamamlanmasıyla 
mahallenin bir turizm cazibe 

merkezi olacağına inandığını belirtti.
Amasya Valiliği’nin  himayesinde 
Amasya İl Özel İdaresi tarafından uygu-
lanan “Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, 
Sofular” projesi kapsamında Sofular Ma-
hallesinde yer alan Saraydüzü Caddesi 
ve Pirler Sokağındaki cadde ile kaldırım-
ların doğal dokuya uygun malzeme ile 
yenileme çalışmaları sona erdi. Sokak-
taki asfalt ve beton yol ile kaldırımlar 
sökülerek tarihi dokuya uygun bazalt taş 
kaplama ile yenilendi.
Geleneksel Osmanlı evlerinin yoğun 
bulunduğu ve kadim şehrin ruhunu oluş-
turan çok önemli mahallelerinden biri 
olan Sofular Mahallesinin Çilehane, Pir 
İlyas ve Hamdullah Efendi türbeleriyle 
birlikte manevi olarak da inanç turizmi 
merkezlerinden olmaya aday olduğunu 
belirten Vali Varol, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Erdin Acar’ın da katılımıyla in-
celemede bulunduğu mahallede açıklama 
yaptı.
Projenin diğer ayağı olan Amasya İl Özel 
İdaresine ait 2 adet tescilli ‘Amasya 
Evi’nin restorasyonunun tamamlan-
mak üzere olduğunu ve tescilli ahşap 

evlerin aslına uygun olarak yerel yaşamı 
yansıtacak şekilde “Yaşam Kültürleri 
Müzesi” olarak Amasya turizmine 
kazandırılacağına değinen Vali Varol, 
binanın içerisinde sanal müze konsepti 
de oluşturmayı planladıklarını söyledi.
Bölgenin en üstünde Şehzade saray-
larının bir örneği olan Beyler Sarayı’nın 

hayata geçirilmesini planlarken bölgedeki 
Sofular Abdullah Paşa Camisinin de 
restore edileceğine değinen Vali Varol, 
“Burası Amasyamızın önümüzdeki 
dönemde belki içerişehir kadar olmasa 
bile ona yakın bir turizm cazibe merkezi 
olarak vatandaşımızın ziyaretine açıla-
cak” şeklinde konuştu.

Amasya’da Sofular Mahallesi 
Turizm Cazibe Merkezi Olacak

Boraboy Kültür Yardýmlaþma ve 
Dayanýþma Derneði ile Boraboy 
köyü muhtarlýðý tarafýndan, Boraboy 

Gölü piknik alanýnda düzenlenen þenliðe, 
CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tunc-
er, Taþova Kaymakamý Talha Altuntaþ, 
Taþova Belediye Baþkaný Bayram Öztürk 
ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Halk oyunlarý ekiplerinin gösterilerini 
sunduðu þenlikte, Türk Halk Müziði 
sanatçýsý Zeynep Baþkan da sahne aldý.
Dernek baþkaný Vedat Gökçe, tek 
amaçlarýnýn eðlence olmadýðýný, etkinlik-
ten elde edilen gelirle üniversite öðrencile-
rine burs saðlanacaðýný söyledi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneði 
Baþkaný Ahmet Çobanoðlu, kente 
gelen ziyaretçi sayýsýnda önceki 

yýllara oranla gözle görülür bir düþüþ 
yaþandýðýný belirterek, “Sinop, bölge 
turizmi açýsýndan çok önemli bir kent. 
Yýlda 1 milyonu aþkýn insanýn ziyaret 
ettiði bir turizm merkezi ancak bu yaz 
döneminde bayram tatilleri dýþýnda zi-
yaretçi sayýmýzda düþüþ yaþandý. Sinop 

olarak kendimizi gözden geçirmemiz 
gerekiyor. Hizmet ve kalite noktasýnda 
eksiklerimiz var. Þehrin tüm etkenleri 
bir araya gelerek bu sorunu çözmeliyiz” 
dedi. Tarihi Sinop Cezaevi, Akliman, 
Hamsilos Koylarý ile Erfelek Tatlýca 
Þelaleri gibi önemli turizm merkezile-
rine sahip olan Sinop, yýllýk ortalama 
bir milyonu aþkýn ziyaretçiye ev sahip-
liði yapýyor.

2011 yýlýnda Tarým ve Orman Bakanlýðý 
tarafýndan tabiat parký ilan edilen 70 
hektarlýk alana sahip Erfelek Tatlýca 
Þelaleleri, çevre iller arasýnda bölgesinin 
en fazla ziyaretçi alan tabiat park-
larý arasýnda yer alýyor. Ýrili ufaklý 28 
þelaleden oluþan alaný özellikle ilkbahar 
ve yaz döneminde yerli ve yabancý turis-
tler ziyaret ediyor. Þelaleler, kente gelen 
fotoðraf sanatçýlarýnýn da ilgisini çekiyor. 
Milli Parklar Genel Müdürlüðü’nün 2019 
yýlý Kurban Bayramý tatili için yayýnlamýþ 
olduðu ziyaretçi raporunda Türkiye’nin 
en çok ziyaret edilen Tabiat Parklarý 
arasýnda 9’uncu sýrayý alan þelaleler, 

yýlda ortalama 200 bini aþkýn yerli ve 
yabancý ziyaretçiyi aðýrlýyor. Milli Parklar 
10’unu Bölge Müdürü Hasan Baþyiðit, 
“Kurban Bayramý tatilinde geçmiþ yýllara 
oranla Erfelek Tatlýca Þelaleleri, büyük 
bir ziyaretçi akýnýna uðradý. Özellikle 
son 3 yýlda bu ziyaretçi sayýsýnda artýþ 
olduðunu da gözlemliyoruz. 2017 yýlýnda 
180 bin olan Tatlýca Þelaleleri ziyaretçi 
sayýsý, 2018’de 210 bine yaklaþtý, bu 
yýl ise bugün itibariyle, daha yeni yýla 
4 ay varken ulaþtýðýmýz ziyaretçi sayýsý 
ise 226 bin rakamýnda. Bu gerçekten 
iyi bir rakam. Yýlsonuna kadar 250 bini 
geçeceðiz diye tahmin ediyorum” dedi.

Amasya’da  uygulanan ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular’ projesi kapsamında Sofu-
lar Mahallesindeki cadde ve kaldırımlar geleneksel kent dokusuna uygun şekilde yenilendi.

Amasya Belediye Başkanı 
Sarı Turizm Projelerini anlattı

Amasya Turizm Derneði 
Üyeleri ile kahvaltýda 
bulunan Baþkan Sarý 

Turizm Projelerini anlattý.

Amasya Belediye Baþkaný Mehmet 
Sarý, Amasya Turizm Derneði 
Üyeleri ile  kahvaltýlý toplantýda bir 

araya geldi.
 
Belediye Baþdanýþmaný Ahmet Yenihan’ýn 
da katýlým saðladýðý toplantýda genel olarak 
“Amasya Turizmi”hakkýnda karþýlýklý fikir 
alýþveriþinde bulunuldu.

Amasya Belediyesi’nin turizmi canlandýr-
mak adýna hayata geçireceði  projeler dernek 
üyelerine anlatýldý ve istiþarelerde bulunul-
du. Ahmet Yenihan’ýn teknik detaylarý ile 
birlikte anlattýðý projeler, dernek üyeleri 
tarafýndan ilgiyle dinlendi ve tam not aldý.

Merzifon’da Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası
Amasya’nýn Merzifon ilçesinde her yýl düzenlenen “Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftasý” baþladý.

Taşova’da 14. Boraboy Göl Şenliği
Amasya’nýn Taþova ilçesinde 14. Boraboy Göl Þenliði düzenlendi.

Sinop Turizmde Hedefi Tutturamadı
Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) 2014 ve 2016 
verilerine göre Türkiye’nin en mutlu kenti olan Sin-

op’ta, bu yaz hedeflenen ziyaretçi sayýsýna ulaþýlamadý.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ne 
200 bin ziyaretçi

SÝNOP’un Erfelek ilçesinde iki ormanýn birleþtiði derin vadi 
içerisinden akan, irili ufaklý 28 þelaleden oluþan Erfelek Tatlýca 
Þelalelerini, her yýl ortalama 200 bini aþkýn kiþi ziyaret ediyor.

Sinop’ta 5 milyon 
yıllık kayalık 

Sinop’un Boyabat ilçesi Kurusaray köyü sýnýrlarý içinde vol-
kanik patlama sonucu yaklaþýk 5 milyon yýl önce oluþtuðu 

tahmin edilen bazalt kayalýklarý görenleri þaþýrtýyor.

Tatilcilerin ve Sinoplu vatan-
daþlarýn uðrak yerlerinin 
baþýnda gelen Boyabat Bazalt 

Kayalýklarý, tabii güzelliði ve altýgen 
prizma yapýsýyla görenleri hayran 
býrakýyor. Birbirine yakýn üç vadide 
10 hektarlýk alanda boylarý 40 
metreye ulaþan altýgen prizmalar 
þeklinde büyük sütunlardan oluþan 
Boyabat Bazalt Kayalýklarý, dünyada 
nadir jeolojik oluþumlardan biri 
olarak gösteril-
iyor.Kayalýklar 
‘tabiat anýtý’ 
olarak tescil 
edildi.

ÜLKE 
TURÝZMÝNE 
DEÐER
Konu ile ilgili 
açýklamalar-
da bulunan 

Boyabat Belediye Baþkaný Þefik 
Çakýcý, ‘Boyabat Bazalt Kayalýklarý 
Türkiye’nin 106. tabiat anýtýdýr. 
Türkiye’de 126 civarýnda tabiat 
anýtý var. Boyabat Bazalt Kay-
alýklarý, Türkiye’deki tek tescilli 
bazalt olarak anýttýr. Þu an Bazalt 
Kayalýklarý Milli Parklarda. Zi-
yaretçilerimiz gün geçtikçe büyüyer-
ek devam ediyor’ dedi.
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Yöre halkýnýn coðrafi þartlar ned-
eniyle haberleþmede kullandýðý 
kuþdilini günümüzde yaþatarak 

gelecek nesillere aktarmak ve dilin 

tanýtýmýný yapmak amacýyla düzenlenen 
Kuþdili Kültür ve Sanat Festivalinin bu 
yýl 22’ncisi yapýldý.
Festivale katýlan konuklar alana giriþte 
kuþdili ile “Hoþ geldiniz” diyen çocuk-
lar tarafýndan karþýladý. Festivalde bir 
konuþma yapan Vali Sarýfakýoðullarý, 
kuþdilinin gelecek nesillere aktarmamýz 
gereken önemli bir kültürel mirasýmýz 
olduðunu söyledi. Vali Sarýfakýoðullarý, 
“Kuþdili ilimiz ve Çanakçý ilçemiz için 
önemli bir kültür hazinesidir. Bu haz-
inemize sahip çýkmak, gelecek nesillere 
aktarmak, yaþatmaya çalýþýyoruz. Bu 
festivalde bunlardan biri. Emeði geçenleri 

kutluyorum” dedi.
Festivalde kuþdili ile nasýl haberleþ-
tiklerini anlatan bir gösteri sunan köy 
sakinleri, çeþitli cümleleri kuþdili ile 
anlatmaya çalýþtý. Çok sayýda vatandaþýn 
katýldýðý Kuþdili Kültür ve Sanat Festivali 
halk oyunlarý gösterileri ve mahalli san-
atçýlarýn konseriyle sona erdi.
Engebeli arazide ulaþým zorluðundan 
dolayý, haberleþmenin imkânsýzlýðýndan 
mecburi olarak bir konuþma ve anlaþma 
dili olarak ortaya çýkan ýslýklý haberleþme 
aracý olan kuþdili UNESCO Acil Koruma 
Gerektiren Somut Olmayan Kültürel 
Miras Listesi’nde yer alýyor.

Giresun Üniversitesi 
tarafýndan yaylacýlýðýn 
Türkiye’de ve Karadeniz 

Bölgesi’ne katma deðer saðla-
masýnýn amaçlandýðý “Yayla ve 
Yaylacýlýk Kültürü Sempozyu-
mu”na 6 ülkeden ve Türkiye’de-
ki 17 üniversiteden bilim insan-
larýnýn katýlmasý bekleniyor.

Sempozyum düzenleme ku-

rulu baþkaný ve ayný zamanda 
Giresun Üniversitesi Giresun 
ili Araþtýrma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Dr. Öðretim 
Üyesi Nazým Kuruca, yapýla-
cak sempozyumun milli yayla 
politikasýnýn oluþmasýna katký 
saðlayacaðýný söyledi. Kuruca, 
uluslararasý anlamda ilk defa 
böyle bir sempozyum yapýla-
caðýný belirtti.

Kuşdili Kültür ve Sanat 
Festivali’nin 22.’si 

gerçekleştirildi
Giresun Çanakçý ilçesine baðlý Kuþköy’de yapýlan 

Kuþdili Kültür ve Sanat Festivali oldukça renkli geçti.

GRÜ’de “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu”
Türkiye’de doða ve çevre turizmi giderek önem kazanýrken, Giresun Üniversitesi uluslar-

arasý anlamda ilk defa “Yayla ve Yaylacýlýk Kültürü Sempozyumu” gerçekleþtirecek.

Dertlerinden 
kurtulmak için 

Deliklitaş’tan 
geçiyorlar

Sosyal medyada da yoðun ilgi gören Giresun’un Görele ilçesi sahilinde 
yer alan Delikli taþ ilginç görümünün yaný sýra birçok efsane ile anýlýyor.

Giresun Turizm Altyapý Hizmet 
Birliði (GÝRTAB) Müdürü 
Tamer Uzuner, Deliklitaþ’ýn 

yöre halký tarafýndan birçok efsane 
ile anýldýðýna dikkat çekerek, “Sadece 
plajlardaki deniz, kum, güneþten ziyade 
ayný zamanda doðal oluþumlarý ile 
bölgede ilgi çeken bir alan.

Giresun’un Görele ilçesindeki delikli 
taþ doðal bir oluþum bu nedenle üzerine 
kurulmuþ birçok efsanelerde var bunlar-

dan en belirgini borcu olan, derdi olan, 
çocuðu olmayan delikli taþtan geçerse 
dertlerinden kurtulur gibi geçmiþten 
günümüze gelen inanýþlara ev sahipliði 
yapmýþ bir alan.” ifadelerini kullandý.

Delikli taþýn turizme kazandýrýlmasý 
için çalýþma baþlattýklarýný belirten 
Tamer Uzuner, hedeflerinin alanýn 
dünyanýn fotoðraf ve sosyal medya 
açýsýndan da lider noktalarýndan bir 
tanesi olacaðýný kaydetti.

Þebinkarahisar’da 14 Aðustos 2019 Çarþamba günü 
baþlayan 6. Kültür Sanat ve Ceviz Festivali 10 bin-
lerce Þebinkarahisarlýnýn katýlýmý ile yapýldý.
Þebinkarahisar’da düzenlenen Festivalde Resim, 
Karikatür, Karakalem ve Vitray sergisi, yerel tatlar 
yarýþmasý yapýldý. Þebinkarahisar Mehteren Bölüðü, 
ulusal ve yerel sanatçýlar sahne alarak konser ver-
diler. Giresun Valisi, Giresun Üniversitesi Rektörü, 
Ýstanbul ve Giresun Milletvekillerinin katýldýðý 
festivale, Ýstanbul’un çeþitli ilçelerinden belediye 
baþkanlarýda katýldý. 6. Kültür Sanat ve Ceviz Festi-
valini on binlerce Þebinkarahisarlýyla beraber çevre 
il ve ilçelerden gelen halk üç gün boyunca takip etti.

Şebinkarahisar’da Kültür, 
Sanat Ve Ceviz Festivali 



Tokat Belediyesi sponsorluðunda Tokat Ex-
treme Off-Road Kulübü tarafýndan düzen-
lenen þenlikler Topçam Daðý eteklerinde 
yapýldý.

Tokat, Sivas, Ordu, Erzincan ve Erzurum 
baþta olmak üzere Türkiye’nin çeþitli yer-
lerinden gelen 45 Off-Road aracýnýn katýldýðý 
turnuvada, sürücüler yaklaþýk 2 kilometrelik 
parkuru en kýsa sürede tamamlamak için bir-
birleri ile yarýþtý. Parkurdaki yarýþlarda renkli 
görüntüler yaþandý. Yarýþçýlarýn çamur, rampa 
ve cehennem çukurlarýyla zorlaþtýrýlan parkur-
da ortaya koyduðu mücadele ilgiyle izlendi. Bir 
araç yan yatarken, parkurlarda kalan araçlar 
halat yardýmýyla çýkartýldý.

Off-Road Þenliðinin açýlýþýnda konuþma yapan 
Tokat Belediye Baþkaný Av. Eyüp Eroðlu; “ 
Geçtiðimiz yýl yine bu alanda ilkini düzen-
lemiþtik ve aldýðýmýz heyecanla bu yýl da 
ikincisini düzenliyoruz. Yarýþ için Türki-
ye’nin dört bir yanýndan ve Tokat’tan katýlým 
saðlayan tüm sporcularý tebrik eder, yarýþlarý 

izlemek için yoðun ilgi gösteren hemþerilerimize ve 
ayrýca Korgan Belediye Baþkaný sayýn Tuncay Kiraz’a 
teþekkür ederim” dedi.

Kýrkpýnar’ýn Baþpehlivaný Ali 
Gürbüz, eski Kýrkpýnar Baþpe-
hlivanlarýndan Recep Kara ile 

birlikte 450 güreþçi katýldý. Tokat 
Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, 7’incisi 
düzenlenen güreþlerde ilk defa yaðlý 
güreþ yapýldýðýný belirterek; “Tokat, 
bugün güreþ sporunda çok özel bir gün 
yaþadý. Tokat güreþçi yataðý bir þehir. 
Ata sporumuz güreþimize önem veren 
ve ciddi anlamda güreþlerin yapýldýðý 
bir þehir. Son 20 
gün içerisinde 
Tokat’ýn ilçel-
erinde köylerinde 
8 tane yaðlý güreþ 
organizasyonu 
düzenlendi. 
Gümenek Mesire 
alanýnda düzen-
lediðimiz yaðlý 
Güreþlere yaklaþýk 
7 Bin civarýnda 
insanýmýz katýlým 
saðladý. Çok ciddi 
bir seyirci kitlemiz 
var.

Bu yýl 7. Güreþ organizasyonumuzu 
düzenledik. Daha öncekiler karakucak 
þeklindeydi bu yýl ise Belediye olarak 
yaðlý pehlivan güreþlerini organize 
ettik. Topçam Festivali ismiyle bu 
güreþleri baþlattýk. Ýnþallah önümüzde-
ki yýllarda da bunu devam ettireceðiz. 
Toplam 450 güreþçimiz bu meydanda 
güreþti. Kýrkpýnar’da Baþpehlivan-
larýmýz Tokat’ta güreþ severlerin 
huzurunda oldular.” dedi.
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29-31 Aðustos tarihleri arasýnda 3 gün devam 
eden 22. Topçam Þenliklerinde; Tokat’ýn 
kültürü, gelenekleri ve gastronomisi tanýtýldý..

29 Aðustos Perþembe günü Saat:10.00’da 
Sünnet Þöleni ile baþlayan etkinlikler ayný gün 
Zafer Yürüyüþü, Zafer Koþusu ve Saat:19.30’da 
Cumhuriyet Meydanýnda Tokatlý Sanatçý Sedat 
Sarýgül Konseri ile devam etti.

30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 97. yýl 
dönümünde, Topçam Þenliklerinin ikinci 
gününde Tokat’ýn gastronomi turizmine iliþkin 
Yöresel Yemek Yarýþmasý, En iyi Domates 

Yarýþmasýnýn yaný sýra  Yüksek Kahve ve 
Demokrasi Müzesi’nin açýlýþý gerçekleþtirildi. 
Cumhuriyet Meydanýnda Tokatlý Sanatçý 
Osman Öztunç konser verdi.

Þenliklerin üçüncü gününde Tokat’ýn ge-
leneklerini, kültürünü tanýtmak amacýyla El 
Sanatlarý Sergileri, Geleneksel Çocuk Oyunlarý, 
Kancabaþ Gösterileri, Halk Oyunlar ve Kanal 
Tokat’ta Flyboard Gösterilerinin ardýndan 
Kanal Tokat kenarýnda Tokatlý sanatçý  Songül 
Karlý Konseri gerçekleþtirildi.

Topçam Þenlikleriyle ilgili olarak açýklam-

alarda bulunan Belediye Baþkaný Av. Eyüp 
Eroðlu, “Tokat Valiliði ve Belediyemiz iþbirliði 
ile düzenlenen 22. Geleneksel Topçam 
Þenliklerinde, 30 Aðustos Zafer Bayramýný 
coþkuyla taçlandýrmak istiyoruz. Aðustos 
ayý zaferler ayýdýr. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 30 Aðustos 1922’de Dumlu-
pýnar’da sesleniþiyle bu aziz milletimiz büyük 
bir zafer elde ederek tarih yazmýþtýr. Tari-
himiz zaferlerle doludur. Bizler de Topçam 
Þenliklerimizle bu zaferleri taçlandýrmak iste-
dik.  Tokat’ýmýzýn kültürünü, gastronomisini 
ve geleneklerini tanýtmak için yarýþmalar, 
sergiler düzenledik.” dedi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip 
Erdoðan’ýn katýlýmýyla 19-
21 Eylül tarihleri arasýnda 

gerçekleþtirilecek Uluslararasý 
Coðrafi Ýþaretli Ürünler Zirvesi To-
kat toplam 7 oda ve borsa ile temsil 
edilecek.

Ankara’da bu yýl 2’incisi gerçekleþtir-
ilecek Coðrafi Ýþaretli Ürünler 
Zirvesine Tokat, Erbaa Narince 
Bað Yapraðý, Tokat Kebabý, Niksar 
Cevizi, Turhal Yoðurtmacý Zile 
Pekmezi ve Zile Kömesi ile katýla-
cak. Tokat Ticaret ve Sanayi Odasý, 
Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasý, 
Niksar Ticaret ve Sanayi Odasý, 
Turhal Ticaret ve Sanayi Odasý, 
Zile Ticaret ve Sanayi Odasý, Tokat 
Ticaret Borsa ve Zile Ticaret Borsasý 
olmak üzere il genelinden 7 oda ve 
borsa kentin coðrafi iþaret almýþ 
6 ürününü uluslararasý zirvede 
görücüye çýkaracak.

TOKAT’TA 
MUHTEŞEM 
ŞENLİK
Tokat Valiliði ve Tokat Belediyesi tarafýndan 

bu yýl 22.si düzenlenecek olan Topçam 
Þenlikleri birçok etkinliðe ev sahipliði yaptý.

Tokat’ta yöresel lezzet yarışması
TOKAT Valiliði ve Tokat Belediyesi’nce 22’ncisi 
düzenlenen Topçam Þenlikleri’nin 2’nci gününde 
‘Geleneksel Tokat Ev Yemekleri Yarýþmasý yapýldý.

Tokat Valiliði ve Tokat Beledi-
yesi’nce 22’ncisi düzenlenen 
Topçam Þenlikleri kapsamýnda 

kadýnlara yönelik ‘Geleneksel Tokat 
Ev Yemekleri Yarýþmasý’ yapýldý. Tokat 
Valisi Ozan Balcý, Tokat Belediye 
Baþkaný Eyüp Eroðlu, Ýl Emniyet 
Müdürü Vekili Musa Bozkurt ile Tokat 
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ali 
Çelik, yarýþmayý izledi.
Kente özgü yemeklerin hazýrlandýðý 

yarýþmada asma yapraðý ile yapýlan zeyt-
inyaðlý dolma sarma yarýþmasýnda çok 
sayýda kiþi yarýþtý. Evlerinde yaptýklarý 
dolmalarý jürinin beðenisine sunanlar, 
birinci olabilmek için yoðun çaba sarf 
etti. Daha sonra Cumhuriyet Mey-
daný’nda En Hýzlý Bat Yeme Yarýþmasý 
renkli görüntülere sahne oldu. 15 kiþi-
nin katýldýðý yarýþmayý Ahmet Durmaz 
(33) 5 çorba tabaðý batý 1 dakika 28 
saniyede yiyerek birinci oldu.

TOPÇAM FESTiVALi YAĞLI 
PEHLiVAN GÜREŞLERi

Tokat Belediyesi tarafýndan Gümenek mesire alanýnda 
Topçam Festivali Yaðlý Pehlivan Gürüþleri düzenlendi. 

TOKAT’TA OFF-ROAD RÜZGARI
Tokat’ta bu yýl 2.si düzenlenen Off-Road þenliklerinde arazi 
araçlarýnýn zorlu parkurlardaki mücadelesi nefesleri kesti.

TOKAT’IN TESCiLLi 6 ÜRÜNÜ 
ULUSLARARASI ZiRVEDE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Tokat, Baþkent Ankara’da düzenlenen  Coðrafi Ýþaretli Ürünler Zirvesine 6 tescilli ürünüyle katýlýyor. 



Safranbolu’nun UNESCO’ya kabulünün 25. Yýl 
dolayýsýyla ‘Dünya Miras Kenti Safranbolu’ 
temasýyla 29 Aðustos - 1 Eylül tarihlerinde  

bisiklet festivali düzenlendi.

Bu yýl ilk defa düzenlenen festivale yurt içi ve 
yurtdýþýndan olmak üzere 120 bisikletsever katýldý. 
Bölgesel turizmi canlandýrmak ve yerel kurumlara 
katký saðlamak amacýyla düzenlenen festivalde 
bisiklet severler 3 gün boyunca Safranbolu’nun 
tarihi doðal güzelliklerini keþfetti. SAKEM’de to-
planan bisiklet severler festivalin ilk gününde polis 
güvenliðinde Safranbolu Eski Çarþý istikametinden 
Yazýköy’e pedal çevirerek kamp alanýna gidip çadýr-
larýný kurdular.

Festivalle ilgili konuþan KARBÝSDER Baþkaný Ke-
nan Aydoðdu, Karabük’te bu yýl ilk defa düzenlenen 

bisiklet festivalinin amacýnýn bölge turizmine katký 
saðlamak ve bisiklet kullanýcýlarý arasýnda birliktelik 
saðlamak ve bölgeyi tanýtmak olduðunu söyledi.

Türkiye’nin önemli 
sarýmsak üretim 
merkezlerinden 

Taþköprü ilçesinde, 
Uluslararasý Taþköprü 
Kültür ve Sarýmsak 
Festivali çerçevesinde 
düzenlenen yarýþmayla 
“En Güzel Sarýmsak” ve 
“En Güzel Buzaðý” seçildi.
 
Kapalý Pazar alanýn-
da gerçekleþtirilen 
yarýþmalara 50 sarýmsak 
üreticisi ile 50 buzaðý 
yetiþtiricisi katýldý. Jüri 
üyeleri tarafýndan sarýmsak-
lar, büyüklüðüne, rengine ve 
tadýna göre derecelendirildi. 
Sarýmsak yarýþmasýnda, 
Alatarla köyünden katýlanlar 
ilk üç dereceyi aldý. 

Yunus Ulu birinci, Alper 
Pamuk ikinci, Serhat Gök-
men üçüncü oldu. Buzaðý 
yarýþmasýnda ise Aþaðý Çit 

köyünden Hasan Buðday-
cý birinciliði, Haznedar 
köyünden Fatih Akyel 
ikinciliði ve Ethem Ma-
hallesi’nden Sedat Ýyisan 
üçüncülüðü elde etti. 

Taþköprü Belediye 
Baþkaný Abdullah Çatal,  
“Bizim sadece sarým-
saðýmýz deðil çiftçiliðimiz 
ve hayvancýlýðýmýz da 
meþhur. O nedenle en 
güzel buzaðý yarýþmasýný 
da gerçekleþtirdik. 
Bizim sarýmsaðýmýz 

temmuzun ilk haftasý çýkar. 
Temmuzun ilk haftasýn-
dan önce çýkan sarýmsak 
Taþköprü sarýmsaðý deðildir. 
Tüketiciler sarýmsak alýrken 
buna dikkat etmeli. Bir 
de bizim sarýmsaðýmýz 
beyaz deðildir, ince belli bir 
sarýmsaktýr. Aromasýndan 
da çok kolaylýkla bilinebil-
ir.” dedi.
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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

Basýn mensuplarý ve dernek yönetici ve üyeleri ile bir 
araya gelen Cem Dilimel, “ Bizler Ýstiklal Yolu Milli 
Parklar Müdürlüðü’nün Kastamonu’ya kurulmasýný 

istiyoruz. Milli Mücadelenin en önemli ve en büyük ayaðý, 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ünÝstiklal Madalyasý ile 

onurlandýrdýðý Ýnebolu-Kastamonu-Ankara Hattýdýr.
ÝstiklalYolu’nun baþýnda en zorlu etaplarýn bulunduðu 
il Kastamonu’dur. Bu yolda yürüyenler Kastamonu’nun 
fedakar ve kahraman halkýdýr. Bu yolda mücadele veren 
kahramanlarýn anýtlarý ve heykelleri dikilmiþtir. Milli Mü-
cadelenin Ýstiklal Yolu Kastamonu’nun namusudur. Ýstiklal 
Yolumuz Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan 44. ÝSTÝKLAL 
YOLU TARÝHÝ MÝLLÝ PARKI olarak onaylanmýþtýr.Yeni 
Kurulan Ýstiklal Yolu Tarihi Milli Parký Müdürlüðü kad-
rosunun oluþturulmasý ve idari binalar için yer belirleme 
çalýþmalarý netlik kazanacaktýr.
Buradan Sayýn Cumhurbaþkanýmýza sesleniyoruz. Bu Milli 
Parklar Müdürlüðü Kastamonu Ýl Sýnýrlarýnda kurulsun.” dedi.

Bizans döneminde Batý 
Anadolu’da ticareti yapýlan, 
Osmanlý döneminde de 

önemini koruyan Safranbolu 
ilçesinde yetiþtirilen bitkinin 
her yýl aðustos ayýnda ekimine 
baþlanýyor. Bitki, ekim-kasým 
aylarýnda mor renkli ve hoþ koku-

lu çiçekler açarak 
15-30 santimetre 

uzunluðuna ulaþýyor. 
Aðýrlýðýnýn 100 bin katý 

kadar sývýyý sarýya boyay-
abilen, 80 bin çiçekten sadece 

yarým kilogram üretilebilen 
safran, ilçede 20 çiftçi tarafýndan 
35 dekar alanda üretiliyor.

Kilosu 30 bin TL’yi bulan safran 
soðanlarýnýn ekim programý 
Yazýköy’de üreticisi olan Recep 
Kartal’ýn bahçesinde gerçekleþtiril-
di. Safran soðanýnýn ekiminin 

ardýndan konuþan Karabük Valisi 
Fuat Gürel, bu sene 30 dekarlýk 
alanda dikim yapacaklarýný 
belirterek, “Bundan 20 kilogram 
civarýnda bir safran elde etmeyi 
planlýyoruz. Önümüzdeki süreçte 
safran ekimini, hasadýný ve bun-
dan sonraki süreçteki korunmasý 
ile ilgili tedbirleri alacaðýz. Bere-
ketli bir yýl olmasýný diliyorum” 
dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel,  ekilen 
safranlarýn ekim-kasým aylarýnda 
toplanacaðýný söyledi.

İstiklal Yolu  Milli Parklar Müdürlüğü 
Kastamonu’da kurulsun

Kastamonu TUREB Turizm Endüstrisi Birliði 
Derneði, Sivil Toplum Kuruluþu üyeleri ile bir basýn 

toplantýsý düzenleyen KATÝD Ýl Temsilcisi Cem 
Dilimel, Ýstiklal Yolu  Milli Parklar Müdürlüðü’nün 

Kastamonu il sýnýrlarýnda kurulmasýný istedi.

Taşköprü’de  Kültür ve Sarımsak Festivali 
 Kastamonu’da Uluslararasý Taþköprü Kültür ve Sarýmsak Festivali’nin 33’üncüsü düzenlendi.

Safranbolu’da safran 
soğanları toprağa dikildi

UNESCO Dünya Mirasý Listesi’ndeki tarihi evleri-
yle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesine adýný 
veren, boya, kozmetik, ilaç ve gýda gibi birçok 
alanda kullanýldýðý için “mucize bitki” olarak 
adlandýrýlan safranýn tohumlarý toprakla buluþtu.

Karabük’te  ‘Bisiklet Festivali’ 
Karabük Bisiklet Derneði tarafýndan düzenlenen ve ilki gerçekleþtiren 

“Bisiklet Festivali” Safranbolu Tarihi Çarþý etabýyla baþladý.

Hadrianaupolis’te 
2. yüzyıla ait mezar bulundu 

Ortaya çýkarýlan mozaikler dolayýsýyla “Karadeniz’in Zeugmasý” olarak ad-
landýrýlan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleþim yeri 

olarak kullanýldýðý tahmin edilen Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis 
Antik Kenti’nde yapýlan kazý çalýþmalarý sýrasýnda 2. yüzyýla ait mezar bulundu.

Karabük Üniver-
sitesi (KBÜ) 
Arkeoloji Bölümü 

Dr. Öðr. Üyesi Ersin 
Çelikbaþ önderliðinde 
30 kiþilik öðrenci grubu 
tarafýndan yapýlan kazý 
çalýþmalarýnda bulunan 
kaya mezarý içinde antik 
döneme ait para, kemik 
toka ve bir unguen-
tarium (gözyaþý þiþesi) 
çýkarýldý.  Çelikbaþ, 
Hadrianaupolis’te bilim-
sel kazýlarýn 2003’te 
baþladýðýný dile getirerek, 
“Bu süreçte eserlerden 
en önemlisini bu yýl 
ortaya çýkardýk. Bir 
mezarýn içinden Roma 
sikkelerinin ortaya çýk-
masý, Hadrianaupolis’in 
önemli bir Roma kenti 
olduðunu net bir þekilde 
bize sunmuþ oldu. Bu 
bölge tarihi karanlýk olan 
yerlerinin aydýnlatýlmasý 
açýsýndan çok önemli.” 
ifadelerini kullandý.



14 GÜMÜŞHANE - BOLU

Yaklaþýk 6 bin sarý yayla çiçeði süsleme-
li gelinlik giyen mankenin at üstünde 
570 yýllýk Taþköprü’den geçerek 

geldiði yayladaki defile ilgi gördü.

Gümüþhane Valiliði ve Projehane Kültür, 
Sanat, Turizm ve Tanýtma Derneði tarafýn-
dan Taþköprü Yaylasý’nda ‘Tarih ve Doða 
Konuþuyor’ temalý yöresel kýyafet ve gelinlik 
defilesi düzenlendi. Defileye Gümüþhane 
Vali Yardýmcýsý Ali Arýkan, Kültür ve Turizm 
Müdürü Hüseyin Ateþ, Projehane Kültür, 
Sanat, Turizm ve Tanýtma Derneði Baþkaný 
Ayþegül Öznur Parlak, Baþkan Yardýmcýsý 
Mustafa Akgül ile yayla sakinleri katýldý.

Gümüþhane’nin Kelkit ilçesine baðlý Sadak 
köyü sýnýrlarýnda bulunan ve Roma’nýn 15. 
Lejyonunun yaklaþýk 600 yýl hüküm sürdüðü 

alanda 2017 yýlýnda baþlatýlan çalýþmalarýn ardýndan 
geçtiðimiz yýl Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn desteði-
yle kamulaþtýrma ve kazý evinin yapýlmasýnýn ardýn-
dan baþlayan çalýþmalarda ilk kazmanýn vurulduðu 
noktada yüzeyden 50 santimetre aþaðýda Roma ve 
Bizans dönemine ait duvarlara rastlanmýþtý.
Anadolu’da bilinen 4 lejyon kalesinden üçünün baraj 

sularý ve kent yerleþkeleri altýnda kaldýðýný, yalnýzca 
Satala Antik Kentinde yer alan 15. Apollinaris le-
jyonunun ayakta kalabildiðini kaydeden kazý baþkaný 
Doç.Dr. Þahin Yýldýrým, bunun dünyada baþka bir 
örneðinin olmadýðýný söyledi.
Satala’nýn arkeoloji dünyasý için çok önemli bir yer 
olduðunu dile getiren Yýldýrým, 2018 yýlýnda baþlayan 
çalýþmalara Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn verdiði izin 
ve Gümüþhane Valiliðinin Ýl Özel Ýdaresi aracýlýðýyla 
saðladýðý ödenekle devam ettiklerini kaydetti.

Torul ilçesine baðlý Zigana köyündeki Ziga-
na Doða Okulunun bahçesinde düzenlenen 
etkinlikte yöresel kýyafetler sergilendi ve 

bölgede yetiþen yiyecekler satýþa sunuldu. CHP 
Ýstanbul Milletvekili Turan Aydoðan, þenlikte 
yaptýðý konuþmada, Zigana coðrafyasýnýn binbir 
güzelliði bünyesinde barýndýrdýðýný söyledi. 

Torul Belediye Baþkaný Evren Özdemir de zengin 
kültürel mirasa sahip coðrafyada, unutulmaya 
yüz tutmuþ geleneklerin yaþatýlmaya çalýþýldýðýný 
söyledi. Özdemir,  “Belediye olarak bu manevi 
deðerlere, kültüre ve diðer zenginliklere sahip 
çýkmak adýna çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. 
Bu çalýþmalarý gerçekleþtiren oluþumlara ayný 
kararlýlýkta destek olacaðýmýzý buradan ifade 
etmek istiyorum.” þeklinde konuþtu.

CHP Ýstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek’in de 
yer aldýðý etkinlikte katýlýmcýlara, bölgede “lames” 
adýyla bilinen gözleme ile ayran ikram edildi.

Ýzmir’in turistik Çeþme ilçesindeki Alaçatý’yý 
örnek alan köy sakinleri, aralarýnda para topladýk-
tan sonra ev, sokak, kaldýrým, çeþme ve yapýlarý 

mavi ile beyaza boyamaya baþladý.
Gümüþhane’de damlataþý þekilleri, sarkýtlar, dikitler, 
maðara çiçekleri ve traverten basamaklarý ile ‘doða 
harikasý’ olarak nitelendirilen Karaca Maðarasýnýn 
da yer aldýðý, merkeze baðlý Ýkisu köyünün nüfusu 
azaldý. Ýkisu’da yaþayanlar, zaman içinde kentlere göç 
etti. Köyün yaklaþýk 15 hanesinin sahipleri, Ýkisu’yu 
güzelleþtirmeye karar verip, iþe koyuldu. Ýzmir’in 
turistik Çeþme ilçesindeki Alaçatý’yý örnek alan 
köylüler, aralarýnda para toplayarak, tüm ev, sokak, 
kaldýrým, çeþme ve yapýlarý boyamaya baþladý. Genci 
yaþlýsý, kadýný erkeði herkes, köyün güzelleþtirilmesi 
için yapýlan çalýþmalara katýldý. Mavi ve beyaz tonlarý 
aðýrlýklý kullanan köylüler, harabe evlere de tadilat 
yaparak, köyün kýsa sürede çehresini deðiþtirdi.

GÜMÜŞHANE’DE 
YAYLADA DEFiLE

GÜMÜÞHANE’de 

deniz seviyesinden 

1550 metre yük-

seklikteki Taþköprü 

Yaylasý’nda ‘Tarih ve 

Doða Konuþuyor’ 

temalý yöresel kýyafet 

ve gelinlik defilesi 

düzenlendi.

Karadeniz’deki Alaçatı
GÜMÜÞHANE’de, göç nedeniyle nüfusu azalan merkeze baðlý 

Ýkisu’da yaþayanlar, köylerini çekim merkezi yapmaya karar verdi.

Dünyanın kalbi 
Karadeniz’de atıyor! 

Roma Ýmparatorluðu’nun doðu sýnýrýnda günümüze kadar 
ulaþabilmiþ dünyadaki tek lejyon kalesi olan Satala Antik Kentin-

de geçtiðimiz yýl baþlayan arkeolojik kazýlar devam ediyor.

Gümüşhane’de “11. Lames Şenliği” 
Gümüþhane’nin Torul Ýlçesi’nde  “11’inci Lames Þenliði” düzenlendi.

Akçakoca Turizm Platformu kuruldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý 
Alpaslan, Düzce temaslarý çerçevesinde 
AK Parti Düzce Milletvekili Ayþe Keþir 

öncülüðünde, Düzce Valisi Zülkif Daðlý, 
Düzce Belediye Baþkaný Faruk Özlü ile 
Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Ticaret Odasý, 
STK’lar ve ilgili oda temsilcilerinin katýlýmýyla 
kurulan platformun açýlýþ programýna katýldý.

Sel felaketinin ardýndan kýsa bir süre 
denize girmenin yasaklandýðý Akça-
koca’da turizmin tekrar canlanmasý 
için “Hayde Akçakoca’ya” sloganýyla 
Akçakoca Turizm Platformu kuruldu.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda temizlik

Kent merkezine yaklaþýk 13 
kilometre uzaklýkta bulunan, 
her yýl 10 binlerce tatilciyi 

aðýrlayan, yerli ve yabancý tatilcilerin 
gözde mekaný olan, tatilciler tarafýndan 
tabiatýn kalbi olarak bilinen Gölcük 
Tabiat Parký içerisinde bulunan gölün 
büyük bir kýsmý yosunlar nedeniyle 
görülemiyor.

 Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan 
Bolu Belediye Baþkanlýðý Sözcüsü Rasim 
Özdemir, tabiat parkýndaki gölde isti-
lacý bir tür olan su civanperçemi bitkisi-
nin görüldüðünü, bu türün ekosistemin 
bir parçasý olduðunu, Bolu Doða Koru-
ma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ile 
bu türün istilasýný önlemek amacýyla 
her yýl rehabilite çalýþmasý yapýldýðýný 
belirtti. Özdemir, gölde yapýlacak olan 
çalýþma ile doðaya herhangi bir zararýn 
verilmeyeceðini kaydetti.

Doðal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parký içerisinde bu-
lunan gölün yüzeyinin büyük bir kýsmý yosunlarla kaplandý.



Rize’nin Pazar ilçesine baðlý Yeþilköy’de, 
Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðý’nca 766 hek-
tarlýk alanda projelendirilen ve temeli 3 Ni-

san 2017’de Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan 
tarafýndan atýlan Rize- Artvin Havalimaný için 266 
hektarlýk alanda 88,5 milyon ton taþ kullanýlacak. 

150 kamyonla gece gündüz malzeme taþýnan alan-
da, deniz dolgusuna devam ediliyor.

Günlük 120 bin tona yakýn dolgunun yapýldýðý ha-
valimaný inþaatýnda, pist dolgu iþlemi sürdürülüyor. 
Kamyonlarla doldurulan taþlar, açýkta 28 metre 
derinlikte denize boþaltýlýyor. Mendireðin iç alaný 
yaklaþýk 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 mi-
lyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapýlacak. 
Yüzde 40’ý tamamlanan projede; tarama ve dolgu 
imalatý süren pist, apron ve taksi yolu sahalarýn-
da 2020 yýlýnýn Mart ayýnda temel, alt temel ve 
kaplama imalatlarýna baþlanmasý planlanýyor. Yýlda 
3 milyon yolcu tarafýndan kullanýlmasý beklenen 
Rize-Artvin Havalimaný’nýn altyapý çalýþmalarý, 1 
milyar 78 milyon liraya mal olacak.

Orman ve Su Ýþleri 
Bakanlýðý Doða Koruma 
ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüðünce Artvin’deki Hatila 

Vadisi Milli Parký’nda yaptýrýlan 
Türkiye’nin en yüksek cam 
seyir terasý, her gecen yýl ziyaretçi 
sayýsýný arttýrýyor. 2016 yýlýnýn 

Ekim ayýnda hizmete giren ve il 
merkezine yaklaþýk 12 kilome-
tre uzaktaki Sýkýldým Kayasý 
mevkiinde 490 metre rakýmda, 
Hatila Deresi’nden ise 220 metre 
yükseklikte sarp kayalara monte 
edilen seyir terasý, yerli ve yabancý 
turistlerin ilgi odaðý olmaya 
baþladý.

Kaya birleþim noktasýndan 15 me-
trelik mesafeye uzanan cam seyir 
terasý, 7 metre uzunlukta ve 7,5 
metre geniþliðe sahip. Yaklaþýk 
50 metrekare geniþliðinde cam 
alana sahip seyir terasý, havalarýn 
ýsýnmasýyla birlikte yeni turizm 
sezonunda da ziyaretçilerinin 
akýnýna uðruyor.
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Kuru Vakum Makinesi

15 m geniş kullanım yarıçapı 
ve tek elle açılıp kapanabilen 
toz haznesi sayesinde günlük 
temizlikte zamandan kazanın!

Atatürk üniversitesi Coðrafya Bölümü Öðre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal Sevindi, kuþ 
ve kelebek türleriyle ilgili yaptýðý araþtýrmada, 
210 kelebek çeþidinin 
de Artvin’de yaþadýðýný 
söyledi.

 Atatürk üniversitesi 
Coðrafya Bölümü Öðretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal 
Sevindi, “Artvin, 210’a yakýn tür 
ile kelebek çeþitliliði açýsýndan Tür-
kiye’nin en zengin illerinden biridir. 
1998’de yayýmlanan Avrupa Kelebekleri 
Kýrmýzý Kitabý’na göre Avrupa’da nesli ciddi olarak 
tükenme tehlikesi altýnda olan en az bir düzine türün 
Artvin’de yaþýyor olmasý, Artvin’i kelebek faunasý 
açýsýndan daha da önemli hale getirmektedir. Ayrýca, 

ülkemizde birkaç tür kelebeðin sadece Artvin 
ilinde bulunduðu gözlenmiþ. 

Bununla birlikte, kelebek 
yoðunluðu özellikle Kaçkar 

Daðlarý’nýn güney eteklerinde-
ki açýk çayýrlarda, Barhal 

Çayý boyunca, Çoruh Nehri’nin 
Yusufeli-Kýlýçkaya arasýnda kalan 
bölümünde en yüksek düzeyine ulaþýr.  

Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’nýn 
yaygýn türlerinden Yalancý Virgül (Nymph-

alis vaualbum) son yüzyýl içinde Türkiye’de 
yalnýzca Artvin ilinde Meydancýk yakýnlarýnda 

görülmüþtür. 1999 yýlýnda ise Gürcistan Yalancý 
Cadýsý (Psuedochazara gruensis) adlý türün Türki-
ye’deki ilk kaydý Kaçkar Daðlarý eteklerinde Yaylalar 
Köyü’nde 2400 metrede gerçekleþtirilmiþtir.  “dedi.

Artvin’deki cam seyir 
terasına yoğun ilgi

Artvin’deki doða harikasý Hatila Vadisi Milli Parkýnda bulunan Cam 
Seyir Terasý, Aðustos ayý itibariyle 15 bin kiþi tarafýndan ziyaret edildi.

ARTVÝN’DE 210 KELEBEK ÇEÞÝDÝ YAÞIYOR
Türkiye, Tek Baþýna Kýtadaki Kelebek Varlýðýnýn Yüzde 79’unu Barýndýrýyor.

Türkiye boğa güreşleri şampiyonası 
Kafkasör yaylasında tamamlandı
Artvin’in Kafkasör Yaylasý’nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen 56 
boðanýn mücadele ettiði 3’nci Türkiye Boða Güreþi Þampiyonasý’nda, Muðla’dan 
güreþlere katýlan Ayberk Arýcý’ya ait, ‘Kýrýcý’ isimli boða Türkiye Þampiyonu oldu. 

Artvin’in Kafkasör Yaylasý’nda 200 
yýldýr yaþatýlan boða güreþleri 
geleneði 3 yýldýr Türkiye Boða 

Güreþleri Þampiyonasý’na dönüþtürüldü. 
Artvin Boðacýlar Spor Kulübü tarafýndan 
düzenlenen güreþlere Artvin, Rize, Muð-
la, Aydýn, Erzurum, Antalya, Ýstanbul, 
Bursa illerinden getirilen 700 ile 950 
kilogram aðýrlýðýndaki 56 þampiyon 
boðanýn katýldý. 1200 rakýmlý Kafkasör 
Yaylasý ev sahipliði yaptýðý güreþler 11 
kategoride gerçekleþti. 

Kafkasör Boða Güreþi Türkiye Þampiy-
onasý’nda Muðla ve Aydýn’dan getirilen, 
‘Yýldýrým’, ‘Demir Yankow’, ‘Jetfadýl’, 
‘Yeryaran’, ‘Paþa’ isimli boðalar katego-
rilerinde güreþti. 6 boðada mücadeleyi 
kaybederken ‘Ertuðrul’ ve ‘Kýrcý’ isimli 
boða kategorisinde birincilik elde etti.

Rize-Artvin Havalimanı’nın 
yüzde 40’ı tamamlandı




