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İdlib’de düzenlenen 
hain saldırıda 

şehit olan 
Mehmetçiklerimize 
Allahtan Rahmet, 
Türk Halkına ve 

Yakınlarına Başsağlığı 
Diliyoruz

KATİD
KARADENİZTURİZM 

BÜLTENİ

Başımız Sağolsun, 
Acımız Büyük

Samsun’da 
1 Milyon Kitap 
Kampanyası

Samsun Valiliği İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 

uygulanan ‘Samsun Okuma 
Vakti’ Projesinin 3. Yılında 

Samsun Valiliği 1 Milyon Kitap 
Kampanyası başlattı.4’te

DÜNYA TRABZON’DA KOŞTU

Trabzon Büyükşe-
hir Belediyesi 
tarafından Tra-
bzon’un düşman 
işgalinden kurtu-
luşunun 102’nci 
yıl dönümü etkin-
likleri kapsamında 
düzenlenen 40. 
Uluslararası Trab-
zon Yarı Maratonu 
koşuldu. 7’de

YASON’UN ÇEHRESİ 
DEĞİŞİYOR
Ordu’nun Perşembe 
ilçesinde bulunan ve 
birinci derece arke-
olojik, ikinci derece 
doğal sit alanı 
olan Yason Burnu, 
Büyükşehir Beledi-
yesinin dokunuşları 
ile önemli bir çekim 
merkezi konumuna 
gelecek.8’de

Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kutlama komitesi ha-
zırlık toplantısı Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi.10’da

Amasya 12 Haziran’da Kültür 
Sanat Festivali’ne Hazırlanıyor

İstanbul’un 
Beykoz 

ilçesinde 
Rize’nin 
turizmini 

değerlendirmek 
adına çalıştay 
düzenlendi. 

9’da

İstanbul’da ‘Rize 
Turizmi’ Çalıştayı

Tokat’ta 1. Gastronomi 
Festivali Düzenlenecek

Vali Dr. Ozan 
Balcı, Türkiye’nin 
en görkemli ve 

en güzel Gastro-
nomi Festivali’nin 
Eylül ayı başında 

Tokat’ta düzenlen-
mesinin hedefledi-
ğini söyledi. 12’de

2019 Aralık 
ayında 23 
yeni otel 
projesine 1 
milyar 205 
milyon 639 
bin 123 TL tu-
tarında teşvik 
verildi. 3’te

Karadeniz Bölgesi’nde 5 otele 
272 Milyon TL Teşvik!..

Gümüşhaneli, Trabzonlu ve 
Samsunlu dağcılardan kar yürüyüşü
Trabzon Tenis Dağcılık Kayak 
İhtisas Kulübü (TEDAK), 
Gümüşhane Dağcılık ve 
Doğa Sporları Kulübü 
(GÜDAK) ve Pekün Dağcılık 
Kulübü (PEDAK) sporcuları 3. 
Geleneksel Pekün Kış Spor-
ları Şenliği kapsamında kar 
yürüyüşü gerçekleştirdi. 14’te

“Çorum Kalesi’ni Türkiye tanıyacak”
Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcı-
sı Ahmet Misbah 

Demircan Ço-
rum’da turizm 

projelerini yerin-
de inceledi. 9’da

Artvin’de Turizm  
Toplantısı

Artvin Valisi Yılmaz 
Doruk’un başkanlığında 
bir otelin toplantı salo-

nunda Batum ve Artvin’de 
turizm alanında faaliyet 
gösteren turizm temsilcil-
erinin katılımıyla “İki Ülke 
Tek Turist” sloganıyla to-

plantı gerçekleştirildi. 15’te

Sinop’u 2020’de 6 Kruvaziyer 
Gemisi Ziyaret Edecek

Sinop İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Hikmet Tosun, 2020 
yılında 6 kruvaziyer gemisi-
nin Sinop Limanı’nı ziyaret 
edeceğini söyledi. 10’da

Turizm Ajansı Yeni Ofisinde 
İlk Toplantısını Yaptı
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Yeni 
Ofisinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Er-
soy’un Başkanlığında İlk Toplantısını Yaptı. 3’te

Bakan Ersoy’dan Karadeniz Turizm Bülteni’ne Övgü

Göksu Travertenleri Önemli 
Turizm Destinasyonu Olacak

Sayın Valimiz Harun Sarıfakıoğulları 20 Şubat 
Perşembe günü  Giresun İli, Dereli İlçesi, Pı-
narlar Köyü’nde bulunan Göksu Travertenleri 
Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. 11’de



Palandöken,  “2008 yılında 
sağlık için gelen turistlerin 
sayısı 74 bin iken 10 yıl 

sonra bu sayı 10 katına çıktı. 
Geçtiğimiz yıl ise 1 milyon 
civarında olan sağlık için gelen 
turist sayında 2 milyon hedefine 
ulaşmamamız için bir engel yok. 
Ayrıca tedavi amaçlı gelen turist, 
normal turistin 3 katı para 
harcıyor. Dolayısıyla ülkemize 
ve ekonomimize sağlayacağı 
katkıyı yabana atmamalıyız. 
Saç ekimi, termal tedaviler, 
estetik operasyonlar, fizik tedavi 
uygulamaları gibi birçok konuda 
dünyada en çok tercih edilen ilk 
10 ülkeden biriyiz. Bu sıralama-
mızı ilk 3’te yer alacak şekilde 
hedef koyarak değiştirmeliyiz” 
dedi.

-“SAĞLIK TURİZMİNDE 
HEDEFLERE ULAŞMAK 
REKLAMDAN GEÇİYOR”
Sağlık turizminde belirlenen hedeflere 
ulaşmak hatta bu hedeflerin de üzerine 
çıkmanın reklam ve tanıtımdan geçtiğini 
belirterek dizi film senaristlerinin dikka-
tini çeken Palandöken, “Tedavi yalnızca 
hastanelerde medikal olarak değil, sıcak 
sularımızla, doğal güzelliklerimizle, fizik 
tedavi uygulamalarımızla da gerçekleşiy-
or. Bunlarla ilgili son dönemde televi-
zyonlarda yayınlanan sağlıkla ilgili dizi 
film içerikleri bu yönleriyle de zengin-

leştirilirse kendi vatandaşımız da yabancı 
turistler de görmedikleri yerleri görecek, 
ziyaret edecek ya da yeni yöntemleri 
keşfederek ülkemizde tedavi 
olacaktır. Sağlık turizminde 
belirlenen hedeflere ulaş-
mak, hatta bu hedeflerin de 
üzerine çıkmak, bilinirliğin 
artması için, reklam ve 
tanıtımlar bu noktada çok 
önemli” şeklinde belirtti.

Dizilerimizde sağlık 
turizmine de yer verilme-
sinin önemini vurgulayan 

Palandöken şöyle devam 
etti: “Son dönemlerde tele-
vizyonlarda sık sık hastane, 
doktor konsepti çevresinde 
geçen dizi yapımlarımız 
arttı. Yurtdışında da 
yurtiçinde de izlenme oranı 
oldukça yüksek olan bu 
dizilerimizin içeriği, ülke-
mizin yararına da hizmet 
edecek şekilde kurgulan-
malı. Burada senaristler-
imize oldukça büyük görev 
düşüyor. Bacasız sanay-
imiz turizmde, özellikle 
de sağlık turizminde olan 
başarımızı bu diziler ile 
harmanlamalıyız. Medi-
kal, termal ve ileri yaş/
engelli turizmini kapsayan 
sağlık turizminde ülkem-
izin her geçen gün artan 

başarısını, dizi ve filmlerle bilinilirliği 
ile cazibesini artırmalıyız.” 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığının sınır 
istatistiklerine göre 

yılın ilk ayında Türkiye’yi 
1 milyon 787 bin 435 
yabancı ziyaret etti. Bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yabancı ziyaretçi 
sayısında yüzde 16,11 
artış yaşanırken, tüm 
zamanların en yüksek 
ocak ayı ziyaretçi sayısına 
ulaşılmış oldu.

Türkiye’ye en çok ziya-
retçi gönderen ülkeler 
sıralamasında ise, bir 
önceki yıla göre yüzde 
21,22 artış ve 162 bin 199 ziyaretçi 
ile Bulgaristan ilk sırada yer aldı. 
Sıralamada yüzde 18,06 artış ve 132 
bin 674 ziyaretçi Gürcistan ikinci, 

yüzde 42,40 artış ve 130 bin 608 
ziyaretçi ile de Rusya Federasyonu 
üçüncü oldu.
Ocak ayında yakaladığı büyük oransal 

artışla dikkatleri çeken 
Rusya Federasyonu’nu 
Almanya ve İran izledi.
Türkiye’ye Ocak ayında 
gelen toplam yabancı ziya-
retçi sayısının 15 bin 315’i 
günübirlikçi olurken, bu 
rakamın toplam içerisin-
deki payı ise yüzde 0,86 
oldu. 

Yabancı ziyaretçilerin en 
çok giriş yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı olduğu 
iller sıralamasında ise 1 
milyon 17 bin 34 ziyaret-
çiyle İstanbul birinci, 222 
bin 494 ziyaretçiyle Edirne 

ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya 
üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin 
dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de 
Ankara beşinci sırada yer aldı.
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Turizm Bülteni
Karadeniz YAYIN KURULU

Murat TOKTAŞ 
Ali ŞAHİN 

Mustafa YILMAZ 
Savaş TÜRKAY 

Ramazan AYDOĞAN 
Aslı POYRAZ 
Erdinç SEZER 

Orhan KADIOĞLU 
Özcan İLARSLAN 
Osman Nuri ŞEN

Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Türkiye’nin zengin 
kültür mirasına sahip çık-
mak için ortaya koyduğu 
çalışmalara bir yenisini 
daha ekledi. 15 Şubat 
tarihinde İngiltere’den 
Türkiye’ye getirilen 
Isparta kökenli Sidamara 
tipi lahit ile M.Ö. 2000-
3000’e tarihlendirilen 
kağnı heykeli, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy tarafından Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi’nde tanıtıldı. 1980’li 
yıllarda Isparta’nın Göksöğüt Belediyesi 
tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak 
tespit edilen ve belediyeye taşınan Sida-
mara tipi lahit, Isparta Müzesi Müdür-
lüğüne taşındığında üç ana parça ve ufak 
birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
sergilenen eserleri tanıtan Kültür ve 

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “ 
Kültür varlıklarımızın korunması için 
azami hassasiyet gösteriyoruz. Sadece 
2019 yılında 106, 2004-2020 yılları 
arasında 4 bin 439 adet kültür varlığının 
ülkemize iadesini sağladık. Kaçakçılık 
Dairesi oluşturulup, üzerine daha hızlı 
gidilme kararı alındıktan sonra 5 bine 
yakın tarihi eser tespit edilerek ülkemize 
kazandırıldı.” diye konuştu.

TURİZMDE 2020 
REKORLA BAŞLADI
Turizmde 2019’u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve 

tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

Turizmcilerden 
konaklama vergisi atağı!
Yoğun tartışmaların ardından yasalaşan ve 1 Nisan 2020’de yürürlü-
ğe girecek konaklama vergisiyle ilgili turizmcilerin girişimleri sürüyor.

Turizmciler geçtiğimiz hafta 
Ankara’ya çıkarma yaptı. TÜR-
SAB, TTYD, TÜROFED ve 

TÜROB temsilcileri konaklama vergi-
siyle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
yetkilileriyle bir dizi toplantı gerçekleş-
tirdi. Toplantıda TÜROFED’i Başkan 
Sururi Çorabatır ve Genel Koordinatör 
Necip Boz, TTYD’yi Başkan Oya 
Narin ve Genel Sekreter Fatih Tokatlı, 
TÜROB’u Başkan Müberra Eresin 
ve Genel Sekreter İsmail Taşdemir, 
TÜRSAB’ı ise Yönetim Kurulu üyeleri 

Hamit Kuk, 
Diyaeddin 
Şahin ve Na-
lan Yeşilyurt 
temsil etti. 
Toplantıda 
konaklama 
vergisiyle 
ilgili talepler 
dile getirildi. 
Turizmciler 
konaklama 
vergisinin 

1 Nisan’da yürürlüğe girmesiyle 
yaşanacak sıkıntıları anlattı. Önümüz-
deki kış dönemi fiyatlarıyla beraber 
“İsteyen acentaların” vergiyi konakla-
ma fiyatının içine dahil edebileceği dile 
getirildi. Turizmciler, GİB yetkililerin-
den konaklama vergisi uygulamasının 
başlangıç tarihinin 1 Nisan’dan 1 
Kasım 2020’e ertelenmesini istedi. Er-
teleme talebini not alan GİB yetkilileri 
konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’a ileteceklerini söyledi.

2019 yılında Türkiye’ye geri dönen 
eserlerin sayısı 106’ya ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucu İngiltere’den Türkiye’ye 
getirilen Sidamara tipi lahit ile M.Ö. 2000-3000’e tarihlendirilen kağnı 
heykeli, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.

TÜRSAB, müze biletlerine yapılan  
zammı mahkemeye taşıyor

Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB), müze giriş 
ücretleri ve kart fiyatlarının 

artışına ilişkin T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmesi 
Merkez Müdürlüğü 
(DÖSİMM) tara-
fından uygulanan 
kararların neti-
cesinde gelinen 
süreci mahkeme-
ye taşımaya karar 
verdi.

TÜRSAB tarafından 
yapılan hukuki talepte; 
T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı müze ve ören 
yerlerinde uygulanacak ücret tari-
felerinin yetkisiz ve hukuka aykırı 

bir şekilde artırılmış ve değiştirilmiş 
olması ve bu fiyat artışının ihale 
idari şartnamesine açıkça aykırılık 

içermesi sebeplerine dikkat 
çekildi.

Bu bağlamda; T.C. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmesi 
Merkez Müdürlü-
ğü’nün (DÖ-
SİMM) 14.2.2020 

tarih ve 147227 
sayılı yazısında 

belirtilmiş olan 47 
sayılı Yönetim Kurulu 

kararının iptali ve yürüt-
menin durdurulması, 27.2.2020 

tarihinde TÜRSAB tarafından açılan 
dava ile talep edildi.

Belediye belgeli oteller Bakanlık denetimine girecek!
Belediye belgeli otel ve pansiyonları Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimine 
sokacak olan yasal düzenleme hazırlanan torba yasa ile Meclis’e sunulacak.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, belediyeler ile il özel 
idarelerinin verdiği ruhsatlara 

tabi olarak faaliyet göstere turizm işlet-
melerinin denetimi ve ruhsat işlemleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığına geçecek.

Yeni yasayla birlikte pansiyonlar dâhil, 
tüm turizm işletmelerinin izin ve ruh-
sat işlemleri bakanlığa geçmiş olacak.

Söz konusu yasal düzenlemeyi, daha 
önce Türkiye’nin 2023 Turizm Strate-
jisi sunumunda dile getiren Bakan Er-
soy, 10 odanın üzerindeki tüm otelleri 
ve 5 odanın üzerindeki tüm pansiyon-
ların Turizm İşletme Belgesi almasını 

zorunlu hale getirecek-
lerini açıklamıştı.

Turizmle ilgili diğer 
maddeler
Torba yasada sektörü 
ilgilendiren iki madde 
daha var. Turizm ama-
cıyla yapılan tesislerin 
turizm faaliyeti dışında 
kullanımı yasakla-
nacak. Ayrıca askerî 
alanlar ve turizm için 
ayrılmış alanlarda 
yapılacak maden 
aramaları için de ilgili bakanlıkların 
görüşü alınacak. Turizm yatırım tah-

sisleri konusunda yerine getirilmeyen 
yükümlülükler için ortaya çıkan dava 
süreçleri kısaltılacak.

“SAĞLIK İÇİN GELEN TURİST 
3 KAT FAZLA PARA HARCIYOR”
Her geçen yıl sağlık için gelen turistlerin sayısının arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlık için gelen turistlerin normal turistlerin 3 katı fazla harcama yaptığını söyledi.
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Türkiye’nin 
Yurt İçinde ve 
Yurt Dışında 

Tanıtımını yapmak 
macıyla kurulan Tür-
kiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı,  
geçtiğimiz aylarda 
bölgelerden seçilen 
yönetim kurulu üye-
lerinin de katılımıyla 
.......... bulunan  yeni 
ofisinde ilk toplantısı-
nı yaptı.

Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy’un başkanlı-
ğında gerçekleşen 
toplantıda, bugüne 
kadar yapılan çalış-
malar değerlendirildi. 
Ajans, personel alımı 
ve yapılanma ile ilgili 
çalışmalarını sürdürürken, tanıtım 
faaliyetlerine de başladı. Tam olarak 
2020 yılının sonunda yoğun çalışma 
temposu içine girmeyi planlayan Ajans, 
şimdilerde Korona Virüsü ve Bölgemiz-

de  devam eden karışıklığın turizmi 
olumsuz etkilememesi için de faaliyet-

lerini sürdürüyor.

BAKAN ERSOY’DAN 
KARADENİZ TURİZM 
BÜLTENİ’NE ÖVGÜ
Ajansın toplantısına Ka-
radeniz Bölge temsilcisi 
olarak katılan Yönetim 
kurulu Üyesi Murat 
Toktaş Bakan Mehmet 
Nuri Ersoy’dan gaze-
temizle ilgili görüş ve 
değerlendirmelerini aldı. 
Bakan Ersoy, Karadeniz 
Turizm Bülteni’ni takip 
ettiğini, sektörel yayın-
ların Anadolu’da hayata 
geçirilmesi ve sürdü-
rülmesinin çok önemli 
olduğunu söyledi. Bakan 
Ersoy, Murat Toktaş’a 
Karadeniz Turizm 
Bülteni’nin tarafsız ve 
doğru haberler içeren 

yayınlar yaptığı için teşekkür etti.
Bakan Ersoy, “ Gazetenizde her ilden 
turizm haberlerine yer veriliyor. . Bu, 
bölge turizmi için ortak hareket edilme-
sine destek olur.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
300’den fazla müze ve ören 
yerine 1 yıl boyunca sınırsız giriş 
hakkı sağlayan MüzeKart’ın satış 
ücretininin, 1 Mart itibarıyla 60 
TL olacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mü-
zekart’ın satış ücretinde indirime 
gitti. Bakanlıktan yapılan açık-
lamaya göre, Müzekart’ın 70 TL 
olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi 
itibarıyla 60 TL’ye düşürülecek.

Turizm Ajansı Yeni Ofisinde 
İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Yeni Ofisinde Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Başkanlığında İlk Toplantısını Yaptı. 

Bakan Ersoy’dan 
Karadeniz Turizm 
Bülteni’ne Övgü

OKA Genel Sekreteri Mevlüt 
Özen Emekliye Ayrıldı

Kurulduğu gün-
den bu güne 
kadar OKA’nın 
(Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı)  
Genel Sekreterlik 
görevini yürüten  
Mevlut Özen, 
emekliye ayrıldı.

23 Temmuz 2009 tarihinden beri 
sürdürdüğü Orta Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı (OKA) Genel Sekreter-
liği boyunca ulusal ve uluslararası 
platformlarda OKA’yı temsil eden 
Mevlut Özen, bölgesel kalkınma 
alanında birçok çalışmayı yürüterek 
başarılı işlere imza attı.  

Sayın Özen, 16 Ocak 2020 tarihin-
de katıldığı son Yönetim Kurulu 
Toplantısında Yönetim Kurulu 
Üyelerine veda etti. Yönetim Kurulu 
üyeleri başta olmak üzere, mesai ark-
adaşlarına, bölgedeki tüm paydaşlara 
ve basın mensuplarına görev süresi 
boyunca gösterdikleri işbirliği ve 
destek için şükranlarını iletti.

Toplantıda 2019 Yılı OKA Yönetim 
Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. 
Osman Varol,  Mevlüt Özen’e teşek-
kür plaketi takdim etti. 

Emekliye ayrılan Mevlut Özen’in 
yerine OKA Genel Sekreterliği göre-
vine vekâleten Planlama, Programla-
ma ve Koordinasyon Birim Başkanı İ. 
Ethem Şahin atandı.

Turizm İstişare Kurulu’ndan 
İdlib Saldırısına Kınama
İdlib’de yaşanan saldırıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınlayan Turizm İstişare Kurulu (TİK), “Sektö-
rümüzün tüm bileşenleri ile tek vücut olarak Devletimizin ve Kahraman Askerlerimizin yanındayız” dedi.

Komisyondan 
geçti, 
muhalefet 

tepkili: 
Turizmcilerin 
aleyhine olacak!
Turizm 
sektörünün önde 
gelen STK’ları 
yayınladıkları 
ortak bildiri ile 
İdlib saldırısını 
kınayıp, Türk ordusuna desteklerini 
açıkladı. Turizm İstişare Kurulu (TİK), 
imzasıyla yapılan yazılı açıklamanın 
tam metni şöyle:

27 Şubat 2020 tarihinde, ülkemizin 
güvenliği için görev yapmakta 
oldukları Suriye’nin İdlib bölgesinde 
gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit 
olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 

Kahraman Mehmetçiklerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar, Aziz Milletimize sabırlar 
diliyoruz.

Turizm sektöründe en önemli unsur 
olan ülke güvenliğinin sağlanması 
için gece gündüz canla başla mücadele 
eden tüm emniyet güçlerimize 
ve askerlerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Turizm İstişare Kurulu olarak; 
ülkemizin ve milletimizin, güçlü 
ve haklı duruşu ile bu zor günlerin 
üstesinden geleceğine olan inancımız 
tamdır. Her daim, sektörümüzün 
tüm bileşenleri ile tek vücut 
olarak Devletimizin ve Kahraman 
Askerlerimizin yanında olduğumuzu 
değerli kamuoyumuzun bilgisine 
sunarız.

TURİZM İSTİŞARE KURULU
TÜRSAB Başkanı - Firuz B. 
BAĞLIKAYA
TÜROFED Başkanı - Sururi 
ÇORABATIR
TTYD Başkanı - Oya NARİN
TÜROB Başkanı - Müberra ERESİN
TUREB Başkanı - Suat TURAL
TURYİD Başkanı - Kaya DEMİRER
DTB Başkanı - Erkan ÖZATA
TÖSHİD Başkanı - Mehmet T. NANE

Müzekart ücreti indirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 300’den fazla müze 
ve ören yerine 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı 

sağlayan MüzeKart’ın satış ücretinde indirime gitti.

2019 Aralık ayında 23 yeni otel projesine 1 milyar 205 milyon 639 bin 123 TL tutarında teşvik verildi. 

2019 Aralık ayında 23 yeni otel projesi 
teşvike bağlandı.  Karadeniz Bölgesi’nde de 
5 otel için 272 milyon 115 bin lira teşvik 
verilirken, bu otellerde toplam 408 kişi 
istihdam edilecek. Toplam 1 milyar 205 
milyon 639 bin 123 TL tutarında teşvik 
verilen otellerin listesi şöyle:

Trabzon - Armada Ticaret Merkezi - 4 
ve 5 yıldızlı otel - 210.030.000 TL  - 300 
İstihdam

Gümüşhane -Veysel Şeker Ticaret  - 3 yıldız 
- 68 yatak -11.063.400 TL - 3 İstihdam

Artvin - Bilbilan Turizm  - 47.500.000 TL 
- 75 İstihdam

Samsun -   Erdoğan Sinecek  -  3 yıldızlı otel 
- 30 yatak -  2.505.484 TL -15 İstihdam

Tokat  -   Özkan Gündüzlü Özel 
Konaklama Tesisi - 60 yatak -1.017.753 TL   
-15 İstihdam

Karadeniz Bölgesi’nde 5 otele 272 Milyon TL Teşvik!..

Virüs Türkiye’de turizmi etkiler mi?
Türkiye’de şuana kadar virüsün görülmemesinin büyük 
bir avantaj olduğunu dile getiren Çorabatı, “Atılacak 
adımlar ve alınacak önlemler oldukça önemli. Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Ersoy ikisi de sektörün içinden gelen ve alına-
cak tedbirler konusunda tecrübeli bakanlar. Bu noktada 
Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden daha hızlı bir 
şekilde tedbir alması da bunun bir göstergesi. Önümüz-
deki dönemde durum normale döner” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın turizme iliş-
kin 2020 hedefinin 58 milyon turist, 41 milyar dolar 
turizm geliri olduğunu hatırlatan Çorabatır, “Bu seneki 
hedeflerimiz doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile yakın temas halinde çalışıyoruz” dedi.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır’dan 
Korona Virüsü Açıklaması:
Korona virüsünün turizme olan etkisini değerlendiren TÜROFED Başkanı Sururi 
Çorabatır, “Seyahat endüstrisindeki yavaşlamadan etkileneceğiz ama Türkiye 
bu işi en hızlı şekilde yoluna koyacak bir ülke. Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgü-

tü’nden daha hızlı bir şekilde tedbir alması da bunun bir göstergesi” dedi.
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‘Samsun Okuma Vakti’ Projesinin 3. Yılı 
nedeniyle düzenlenen törende konuşan 
SamsunValisi Osman Kaymak,”Samsun 
Okuma Vakti projemize yeni bir boyut 
kazandırıyoruz. Artık ‘Her Yere Kitap, 
Her Yerde Kitap’ diyerek okunmuş ki-
tapları başkaları tarafından okunmasını 
sağlamak üzere bugünden itibaren kitap 
bağışlama kampanyasını başlatıyoruz. 

Bu toplanan kitaplarla ilimizde 1 gezici 
kütüphane, 1 merkez kütüphane, 100 
mobil kütüphane, 1.000 mini kütüphane 
kuracağız. Bundan da çok umutluyuz. 

Samsun bir ilkadım kenti, ilklerin şehri, 
önder ve rehber kenttir. Biz projeyi baş-
lattıktan sonra diğer illerde de başlatıldı. 
Bilgisayar, televizyon ve cep telefonun 

başından kalkmayan çocuklarımız var. 
Çocuklarımıza kitap okumayı küçük 
yaşlarda vermemiz gerekiyor.  1 milyon 
hedef koyulan kitabı inşallah aşacağız. 
‘Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap’ proje-
sinin ülkemize, Samsunumuza ve çocuk-
larımıza başarı ve güzellikler getirmesini 
diliyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle 
selamlıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Samsun Okuma 
Vakti’ projesinin üçüncü yılına özel 
hazırlanan pasta Valimiz Sayın Osman 
Kaymak ve protokol üyeleri tarafından 
kesildi.

Tanıtım törenine ayrıca, Samsun Barosu 
Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Vali Yar-
dımcıları Hasan Balcı ve Mehmet Aktaş, 
İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü 
Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı 
J. Alb. İbrahim Güven, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, Atakum Belediye Başka-
nı Cemil Deveci, şube müdürleri, okul 
müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkez-
inde başlayan ve İlkadımlı kadınların büyük ilgi 
gösterdiği Aşçılık kursları, köklü ve büyük bir 
yelpazeye sahip Türk mutfağının en güzel örnekler-

ini yeniden ilgi odağı yapıyor. Kursta eğitim 
gören kadın kursiyerler Türk mutfağına özgü 
pilavlar, makarnalar, hamur işleri ve ana ye-
mekleri geleneksel tariflerine uygun bir şekilde 
uygulamalı olarak öğreniyor. 

MESLEKLERİNDE BAŞARILI 
KADINLAR YETİŞİYOR
İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde 
gerçekleşen kursta 25 kadın eğitim alırken 
Türk mutfağının yanı sıra aşçı yardımcılığı, 
pastacı yardımcılığı, pasta yapımı ve sunumu 
ile meslek etiğinin öğretildiği aşçılık kursu 
sabah ve öğleden sonra olarak tüm gün 
devam ediyor. Derslerde yemek ve pastalar  
geleneksel tarifler üzerinden öğretilirken bir 

yandan da kursa katılan kadınların kurs sonun-
da meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için 
teorik eğitimler veriliyor.

Samsun’da 1 Milyon 
Kitap Kampanyası

Samsun Valiliği İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 

uygulanan ‘Samsun Okuma 
Vakti’ Projesinin 3. Yılında 
Samsun Valiliği 1 Milyon 

Kitap Kampanyası başlattı.

Tasavvuf musikisinin ruhlara şifa 
en eşsiz eserlerinin icra edildiği, 
Kutlu Emirli’ nin yönetiminde 

gerçekleşen konserde koro ve solo 
olarak tasavvuf musikisinden örnekler 
sunuldu. 
Çarşamba Belediye başkanı Halit Doğan 
“Spordan sanata, kültürden edebiyata 
birçok etkinlik yapıyoruz. Belediyemizin 
kültür sanat kurslarına her yaş 
grubundan katılan hemşerilerimiz var. 
Onları da sahnelerde görmek, sevdikleri 
alanda kendilerini yetiştirmelerini 

sağlamak bizleri de mutlu ediyor. 
Hocalarımız ve Çarşamba Belediyesi 
Tasavvuf Müziği Topluluğu bizlere 
manevi duyguların yüksek olduğu bir 
gece yaşattı. Rabbim dualarımızı kabul 
etsin. Sayın Hocalarımıza ve Çarşamba 
Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğuna 
bizlere bu güzel geceyi yaşattıkları için 
teşekkür ederim. İnşallah ramazan 
ayında da bu akşamki gibi güzel bir 
programlar yapacağız.” dedi.
Program sonunda Çarşamba Belediyesi 
tarafından aşure ikram edildi.

Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi Türkiye’nin En İddialı 

Müzelerinden Biri Olacak
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,  bir 
dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a geldi.

Samsun Valisi Osman Kaymak  
Kültür ve Turizm Bakan Yardım-
cısı  Ahmet Misbah Demircan 

ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, İlkadım ilçesinde 22 
bin metrekarelik alana inşa edilen 
Yeni Samsun Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi inşaatında, Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü tarafından restorasyonu 
tamamlanan Taşhan ve Süleyman 
Paşa Camii-Medresesi’nde ve yapımı 
son aşamaya gelen ve 4 bin 577 
metrekare bina alanına sahip 4 katlı 

Gazi İl Halk Kütüpha-
nesinde incelemelerde 
bulundu.

İncelemelerin ardından  
Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı  Ah-
met Misbah Demircan 
yaptığı konuşmasında 
“ Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın Sam-
sun’da yaptığı işleri 
görmek ve özellikle de 
Vakıflar Genel Müdür-
lüğünün yaptığı işleri 

yerinde incelemek üzere Samsun’a 
geldim. Özellikle incelediğimiz müze 
çok etkileyici ve bütün Karadeniz’in 
ilgisini çekecek. Ülkemizde en iddialı 
müzelerden birine sahip olacak.” 
dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı  
Ahmet Misbah Demircan, Samsun 
Valisi Osman Kaymak’a, yarım kalan 
müze inşaatı ve diğer eksiklikler ko-
nusunda takipçi olacağını söyledi.

ÇARŞAMBA’DA TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ 
Çarşamba Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu Tasavvuf Müziği Konseri Düzenledi

İLKADIMLI KADINLAR GELENEKSEL TÜRK 
MUTFAĞINA YENİDEN HAYAT VERİYOR

İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi Aşıklık Kursu öğren-
cileri geleneksel Türk mutfağı lezzetlerini yeniden canlandırıyor.
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Özellikle kırsalda yaşayan kadınların 
üretime dahil edilerek yaşam standartla-
rını yükseltecek proje ile ilgili sözleşme 

imzalandı.  Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, “Yöresel gıda ile el sanatları 
ürünleri markalaştırılarak satış ve pazarlanmaları 
sağlanacak. Üretim Atölyeleri kurulacak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa De-
mir’in  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na(O-
KA) başvurusunu yaptığı Samsun Yöresel 
Ürünleri Markalaşıyor Projesi’nin mali açıdan 
üst düzey resmi makamlarca desteklenmesi-

ne karar verildi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve OKA’nın 
koordine ettiği 2019 Yılı Cazibe Merkez-
lerini Destekleme Programı (CMDP) ile 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamında değerlen-
dirilen proje, hibe desteği 
almaya hak kazandı. Pro-
jenin en yakın zaman-
da hayata geçirilmesi 
bekleniyor. 

Türkiye Yayıncılar 
Birliği öncülüğün-
de hayata geçirilen 

ve ülkemizde okuma 
kültürüne yönelik bugüne 
kadar yapılan en kapsam-
lı projelerden biri olan 
OKUYAY Platformu’nun 
(Okuma Kültürünü 
Yaygınlaştırma Platfor-
mu), tanıtım ve basın 
toplantısı, 17 Aralık Salı 
günü Yapı Kredi Kültür 
Sanat Loca’da gerçekleşti. 
Toplantıda, KONDA 
Araştırma ve Danış-
manlık tarafından proje 
kapsamında yürütülen 
Türkiye Okuma Kültürü 
Araştırması 2019’nun 
raporu ve OKUYAY Platformu’nun 
pilot projelerini yürüteceği 4 bölge ilk 
kez kamuoyuyla paylaşıldı. OKUYAY 
Platformu’nun yaptırdığı Türkiye STK 
Haritalaması Araştırması doğrultusun-

da belirlenen bölgeler İstanbul, Ankara, 
Adana ve Samsun oldu.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 
kapsamında hibe almaya hak kazanan 

Türkiye Yayıncılar 
Birliği’nin OKUYAY 
Platformu, okuma 
kültürünü destekle-
meye çalışan STK’lere, 
aktivistlere ve gönül-
lülere destek vererek 
Türkiye ve Avrupa’da-
ki iyi örnekleri Türkiye 
geneline yaymayı 
hedefliyor.
Türkiye STK Harita-
laması Araştırması 
hakkında yapılan bil-
gilendirmeyle devam 
eden toplantıda, bu 
araştırma doğrultusun-
da belirlenen ve OKU-
YAY Platformu’nun 
pilot projelerini 

yürüteceği 4 bölge de ilk kez açıklandı. 
İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun’da 
yapılacak pilot projelerle ilgili bilgile-
rin de aktarıldığı ilk oturum, kapanış 
konuşmasıyla sona erdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. 
tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği 
işbirliği, Samsun Valiliği, Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, 
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Samsun Üniversitesi ve Samsun İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile 
düzenlenen Karadeniz 6. Kitap Fuarı - 
Samsun, 23 Şubat 2020 Pazar akşamı 
saat 19.00’da 207.441 kitapseverin 
ziyaretiyle sona erdi. 

Ziyaretçilerin 62.470’i fuarı okullarıyla 
birlikte ziyaret eden öğrenciler oldu. 

Bu yıl 250 yayınevi ve sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen 
Karadeniz Kitap Fuarı, panel, söyleşi 
ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 
kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. 
Dokuz gün boyunca düzenlenen imza 
günleri ve kültür etkinliklerinde yüz-
lerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı 
yakaladı.  
 
TÜYAP Fuar Yetkilileri, “Fuarımı-
za gösterdikleri ilgiden dolayı tüm 
ziyaretçilerimize, katılımcılarımıza ve 
yazarlarımıza teşekkür ediyor, önü-
müzdeki yıl tekrar bir arada olmayı 
diliyoruz.” dedi. 

Acem Tekkesi Kültür ve Soh-
bet evinde düzenlenen “5 Şu-
bat Dünya Ordulular Günü” 
etkinliğine ilgi ve katılım 
yoğun oldu. Katılımcılara yö-
resel yemek kültüründe tatla-
rın ikram edildiği programda 
açılış konuşması yapan 
Ordu Dost Meclisi Başkanı 
Ahmet Bayrak, ” Hemşehri 
gruplarının kuruluş amaçları 
bir araya gelmek, sosyal ve 
kültürel etkinliklerle birlik 
beraberliği sağlamak öz kül-
türlerini yaşadıkları şehirde 
yaşatmaktır.” dedi.

Katılımcıların yöresel kıyafet-
leri ile şiir okuyarak  geceye 
renk kattığı programda, solo 
müziklerle eşlik eden Fikret 
Damar ve ekibi dinleyenle-
rinden alkış aldı. Kuzey Yıl-
dızı dizisini şive koçu olarak 
görev yapa  Ordulu  Nurşen 
Karayanız da kendi yazdığı 
kitabından şiirler okudu.
Program katılımcıların   
İlkadım Belediye  Başkanı 
Necattin Demirtaş’a sekiz 
köşe kasket taktırarak  çeki-
len  ile  hatıra fotoğrafı  ile 
son budu.

SAMSUN’DA YÖRESEL 
ÜRÜNLER MARKALAŞACAK
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ‘Yerel Ürün-
ler Projesi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kabul gördü 
ve ‘Hibe Desteği’ aldı. Başkan Mustafa Demir, “Açacağımız 
Üretim Atölyeleri ile yöresel ürünlerimiz markalaşacak” dedi.

 “Bafra’da Turizm Canlanacak” 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra İlçesi 

Kapıkaya Mahallesi’nde bulunan yamaç paraşütü alanı ile Asar Mahal-
lesi’nde bulunan Kale ve Kaya Mezarları’nda incelemelerde bulundu.

Samsun Büyük-
şehir Beledi-
ye Başkanı 

Mustafa Demir Bafra 
ilçesinde gerçekleş-
tirdiği incelemelerde 
“Kapıkaya ve Asar’da 
tarih ve doğa turiz-
mini canlandıracak 
adımlar atacağız” 
dedi. Başkan Demir, 
bölgede bulunan 
tarihi değerlerin gün 
yüzüne çıkarılması, 
tanıtılarak turizme 
katkı sağlanması adı-
na yapılması gereken 
çalışmaların başlatılacağını duyurdu. 

HEDEFİMİZ KALICI 
ETKİLER BIRAKMAK 
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç 
ve teknik personeller ile istişarelerde 
bulunan Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, “Son yıllarda 
gerçekleştirilen festivallerle yamaç 
paraşütçülerinin ve doğa severlerin 
gözdesi haline gelen Kapıkaya’ya gele-
cek misafirlerin daha rahat ve konforlu 
bir şekilde ziyaretlerini tamamlaması 
için projeler üzerinde çalışıyoruz. Şeh-
rimizde turizmi canlandırmak, bölgeye 
gelecek olan yerli ve yabancı turistle-
rimiz üzerinde kalıcı etkiler bırakmak 
için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. 
Doğa turizmini bölgemizde 12 aya 
yaymak için elimizden gelen gayreti 

göstereceğiz” dedi. 

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK 
Daha sonra Asar Kale ve Kaya Me-
zarları’nda incelemelerde bulunan 
Başkan Demir, “Tarihi Helenistik 
döneme kadar uzanan kale ve mezar-
lıkların bölgenin doğal güzellikleriyle 
birleşmesi bölgeyi cezbedici bir konu-
ma getiriyor.  Doğa turizminin yanın-
da tarihi değerlerimizi de gün yüzüne 
çıkarmak ve adından söz ettirmek 
için çalışmalarımız var. Samsun güzel 
bir şehir. Her anlamda marka haline 
getirmek için ekiplerimiz gece gündüz 
üretmeye ve çalışmaya devam ediyor” 
diye konuştu  Başkan Demir, incele-
melerin ardından Altınkaya Hidroe-
lektrik Santrali’ni ziyaret ederek tesis 
yetkililerinden bilgi aldı.

Samsun Okuma Kültürü Gelişmiş 4 İlden Biri 
OKUYAY Platformu’nun yaptırdığı Türkiye STK Haritalaması Araştırması doğ-

rultusunda belirlenen bölgeler İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun oldu.

TÜYAP Karadeniz 6. Kitap Fuarı’nı 
207 Bin 441 Kişi Ziyaret Etti

15 - 23 Şubat Tarihleri arasında devam edecek olan TÜYAP 
Karadeniz 6. Kitap Fuarı’nı 207 bin  441 kişi ziyaret etti.

Samsun’da Ordulular Günü

Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Cihat Aşkın, Samsun’da müzikseverlerle buluştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Devlet Konservatu-
varının daveti (OMÜ) ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle  
Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 
konser, OMÜ 1923 Bilim-
sel Araştırma Projeleri (BAP) 
kapsamında organize edildi.
“Cihat Aşkın ile Oda Müziği 
Konseri”  dinleyicileri arasında 
OMÜ Devlet Konservatuvarı 
Müdürü Prof. Dr. Ferit Bulut, 
konserin koordinatörleri olan 
Devlet Konservatuvarı akademi-

syenleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Eren Arın ile Dr. Öğr. Üyesi 
Pınar Beşevli Solmaz, akade-
misyenler, öğrenciler ve klasik 
müziğe gönül vermiş Samsunlu-
lar yer aldı.
Türk keman ekolünün uluslar-
arası temsilcisi olarak bilinen ve 
Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney 
Amerika ile Afrika’da konser ve 
resitaller veren keman üstadı Ci-
hat Aşkın, konserinde sanatçılar 
Kenan Tatlıcı, Emin Ersöz Yiğit 
(piyano), Barış Aygün (viyolon-
sel) ile aynı sahneyi paylaştı.

Cihat Aşkın, müzikseverlerle buluştu

Ordu Dost Meclisi Derneği tarafından Samsun Acem Tekke-
si’nde  “5 Şubat Dünya Ordulular Günü” etkinliği düzenlendi.
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Sabah saatlerinde Meydan Par-
kı’ndaki Atatürk anıtına valilik 
ve büyükşehir belediyesi çelenk-

lerinin sunumuyla başlayan etkinlik-

lerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da kurtuluş yıl dönümünü 
dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu ile 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 

Zorluoğlu’na tebrik mesajı gönderdi.

Çelenk sunma törenine, Vali İsmail 
Ustaoğlu’nun yanı sıra, Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan 
Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, 
il protokolü, STK temsilcileri, öğrenciler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merke-
zi’nde devam eden kutlama etkinliklerin-
de ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı-
mızın okunmasının ardından, protokol 
konuşmalarını takiben, Pelitli Ahmet 
Can Bali Anadolu Lisesi öğrencilerince 
sahnelenen program ilgiyle izlendi.

102. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, 
günün anlam ve önemine ilişkin yarış-
malarda dereceye girenlere, Vali İsmail 
Ustaoğlu ve il protokolünce ödüllerinin 
verilmesiyle sona erdi.

TRABZON’da milattan önce 4’üncü 
yüzyılda Roma döneminde Tabakhane ve 
Zağnos vadileri arasındaki yüksek kaya 
kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi ve 
surları günümüzde yapılaşma nedeniyle 
tehdit altında. Çok sayıda yapının yer 
aldığı kale ve surlarda görüntü kirliliği 
oluştu. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma 
Derneği Başkanı Coşkun Erüz, “Tarihi 
surların statik yapısının üzerine konula-
rak baskı yapan betonarme yapılar, çok 
çirkin bir görüntü ortaya koyuyor” dedi.

Trabzon’da milattan önce 4’üncü yüz-
yılda Roma döneminde Tabakhane ve 
Zağnos vadileri arasındaki yüksek kaya 
kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi ve 
surları günümüzde yapılaşmalara teslim 
oldu. Ortahisar Mahallesi’nde Tabakha-
ne ve Zağnos vadileri arasında bulunan 
kale surlarına bitişik yapılar inşa edildi. 
Yapılaşma nedeniyle kale surları tahrip 
oldu, görüntü kirliliği oluştu. Trabzon 
Kalesi ve surlarının restore edilerek 
koruma altına alınması isteniyor. 

102. Kurtuluş Yıl Dönümü 
Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Trabzon’un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı 
(Meydan Parkı) ve Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Sancaktepe’de Renkli 
Hamsi Festivali

Sancaktepe’de bu yıl ilk kez düzenlenen Hamsi 
Festivalinde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. 

Sancaktepe Belediyesi ile Sancak-
tepe Trabzonlular Derneği’nin 
birlikte düzenlediği Sancaktepe 

Hamsi Festivali’nde 5 ton hamsi kısa 
sürede tükendi.

 19 Şubat Pazar günü Samandıra 
Meydanı’nda düzenlenen festiva-
le Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkan Vekili ve CHP 
Trabzon Milletvekili Akif HAMZA-
ÇEBİ, Ak Parti İstanbul Millet Vekili 
Ekrem ERDEM, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Osman BOYRAZ, 
Sancaktepe Kaymakamımız Adnan 
ÇAKIROĞLU, Sancaktepe Belediye 
Başkanı İsmail ERDEM, siyasi parti 
temsilcileri, Sancaktepe Trabzonlu-
lar Derneği yöneticileri ile binlerce 
vatandaş katıldı.

 Belediye Başkanı İsmail ERDEM, 
Festivalde yaptığı konuşmasında, bin-
lerce Karadenizli vatandaşı hamsi ile 
buluşturduklarını ifade ederek, “5 ton 
hamsi komşularımıza afiyet ve şifa 
olsun. Hamsi Karadeniz insanının 
güzel bir damak tadı. Her mevsim, 
her öğünde yemek arzusu içerisinde-

ler. Hamsinin tadı farklı. Tatlısından 
pilavına, çorbasından tavasına kadar 
hamsi Karadenizlilerin vazgeçilmezi-
dir.” dedi.

 Festivaldeki konuşmasına etkinliği 
düzenleyenlere teşekkür ederek baş-
layan Sancaktepe Kaymakamı Adnan 
ÇAKIROĞLU ise, ‘’ İlçemiz ülkemi-
zin farklı yörelerinden gelen binlerce 
vatandaşımızı ve beraberinde birçok 
kültürü de bünyesinde barındırmak-
tadır. Vatandaşlarımızın ve Kültürle-
rimizin kaynaşması açısından bu tür 
etkinlikleri çok değerli buluyorum.” 
diye konuştu.

Festival için alana sahne ve 
büyük kazanlar ile balık ızgaraları 
kuruldu. Pişen balıklar ekmek 
arası yapılarak vatandaşlara ikram 
edildi. Ekmek arası hamsi için 
sıraya giren vatandaşlar uzun 
kuyruklar oluşturdu. Etkinlik 
için hazırlanan 5 ton hamsi kısa 
sürede tükendi.

Festivale katılan vatandaşlar, hamsi 
ikramının ardından Karadeniz yöresi-
ne has müzik eşliğinde horon oynadı.

Trabzon Kalesi ve surları tehdit altında
TRABZON’da milattan önce 4’üncü yüzyılda Roma döneminde Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki 

yüksek kaya kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi ve surları günümüzde yapılaşma nedeniyle tehdit altında.

Boztepe Mahallesi’nde kente hakim 
noktada yer alan ve iki teras üzerine 
inşa edilen manastır kompleksi, yüksek 
koruma duvarıyla çevrili bulunuyor. 3. 
Alexios döneminde kurulduğu tahmin 
edilen manastırın, birkaç kez onarılarak, 
son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliy-
or. Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati 
çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde 
“kutsal su” bulunan kaya kilisesi ve 
onun girişinde şapel ve birkaç hücreden 
oluşuyor. Kaya kilisesinde kitabeler, 
3. Alexios’un eşi Theodora ve annesi 
Eirene’nin portreleri yer alıyor.  Tarihi 
dokusuyla bugün de yerli ve yabancı 
turistlerden ilgi gören manastırın, 
turizmde daha da ön plana çıkarılması 
amacıyla Büyükşehir Belediyesince proje 
hazırlanarak, çeşitli çalışmalar yapıldı. 
Konumu, şehir ve deniz manzarasıyla 
öne çıkan manastırın, yaşayan müze, 
performans etkinlikleri ve sanat galer-
ileriyle kentin kültür ve sanat hayatına 
canlılık katması hedefleniyor.

TRABZON’UN ÖNEMLİ TURİZM 
DESTİNASYONU
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mu-
rat Zorluoğlu, yaptığı 
açıklamada, Kızlar 
Manastırı’nın kentin 
önemli bir turizm desti-
nasyonu olduğunu söyledi. 
Zorluoğlu, manastırı yeni 
turizm sezonunda hizmete 
sunmayı planladıklarını 
bildirdi.Zorluoğlu, şöyle 
devam etti: “Büyükşehir 
Belediyemizce manastırda 
misafirhane olarak kul-
lanılan 4 katlı yerleşkenin 
3 ve 4. katını sanatçıların 

ve sanatseverlerin hizmetine sunmak 
için bir galeri ve sanat merkezi çalışması 
planlıyoruz. Bu kapsamda da yapım 
çalışmalarına başladık. Ziyaretçilerim-

izin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için 
de manastırda modern bir kafeterya 
yapmayı planlıyoruz. Gece ışıklandırması 
da tamamlanan manastırın, otopark 

sorununun çözümü için il-
gili daire başkanlıklarımız 
çalışma yapıyor.”
Kızlar Manastırı’nın tur-
izmde her yönüyle ön pla-
na çıkacağını vurgulayan 
Zorluoğlu, “Şehrimizin 
güzide mekanlarından 
Kızlar Manastırı’mız, 
yeni yüzüyle müzikten 
tiyatroya, resimden edebi-
yata, sanatın her alanında, 
kültür sanat merkezi 
olarak turizme katkı 
sağlayacak. Bu kapsam-
da yeni turizm sezonu 
öncesi çalışmalarımızı 
hızlandırdık.” dedi.

KIZLAR MANASTIRI TURİZM 
SEZONUNDA HİZMETE GİRECEK
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde restorasyon ve rölöve çalışmaları tamam-
lanan Kızlar Manastırı’nın, yaşayan müze, performans etkinlikleri ve sanat 
galerileriyle kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katması hedefleniyor.

Trabzon’da tarihi çeşme 
yerinden sökülerek çalındı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 150 yıllık tarihi çeşme, 
kimliği belirlenemeyen kişilerce yerinden sökülerek çalındı.

Vakfıkebir-Tonya yolu 
üzerindeki tarihi çeşmenin 
yerinde olmadığını fark 
eden Güneyköy Mahallesi 
Muhtarı Süvari Şeref, du-
rumu jandarmaya bildirdi. 
Trabzon Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünce tescil 
edilen çeşmenin çalın-
masıyla ilgili soruşturma 
başlatıldı. Çevredeki KGYS 
ve güvenlik kameraları-
nın kayıtlarını inceleyen 
ekipler, şüpheli araç ve 
kişilerin yakalanması için 
çalışmalarını sürdürüyor.
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Belediye binası önünde başlayan ve 8 
ayrı ülkeden 534 atletin katılımı ile 
gerçekleştirilen maratona vatandaş-

lar da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonluların 
da yoğun ilgi gösterdiği halk koşusu ve 
yarı maratonun ardından Başkan Zorlu-
oğlu vatandaşlarla birlikte horon oynadı. 
Başkan Zorluoğlu’na Atletizm Federas-
yon Başkanı Fatih Çintımar da eşlik etti.

YARI MARATONDA 
DERECEYE GİRENLER
Yarı maratonun erkekler kategorisinde 1 
saat 3 dakika 3 saniyelik derecesiyle Ken-
yalı Edwin Mokua ilk sırayı alırken, 1.03.41’lik 
zamanıyla Kenyalı Sang Cheruiyot ikinci, 
1.03.43’lük derecesiyle de Etiyopyalı Petene 
Regesa üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise 
Etiyopyalı Anea Weldetsadm 1.11.00’lık derece-
siyle yarışı ilk sırada tamamladı. Weldetsadm’ın 
ardından 1.12.37’lik zamanıyla Kenyalı Daisy 
Kimeli ikinciliği, 1.13.00’lık zamanıyla Sevilay 
Eytemiş üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon kapsamında, 25’incisi yapı-
lan halk koşusu ile 5. kez düzenlenen 11,5 
kilometre yarışı da gerçekleştirildi. Etkinliğin 
11,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde, 
40.22’lik zamanıyla Semih Bahar, kadınlar 
kategorisinde ise 45.35’lik derecesiyle Remziye 
Erman birinci sırayı aldı.
Halk koşusunda erkeklerde Orhan Öztürk birin-
ciliği, Muzaffer Altındaş ikinciliği, Sefa Şentürk 

üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde 
Şeyma Birinci birinci, Aleyna Kurt ikinci ve 
Kader Sağlam üçüncü oldu.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye 
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar 
ve bazı kurum amirleri de halk koşusuna katıldı. 
Vali Ustaoğlu, yarışmada dereceye giren sporcu-
ları tebrik etti.

15 Temmuz Şehitleri ve Hür-
riyet Parkı’nda gerçekleştirilen 
horon gösterisini, Trabzonlu 
vatandaşlar ilgiyle izledi. Halk 
oyunları ekibinin ardından va-
tandaşlar da kendini eğlenceye 
kaptırarak dakikalarca horon 
oynadı. Ünlü sunucu Vahe 
Kılıçarslan da Trabzon’un düş-
man işgalinden kurtuluşunun 
102. yıl dönümü etkinliklerini 
yakından takip etti. Sunucu Kı-
lıçarslan, gösterilerin ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu ile Trabzon’un 
kurtuluş coşkusu hakkında 
röportaj yaptı. Başkan Zorluoğ-
lu ve Vahe Kılıçarslan etkinliğin 
sonunda vatandaşlarla bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE’nin önemli tarihi ve turistik mekanların-
dan Sümela Manastırı’nda süren restorasyon ve inşa 
edilmesi planlanan teleferik projesinde sona gelin-

di. Manastırın restorasyonun tamamlanması ve teleferik 
projesinin hayata geçirilmesi ile tarihi mekana yıldı 1 milyon 
ziyaretçi hedefleniyor. Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve 
inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin 
ziyaret ettiği Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ etekle-
rindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, 2015 yılında başlatılan 
restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya 
ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için 
endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen ‘yamaç 
ıslah çalışması’ tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen 
çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği 
gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği 
yapıldı. Manastırın 25 Mayıs’ta ziyarete açılması planlanıyor.
Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği 
manastırda, teleferik projesi için de proje hazırlandı. Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ola-

cak teleferik hattı yap, işlet, devret modeli ile hayata geçirecek. 
Projede 40 kişilik vagonların olacağı teleferik hattı kurulacak.

DÜNYA TRABZON’DA KOŞTU
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon’un düşman iş-
galinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon-İran arasındaki 
turizm işbirliği geliştirilecek
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zor-
luoğlu, İranlı seyahat acentesi sahiplerini ağırladı.

Turizm İşletmecileri ve Seyahat 
Acenteleri Derneği Başkanı 
Murat Çavga’nın organizasyo-

nunda bir araya gelen Başkan Zorlu-
oğlu ve İranlı turizmciler, Trabzon-İ-
ran arasındaki turizmin geliştirilmesi 
ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İLİŞKİLERİMİZİ ARTIRMALIYIZ
“İranlı kardeşlerimizi şehrimizde 
ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” 
diyen Başkan Zorluoğlu, “Van’da 
valilik yaptığım dönemden İranlı 
turistlerin kalitesini biliyorum. Bizim 
yaşam biçimimize çok yakınlar. Çok 
sakin, beyefendi, kibar, hakika-
ten çok kıymetli insanlar. İran’a 
gittiğimde bir yabancı ülkeye gitmiş 
gibi hissetmedim hiç. Bizler din 
kardeşiyiz. Gerek İran’dan Trabzon’a, 
gerek Trabzon’dan Tebriz’e ve diğer 
şehirlere gidilmesi için iş birliğini ve 
ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.

Turizmin gelişmesine büyük önem 
verdiğini de vurgulayan Başkan Zor-
luoğlu “Sadece Körfez ülkelerinden 
değil İran ve Avrupa’dan da şehri-
mize turist gelmesini amaçlıyoruz.  
Trabzon’da 15 sene önce 2 bin yatak 
varken, şimdi 40 bin yatak var. İranlı 
turistlerin ne arzu ettikleri de bizler 
için önem taşıyor. Trabzon’u daha 
cazip hale getirmek için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Daha fazla İranlı 
kardeşimizi ağırlamak istiyoruz” diye 
konuştu.

TRABZON’U ÇOK SEVDİK
İranlı acente sahipleri adına konuşan 
Ahmedi Gıhassem ise gördükleri il-
giden memnuniyet duyduklarını dile 
getirerek “Trabzon’u çok sevdik. Biz 
de acente sahipleri olarak aramızdaki 
ilişkilerin gelişmesini gönülden arzu 
ediyoruz. Yapacağımız ortak çalışma-
larla Trabzon’a daha fazla turist getir-
mek isteriz” şeklinde konuştu.

Trabzon sümela manastırı’na 
teleferik projesinde sona gelindi
TÜRKİYE’nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı’nda sü-
ren restorasyon ve inşa edilmesi planlanan teleferik projesinde sona gelindi.

TRABZON’DA THM VE TSM KONSERLERİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği  ve Maçkalılar Kültür 

Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Türk Halk Müziği Koroları Trabzon’un 
düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü nedeniyle  konser verdi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirilen konserde, Büyükşehir 
Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 

tarafından sanat müziğinin en güzel eserleri ses-
lendirildi. Şef Taşkın Özer yönetiminde koro ve 
solistler tarafından en sevilen şarkıların söylendiği 
konser, izleyenleri adeta büyüledi. Yaklaşık iki 
saat süren konsere zaman zaman izleyenler de 
eşlik etti. 
Maçkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından 
halk müziğinin en özel eserlerinin seslendirildi-
ği konser, büyük beğeni kazandı. Koronun yanı 
sıra solistler de seslendirdikleri birbirinden güzel 
türkülerle sanatseverleri farklı diyarlara götürdü.  
Konseri izlemeye gelenler Trabzon’da bu tür et-
kinliklerin gün geçtikçe artış göstermesinden mut-
luluk duyduklarını belirterek Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür ettiler.

TRABZONLULAR HORONLA COŞTU
Trabzon’un kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi halk oyun-
ları ekibi tarafından folklor gösterisi düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı 

Murat Zorluoğlu’nun da katıldığı organizasyona, Trabzonlular büyük ilgi gösterdi.
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Proje çalışmaları nedeniyle 11 Şubat 
tarihi itibariyle ziyarete kapatılacak 
olan Yason Burnu, 26 Mayıs 2020 

tarihi itibariyle halkın ihtiyaçlarına cevap 
veren modern çehresiyle ziyaretçilerini 
ağırlamaya devam edecek.
Yason Burnu için hazırlanan çevre 
düzenleme projesinde alanın arkeolojik 
ve doğal yapısı gözetilerek tasarlanan 
yürüyüş yolları, otopark, WC, büfe ve 
güvenlik/bilgilendirme binası yer alıyor.

Yason Burnu’nun ziyaretçi potansiyeli 
açısından son derece önemli olduğuna 
dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi 
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Tayfun 

Özdemir, “Sadece Ordu’muzun değil, 
Türkiye’nin de göz bebeği olan Yason 
Burnu’nda ciddi bir çalışma başlattık. 
Çok ciddi turist akını olan bölgede 
birtakım eksikler söz konusuydu. Birçok 
sorunu engellemek adına önce projemizi 
hazırladık, sonra ihalemizi yaptık. 27 

Ocak’ta da ilgili firmaya yer teslimini 
yaptık.  100-120 gün içerisinde Yason 
Burnu’nu yeniden halkımızın gözüne ve 
gönlüne açacağız. Bu zaman içerisinde 
alanın bir kısmı ziyarete kapalı olacak. 
Bu süre içerisinde halkımızdan biraz 
sabır rica ediyoruz” dedi.

Şehrin güzelliklerinin yayılması 
noktasında fotoğraf sanatçıla-
rını elçi olarak kabul ettiğini 

ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Gü-
ler, “Ordu’muz çok güzel bir şehir. 
Şehrimizin güzelliklerini bir fotoğraf 
karesine sığdırmak çok zor. Bu şehrin 
güzelliklerini koruyacağız. Çambaşı’n-
dan Yason’a, Keyfalan’dan Ericek’e ka-
dar bu güzellikleri herkese tanıtacağız. 
Sanatçı kardeşlerimiz de Ordu’nun 4 
mevsimini tanıtmak için yarıştılar. 
Bu fotoğrafları seçmekte biz oldukça 
zorlandık. Hepsi birbirinden değerli 
ve güzeldi. Böyle değerli fotoğrafları 
bizlerle buluşturan sanatçılarımızı 
kutluyorum. Ordu’nun güzelliklerinin 

yayılmasında fotoğraf 
sanatçılarımızı birer elçi 
olarak kabul ediyorum. 
Ordu marka bir şehir 
olurken, sanatçılarımız 
da parmakla gösterilen 
sanatkârlar listesine 
katılacak” dedi.

SERGİ 13 MART’A 
KADAR  ZİYARETE 
AÇIK OLACAK
Açılış konuşmasının 
ardından yarışmada 

dereceye girenlere ödülleri takdim 
edilirken, sergide yer alan fotoğraflar 
gezildi.Ödül alan ve sergilenmeye 
layık görülen toplam 173 fotoğraf, 14 
Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arasında 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat 
Galerisi’nde sergilenecek.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında 
organize edilen sergiye, Fatsa 
Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi 

Özbay, Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Sanat Turizm ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı Zabit Yön ve çok sayıda 
sanatsever katıldı.
Sergi Küratörü Orhan Zafer “Ordu’nun 
Renkleri Resim Sergisi”nin açılışında 

yaptığı konuşmada, “Kuruluşu çok eski 
tarihlere dayanan, üzerinde hayat bulan 
pek çok medeniyetten izler taşıyan; 
tarihi ve kültürel değerleri, doğal ve 
ekonomik yapısı, öncü kişilikleri ve 
sanatkârlarıyla değerine değer katan 
şehrimiz Ordu, bizler için büyük bir 
onur kaynağıdır. Sanatsal anlamda 
önemli bir tarihe sahip olan şehrimiz, 

yetiştirdiği ressamlarla da adından söz 
ettirmiştir. Ordu’muz kültür ve sanatın 
her alanında sahip olduğu yetkinliği 
resim alanında da göstermiştir. Asırlar-
dır taşıdığımız bu sanat anlayışımızla 
şehrimizin nadide güzelliklerini tuvale 
aktarmak, gelecek nesillere şehrimizin 
renklerini bırakmak bizim için önem 
arz etmektedir. 22 kıymetli sanatçımı-
zın gözünden şehrimize yeni renkler 
katmak için hazırlamış olduğumuz 
“Ordu’nun Renkleri Resim Sergisi”ni 
siz değerli sanatseverlerin ilgisine sunu-
yoruz” dedi.

14 Şubat tarihinden itibaren Enfor-
matik Cehalet, Hayata Dair, Gençliğe 
Kurulan Pusu, Bir Başarı Hikâyesi, 
Öldüren Sorular söyleşi konuları ile 
Prof. Dr. Nabi Avcı, İclal Aydın, Fuat 
Kozluklu, Fuat Tosyalı ve Müfit Can 
Saçıntı Ordulular ile bir araya geldi.

Taşbaşı Kültür Merkezinde düzenle-
nen programlar kapsamında 14 Şubat 
Cuma günü saat 18.00’da Prof. Dr. 

Nabi Avcı, 15 Şubat Cumartesi saat 
18.00’da İclal Aydın, 22 Şubat Cu-
martesi saat 18.00’da Fuat Kozluklu, 
23 Şubat Pazar saat 18.00’da Fuat 
Tosyalı ve 29 Şubat Cumartesi günü 
saat 18.00’da Müfit Can Saçıntı şubat 
ayı kültür buluşmaları kapsamında 
Ordulularla birlikte oldu.

Büyükşehir Belediyesi her ay düzenli 
hale getireceği programlar ile Ordulu-

ları birbirinden farklı konu ve konuk-
larla buluşturmaya devam edecek.

1964 yılından bu yana perdelerini kapat-
mayan ve 7’den 70’e her kesim tarafın-
dan büyük beğeni ile takip edilen Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyat-
rosu, sahneye koyduğu tiyatro oyunları 
ile ilçelerde sanatseverlerle buluşmaya 
devam ediyor. Sahneye koyduğu her 
oyunu daha fazla sanatsevere ulaştırmak 

için 19 ilçede gösterim yapan OBBKT, 
(Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz 
Tiyatrosu) tarafından 2020 yılında sah-
neye koyulan tüm tiyatro oyunları her 

ay 4 ilçede sanatseverler ile buluşacak. 
İlçelerdeki sanatseverlere de ulaşması 
için yapılan bu çalışma sayesinde tiyatro 
ile tanışmayan ilçe kalmayacak. 

YASON’UN ÇEHRESİ 
DEĞİŞİYOR

26 MAYIS’A 

KADAR 

ZİYARETE 

KAPALI 

OLACAK

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan 
ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece 
doğal sit alanı olan Yason Burnu, Büyük-
şehir Belediyesinin dokunuşları ile önem-
li bir çekim merkezi konumuna gelecek.

HOYNAT ADASI TURİZME 
KAZANDIRILIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tepeli Karabatakların Türki-
ye’de yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat Adası karşı-
sında yürüyüş yolu ve peyzaj düzenleme çalışması yapacak.

Yapılacak çalışmalarla ken-
tin önemli turistik alanları 
arasında yer alan, tarihi 

ve kültürel özelliklerinin yanı 
sıra doğal güzelliğiyle de dikkat 
çeken Hoynat Adası’nın cazibesi 
artacak. Büyükşehir Belediyesi, 
Kuş Cenneti olarak da bilinen 
Hoynat Adası karşısına ziyaret-
çiler için otopark ve seyir noktası 
oluşturmak amacıyla peyzaj pro-
jesi hazırladı. Proje kapsamında, 
atıl durumda olan seyir alanını 
kullanılabilir hale getirmek ama-
cıyla zemini doğal taşla kaplayacak ve 
güvenlik için teras alanının etrafını 
ahşap korkuluk ile çevirecek.

Kuş gözlemi yapılması için teras 
alanına 2 adet seyir dürbünü yerleş-
tirecek olan Büyükşehir Belediyesi, 
kumsal alanının ulaşılabilir olması ve 
kullanımının artırılması adına ahşap 
basamaklarla deniz seviyesine iniş 
sağlayacak. Alanda araç güvenliğini 
oluşturabilmek adına ise binek araçlar 
ve tur otobüsleri için otopark ile adayı 
seyre gelen ziyaretçilerin kullana-

bileceği bir mobil büfe ve piknik 

masaları yerleştirilecek.

Üzerinde küçük surlar ve su ka-
lıntıları bulunan, eski zamanlarda 
gemiciler tarafından depo ve sığınak 
olarak kullanılan ada, günümüzde 
ise Tepeli Karabatak kuşlarının ve 
gümüş renkli martıların yaşam alanı 
olarak biliniyor. Kuş gözlemcileri 
tarafından bu yönüyle ilgi odağı olan, 
doğal yaşamın korunması için giriş 
çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya 
yakın olması sayesinde kumsaldan ve 
yol kenarından izlenebilen ada, yerli 
ve yabancı turistlerin gezi rehberinde 
yer alıyor.

Fatsa’da Resim Sergisi
Ordu Büyükşehir Belediyesi 
ve Fatsa Belediyesi iş birliği-
yle düzenlenen “Ordu’nun 
Renkleri Resim Sergisi” Fat-
sa’da sanatseverlerle buluştu.

4 MEVSİM ORDU 
FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
4 Mevsim Ordu V. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren 
ve sergilenmeye layık görülen birbirinden güzel Ordu fotoğrafları-
nın yer aldığı 4 Mevsim Ordu V. Ulusal Fotoğraf Sergisi Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.Ordu’nun 19 İlçesi’nde Tiyatro Rüzgarı Esti

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Boyacı” isimli tiyatro oyunu 19 ilçede gösterime girdi.

Ordu’da Kültür Buluşmaları
Ordu Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı programlar doğrultusunda “Ordu 

Kültür Buluşmaları” projesi ile önemli isimleri Ordulularla buluşturdu.
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Geçtiğimiz aylarda ilçe-
deki Yazmalı Konağı 
butik otele dönüştüren 

İskilip Belediyesi, ikinci butik 
oteli hizmete açmak için Mu-
taflar mahallesinde bulunan 
Müftüler Konağı’nı kiraladı. 
İskilip Belediye Başkanı Ali 
Sülük, Müftüler Konağı olarak 
bilinen tarihi 3 katlı ahşap bi-
nayı butik otel yapılmak üzere 
belediye tarafından kiralan-
dığını belirterek, “İlçemizde 
konaklama problemini orta-
dan kaldırmak, tarihi İskilip 
evlerinin tanıtımına da katkı 
sağlamak amaçlı yaptığımız 
bu girişimin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” dedi.

Hayranlarının gönlünde taht kurmuş 
birbirinden güzel şarkılarını bu kez 
Çorumlular için seslendiren Yücel Ar-
zen, konser sonrası yaptığı konuşma-
da ,”İnanılmaz coşkulu, seçkin ve çok 
kalabalık bir topluluğun karşısındayız. 
Konserimize gelen siz değerli Çorum-
lulara ve kıymetli belediye başkanımı-
za çok teşekkür ediyorum” dedi.
Çorum’un ve Çorum halkının her 
şeyin en güzeline layık olduğunu 
söyleyen Belediye Başkanı Dr.Halil İb-
rahim Aşgın, Yücel Arzen konserinin 
kendileri için çok özel bir program ol-
duğunu belirtti. Aşgın, Çorum halkına 
doyumsuz bir müzik ziyafeti sunan 
Yücel Arzen ve ekibine teşekkür etti.

Valilik makamında 
gerçekleştiri-
len toplantıya 

Vali Kemal Çeber’ in 
yanı sıra Rize Belediye 
Başkanı Rahmi Metin, 
Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü 
Hüseyin Karaman, 
Rize Belediye Başkan 
Yardımcısı Kemal Genç, 
Ak Parti İl Başkanı İshak 
Alim ile İl Kültür ve 
Turizm Müdürü İsmail 
Hocaoğlu katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı-
sı Ahmet Misbah Demircan, Rize 
Valiliğinde gerçekleştirilen kentin 
kültür ve turizm çalışmalarının ele 
alındığı toplantının ardından basın 
mensuplarına açıklama yaptı. Tür-

kiye’de her yerde bakan yardımcıla-
rının çalışma yürüttüklerini, mem-
leketi Rize’ye kendisinin geldiğini 
ifade eden Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Demircan, “Rize’nin 
kültür, sanat ve turizmine yönelik 
tanıtıcı faaliyetlerini geliştirecek 

çalışma ve programlar 
hakkında görüşmeler 
gerçekleştirdik.  Doğa 
turizmi, kültürel varlık-
larımız, gastronomimiz 
daha yaratıcı yakla-
şımlarla ülkemizdeki 
vatandaşların ilgisine 
sunulmalıdır. Dünyada-
ki turizm potansiyelini 
buraya çekmeye yönelik 
neler yapabiliriz? Bunları 
değerlendiriyoruz.” dedi.

Rize için daha önce 
planlanan bazı hedef-

lerin de olduğuna dikkat çeken 
Demircan, “Hedefimiz belli. Rize’yi 
daha yukarı taşımak ve daha çok 
Türkiye’nin gündemine getirmek. 
Rizelinin refahına katkıda bulun-
mak.” ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Yalı ve Yeni Pazar 
mahalleleri arasında, Aşıklar 
Deresi üzerine 19’uncu yüzyıl-
da inşa edilen, Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünce 
2006 yılında tescil edilerek ko-
ruma altına alınan köprü çöktü.

Rize Müze Müdürlüğü uzman-
ları, 7 metre yüksekliğinde, 15 
metre uzunluğunda ve 2 metre 
genişliğindeki köprünün enka-
zında inceleme yaptıktan sonra, 
hazırladıkları raporu Trabzon 
Koruma Kuruluna gönderdi.

Köprünün, aslına uygun yeni-
den inşa edileceği bildirildi.

Yalı Mahallesi Muhtarı Zelkif 
Uzunoğlu, iki mahalleyi birbiri-
ne bağlayan asırlık kemer köp-
rünün bakımsızlık yüzünden 
yıkıldığını söyledi.

Rize’nin Kültür ve 
Turizmi Değerlendirdi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, temaslarının ardından programı dâhilinde Ri-
ze’nin kültür, sanat ve turizm faaliyetlerini görüşmek üzere kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

“Çorum Kalesi’ni 
Türkiye tanıyacak”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah De-
mircan Çorum’da turizm projelerini yerinde inceledi.

Çorum’a gelen Kültür Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, Çorum Kalesi’nde 
incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 
ve beraberinde protokol üyeleri ile birlikte 
turizme kazandırılacak tarihi Çorum Kalesi’nin 
restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler alan 
Demircan,”Çorum Kalesinin hafızamızdaki 
önemli bir yapı olarak Türkiye’ye tanıtılıyor 
olması çok kıymetli. Belediye Başkanımız bunu 
iyi bir fırsata çevirecektir. Bu anlamda iyi de bir 
enerji var. Çorum’da güzel bir birliktelik var. 
Şehrin diğer bölgelerindeki tarihi yapılarla ilgili 
de incelemelerde bulunacağız.” dedi. Demircan 
Çorum Kalesinin turizme kazandırılması ko-
nusunda Çorum Belediyesine destek verecekle-
rini kaydetti.
Bakan Yardımcısı Demircan, Çorum Kalesi 
ziyaretinin ardından Veli Paşa Hanı’nda ince-

lemelerde bulundu. Tarihi Ayakkabıcılar Aras-
tası’nı da ziyaret eden Demircan, Çorum’un 
turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğu-
nu belirterek, turizm projeleri ile Çorum’un 
turizmde hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Yücel Arzen hayran bıraktı
Devlet Tiyatro Salonundaki konsere yoğun ilgi göste-

ren müzikseverler, salonda yer bulmakta güçlük çekti.

Turistlerin yer bulamadığı 
ilçeye ikinci butik otel!

Çorum İskilip Belediyesi, ilçedeki konaklama sorunu-
na çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul’da ‘Rize Turizmi’ Çalıştayı
İstanbul’un Beykoz ilçesinde Rize’nin turizmini değerlendirmek adına çalıştay düzenlendi.

Rize’nin içinden gelen ve içinden Rize 
gelen, memleket ile gönül bağı olan 
üyelerden oluşan Rize Platformu, Rize İl 
Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt’ün 
öncülüğünde Beykoz Seshane Yaşam 
Merkezi’nde bir araya geldi. AK Parti 
Rize Milletvekili Muhammed Avcı’nın 
yoğun programı nedeni ile katılamadığı 
turizm çalıştayında, genelde Rize, özelde 
İkizdere Tiron, Cimil ve Ovit Vadile-
ri’nin turizmi A’dan, Z’ye ele alınarak 
katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Beykoz Seshane Yaşam Merkezi işletme sahibi 
Özcan Sümer ve Rize Platformu yöneticisi Kenan 
Alan’ın açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay, Rize 
İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt’ün Rize ve 
İkizdere hakkında yapılan ve planlanan turizm yatı-
rımları hakkında katılımcıları bilgilendirmesi ile de-
vam etti. Hemen akabinde İkizdere Belediye Başkanı 
Hakan Karagöz, İkizdere İlçesi ile ilgili çalışmalarını 
ve turizmin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Halil Koyuncu’nun, ‘Sağlık ve termal turiz-
mi, Rize ve İkizdere’ye neler kazandırabilir?’ konulu 
sunumunun ardından katılımcılar İkizdere turizmi 

hakkında görüşlerini dile getirdiler. Çeşitli fikirler ve 
projelerin değerlendirildiği toplantıda, Rize İl Genel 
Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Rize için taşın altına 
elini koyan herkese Rize İl Genel Meclisi olarak 
kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Divan Başkanlığı’nı Prof. Dr. Recep Öztürk, sekre-
teryasını İBB Harita Yüksek Mühendisi Muhammet 
Kasparoğlu’nun yaptığı çalıştay sonucu elde edilen 
bilgilerin raporlanarak Rize İl Genel Meclis Başkanı 
İbrahim Türüt ve Rize Milletvekili Muhammed Av-
cı’ya sunulması ile ‘Turizm Master Planı’ oluşturul-
ması için çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Rize’de tarihi kemer köprü yıkıldı
Rize’nin Çayeli ilçesinde koruma altındaki tarihi Aşıklar 1. Kemer Köprü yıkıldı.
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Amasya Belediye Başkanı Mehmet 
Sarı yaptığı konuşmada,” Bu 
bir başlangıç.  Amasya’nın adı 

kurtuluştan kuruluşa bir şehirdir. Eğer 

Gazi Paşa yıl 1919 Haziran Amasya’ya 
teşfik etmeseydi, o gün de benim, sizin 
dedeleriniz Gazi Paşa’ya Amasya emrin-
de paşam demeselerdi, ne cami cemaati 

olurdu, ne yolda gezen olurdu. Esaret 
altında bir ülke olurduk. Cumhuriyetin 
meşalesi bu şehirde yanmıştır. Ben her 
zaman söylüyorum, Amasyalı olmaktan 
onur duyuyorum. Amasyalı olmaktan 
gurur duyuyorum.” dedi.

Ferhat ile Şirin Festivali ile Ferhat ve 
Şirin temasını kullanarak, kenti kültü-
rel açıdan marka şehir haline getirmeyi 
amaçlsıklarını ifade eden Sarı, “Etkin-
likler, Amasya’nın turizm açısından 
gelişmesine büyük ölçüde katkı sağla-
yacak. Hedefimiz bu organizasyonun 
sürekliliğini sağlayarak geleneksel bir 
festival haline getirmek. Gelenekleri-
mize ve göreneklerimize uygun oldukça 
yenilikler her zaman güzeldir. Bunun 
getirisi turizm alanında olacaktır. 
Kent turizmi alanında Amasya, turizm 
şehirleriyle yarışır hale gelecektir.” diye 
konuştu.

Amasya’da  her yıl 
12-22 Haziran 
tarihleri arasında 

düzenlenen Amasya Ulus-
lararası Atatürk, Kültür ve 
Sanat Festivali kutlama 
komitesi hazırlık toplantı-
sına  Vali Dr. Osman Varol 
başkanlık yaptı. Cumhuri-
yetimizin kurucusu Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ile silah arkadaşları 
tarafından hazırlanan ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

doğum belgesi niteliği 
taşıyan Amasya Tamimi ile 
Milli Mücadele’nin geçen 
yılki 100. yıldönümünde, 
coşkulu ve anlamlı etkin-
likler gerçekleştirildiğini be-
lirten Vali Varol, festivalin 
bu anlamda bu yıl da aynı 
coşkuyla düzenlenmesi için 
hazırlıkların yapıldığını 
ifade etti.
Toplantıda, hazırlıklara 
ilişkin komite üyeleriyle gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin eseri Mesne-
vi’deki seçme hikayelerle 
çıkılan zor ve meşakkatli 
yolculuğu konu alan Bele-
diye Kültür Merkezi’ndeki 
oyunu Vali Dr. Osman 
Varol ile eşi Funda Varol 
Hanımefendi, daire amir-
leri ve vatandaşlarımız 
izledi.
Şefik Can’ın çevirdiği, 
Yaşar Özboz’un oyunlaş-
tırdığı ve yönettiği oyunda 
rol alan oyuncuların per-
formansı beğeni gördü.

Tosun, “ Karadeniz’de 2 tane 
önemli cruise limanı var. Sinop 
ve Trabzon. Ama biz Trab-

zon’dan da öndeyiz. 620 mil İstan-
bul- Batum arası. Biz 310 mille orta 
noktadayız. İstanbul’dan gece çıkan bir 
gemi sabah bizim limanda uyanıyor. Ya 
da buradan gece çıkan bir gemi Batum 
Limanı’nda uyanıyor. Dolayısıyla hem 
Sinop-Soçi hem de Kuzey Karadeniz 
limanları da Sinop’a yakın limanlar.  
Sinop hem doğal liman olması sebebiyle 

hem de coğrafi konumu itibariyle Kara-
deniz turist trafiğinin merkezi olması 
sebebiyle Sinop’ta kurvaziyer turizmi-
nin önü açılacak. Yani İstanbul limanı 
yapıldıktan sonra bu limandan en çok 
Sinop yararlanacak. 2020 yılında 5 ya 
da 6 geminin Sinop’a gelmesinden söz 
ediliyor. Bundan sonra Sinop limanın-
da çok daha fazla gemi gelecek. Sinop 
Limanı’ndaki eksikliklerin giderilerek 
kruvaziyer turizmina hazırlanması 
lazım.” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Sinop 
Mübadele ve Balkan Halkları Kültür 
Araştırmaları ve Dayanışma Derneği 
üyelerince, kaybedilen vatan toprak-
ları ve mübadelede ölenlerin anısına 
denize çelenk ve karanfil bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında Yeni Mahalle 
Kuru Çeşme Sokak’ta 
Belediye tarafından res-
torasyonu tamamlanan 
tarihi bina Sinop Mübadele 
ve Balkan Halkları Kültür 
Araştırmaları ve Dayanışma 
Derneğine tahsis edildi.

Mübadele döneminden 
kalan ve o dönemde kul-

lanılan tarihi eşya ve resimlerin de 
sergilendiği binanın açılışına Belediye 
Başkanı Barış Ayhan, Sinop Vali 
Yardımcısı Murat Girgin, Cumhuri-
yet Halk Partisi İl Başkanı Av. İnan 
Savaş YÜKSEL, Cumhuriyet Halk 
Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa 
Tolga KARA ile sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ferhat ile Şirin aşıklar 
festivali Amasya’da yapıldı
Amasya Şehzadeler gezi yolunda 1’incisi düzenlenen Ferhat ile Şirin aşıklar festivalinin 

konuklar Safiye Soyman ve Faik Öztürk Amasyalılara unutulmaz bir gece yaşattılar.

‘Dijital Kent Amasya’ Yaz Sezonunda Faaliyete Geçecek
‘Dijital Kent Amasya Projesi’ kapsamındaki çalışmalarla ilgili Vali Dr. Os-
man Varol’un başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valiliğimizce yürütülen ‘Dijital 
Kent Amasya Projesi’ kapsamın-
da oluşturulacak web portalı ve 
mobil uygulama çalışmalarıyla 
ilgili Vali Dr. Osman Varol’un 
başkanlığında değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA) tarafından desteklenen ve 
Amasya’nın tanıtımını tekno-
lojinin gerekleri doğrultusunda 
daha modern ve çevreci bir 
platformda yapmak, turistik de-
ğerlerini ziyaretçilere erişilebilir 
kılarak konaklama sürelerini art-
tırmak gibi önemli hedefleri olan 
proje kapsamındaki çalışmaları 
hızla sürerken dijital kent web 
portalı ve mobil uygulamasının 
yaz sezonunda ilimiz turizmine 
kazandırılması hedefleniyor.

Amasya 12 Haziran’da Kültür 
Sanat Festivali’ne Hazırlanıyor

Amasya Uluslararası Atatürk, 
Kültür ve Sanat Festivali kut-
lama komitesi hazırlık toplan-
tısı Vali Dr. Osman Varol’un 

başkanlığında gerçekleştirildi.

Konya Devlet Tiyatrosu Amasya’da ‘Uyan’ı Sahneledi 
Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından ilimizde sahnelenen ‘Uyan’ adlı oyun beğeniyle izlendi.

Çanakkale Savaşları 
Gezici Müzesi Sinop’ta

Sinop Kültür Merkezinde  Çanakkale Savaşları Gezici Müze Sergisi açıldı.

Çanakkale Savaşı’nda verilen 
destansı mücadeleyi ve kahraman-
lıkları yeni nesillere anlatmak için 
Türkiye’yi gezerek, bugüne değin 
gündeme gelmeyen ve bilinmeyen 
materyalleri ziyaretçilere sunan 
Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi 
Vali Vekili Murat Girgin’in katı-
lımıyla Sinop Kültür Merkezinde 
ziyarete açıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri 
ile birlikte sergiyi gezen Vali Vekili 
Murat Girgin,   Türk Milletinin 
Çanakkale’de bir varoluş mücadele-
si verdiğini, Çanakkale’ye gideme-

yenlerin ‘’Gezici Müze’’ aracılığıyla 
atalarımızın vatan için, bayrak için, 
bağımsızlık için canları pahasına 
nasıl mücadele verdiğini öğrenme 
ve hissetme şansı bulduklarını 
vurguladı. 

Çanakkale Savaşları Gezici Müze 
Sergisi açılışına Vali Vekili Murat 
Girgin’in yanı sıra, Vali Yardımcısı 
Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl 
Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ha-
kan Başakcı, Belediye Başkan Vekili 
Hüseyin Minoğlu, Kurum Müdürle-
ri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop’u 2020’de 6 Kruvaziyer 
Gemisi Ziyaret Edecek

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, 2020 yılında 6 
kruvaziyer gemisinin Sinop Limanı’nı ziyaret edeceğini söyledi.

Sinop’ta mübadelenin 
97’nci yılı etkinlikleri 

Sinop’ta mübadelenin 97’nci yılı nedeniyle İskele 
Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
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İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Kal-
kınma Ajansı(DOKA)’nın  

işbirliğiyle yürüttüğü proje 
hakkında yetkililerden bilgi 
alan Vali Sarıfakıoğulları, 
projenin bölge  için büyük 
önem arz ettiğini ve tamam-
landıktan sonra önemli bir 
turizm destinasyonu olacağı-
nı ifade etti.
Projenin tamamlanması ile 
birlikte bölgenin cazibe mer-
kezi haline geleceğini dile 
getiren Vali Sarıfakıoğulları, 
doğal yapının ve kaynakları 
korunarak, tarihi, doğal ve 

kültürel potansiyelin harekete geçiril-
mesi, sürdürülebilir turizm altyapısının 

ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştiri-
leceğini söyledi.

Doğal yapının ve kaynak-
ların korunarak, traverten 
alanında 30-40 adet göl-
cükler yapılacağını belirten 
Vali Sarıfakıoğulları, teras 
şeklinde yapılan göllerin 
arasında vatandaşların 
rahatça kullanabileceği yü-
rüyüş yollarının olacağını 
ve seyir teraslarıyla, muh-
teşem doğa ve traverten 
manzarası eşliğinde vatan-
daşların aileleriyle birlikte 
hoş vakit geçirebileceğini 
kaydetti.

Giresun’un 2 bin rakım-
lı Çaldağ Tepesi’nde, 

5 asır önce yöre halkının, 
bölgeye yerleşen atalarının 
tepelere doğru yükselen 
sisi deniz sanıp, yaptıkları 
kayıkla denize açılmaya 
çalıştıkları rivayet ediliyor. 
Bölgede dilden dile dolaşan 
efsane üzerine 2 yıl önce 
taş kullanılarak, tepeye 9 
metre yüksekliğinde deniz 
feneri inşa edildi. Bölgede-
ki bazı obalarca Tuz Ekim 
Festivali alanı da olan 
bölgede yaptırılan anıt de-
niz feneri, geçen yıl restore 

edildi. Bölgede efsaneleşen, 
denizden 40 kilometre 
uzaklıkta olan, dünyanın 
‘denize en uzak olma’ 
özelliğiyle UNESCO’nun 
‘Dünya Somut Olmayan 
Kültürel Listesi’ne alınma-
sı için müracaatta bulu-
nulan deniz feneri için bu 
kez de ‘Guinness Rekorlar 
Kitabı’na başvuruldu. 
UNESCO ve Guinness’e 
yapılan girişimlerin sonucu 
beklenirken, deniz feneri 
bölgeyi ziyarete gelen yerli- 
yabancı ziyaretçilerin de 
ilgisini çekiyor.

Göksu Travertenleri Önemli 
Turizm Destinasyonu Olacak
Sayın Valimiz Harun Sarıfakıoğulları 20 Şubat Perşembe günü  Giresun İli, Dereli İlçesi, 
Pınarlar Köyü’nde bulunan Göksu Travertenleri Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

GİSİAD’dan Giresun Adası’na 
teleferik ve yat limanı için proje
Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği (GİSİAD), Giresun 
Adası’na teleferik ve yat limanı projeleri için çalışma başlattı.

GİSİAD Yönetim Kurulu, Beledi-
ye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu 
ziyaret ederek, en az 4 bin kişiye 
iş imkanı sağlayabileceği belirtilen 
“Ada’ya Teleferik ve Gemilerçekeği 
Yat Limanı” projelerinin raporlarını 

sundu. Ziyaret sırasında Başkanı 
Şenlikoğlu’na hazırladıkları taslak 
projelerin görselleri ile birlikte 
raporlarını sunan GİSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Aykut Gezmiş, 
“Bölgeler arası kalkınmışlık farkını 

ve Giresun’un ekonomik yön-
den geri kalmışlığını ortadan 
kaldırmak için ilimize istihdam 
oluşturacak makro yatırımlar 
yapılmalıdır. Aksi halde nüfusu 
yıldan yıla küçülen ilimizde göç 
durmayacaktır. GİSİAD olarak 
bu konu hakkında üzerimize 
düşen görevi yapıyor ve şeh-
rimiz için istihdam sağlayıcı, 
katma değer katacak yeni bir 
makro hedef öneriyoruz” dedi.

BARIŞ MANÇO GİRESUN’DA 
ESERLERİYLE ANILDI

Giresun Belediyesi, unutulmaz eserleri ile herkesin kalbini kazanan usta 
sanatçı Barış Manço’yu ölümünün 21. yıldönümünde eserleriyle andı.

Unutulmaz sanatçı için 
Giresun Belediyesi Vahit 
Sütlaş Sahnesinde “Barış 

Manço 21. Yıl Anma Konseri” 
düzenlendi. Belediye konserva-
tuarı tarafından ünlü sanatçının 
unutulmaz eserleri seslendirildi.
Programa Giresun Belediye 
Başkan Yardımcıları Osman 
Öden, Abdurrahman Demirel ve 
davetliler ile çok sayıda vatandaş 
katılırken, Barış Manço hayran-
ları geceye yoğun ilgi gösterdiler. 
Program katılımcılar tarafından 
ayakta alkışlandı.

Bu Fener Denize 40 Km. Uzakta
GİRESUN’da, denizden 40 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi’ndeki, dünyada 
‘denize en uzak olma’ özelliğiyle UNESCO’nun ‘Dünya Somut Olmayan Kültürel Listesi’ ve 
‘Guinness Rekorlar Kitabı’na aday deniz feneri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
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Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında 
Valilik Toplantı Salonunda yapı-
lan toplantıda Tokat’tayapılması 

planlanan 1. Gastronomi Festivali ile 

ilgili yapılacak 
çalışmalar ele 
alınarak yol ha-
ritası belirlendi. 
Valilik ve Be-
lediye Başkan-
lığı işbirliğinde 
Tokat’ın marka 
değerini ortaya 
çıkaracak, bi-

limine, kültürüne, sanatına, doğasına, 
tarihine katkı sağlayacak, Tokat’ın sahip 
olduğu potansiyelini ortaya çıkaracak 
Gastronomi Festivali düzenleneceğini 
belirten Vali Dr. Ozan Balcı, festivalin 
Eylül ayı başında gerçekleştirilmesinin 
hedeflendiğini kaydetti.
Festivalin Tokat’taki ve Tokat dışında 
yaşayan hemşehrilerle birlikte yapılacağı-
nı ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı,festival 

kapsamında paneller, kon-
feranslar, müzik etkinlik-
leri ve ulusal tanıtımların 
yapılacağını söyleyerek, 
Tokat 1. Gastronomi Festi-
valinin şimdiden Tokat’a ve 
Tokatlılara hayırlı olmasını 
diledi. Toplantıya festivali 
yürütecek olan ilgili kurum-
ların temsilcileri katıldı.

Tokat’ta 1. Gastronomi 
Festivali Düzenlenecek
Vali Dr. Ozan Balcı, Türkiye’nin en görkemli ve en güzel Gastronomi Fes-
tivali’nin Eylül ayı başında Tokat’ta düzenlenmesinin hedeflediğini söyledi.

Tokatlı Turizm İşletmecileri 
Tokat Valisi İle Buluştu

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Emitt, İzmir ve Van Fuarlarında şeh-
rimizi tanıtan, temsil eden turizm işletmecileri ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda ger-
çekleştirilen görüşmede Tokat’ta 
yapılması hedeflenen Kültür Tu-

rizm çalışmaları ele alınırken, Turizm 
İşletme Acente temsilcileri fuarlara 
gitmelerindeki destekleri nedeniyle Vali 
Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür ettiler. 
Vali Dr. Ozan Balcı, yolların yapılması, 
havalimanının açılması, OSB’lerdeki 
istihdamın artması, üniversite öğrenci 
sayısının artması, barajlar ve göletlerin 
tamamlanması, tarımsal sanayinin 

gelişmesi, el sanatları ve yöresel ürünle-
ri ile Tokat’ın turizmde önünün açık 
olduğunu dile getirdi. 
Tokat’ın doğası, tarihi ve kültürü ile 
turizm anlamında saklı cennet gibi 
olduğuna vurgu yapan Vali Dr. Ozan 
Balcı, Tokat’ın tanıtımının yapılmasını 
önemsediğini belirterek, gastronomi fes-
tivali, el sanatları festivali gibi yapılacak 
festival, fuar ve tanıtımlarla Tokat’ın 
turizmine katkı sağlayacak çalışmaların 
hep birlikte yapılacağını söyledi.

300 Yıllık gelenek: “Altın Tokat Bileziği” 
Tokat’ta, el işlemesiyle üretilen 100 gramlık Tokat bileziği büyük ilgi görüyor.

Tokat Belediye Başkanı Av. 
Eyüp Eroğlu, Sulusaray 
ziyaretine; Sulusaray 

Belediye Başkanı Necmettin 
Coruk’u ziyaret ederek başladı. 
Başkan Eroğlu yaptığı açıklama-
da; “Tarihi ve termal sularıyla, 
Tokat’ımız için son derece 
önemli bir konuma sahip Sulusa-
ray İlçemizdeyiz. El ele Sulusaray 

için neler yapab iliriz bunun 
gayretindeyiz. Göreve başladığı 
günden beri büyük bir özveri 
gösteren Belediye Başkanımız 
Necmettin Coruk’a çalışmaların-
da kolaylıklar diliyorum. Göre-
ceğiz ki, Sulusaray ileride termal 
konuda çok farklı bir konumda 
olacak. Şu an da devam eden 
Termal otel inşaatının bunun ilk 

kıvılcımı olacağı kanısındayım. 
Tokat’ımıza yatırım yaparak böl-
geye değer katan Altunlar Grup 
Firması yetkililerine teşekkür 
eder, çalışanlara kolaylıklar ve 
başarılar dilerim” dedi.
Sulusaray Belediyesi’ni ziya-
retinin ardından, devam eden 
Termal otel inşaatını da ziyaret 
eden Tokat Belediye Başkanı 
Av. Eyüp Eroğlu şantiye ala-
nında incelemelerde bulundu. 
Açıklamalarını sürdüren Eroğlu: 
“Sulusaray şifalı suları ve büyük 
potansiyeli ile Termal ve Sağlık 
Turizminde adından söz ettire-
cek. Yerli ve yabancı birçok turist 
tarafından ilgi ile takip edilen 
alternatif turizm kanallarının, bu 
bilinçle kullanılmasını ve yatırım 
odaklarının Şehrimize çekilmesi 
adına yapılan çalışmaları destek-
liyoruz” dedi.

Tokat’ta, 1925 yılında 
Mustafa İçeloğlu’nun 
kent merkezinde 

kurduğu et, sucuk ve pastırma 
imalatını, 1973 yılında oğlu 
Salih İçeloğlu devraldı. Torunu 
Muharrem İçeloğlu ise dedesi-
nin mesleğini geliştirip, Tokat 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
et ürünleri fabrikası kurdu. 

İçeloğlu, 2009 yılında bez sucuğu geliştirerek, Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na başvurup, ürün tescili 
aldı. Geleneksel yöntemlerle, ısıl işlem görmeden 
üretilen ve kullanıldığı bezden dolayı ‘buz sucuk’ 
olarak adlandırılan sucuk yoğun talep gördü.
Firmalarının 1 asırlık aile şirketi olduğunu ifade 
eden Muharrem İçeloğlu, “Dededen toruna 3’üncü 
nesil olarak devam ettirmeye çalışıyorum.  Firma-
mızda ilk öncelikle Tokat yöresine has bez sucuk 
üretimi yapıyoruz. Tamamen fermente bir üründür. 
Doğal yollarla fermantasyonunu gerçekleştiriyoruz. 
Geleneksel olarak yapılan ürünü, fabrikasyon orta-
mında üretiyoruz. Yaklaşık 10-12 gün arasında fer-

mente odalarında, yüzde 40 fire vererek satışa hazır 
hale getiriyoruz. Bunun yanında kavurma, çemen 
ve kangal sucuğu üretimi de yapıyoruz” dedi.

Tokat’ın tescilli organik 
lezzeti, ‘bez’ sucuk

TOKAT’ta, yöreye özgü bez sucuklar, ısıl işlem uygulanmadan, ge-
leneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Türk Patent ve Marka 

Kurumu’nca tescil edilen sucuklar doğal içeriğiyle ilgi görüyor.

Sulusaray Termal Otel İnşaatı Sürüyor
Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi Meclis 
üyeleri ile birlikte Sulusaray ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kafkaslardan gelerek, To-
kat’a yerleşen kuyumcu 
ustalarının çıkardıkları 
altın bilezik geleneği 300 
yıldır sürdürülüyor. Altın 
külçelerinin eritilerek, 
çubuk haline getirilmesin-
den sonra silindirden ge-
çirilip, elde edilen tellerin 
işlenmesiyle yapılan 100 
gramlık Tokat bileziği, 
en önemli hediye ürünü 
olarak ön plana çıkıyor. 
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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

Dünyanın 2. En büyük kanyonu olan 
Pınarbaşı Valla Kanyonu mevkiinde  
bulunan Muratbaşı Kule Teras açıldı.

Kule Tras’ın açılışında bir konuş-
ma yapan Kastamonu Valisi Yaşar 
Karadeniz, ” Valla Kanyonunda ve 
bir tane de Kerte Köyümüzde seyir 
terası var, bu ikincisi gerçekten 
adrenalin dolu bir seyir terası. Biraz 
esnek yapılmış dolayısıyla hafif bir 
salınım veriyor o salınımda ayrı bir 
heyecan katıyor. Özellikle macera 
sevenler, extrem sporları sevenler için 
zaten Valla Kanyonu cazip bir yerdi. 
Bundan sonraki cazibesini doğayı 
seven herkes için göstermeye devam 
edecektir.

Burada yapılan seyir terası 
yine diğer seyir terasıyla 
birlikte birleştiğinde Valla 
Kanyonu da önemli ziyaret 
noktalarından biri olmuş 
olacaktır. Bildiğiniz gibi 
Horma Kanyonunda yürü-
yüş yolu yapıldı. Azdavay 
Çatak Kanyonundaki Cam 
teras Milli Parklarımızın 

buraya yapmış olduğu önemli hiz-
metlerden birisi. Dolayısıyla bu bölge 
bu yöre Pınarbaşı, Azdavay yöresi ar-
tık ilimizin Turizm açısından cazibe 
noktalarından birisi haline gelmiştir. 
Bunda da Milli Parkların buraya 
yapmış olduğu yatırımların büyük 
katkısı vardır.  Buradaki çalışmalarda 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 
Türkiye’ye ve Kastamonu ilimize 
hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Açılışa ayrıca Pınarbaşı Kaymakam 
Vekili Ahmet Gökcecik, Pınarbaşı 
Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Milli 
Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit 
ve Kurum Müdürleri katıldı.

Batı Karadeniz’in en 
yüksek dağı Ilgaz, kış 
turizminin vazgeçilmez 
adresleri arasında yer alı-
yor. Ilgaz Dağı, İstanbul 
ve Ankara başta olmak 
üzere ülkenin birçok 
kentinden ziyaretçi 
ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 
40, Ankara’ya yaklaşık 
200, İstanbul’a ise 450 
kilometre mesafede bulunan Il-

gaz, Kastamonu Havalimanı’nın 
yapılmasının ardından kayak-

severlerin kolayca ulaşabi-
leceği bir yer haline geldi. 
Ocakta açılışı yapılan, 6 
kilometreyle Batı Karade-
niz’in en uzun pistine sahip 
Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak 
Merkezini bünyesinde 
barındıran Ilgaz, farklı ak-
tiviteleriyle de tatilcilerden 
ilgi görüyor.

Ilgaz Dağı’ndaki tesislerin 
kayıtlarına göre, ocak ayın-

da 50 bin ziyaretçi ağırlandı.

“Evliyalar şehri” 
olarak da bilinen 
Kastamonu, Şeyh 
Şaban-ı Veli’nin 
kabrinin bulunduğu 
külliyeye ev sahipliği 
yapıyor. Şeyh Şaban-ı 
Veli’nin türbesini zi-
yaret etmek için her 
yıl binlerce kişi Kas-
tamonu’ya geliyor.
Külliyede bulunan 
vakıf müzesini 2018 
yılında 126 bin 11 
kişi ziyaret ederken, 
ziyaretçi sayısı bu yıl 
2 bin 909 kişi artarak 
128 bin 920’ye çıktı.

Vali Yardımcısı Ve-
kili Numan Tahir 
Şimşek, İl Kültür 

ve Turizm Müdürü İbra-
him Şahin, Müdürlüğün 
faaliyetleri ile ilgili olarak 
Vali Fuat Gürel’e brifing 
verdi.

Kastamonu’nun turizm 
projeleri hakkında 
slaytlar eşliğinde bilgiler 
veren İl Müdürü Şahin; “ 
2019 yılında Yenice Fo-
to-Film Festivali Fotoğraf 
Maratonu ve Kısa Film 
Yarışmasına ülkemizin 
değişik bölgelerinden 187 fotoğraf sa-
natçısı katıldı. Bu proje 2020 yılında da 
Eflani, Eskipazar, Ovacık ve Safranbolu 

ilçelerinde de her yıl değişik bir konu ile 
devam edecek. Fotoğraf ve Film Sanatı 
ile tanıtımına yönelik gerçekleştirilen 

etkinliğe Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından 
katkı sağlandı.

2019 yılında Karabük 
Kültür Merkezinde 11 
konser, 18 tiyatro ve 53 
seminer düzenlendi, top-
lamda 73 faaliyet gerçek-
leştirildi. 2018-2019 yılı 
turist sayıları hakkında 
bilgiler veren Şahin, 2018 
yılında 315.842 yerli ve 
yabancı konaklarken,  
2019 yılında 318.866 
Yerli ve Yabancı turist 
ilimizde konakladı. 2018 

yılı ile 2019 yılını karşılaştırdığımızda 
ilimize gelen turistlerde %0.95’lik bir 
artış olmuştur.” dedi.

Kanyonpark Projesi ihalesine 16 
firma davet edilirken, bunlardan 
8’i teklif verdi. 26.040.434,65 

lira yaklaşık maliyet ile yapılan ihale 
19.781.853,48 liraya sonuçlanır-
ken, yasal itiraz sürecinin tamam-
lanmasının ardından Karabük Be-
lediyesi ile yüklenici firma arasında 
sözleşme imzalandı. Projede; 2 adet 
düğün salonu, 2 adet kafe-restoran, 
macera parkı, 25 adet bungalov ve 
spor alanları olmak üzere birçok 
sosyal donatı yer alıyor. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan Ka-

rabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; 
“Hepinizin bildiği gibi Kanyonpark 
projemize köprümüz ile başlamış ve 
kısa sürede tamamlayarak Karabük ile 

Safranbolu’yu birleştirmiş, ardından 
da 2018 yılında proje içerisindeki diğer 
tesislerin ihalesini gerçekleştirmiştik. 
Ancak Cumhurbaşkanlığının firmalara 
tasfiye hakkı tanıyan kararnamesi-
nin ardından yüklenici firmalar işi 
bıraktılar. Bizde yeni bir ihale yaparak 
çalışmaların startını yeniden verdik. 
Önümüzdeki hafta başı yeni firmaya 
yer teslimini yapacak ve 300 gün gibi 
bir süre içerisinde tamamlayarak bu 
alanı yalnızca Karabük’ün değil, tüm 
bölgenin cazibe merkezi haline getire-
ceğiz” dedi.

Karabük’te 2019 yılında 318.866 
Yerli ve Yabancı Turist konakladı

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin 2019 yılında 
Karabük’te 318 bin 866 Yerli ve Yabancı turistin konakladığını söyledi.

Karabük Kanyonpark Projesi  300 Günde Tamamlanacak
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin en önemli projelerinden biri olan Kanyonpark projesinin ihalesi ya-
pıldı. Yaklaşık 20 milyona mal olacak proje, 300 günde tamamlanarak Karabük halkının hizmetine sunulacak.

Valla Kanyonu Kule Teras Açıldı
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, 21.02.2020 tarihinde Dünya-
nın 2. En büyük kanyonu olan Pınarbaşı Valla Kanyonu mevkiin-

de incelemelerde bulanarak Muratbaşı Kule Teras’ı açılışını yaptı. 

Ilgaz Dağı Ocak ayında 
50 bin ziyaretçi ağırladı

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, 
ocak ayında 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi’ni geçen 
yıl 128 bin 920 kişi ziyaret etti

Anadolu’nun “dört manevi direğinden biri” olarak gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli’nin Kasta-
monu’da bulunan külliyesi içinde yer alan müzeyi geçen yıl 128 bin 920 kişi ziyaret etti.
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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı ve eski adı 
Pekün olan Ünlüpınar Beldesinden yürüyüşe 
başlayan 48 sporcu 2 bin 50 metre rakım-

lı Pekün Dağı Toraman Tepesine zirve tırmanışı 
yaptıktan sonra yaklaşık 15 kilometre yol kat ederek 
Gökçepınar köyünü takip edip Trabzon-Gümüşha-
ne- Erzincan devlet karayoluna bağlanan mevkide 
yürüyüşünü tamamladı.

Faaliyete Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Samsun 
Pekünlüler Derneği Başkanı Osman Özkurt, Samsun İlka-
dım Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt, Samsun 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Selim 
Özer, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fatih Mehmet Gökçe 
ve Dr. Öğretim Üyesi Sinan Saral, Diş Hekimi Cem Şükrü 
Demet, Londra’dan ve Samsun’dan gelen davetliler katıldı.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma 
Derneği üyeleri, Gümüşhane mer-
kez ilçeye bağlı Çorak ve Yağlıdere 

köyleri sınırlarındaki denizden 3 bin metre 
yükseklikte, Osmanlı-Rus Savaşı’nda kulla-
nılan 100’ün üzerindeki siperin de bulundu-
ğu 3 kilometrelik bölgenin, ‘tarihi sit alanı’ 
olarak tescillenmesi için 2017’de Trabzon 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulun’a 
talepte bulundu. Kurulunun yaptığı incele-
me sonucunda, bölgeye denizden ve karadan 
saldırıları önlemek için askerlerin stratejik 
noktalarda konuşlandırıldığı saptanan bölge, 
‘tarihi sit alanı’ ilan edildi.
‘Deveboyu’ olarak da adlandırılan siperlerin 

bulunduğu yaklaşık 3 kilometrelik bölge, 
koruma altına alındı.2019’un Aralık itiba-
rıyla tescillenip, korumaya alınan siperlerin, 
bölge turizmine de ciddi katkı sunması he-
defleniyor.Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma 
Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, la-
nın savaş izlerini barındıran önemli bir saha 
olduğunu belirterek, “Burayı gelecek nesille-
re ecdadın bize bu vatanı nasıl bıraktığının 
göstergesi olarak korumamız ve tanıtmamız 
gerekiyor.Birinci Dünya Savaşı’nda açılan si-
perlerin hepsi duruyor. Bir kısmı dolmuş, bir 
kısmı olduğu gibi kalmış. Duvarları duruyor. 
Bina şeklinde yapılar duruyor. Kazınmış 
alanların hepsi mevcut.” dedi.

Gümüşhaneli, Trabzonlu 
ve Samsunlu dağcılardan 
kar yürüyüşü
Trabzon Tenis Dağcılık 
Kayak İhtisas Kulübü (TE-
DAK), Gümüşhane Dağcılık 
ve Doğa Sporları Kulübü 
(GÜDAK) ve Pekün Dağcılık 
Kulübü (PEDAK) sporcuları 
3. Geleneksel Pekün Kış 
Sporları Şenliği kapsamında 
kar yürüyüşü gerçekleştirdi.

Zigana Dağı yarıyıl tatilinde 
25 bin kişiyi ağırladı

Gümüşhane’nin 
Torul ilçesi 

sınırlarındaki 
Zigana Dağı, 15 
günlük yarıyıl 

tatilinde 25 bin 
kişiyi ağırladı.

Kayak merkezinde özellikle hafta 
sonları araç kuyrukları kilometrelerce 
uzunluğa ulaşıyor. Türkiye’nin ve 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve en önemli 
kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkayak 
Kayak Merkezi’nde okulların kapanmasının 
ardından etkili olan kar yağışıyla birlikte 
yoğun bir tatil sezonu yaşandı. Denizden 2 
bin 100 metre yükseklikte yer alan bölgeye 

özellikle çocuklarıyla gelen aileler kızakla 

kayarak stres atarken, kar kalınlığının 50 
santimetrenin üzerinde olması nedeniyle 
çok sayıda kayaksever de eğlencenin doruğu-
na ulaştı. Tatil süresince stres atmak, eşsiz 
manzarayı izlemek ve en lezzetli işlenmemiş 
kuzu etini yemek için bölgeye binlerce kişi 
akın etti. Özellikle hafta sonları aşırı yoğun-
luk yaşanan bölgede otopark alanları yetersiz 
kalırken, yol boyunca yapılan araç parkları-
nın uzunluğu da kilometreleri buldu.

Gümüşhane’de Siperler Bölgesi “Tarihi SİT Alanı Oldu”
Gümüşhane’ye bağlı Çorak ve Yağlıdere köyleri sınırlarında, Osmanlı-Rus Savaşı’nda kullanılan 100’ün üzerindeki siperin bulunduğu 3 kilometrelik bölge, ‘tarihi sit alanı’ olarak tescillendi.
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S 20 ECO POWER
Kuru Vakum Makinesi

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

Toplantıda turizmde nasıl daha 
fazla işbirliği yapılabileceği 
konusunda fikir alış verişinde 

bulunuldu. Vali Doruk, bu toplantının 
iki ülke arasındaki işbirliğini daha da 
ileriye götüreceğini söyledi.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki 
ilişkilerin gittikçe geliştiğini anlatan 
Vali Doruk, “Hem komşuyuz hem de 
kökeni asırlar ötesine dayanan tarihi 
bir birlikteliği olan, 
gelenek görenekleri bir 
birine çok benzeyen 
iki akraba topluluğuz. 
Sadece turizm de değil 
ticari, ekonomi, siyasi 
ilişkiler gibi birçok al-
anda güzel işbirliğimiz 
var. İnşallah turizm 
sektöre Türkiye ve 
Gürcistan arasındaki 
güzel ikili ilişkilerin 
moru, dinamosu 
olur. Batum ve Artvin 
turizm alanında bir 
birinin rakibi değil, 
tamamlayıcısıdır. 
Artvin tabiat, doğa ve 

inanç turizmiyle Batum’un 
deniz turizmini tamamlayan 
bir rol üstleniyor. Bu durum 
da işbirliğini zorunlu hala 
getiriyor” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Batum 
Başkonsolosu Makbule 
Koçak, “Batum’un muhteşem 
denizi, Artvin’in muhteşem 
doğası var. Bu iki şehir 

arasında turizm çok daha ileri düzeyde 
olması inancındayız biz. Buradaki 
turizm yatırımcıları bunun için çok 
güzel fırsatlar yaratacaktır. Turizm 
yatırımcılarına her türlü kolaylığı 
sağlamak için hazırız” dedi.

Artvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Seçkin Kurt da amaçlarının 
Artvin’in güzellikleri tüm Türkiye 

hatta dünyaya tanıtmak olduğunu be-
lirterek,” Dünyanın en büyük Atatürk 
heykeli burada, dünyanın en büyük 10 
kanyonundan birisi Cehennem Deresi 
Kanyonu Artvin’de. Karagölleri, şalel-
eri, barajlarıyla her şeyin en iyisi en 
büyüğü burada. Gürcistan’ı ilgilendiren 
en önemli hususta, ortak tarihimizin 
ürünü olan 21 adet kilisemiz var. Bu 
çerçevede inanç turizmini de canlandır-
mak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti 
Ticaret Odası Başkanı Nika Chkar-
tisvili, ise Artvin’in doğal, tarihsel ve 
kültürel olarak çok zengin bir yapıya 
sahip olduğunu kaydederek, şunları 
söyledi: “Artvin keşfedilmesi gerek bir 
coğrafya diye düşünüyorum. Yeni bir 
destinasyon ve turistlik bölge keşfet-
tiğimizi düşünüyoruz. Artvin’in turizm 

açısından bu kadar 
çok zenginliğin 
olması benim beni 
şaşırttı. Bunu ortak 
bir payda ve çıkar 
kapısına dönüştüre-
biliriz” dedi.

Konuşmaların ar-
dından Artvin Vali 
Yardımcısı Cevat 
Uyanık, Batum’dan 
gelen turizm işlet-
mecilerine yönelik, 
Artvin’in alternatif 
turizm değerlerini 
anlatan bir sunum 
yaptı.

Artvin’de Turizm 
Konulu Toplantı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un başkanlığında bir otelin toplantı salonunda 
Batum ve Artvin’de turizm alanında faaliyet gösteren turizm temsilcile-
rinin katılımıyla “İki Ülke Tek Turist” sloganıyla toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en yüksek 
cam seyir terasını 35 

bin 400 kişi ziyaret etti
Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Par-
kında bulunan Türkiye’nin en yüksek cam seyir 
terasını 2019 yılında 35 bin 400 kişi ziyaret etti.

Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğün-

ce Artvin’deki Hatila Vadisi Milli 
Parkı’nda yaptırılan Türkiye’nin 
en yüksek cam seyir terası, her 
geçen yıl ziyaretçi sayısını arttırıyor. 
2016 yılının Ekim ayında hizmete 
giren ve il merkezine yaklaşık 12 
kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası 
mevkinde 490 metre rakımda Hatila 
deresinden 220 metre yükseklikte 
sarp kayalara monte edilen seyir 
terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi 

odağı olmaya başladı. Kaya birleşim 
noktasından 15 metrelik mesafeye 
uzanan cam seyir terası, 7 metre 
uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe 
sahip. Yaklaşık 50 metrekare geniş-
liğinde cam alana sahip seyir terası, 
havaların ısınmasıyla birlikte yeni 
turizm sezonunda da ziyaretçilerinin 
akınına uğruyor. 2018 yılı içerisinde 
22 bin 500 kişinin ziyaret ettiği cam 
seyir terası 2019 yılı içerisinde ise 35 
bin 400 kişi tarafından ziyaret edildi. 
Bu sayının 2020 yılı sonunda ise 
artması bekleniyor.
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