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KATİD’den Samsun Valisi 
Zülkif Dağlı’ya ziyaret

KATİD Başkanı Murat Toktaş ve yönetim kurulu üyeleri, 
İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesi ile Samsun Valil-

iği’ne atanan Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti. 4’te

Trabzon’da Gün Batımı 
Fotoğraf Sergisi

Ortahisar 
Platformu 
tarafından 

20-24 Haziran 
2020 tarihleri 

arasında yapılan 
“Trabzon’dan 
Gün Batımı” 

konulu fotoğraf 
yarışmasında 
ödül kazanan 

ve sergilemeye 
değer bulunan 

36 eser, 
düzenlenen 

sergiyle 
Trabzonlularla 
buluştu. 5’te

Yine birlikteyiz
Covid-19 belası ile birlikte her şeye ara verdik. 

Büyüklerimizi ziyarete, sevdiklerimizle vakit geçirmeye, 
mutlu günlerimizde beraber olmaya, acılarımızı 

paylaşmaya hep ara verdik. Sanırım biraz daha ara 
vereceğiz.  Bu süreçte gazetemizde yayınlanmadı. 

Lakin biz bu araya son vermeye karar verdik ve Eylül 
ayı itibari ile gazetemizi tekrar yayınlamaya başladık.

Kurul Kalesi kazıları 
yeniden başlıyor

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 
olan ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk bilimsel 

arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul 
Kalesi’nde kazılar yeniden başlıyor. 6’da

Sektör şimdiye kadar yaşamadığı 
acı kayıpları yaşıyor. Otellerimizin 

acentelerimizin çoğu bir süre kapalı 
kaldı, açık olanlar ve sonrasında 

açılanlar ise müşterisiz.Sayfa 3’te

KATİD  Başkanı, TÜROFED ve Türkiye Tanıtım Ajansı Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Toktaş, TÜRSAB Orta Karadeniz BTK Başkanı Yılmaz 

Uzunlar, Trabzon KATİD Temsilcisi Serkan Serdar, Rize KATİD 
Temsilcisi Fatih Kızıltan, SAMTİAD Başkanı Abdulgafur Turan, Tokat 
KATİD Temsilcisi Serdar Küçükyıldız, KATİD Sinop Temsilcisi Ahmet 

Çobanoğlu, Turizmde 2020’yi ve Pandeminin etkilerini değerlendirdi.

2020 Turizmde 
Kayıp Yıl Oldu;  

COVİD-19 ile 
gelen salgın, 
tüm dünya ile 
birlikte Ülkemiz 
ekonomisini de 
olumsuz etkiledi. 

Murat Toktaş
Katid Başkanı- Turizm Tanıtma 

Ajansı Yön. Kurulu Üyesi

Abdülgafur Turan
SAMTİAD Başkanı, Samsun 
Serra Otel Genel Müdürü

Yılmaz Uzunlar
TÜRSAB Orta Karadeniz 

BTK Başkanı- 2 Jan Turizm 
İşletmecisi

Serkan SERDAR
Zorlu Grand Hotel Trabzon 

Genel Müdürü: 

Mustafa Yılmaz
KATİD Giresun Temsilcisi   

Amazon Anetios Otel Genel 
Müdürü

Fatih Kızıltan
KATİD Rize Temsilcisi

 AYDER Doğa Otel Genel 
Müdürü 

Serdar Küçükyıldız
KATİD Tokat Temsilcisi, 

Dedeman Tokat Otel Genel 
Müdürü :

“Yara büyük!”

COVİD-19 Salgınına pek çok işletme 
ve çalışan hazırlıksız yakalandı. Bu 

hastalık, tüm ticari değerlerimizi altüst 
etti. Markaları, kurumları, kişileri, ailel-
eri, dünün yüz akı olan tesislerimizi ve 
işletmelerimizi önümüzdeki günlerde 
zor bir ticari takvim ve geçim hayatı 

bekliyor.” Sayfa 3’te

“Samsun ve bölge turizmi 
pandemi sürecinden çok olum-

suz etkilendi. Sezon, deyim 
yerindeyse ölü geçti. Kapatan 
acentalarımız ve belgelerini 
satışa çıkaran üyelerimizin 
sayısı artıyor.” Sayfa 2’de

Bölgede ve Samsun’da 
sezon ölü geçti!

“Trabzon, pandemi sürecin-
den  İstanbul ve güney bölge-
leri  kadar olumsuz etkilenen 
şehrimiz oldu.  Trabzon , 
düşük sezondan çıktığı bir 
dönemde pandemi sürecinde 
ciddi yara aldı.” Sayfa 3’te

Trabzon, pandemi 
sürecinde ciddi 

yara aldı

“Dünyamız, ülkemiz ve yaşadığımız 
şehir Giresun  olarak çok zor gün-
ler geçiriyoruz. Bu hayatımızdaki 

en büyük sınav. Ticari hayatımızda 
olmak ya da olmamak, ayakta 

kalabilmek için büyük mücadele 
veriyoruz.” Sayfa 3’te

SEKTÖR VE GİRESUN 
OLARAK ÇOK ZOR 

GÜNLER GEÇİRİYORUZ

Covid-19 Rize’de turist tercihler-
ini değiştirdi. Ayder’deki altyapı 
çalışmaları, turist rakamlarındaki 
düşüş, oda fiyatlarındaki gerile-
meyle birleşince 2020 sezonu 
bölgedeki turizmciler açısından 
oldukça zorlu geçti.” Sayfa 2’de

2020 SEZONU 
RİZE’DEKİ TURİZMCİLER 
AÇISINDAN ZORLU GEÇTİ

KATİD Tokat Temsilcisi ve 
Dedeman Tokat Otel Genel 
Müdürü Serdar Küçükyıldız,  

Pandemi’den Tokat’ın da çok 
etkilendiğini ve vaka sayıların-
daki artışın talebi etkilediğini 

söyledi. Sayfa 2’de 

Vaka sayılarındaki 
değişimler talebi 

etkiliyor

Borabay Gölü çevresinde 
mangal ve ateş 

yakılması yasaklandı

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan 
Borabay Gölü çevresinde mangal ve 

ateş yakılması yasaklandı. 8’de

Tibeti Kilisesi’nde 
kazı çalışması başladı

Artvin’in Şavşat ilçesinde, bin yılı aşkın geçmi-
şe sahip olduğu değerlendirilen Tibeti Kilisesi’n-
de arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. 10’da

Gümüşhane - Bayburt 
Havalimanı’nda ilk uçuş 2023’te
GÜMÜŞHANE’nin 
Köse ilçesinde ya-
pımı devam eden 
Gümüşhane-Bayburt 
Havalimanı’nda alt-
yapı çalışmalarında 
yüzde 67 seviyesine 
gelindi. 10’da

Giresun Limanı’ndaki 
Silolar Kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, sel afeti dolayısıyla 
geldiği giresun’da av sezonu-
nu liman mevkiinde açarken 
gördüğü siloları şehrin silueti-
ne zarar verdiği için kaldırılma-

sı talimatı verdi. 9’da

Keltepe Kayak Merkezi 4 mevsim hizmet verecek
Karabük’ün 2 bin metre 

ile en yüksek noktası olan 
Keltepe mevkisinde kurulan 
Keltepe Kayak Merkezi ya-
pılacak yatırımlarla 4 mev-
sim hizmet verecek. 11’de 

Alacahöyük’e 
ziyaretçi akını

Tunç çağı ve Hitit döneminin önemli merkezlerinden 
biri olan Çorum’un Alaca ilçesindeki Alacahöyük antik 

kenti, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. 8’de

İstanbul Miniatürk 
Müzesi girişine 

Rize İmzası

Rize Belediye Başkanı Rahmi 
Metin, 30 Haziran 2001 tarihin-
de temeli atılan Türkiye’nin ilk 

minyatür parkı olan İstanbul’daki 
Miniaturk müzesi’nin giriş ram-
pasına Rize kültürünü tanıtmak 

amacıyla Su Değirmeni ve Seren-
der (Nayla) hediye etti. 9’da

Başkan Vidinlioğlu: 
Kastamonu’da Hedef 

UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı

Kastamonu Belediyesi Acem Hanı 
Gastronomi Merkezi, KUZKA’nın 
‘Fizibilite Destek Programı’ndan 

destek almaya hak kazandı. 11’de

Pandemi’ye Hazırlıksız 
Yakalandık



İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ge-
nelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında 
şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs 
firmalarının, müşterilerinden HES kodu al-
masının zorunlu olduğu kaydedildi. HES kodu 

olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün 
süre ile seferden men edilecek. Uygulamada 
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı fir-
maların zaman zaman bu kurala riayet etme-
meleri üzerine bakanlık, yaptırım getirdi.Başta 

trafik birimleri olmak üzere kolluk 
birimleri HES kodu olmaksızın bilet 
satışı yapılmaması ve şehirlerarası 
yolcu taşımacılığı 
yapılan araçlara 
yolcu alınmaması 
hususlarını etkin 
şekilde denetleyecek. 
Yapılan denetimler 
sonucunda HES kodu 
olmayan yolcuya bilet 
satışı yapan firmalara 
Valiler/Kaymakamlar 
tarafından gerekli 
idari para cezası uy-
gulanacak,  HES kodu 

olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün 
süre ile seferden men edilecek.
Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya 
temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şe-
hirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat et-
tiği tespit edilen kişiler  Valiliklerce belirlenen 
yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona 
tabi tutulacak.
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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

Pandeminin turizmi bitirdiğini belirten Yıl-
maz Uzunlar,  “ Samsun ve bölge turizmi 
pandemi sürecinden çok olumsuz etkilen-

di. Sezon, deyim yerindeyse ölü geçti. Özellikle 
acentalar  bu dönemde büyük sıkıntılara 

girdi. Kapatan acentalarımız ve belge-
lerini satışa çıkaran üyelerimizin 
sayısı artıyor.

Devletimiz kredi ve erteleme 
desteği verdi. Ancak, pandemi 
giderek artıyor ve yaygınlaşıyor. 
Böyle devam ederse geri ödeme 
zamanını yaklaşan  devletin 

verdiği destek kredileri turizmcileri çok zor 
durumda bırakacak.

Turizmin ve turizmcinin kurtulması için 
devletimizin yeniden faizsiz cansuyu  kredi-
si vermeli. Yoksa, sektör çok büyük yıkım 
yaşayacak. Bölgemizde, özellikle büyük 
sorunlarımızdan biri de kaçak çalışan acen-
talar. Bunlar vergi ödemediği gibi, bizlere çok 
büyük darbe vuruyor. Bütün çabalarımıza 
rağmen yasal olarak kesilen cezalar, Türk 
firmalara misli ile uygulanırken Samsun’da 
kaçak mülteci firmalara ısrarla uygulanmıyor, 
görmezden geliniyor.” Dedi.

2020 sezonu için özellikle Anadolu 
kültür turları yapan acentalardan 
beklentimiz oldukça yüksekti ve 
geçtiğimiz yılın üzerinde bir beklen-
tiye sahiptik. Hem seyahat yasakları 
hem de pandemi sürecinin doğal bir 
yansıması olarak grup halindeki iç 
pazar hareketleri neredeyse bitme 
noktasına geldi. 

Kültür turları tamamen bitme noktası-
na gelmişken münferit olarak kendi 
araçlarıyla seyahatler tercih edilmeye 
başlandı.  Bahsi geçmesi gereken bir 
diğer nokta da misafirlerin önce-
liklerindeki değişiklikler oldu. Daha 
öncesinde fiyat konum gibi beklentiler 
ön plandayken bu dönemde birinci 
öncelik hijyen ve güvenilirlik olmaya 
başladı. 

Ayrıca yurt dışında yaşayan gurbetçi 
vatandaşlarımızın bulundukları ülkel-
erden ayrılmaya imtina etmeleri de 
Tokat turizmi üzerindeki beklentileri 
etkilemiştir. 

Ağustos ayında Business segment 
olarak adlandırabileceğimiz muhte-
lif firma çalışanlarının yavaş yavaş 
seyahatlere başlamaları ile bir miktar 
da olsa hareketlenme başlamıştır. Vaka 
sayılarındaki değişimler talebi doğru 
orantılı olarak etkilemektedir. Özellikle 
iş amaçlı konaklamalarda bu kendisini 
açıkça göstermektedir. 

Pandemi sürecinde başlayan online 
toplantı yapma alışkanlığı ve zorunlu-
luğu da mice segmentini uzun bir süre 
etkileyecek gibi görünüyor.

DOKA Yönetim 
Kurulu Dönem 
Başkanı Vali Tuncay 
Sonel, Türkiye’nin 
her bölgesinde Cum-
hurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın li-
derliğinde Kalkınma 
Ajansları eliyle çok 
güzel projeler yürü-
tüldüğünü hatırlattı. 
DOKA tarafından 
2020 yılında yürütü-
lecek olan Coğrafi İşaretli Ürünler Mali 
Destek Programı ve Turizm Altyapısına 
Yönelik Mali Destek Programlarına iliş-
kin sonuçların değerlendirildiği toplantı-

da; toplam 49 projenin desteklenerek eş 
finansmanla birlikte 30 Milyon TL’nin 
üzerinde bir yatırımın bölgede harekete 
geçirileceği belirtildi.
Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 

Gümüşhane Valisi 
Kamuran Taşbilek, 
Trabzon Valisi İs-
mail Ustaoğlu, Rize 
Valisi Kemal Çeber, 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, 
Ordu Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Hilmi 
Güler, Giresun Bele-
diye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Gümüş-

hane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve 
DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman 
ile diğer yetkililer katıldı.

Başkan Yılmaz Uzunlar 
zorlukları dile getirdi

TÜRSAB Orta Karadeniz BTK Başkanı- 2 Jan Tur-
izm İşletmecisi  Yılmaz Uzunlar da Pandemi süre-
cini ve turizmde yaşanan zorlukları dile getirdi.

Covid-19 Rize’de turist 
tercihlerini değiştirdi

AYDER Doğa Otel Genel Müdürü ve KATİD Rize Temsilcisi Fa-
tih Kızıltan, PandEmi sürecinde Rize  Turizmini Değerlendirdi:

“Covid-19 salgını, insanların tatil 
alışkanlıklarını da değiştirirken, 
Rize’ye gelen turistlerin de tercihlerini 
değiştirdi. 
İzole tatil yapmak isteyen vatandaşlar, 
son dönemde oldukça yaygınlaşan 
doğayla iç içe bungalov evlerin 
bulunduğu turizm tesislerine ilgi 
gösterdi.
Çamlıhemşin bölgesindeki yaylalar bu 
dönemde  Rize turizminde öne çıktı.
Ağırlıkla Ortadoğu’dan beklenen 
yabancı turistler bu sene uçuş 
kısıtlamalarından dolayı bölgeyi 
ziyaret edemedi. Trabzon ve 
Uzungöl’e göre Rize deki arap turist 
oranı çok düşüktü. Kültür turlarının 
da azlığından dolayı sezonda ağırlık, 
münferit olarak kendi araçlarıyla tatile 
çıkan turistlerindi.
Rize turizminin öncü merkezi 
Ayder Kurban bayramı öncesi yol 
çalışmalarından dolayı kısmen 
kapalıydı. Bayramla beraber sezona 
başlangıç yapabildik. Ağustos ayında 
%70 doluluklara ulaşılabilsek de Eylül 
ayının 2.haftasında sezon sona erdi.

2020 SEZONU RİZE’DEKİ 
TURİZMCİLER AÇISINDAN 
ZORLU GEÇTİ
Ayder’ de kültür turlarıyla çalışan 
oteller beklenilen turist sayısına 
ulaşamadı. Bunun sonucu 

olarak ta otellerdeki boşluk fiyat 
rekabeti ile doldurulmaya çalışıldı. 
Ayder’deki altyapı çalışmaları, 
turist rakamlarındaki düşüş, 
oda fiyatlarındaki gerilemeyle 
birleşince 2020 sezonu bölgedeki 
turizmciler açısından oldukça 
zorlu geçti.
Önümüzde dönemde pandemi 
süresince ortak alanlarda hizmet 
kısıtlaması, eğlence programlarındaki 
kısıtlamalar, kahvaltı ve yemek 
menülerin daraltılması gibi benzer 
önlemler otelin misafir ile olan 
etkileşimi azaltacaktır. Hizmet 
önceliğinden, hijyen önceliğine 
dönüşümü iyi yöneten, maliyetlerini 
kontrol altında tutabilen oteller ön 
plana çıkıp başarılı olacaktır.

Vaka sayılarındaki değişimler talebi etkiliyor
Pandemi sürecinde Tokat Turizmi de her bölge gibi çok etkilendi.

KÜTÜPHANELERDE İSE 20 MİLY-
ONUN ÜZERİNDE KİTAP MEVCUT
Türkiye’de çocuk kütüphaneleri dâhil 
toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182 
olurken,  kitap sayısı 20 milyon 742 bin 
540 olarak saptandı.
Ajans Press’in dijital basın arşivinden 
derlediği bilgilere göre bu yıl kütüphan-
eler ile alakalı basına 11 bin 774 haber 
yansıdığı tespit edildi. Çıkan haber 
başlıkları incelendiğinde ise son zaman-
larda yapılan Açıkhava kütüphaneler-
inin gündemde olduğu 
saptanırken, gezici 
kütüphanelerin de basın-
da oldukça yer aldığı 
kaydedildi.

53 GEZİCİ 
KÜTÜPHANEMİZ VAR
Ajans Press’in, T.C. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı verilerinden 
elde ettiği bilgilere göre, 
2019 yılında Türkiye’de-

ki halk kütüphanesi sayıları belli oldu. 
Böylelikle çocuk kütüphaneleri dâhil 
toplam halk kütüphanesi sayısı bin 
182 olurken,  kitap sayısı 20 milyon 
742 bin 540 olarak saptandı. Halk 
kütüphanesini kullanan kişi sayısı ise 
31 milyon 451 bin 920 olarak kayıtlara 
geçti. Bunun yanı sıra Türkiye’de 53 
adet gezici kütüphane yer alırken, gezici 
kütüphanelerin geçen yıl bin bir yere 
gittiği ve 423 bin 511 kişiye ulaştığı 
gözlendi.

TÜRKİYE’DEKİ HALK KÜTÜPHANESİ 
SAYISI BİN 182 OLDU

DOKA 49 projeye 30 milyon 
lira destek sağlayacak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu Ordu Valisi Tuncay Sonel’in başkanlığında Rize’de toplandı.

HES kodu olmayan yolcuyu alanlara men cezası!



3HABERLER

Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný - North Point 
Hotels Koordinatörü

Yara büyük 
Değişik tecrübeler yaşıyoruz. Sektör şimdiye kadar 
yaşamadığı acı kayıpları yaşıyor. Sadece bizde değil 
bütün sektörler durma noktasına gelmiş durumda.

Otellerimizin acentelerimizin çoğu bir süre kapalı 
kaldı, açık olanlar ve sonrasında açılanlar ise müşter-
isiz. 

Mesai arkadaşlarımız da yatırımcılarımız kadar çok 
zorda ve hala iş başı yapamamış birçok arkadaşımız 
var.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Mart 2021 
tarihine kadar 2-2,5 trilyon usd kadar maddi kayıp 
bekleniyor. 

Tahmini iş gücü kaybı da yaklaşık 120 milyon kişi 
olacağı ön görülüyor. Avrupa da ise 18,3 milyon 
insanın işsiz kalacağı tahmin ediliyor. 

Ne yazık ki bizde ülke olarak bu kayıplardan bize 
düşeni alacağız.
 
Güvenli Turizm 
Kültür ve Turizm bakanlığı yurt dışı pazarlarda etkin 
olacağını ve Türkiye de tatile yabancıların güvenle 
bakabileceği bir çalışmayı hayata geçirdi 

“Güvenli Turizm Belgesi”.  
Belgeyi almak için istenen kriterler yaklaşık 150 
adet. Bunların çoğu her otelin şimdiye kadar dikkat 
etmesi gereken konulardan oluşuyor. Özellikle bazı 
yerli otel ve zincirler ile yabancı markalı tesisler bu 
belgeye kolay ulaştı. Çünkü birçoğu o işletmelerin 
standartları arasındaydı. Bir çok tesisimiz ne yazık 
ki zorlandı ama bu vesile ile onlarında standartları 
normale dönmüş oldu.

Desteklere ihtiyacımız var 
Devlet her sektöre ve çalışanlara elindeki imkânlar 
ölçüsünde destek oldu olmaya devam diyor. Lakin 
aldığımız yara o kadar büyük ki bunlar bir neb-
ze bizlere nefes aldırsa da çok daha fazla desteğe 
ihtiyacımız var. Özellikle Eylül ile Şubat ayı arası 
sektörümüz adına çok daha zor geçecek. 

Konaklama sektöründe KDV ye yapılan indirimin 
uzun süre devam etmesi, konaklama vergisinin bir 
müddet daha alınmaması, çok düşük faizli kredi 
desteği, sigorta primlerinin bir kısmının devlet 
tarafından karşılanması, mali yükü çok olan kişisel 
verilerin koruması ile ilgili yasanın yürürlük tarihi-
nin uzatılması gibi sektörün taleplerinin değerlendir-
ilmesi bekleniyor.

2020 kayıp, ya sonrası 
2021 Mayıs ayından itibaren toparlanmaya başlay-
acağımızı ve 2019 yılında ki rakamların çoğunu 
yakalayacağımızı ön görüyorum. 

2022 yılında ise şimdiye kadar en iyi yıllarımızdan 
biri olan 2019 yılı geçeceğimizden de eminim.

Karamsarlığa kapılmadan, umudumuzu yitirmeden 
planlarımızı doğru yapıp devletinde desteğini alarak, 
omuz omuza bu günleri atlatacağız.

KATİD  Başkanı, 
TÜROFED ve Türkiye 
Tanıtım Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyesi 

COVİD-19 Salgınına pek çok işlet-
menin hazırlıksız yakalandığını 
ifade eden Turan açıklamasında 

şu görüşlere yer verdi:
“ Bölgemizde genelde var olan ekonomik 
sıkıntılara ayak uydurmak için  çaba 
sarfederken, kendisini göstere göstere  
gelen bu hastalığa pek çok  işletme ve 
çalışan hazırlıksız yakalandı. Devletimiz 
elinden geldiğince ülkemize ve insan-

larımıza destek vermiştir. 
Bu hastalık, tüm ticari değerlerimizi 
altüst etmiştir. Markaları, kurumları, 
kişileri, aileleri, dünün yüz akı olan te-
sislerimizi ve işletmelerimizi önümüzde-
ki günlerde zor bir ticari takvim ve geçim 
hayatı bekliyor.
İnşallah; tüm insanlık için güzel günler 
bir an önce gelir. Temennim, sağlık, 
huzur ve refahtır.”

Başkan, Turan Pandeminin 
Turizme etkilerini değerlendirdi
SAMTİAD (Samsun Turizm ve İşadamları 
Derneği) Başkanı ve Serra Otel Genel 
Müdürü Abdülgafur Turan, Pandeminin 

Samsun Turizmine etkilerini değerlendirdi.

Trabzon, pande-
mi sürecinden  
İstanbul ve güney 
bölgeleri  kadar 

olumsuz etkilenen şehrimiz 
oldu.  Özellikle ortadoğu 
pazarının önemli desti-
nasyonlarından biri olan 
Trabzon , düşük sezon-
dan çıktığı bir dönemde 
pandemi sürecine de 
girerek ciddi yara aldı.  
Kısa vadeli planlanan 
yatırımların önemli bir 
kısmı ötelendi veya 
açılış yapamadan ciddi 
zarar gördüler. Dünya 
sağlık örgütünün ya-
pacağı olumlu bir açık-
lama ile uluslararası 
havayolu taşımacılığı 
normalleşme sürecine 
girmediği müddetçe  
Trabzon’un ve Karade-
niz bölgesinin bu krizi 
atlatması da zor görü-
nüyor. Trabzon’daki 

turizm işletmelerinin 
önemli bir kısmı, sağlıklı 

turizm sloganıyla sertifikas-
yon sürecine destek vererek  Bakan-

lığı’nın belirttiği akredite firmaların 
denetimiyle sertifika sahibi oldular. 
Aylık denetimlerle de kontrolleri 
sağlanarak  CoV-19 ile mücadelede 
standartlarını korumak adına gerekli 
aksiyonları almaktadırlar. Bu kadar 
mücadelenin sonucunda ticari olarak 
yine darbe yaşın yanında kuru mi-
sali turizm işletmelerine vuruluyor. 
Düğün,toplantı, nişan vs banquet 
organizasyonları iptal ediliyor, belirli 
kısıtlamalar getiriliyor, hem işletmeler 
hem organizasyon sahipleri mağdur 
oluyor. Bu organizasyonların kurallara 
uygun güvenli bir şekilde yapılabilece-
ği yerlerdir sertifikalı turizm işlet-
meleri. Bu serifikasyonun karşılığını 
alabilmeli işletmeler. İşini doğru 
yapanla yapmayanı ayırt edebilmeli-
yiz. Mahalle arasında yapılmış bir dü-
ğünün halay görüntüsü veya işletme 
belgesi bile olmayan yerde yapılmış 
hijyen standartlarına aykırı organizas-
yon  yüzünden tüm işletmeler mağdur 
edilmemeli diye düşünüyorum.

Yine de bardağın dolu tarafından 
bakacak olursak gündemde konuşulan 
2021 Mayıs ayına kadar sürecek kri-
zin sonu Trabzon ve Karadeniz bölgesi 
için selamet olabilir, zira ortadoğu da 

görüştüğümüz operatörlerden olumlu 
görüşler de almaktayız. Taleplerin ol-
duğunu uçuşların açılmasına parallel 
hareketliliğin başlayacağı yönünde 
bilgilendirmeleri mevcut. 2020 yılında 
yaşanan zararı karşılayamasa da işlet-
melerin yaralarını saracağı bir dönem 
de yaşayabiliriz. İnanç Turizmi ile 
ilgili olarak da 2021 yılına ön talepler 
alıyoruz, pazarda çeşitlilik adına 
önemli bir gelişme olsa da turistik 
amaçlı seyahat edecek bireylerin tatil 
psikolojisine de hazır olabilmeleri 
zaman alacaktır.  Bunların gerçekle-
şebilmesi için tek şart Dünya Sağlık 
Örgütünün belirteceği olumlu görüş 
olacaktır.

Turizm ve havacılık sektörlerinin bu 
krizi en az hasarla atlatabilmesi için 
istihdama maddi destek olan KÇÖ 
uygulamasının en azından sektörel 
olarak yıl sonuna uzatılması, en 
fazla etkilenen  iki sektöre can simidi 
olacaktır.

2020 umutları tükenmiş olsa da 2021 
yılı için tüm turizm dünyasına sağlık-
lı, huzurlu, maskesiz yaşayacağımız 
günler diliyorum.” 

“Dünyamız, ülkemiz ve yaşadığımız şehir 
Giresun  olarak çok zor günler geçiriyoruz. Bu 
hayatımızdaki en büyük sınav. Ticari hayatımız-
da olmak ya da olmamak, ayakta kalabilmek için 
büyük mücadele veriyoruz. 

Turizm sektöründeki bütün arkadaşlarımız iyi 
günlerin geleceği müjdesini duymak istiyor. Bu 
kaos bizi hem maddi, hem de manevi olarak çok 
etkiledi. Psikolojimiz yerle bir oldu. Endişe içinde 
çalışarak bu karamsar tablonun sona ermesini 
bekliyoruz.

3-4 YIL ÖNCEKİ ODA FİYATLARINA BİLE 
MÜŞTERİ BULAMAZ OLDUK
Giresun olarak virüs bulaşma riski az olan bir 
bölgedeyiz. Sağlık hizmetlerini daha kolay alma 
imkanımız var. Şehrimizde insan yoğunluğu az ve 
uçsuz bucaksız köylerimizde yaşam alanları çok 
geniş. Ama bunlar yetmiyor. Faturalarımız öden-
mek zorunda, giderler durmak bilmiyor. Ama ge-
lirlerimiz yüzde 60 geriledi. öyle ki; 3-4 yıl önceki 
oda fiyatları ile bile müşteri bulamaz olduk.

En büyük kaybımız bölgemize yapılacak turizm 

turlarının iptal edilmesi oldu. Mayıs, haziran, 
temmuz, ağustos aylarında yaşadığımız yoğunlu-
ğu gerçekleştiremedik. Boş kaldı. Yaz aylarındaki 
gelirlerimizle bütün yılı çeviren tesislerimizin işi 
çok zor görünüyor. Zor bir  kıiş sezonu geçirmeye 
hazırlanırken kredilerle ayakta kalmaya çalışı-
yoruz. Bu nereye kadar devam edecek kestrimek 
mümkün değil.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ ERTELENMELİ, 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, KDV İNDİRİMİ 
SEKTÖR AYAĞA KALKANA KADAR DEVAM 
ETMELİ
Ancak bu kadar olumsuzluğa rağmen devleti-
mizin verdiği destekler bizleri bir nebze olsun 
rahatlattı. Bu desteklerin devamını ve sektörümü-
zün ayakta kalmasını diliyorum. Kredi ödeme-
lerimizin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği, 
konaklamada KDV indiriminin sektörümüz ayağa 
kalkana kadar uzatılması çok önemlidir.   Çok 
yakın bir zamanda poandeminin son bulacağını 
umudediyoruz. İnşallah 2021 sezonu için daha 
güzel hayaller kurabiliriz. Dileğim daha büyük 
felaketler olmadan bütün insanların huzur içinde 
yaşamalarıdır.

Trabzon, İstanbul ve güney 
bölgeleri kadar olumsuz etkilendi

Zorlu Grand Hotel Trabzon Genel Müdürü Serkan Ser-
dar, Pandemi sürecinde Trabzon Turizmi ve sektörün 

toparlanabilmesi için yapılması gerekenleri anlattı:

SEKTÖR VE GİRESUN OLARAK ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ
KATİD Giresun Temsilcisi   Amazon Anetios Otel Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, pandemi Döneminde Giresun Turimini değerlendirdi:
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Murat Toktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağ-
lı’yı KATİD’in çalışmaları, Samsun ve Bölge 
turizminin durumu, pandeminin etkileri ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olduğı Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Turizm Tanıtma Ajansı’nın 

çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Samsun ve bölge turizminin gelişmesi, 
turizmbileşenlerinin ortak hareket ede-
bilmesi ve koordinasyonun oluşması için 
Valilik başkanlığında bir koordinasyon 

kuruluna ihtiyaç olduğunun altını 
çizen Murat Toktaş’ın teklifine Vali 
Zülkif Dağlı sıcak bakarak, böyle bir 
kurulun hayata geçirilmesi talima-
tını verdi.

Kurulun oluşmasında kamu, özel 
sektör, ilgili STK temsilcileri ve hibe 
ve destek veren kuruluşların temsil-
cilerinin de yeralması düşünülüyor.

Vali Zülkif Dağlı, ziyarette yaptığı 
açıklamada, Samsun’un turizm, 
spor, sağlık kenti olduğunu, bu özel-
liklerin bir araya gelmesi ile birlikte 
kurum ve kuruluşlar arasında koor-
dinasyon, planlama ve ortak çalışma 
yapılmasının önemine değindi.

Turizme, sağlığa, tarıma ve spora 
önem verdiklerini ifade eden Vali 
Dr. Zülkif Özel, Samsun Turzimi, 

ekonomisi, ve değerlerinin ekonomiye 
kazandırılması ve geliştirilmesi için gereken 
çalışmaların hayata geçirileceğii de sözleri-
ne ekledi.

Yetkili birimlerle görüşme ve is-
tişareleri gerçekleştirerek alanda 
başlatılan doğalgaz, kanalizas-
yon gibi tüm alt yapı çalışma-
ları daha önce tamamlanan 
Bedesten’de zemin beton dök-
me işlemi de tamamlandı. 600 
m²’lik bir alanda eski eserlerin 
restorasyonunda tercih edilen 
bazalt taşı döşeme çalışmaları 
devam ediyor. Tarihi Bedesten-
de gerçekleştirilen çalışmalar 
yine doğal dokusuna uygun 
ışıklandırma ile son bulacak. 

İlkadım Belediyesi ve Adige Kültür 
Derneği işbirliği ile  ‘Çerkes Etnog-
rafya Müzesi’ açıldı. Atıl durumda 

bulunan 150 yıllık tarihi olan su deposu 
İlkadım Belediyesi tarafından onarım ve 
bakımı yapıldı. Çevre düzenlemesi de ya-
pıldıktan sonra  ‘Çerkes Etnografya Mü-
zesi haline getirilerek halkın kullanımına 
sunuldu. Müzede Çerkeslerin kültürü ile 
özdeşleşmiş giysiler, ev aletleri, takılar, 
aile damgaları, enstrümanlar, av ve savaş 
silahları gibi eşyalar bulunuyor.
 
Açılışa  İlkadım Belediye Başkanı Necat-
tin Demirtaş,  CHP Samsun İl Başka-
nı Fatih Türkel, İYİ Parti Samsun İl 
Başkanı Hasan Aksoy, İlkadım Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, 
Adige Kültür Derneği Başkanı Kebire 
Özyılmaz, Çerkes iş insanları, STK 
Temsilcileri ve İlkadım Belediyesi Birim 
Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge 
Müdürlüğünden alınan bilgiye 
göre   bu yıl 

Ağustos ayında Ladik 
Gölü’nün doluluk 
oranı Yüzde 44,4’te 
kaldı.

Samsun’un Ladik 
ilçesinde 870 hektarlık 
bir alanda bulunan 
Ladik Gölü, bünyesin-
de birçok kuş ve balık 
türünü barındırıyor. 
Turna balığı, tatlı su 
levreği, tahta balığı, 
sazan, kızılkanat gibi 
balık türlerinin yaşa-

ması nedeniyle ilçedeki birçok insanın 
geçim kaynağı halinde olan göl doğal 

güzelliğiyle hayran bırakıyor. Birçok kuş 
türünün de bulunduğu gölde balıkçıl, 
leylek, martı ve güvercinlerin farklı 
türleri ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 
Üzerinde yüzen adacıkların bulunduğu 
Ladik Gölü, yazları kuruma tehlikesi ge-
çiriyor. Yaz aylarının gelmesiyle suların 
çekildiği bölge havadan görüntülendi. 
Sürekli yer değiştiren yüzen adacıklar ise 
suyun seviyesinin inmesinden dolayı da 

hareket edemiyor.

Ladik Gölü  seracılıkta ve 
çiçekçilikte kullanılan yüzer 
gider adacıklarıyla torf ma-
deni ocağı olması ve turna 
balığının merkezi olması ile 
ön plana çıkıyor.  Göl çevre-
sinde küçükbaş ve büyük-
baş hayvanlar barınırken,  
içerisinde birçok balık türü 
yaşıyor.  Amasya ve Sulu-
ova’yı sulayan Tersakan 
Çayı Ladik Gölü’nden çıkar 
ve Yeşilırmak’a karışarak 
Karadeniz’e dökülür.

KATİD’den Samsun Valisi 
Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti
KATİD Başkanı Murat Toktaş ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanlığı’nın 
son kararnamesi ile Samsun Valiliği’ne atanan Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

SAMTİAD’ın Yeni Başkanı 
Abdulgaffur Turan  Oldu

Samsun Turizm ve İşadamları Derneği (SAMTİAD) 2. 
Olağan Genel Kurulu Serra Otel’de gerçekleştirildi.

Pandemi önlemlerinin öne çıktığı 
genel kurula tek liste ile aday olan  
Abdulgafur Turan Başkan seçildi.

Serra Otel’de gerçekleşen genel kurul, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunması ile başladı. Divan Başkanlı-
ğı’ne Coşkun Özbek, Burçin Saatoğlu 
ve Recep Yavuz seçildi. Dernek Başkanı 
Mustafa Öztürk, yaptığı açılış konuşma-
sında derneğin faaliyetleri ve çalışmala-
rını anlattı. Derneğin Samsun turizmi 
ve sektör çalışanları ve temsilcileri için 
bütçe olanakları ve olanaklar çerçevesin-
de önemli çalışma ve faaliyetleri hayata 
geçirdiğini belirten Mustafa Öztürk, 
yeni yönetim kurulunun da bu faaliyet-
lerin kapsamını geliştirerek sürdüreceği-
ni ve Samsun turizmi ve ve ekonomisi-
ne katkı sağlayacaklarına inancının tam 
olduğunu  ve seçilecek olan yönetim 
kuruluna başarılar dilediğini söyledi.

Faaliyet raporu ve mali raporun okunup 
oylanmasının ardından seçimlere 
geçildi. Seçimde tek liste ile aday olan 
Serra Otel Genel Müdürü Abdulgaffur 
Turan katılan üyelerin tamamının 
oyunu alarak başkan seçildi. Kongre-
nin ardından bir açıklama yapan yeni 
başkan Abdulgaffur Turan; SAMTİAD 
olarak amaçlarının kişisel  beklentileri 
olmadan Samsun ve Bölge turizmi ve 
ekonomisine katkı sağlamak olduğunu, 

Samsun Turizmini geliştirmek için de 
karşılık beklemeksizin tüm bileşenlerle 
çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

SAMTİAD Yeni Yönetim ve Denetim 
Kurulları şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU        
1.Abdulgafur TURAN        
2.Mustafa ÖZTÜRK                 
3.Yılmaz UZUNLAR                 
4.Fatma ÇİCEK                        
5.Ömür ÜNAL                          
6.Sedat UYGUN                       
7.Mehmet YILDIRIM                

DENETİM KURULU                
1.Eyüp ERGÜN                      
2.Ünal ARLI                            
3.Haluk KURT

Samsun’da Çerkes Etnoğrafya Müzesi Açıldı
İlkadım ilçesinde bulunan 150 yıllık tarihi su deposu Çerkes Etnografya 
Müzesi haline getirildi. Müzenin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ladik Gölü’nde su seviyesi 
Yüzde 44’e düştü

Yüzen adaların bulunduğu-
nu doğa harikası Ladik Gö-
lü’nde yüzde 44’e düşen 

su seviyesi nedeniyle gölde 
adacıklar oluşmaya başladı.

Bafra’da Tarihi Bedesten’in 
Restorasyonunda Sona Gelindi

17. yy. sonlarında inşa edildiği tahmin edilen 
tarihi Bedesten’de Bafra Belediyesi tarafından 

başlatılan çok yönlü çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Vezirköprü Kanyon Kafe açıldı
Vezirköprü ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Bele-
diyesi’ne ait Kanyon Kafe ve Restoran hizmete açıldı.

Türkiye’nin 2’nci büyük su 
kanyonu unvanını taşıyan 
“Şahinkaya Kanyonu”, doğa 

ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi 
oldu. Yerli ve yabancı turistlerin 
yoğun ilgi gösterdiği Vezirköprü 
Şahinkaya Kanyonu’nu ziyaret eden 
vatandaşların yiyecek, içecek ve din-
leme ihtiyaçlarını karşılamaları için 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Kanyon Kafe ve Restoran açıldı. 
Doğal güzelliği ile kanyonun vatan-
daşlara doyumsuz bir manzara sun-
duğunu belirten Anakent Turizm 
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Fatih 
Karaçor, “Kanyona gezmek için 
gelen yerli ve yabancı turistlerimizin 
özellikle Samsunum-3 gemimiz ile 

kanyon gezisi yanında yeme içme ve 
dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak 
için tesisimizi hizmete açtık” dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy da Ayasofya Camii ve 
Sümela Manastırı’nın açılışı için 

Trabzon’a geldi. Açılışta ayrıca Trab-
zon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah 
Demircan ve Nadir Alparslan, AK Parti 
İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye 
başkanları, partililer ve vatandaşlar da 
hazır bulundu.

ELEŞTİRENLERİN 
DİKKATİNE SUNUYORUZ
Açılış törenine video konferans yöntemi 
ile iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii ve Sü-

mela Manastırı’nın öneminden bahsetti. 
Trabzonlulara sevgilerini ve selamlarını 
ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sümela 
Manastırı ülkemizin tanıtımının önemli 
sembollerinden biridir. Bin 600 yıllık 
mazisi olan bu eser, bugüne gelmiştir. 
Bu eser en parlak dönemlerini 19’uncu 
yüzyılda yaşamış, Rus işgalinin ardında 
boşaltılarak mahzun kalmıştır. Bu güzel 
yapıdaki eserlerin bir kısmı Yunanistan’a 
götürülmüştür. Bu esere de biz sahip 
çıktık. Altındere Vadisi’nin gerdanlığı 
olarak nitelenen bu eseri dünya kültür 
mirasına kazandırmak için uzun yıllardır 
çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce çev-
resini, kullanılabilir hale biz getirmiştik. 
Türkiye’nin toprakları üzerindeki her 
türlü medeniyet mirasına nasıl sahip 

çıktığının ve koruduğunun somut örneği 
olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin 
dikkatine sunuyoruz” dedi.

HEP BİRLİKTE KURDELE KESTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmala-
rının ardından önce Sümela Manastırı, 
ardından ise Ayasofya Camii’nin açılışı 
yapıldı. Sümela Manastırı’nın açılışını; 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, 
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü Mustafa Asan, Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu birlikte 
yaptılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah 
Demircan ve Nadir Alparslan, Trab-
zon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, 
Büyükşehir Belediye Meclis Başkan 
Vekili Atilla Ataman, AK Parti Trab-
zon İl Başkanı Haydar Revi, Vakıflar 
Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür 
ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Seyhan 
Kurnaz ise Ayasofya Camii’nin açılışını 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açılışı gerçekleştiren isimlere “Makaslar 
ve kurdeleler bugünün anısına sizlere 
hediyedir” dedi.

Trabzon’daki sanatçıları bir araya 
getiren çalıştayda ressamlar, 
ilçemizde yaşayan sanatseverlere 

resim sanatının en güzel örneklerini öz-
gün bir ortamda görme imkânı sundu.
7. Resim Çalıştayı,  Hamamçimeni 
Çarşısı Resim ve Fotoğraf Müzesinde, 
değerli sanatçıların yaratıcılıklarını ser-

giledikleri sergi açılışı ile sona erdi.
Sergi açılışına; Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, Başkan 
Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali 
Güngör, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının Başkanları, 
daire amirleri, ressamlar ve vatandaşlar 
katıldı.

Yenilenen menüsü, misafir mem-
nuniyeti odaklı servis anlayışı 
başta olmak üzere birçok konuda 

kendini yenileyen Timurciler Konağı’n-
da işbaşı yapacak personellere yönelik 

eğitim programı düzenlendi.
 
Zorlu Grand Otel Genel Müdürü Serkan 
Serdar ve Mercure Otel Genel Müdürü 
Tuncay Beyaz’ın katılımları ile gerçek-

leştirilen eğitimlerde konak personeline 
sektörle ilgili genel bilgilendirmeler 
yapıldı.
 
Katkılarından dolayı eğitimcilere plaket-
lerini takdim eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Persone-
limizin bilgilerini güncellemelerinin 
yanı sıra motivasyonları için önem arz 
eden bu çalışma için eğitimcilerimize 
teşekkür ederiz. Ortamahalle Akçaabat’ı-
mızın gözde bir destinasyonu Timur-
ciler konağı da Ortamahalle’nin gözde 
işletmelerinden bir tanesidir. Akçaa-
bat’ın geleceğinin Turizm de olduğuna 
inanıyor ve çalışmalarımızı bu yönde 
sürdürüyoruz. ” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
AYASOFYA CAMİİ VE 

SÜMELA MANASTIRI’NI AÇTI
Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans iştiraki ile turizme 
açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonlulara selamlarını iletti.

Trabzon’da Gün Batımı 
Fotoğraf Sergisi

Ortahisar Platformu tarafından 20-24 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan 
“Trabzon’dan Gün Batımı” konulu fotoğraf yarışmasında ödül kazanan ve ser-
gilemeye değer bulunan 36 eser, düzenlenen sergiyle Trabzonlularla buluştu. 

Ortahisar Platformu Başkanı Murat 
Zeki Solak’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ödül töreni ve 

sergiye, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar 
Kaymakamı Tolga Toğan, TTSO Başkanı 
Suat Hacısalihoğlu ile çok sayıda davetli 
katıldı.
 
ÖNEMLİ HİZMETLER 
YAPACAKLARINA İNANIYORUM
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu sergi açılışında yaptığı 
konuşmada, “Ortahisar Platformu nispe-
ten genç ama çok önemli hedefleri olan bir 
sivil toplum kuruluşu. Ortahisarımıza çok 
çok önemli hizmetler yapacaklarına inanı-
yorum. Şanslı bir ilde yaşıyoruz. Trabzon 
gerek tarihi derinliği, gerek kültürel ve 
doğal zenginlikleri ile bilinen, Türkiye ve 
dünya çapında takdir edilen, bu nedenle 

de çok ziyaret edilen bir şehir. Dolayısıyla 
böyle bir şehirde yaşıyor olmanın mutlulu-
ğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.
 
36 ESER SERGİLENDİ
Instagram üzerinden gerçekleştiri-
len ve 200’ün üzerinde fotoğrafın 
gönderildiği yarışmanın jürisinde; 
Ortahisar Platformu Sanat Komisyo-
nu Başkanı İsmail Kansız, Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen 
Küçük, Trabzon Fotoğraf Sanatı Der-
neği Başkanı Oğuzhan Hacısalihoğlu, 
fotoğraf sanatçısı Ali Kahveci ve Erdo-
ğan Öğretmen, Trabzon Fotoğrafevi 
Derneği’nden fotoğraf sanatçısı Şenol 
Erdener yer aldı. Yapılan değerlendir-
me sonucunda 36 eser sergilenmeye 
değer bulundu. Yarışmada Murat 
Yanık birinci, Cemal Çolak ikinci, 
Kemal Yanık ise üçüncü oldu.

TİMURCİLER KONAĞI PANDEMİ 
SONRASI KAPILARINI AÇTI

Gerekli hijyen tedbirlerini alarak sezona hazırlanan Tarihi Timurci-
ler Konağı yepyeni bir hizmet anlayışıyla misafirleriyle buluşuyor.

Akçaabat, plaj ve su sporlarıyla 
da adından söz ettirecek

Trabzon’un Akçaabat ilçesi,  yayla turizminin yanı 
sıra artık plaj ve su sporlarıyla da dikkati çekecek.

Doğu Karadeniz’in dağ ve yayla 
turizmi açısından en zengin 
yörelerinden Trabzon’un 

Akçaabat ilçesi, turizme kazandı-
rılacak yeni alanla artık plaj ve su 
sporlarında da adından söz ettirecek. 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi Spor 
İşleri Müdürlüğü ile Trabzon Büyük-
şehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
İşleri Dairesi Başkanlığının iş 
birliğinde, ilçenin Yaylacık 
Mahallesi Mustafa Cumhur 
Parkı sahil kısmında yapılan 
plaj ve su sporlarına yönelik 
alanda incelemede bulundu. 
Ekim, yaptığı açıklamada, 
Akçaabat’ın uluslararası plaj 
sahaları ile spor turizminin 
de merkezi olacağını 
söyledi. İlçenin sahil 
kısmında plaj futbolu, 
voleybol ve hentbol 

sporlarının da yapılacak olduğu alan 
için hazırlıklarda sona gelindiğine 
dikkati çeken Ekim, şöyle devam etti: 
“Akçaabat’ımızda vatandaşlarımızın 
daha fazla ve etkin spor yapabilme-
leri için yeni alanlar oluşturmak ve 
şehrimizde spor turizmini geliştir-
mek adına çalışmalarımız devam 
ediyor.  Büyükşehir Belediyemizle 

ilçemiz Yaylacık Mahallesi Mus-
tafa Cumhur Parkı’nın sahil 

kesiminde plaj sporlarına yö-
nelik alan oluşturuyoruz. Bu 
alanda aynı anda hentbol, 
voleybol ve futbol oynanabi-
len, uluslararası standartlara 
uygun sahalar oluşturuldu.

Hedefimiz, şehrimizin 
önemli bir spor 

merkezi haline 
gelmesini 

sağlamak. 
dedi.

AKÇAABAT’TA 7. RESİM ÇALIŞTAYI
Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 7. Resim Çalıştayı, 
Trabzonlu 12 sanatçının katılımı ile 06-13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.
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Daha önce imar planında kültürel 
tesis alanı iken meclis kararı ile 
sosyal tesis alanı olarak değiştiri-

len Selimiye Konak Restorasyon Projesi, 
Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünden gelecek onayın 
ardından ihaleye çıkarılacak.

“GELECEK KUŞAKLARA 
TAŞINACAK”
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan 
Yılmaz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ola-
rak çeşmelerden köprülere, camilerden 
mezarlıklara kadar birçok tarihi yapıda 
restorasyon ve düzenleme çalışması 
yapıyoruz. Altınordu ilçesinde bulunan, 
Köymen ailesine ait Selimiye Konak’ı da 
restore ederek gelecek kuşaklara taşıya-
cağız. Bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalan, birkaç kuşağın bir 
arada yaşadığı kültürün son örneklerin-
den olan konak, ilin kültür ve turizmine 
kazandırılacak” dedi.
Konağın restorasyon projesinin koruma 
kurulunun onayının ardından ihaleye 
çıkarılacağını söyleyen Daire Başka-

nı Yılmaz, “Toplamda 512 m2 alan 
üzerinde 172 m2 kapalı kullanım 
alanına sahip, bodrum katıyla dört 
katlı olarak 19. yüzyılın sonlarında inşa 
edilen konağın restorasyon maliyeti-
nin %90’ı Ordu Valiliği kültür katkı 
payından karşılanacak.  Selimiye Konak 

Restorasyon Projesi, Samsun Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Mü-
dürlüğünden gelecek onayın ardından 
ihaleye çıkarılacak ve çalışmaların 
tamamlanmasının ardından Belediyeye 
ait konuk evi olarak hizmete sunula-
cak” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin 
desteğiyle sürdürülen kazılarda 
Türkiye’de tahtında oturan ilk 

“Ana Tanrıça Kybele” heykelinin bulun-
duğu Kurul Kalesi’nde kazı çalışmaları 
bu yıl da devam edecek.

2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’ndeki kazı 
çalışmaları, Prof. Dr. Süleyman Yücel 
Şenyurt başkanlığında 5’i arkeolog olmak 
üzere 18 kişilik ekip tarafından sürdü-
rülecek.

BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ DEVAM 
EDİYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 
desteklenen kazılarda ortaya çıkarılan 
arkeolojik veriler, bölgenin önemli bir 
çekim merkezi haline gelmesini sağladı. 
2 bin 300 yıllık tarihin gün yüzüne çıka-
rılması için sürdürülen kazı çalışmaların-
da önemli eserler ortaya çıkarıldı.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
Yapılan kazılarda en önemli tarihi eser 
olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığın-
da ve 1 metre boyunda 2 bin 100 yıllık 
“Ana Tanrıça Kybele” heykeli ile “Bere-

ket Tanrıları Dionyss ve Pan” heykeli 
ve hayvan biçimli dini kap olan “Riton” 
bulundu. 1’inci derece arkeolojik sit alanı 
olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar 
yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 
basamaklı dehliz merdiven, milattan 
önceki dönemlere ait pişmiş topraktan 
çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik 
parçaları bulundu.

KAZILARDA 10’UNCU YIL
Ordu merkezine 13 kilometre mesafede-
ki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan sivri bir kaya üzerine kurulmuş 
Kurul Kalesi kazılarında 10. seneye 
girildi.  Ordu Büyükşehir Belediyesi ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol kapsamında Kurul 
Kalesi’nde kazılar bu yıl 4,5 ay sürecek.

“ORDU’NUN GÜZELLİKLERİNİ 
DENİZDEN SEYREDECEKLER”
Şehit Temel Şimşir gemisinin halkın 
kullanımına açıldığını belirten Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Meh-

met Hilmi Güler, “Ordu’nun denizle 
barışmasını sağlamak amacıyla her 
alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bu anlamda denizimizi canlandıracak 
projeler geliştiriyoruz. Daha öncesinde 

atıl durumda olan Şehit Temel Şimşir 
gemisi Büyükşehir Belediyemizce restore 
edilmişti. Yapılan çalışmaların ardından 
modern ve konforlu bir hale getirilen 
gemiyi halkımızın hizmetine açtık. Tur-
ların düzenleneceği gemide vatandaşları-
mız deniz keyfini doyasıya yaşayacaklar. 
Hemşehrilerim bu zamana kadar kara-
dan seyrettiği Ordu’nun güzelliklerini 
bundan sonra denizden seyretme imkânı 
bulacak” dedi.

18.00 VE 20.00 SAATLERİNDE 
TURLAR DÜZENLENECEK
Her gün saat 18.00 ve 20.00’de düzenle-
necek turlarla Altınordu sahili boyunca 
gezinti yapacak olan Şehit Temel Şimşir 
gemisi ile vatandaşlar deniz keyfini doya-
sıya yaşayacak. Vatandaşlar gemi ile Or-
du’nun sahilini, manzarasını, plajlarını, 
doğal koylarını izleyerek bol bol fotoğraf 
çekme imkânı yakalayacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2.000 rakımda 
650 dönüm arazi üzerine 

konuşlanan ve şehir merkezine 52 
kilometre mesafede olan Çambaşı 
Kayak Merkezi’nde bulunan tesisler 
kış sezonuna hazırlanıyor. Tesislerde 
bulunan restoran, kafe, aperatif yiye-

ceklerin sunulabileceği büfeler, 
kayak ve kızak odaları ile geçen 
yıl büyük sükse yapan bungalov-
lar yenileniyor. Geçen yıl 4 olan 
pist sayısının 15’e yükseltilme-
si, pistlerin ağaçlandırılması, 
telesiyejlerin bakımı, toplanma 
alanının düzenlenmesi gibi çalış-
malar hakkında bilgi veren OR-
BEL Genel Müdürü Muhammed 
Günaydın, tesisleri yeni döneme 
hazırladıklarını söyledi.
 Günaydın, “Tesislerimizin geçen 
yıl büyük ilgi görmesi, hemen 
yanı başında 5 yıldızlı otelin 
yapılması cazibeyi arttırdı. Biz 
de artan talebi karşılamak için 
tesislerimizde yeni düzenlemeler 
yapıyoruz. Öncelikle bunga-
lovlarda iyileştirme çalışmaları 
yapıyoruz. Ayrıca sosyal donatı 
alanını genişletiyoruz. Tesis 
önünde bulunan dere yatağı 

kısmi kapatma uygulanarak otopark 
alanı genişletiliyor. Yüzey suları ıslah 
edilirken peyzaj çalışması da yürütü-
yoruz. Kayak pistlerinin tamamında 
çimleme çalışması yapılıyor. Kısacası 
yerel, ulusal ve uluslararası kayakçı-
lara hizmet verecek nitelikte bir tesis 
ortay çıkarıyoruz” dedi.

Kurul Kalesi kazıları 
yeniden başlıyor

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk bilim-
sel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi’nde kazılar yeniden başlıyor.

Ordu’daki 
Boztepe’de yamaç 
paraşütünün uçuş 

pisti yenilendi

Ordu’nun gözde turizm mekanlarından Boztepe’de, 
yamaç paraşütü tutkunları için uçuş pisti yenilendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan  
açıklamada, kentin seyir terası 
konumundaki 530 rakımlı Bozte-

pe’de, yamaç paraşütü uçuşu gerçekleş-
tiren adrenalin tutkunlarının yıllardır 
beklediği güvenli pist alanının hizmete 
girdiği belirtildi. Çalışmaları yerinde in-
celeyen ve açıklamada değerlendirmesi-
ne yer verilen Genel Sekreter Yardımcısı 
Bülent Şişman, yamaç paraşütü tutkun-
larının güvenli bir atlayış gerçekleşti-
rebilmeleri için 10 gün önce verdikleri 
sözü yerine getirdiklerini aktardı. 
Başkan Mehmet Hilmi Güler’in 
talimatlarıyla toplam 250 metrekare bü-
yüklüğündeki pist alanını doğal dokuyla 
uyumlu yeşil kauçukla kapladıklarını 
anlatan Şişman, güvenli bir kalkış, 
keyifli bir uçuş için her şeyin hazır 
olduğunu ifade etti. Şişman,  “Ordu’yu 
12 ay boyunca turizmin gözdesi olan bir 

il haline getirmek istiyoruz. Bu anlamda 
Bulutlara Dokunun Projesi, peyzaj 
düzenlemeleri ve yürüyüş yolları proje-
lerimizle birlikte Boztepe’nin güzelliğine 
güzellik kattık. Başkanımız sayın Meh-
met Hilmi Güler’in liderliğinde ilçeleri-
mizdeki turizm destinasyonlarında da 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

ORDU’DA GEMİ TURLARI BAŞLADI
Ordu halkını denizle buluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon 
çalışmalarının ardından şehre kazandırılan Şehit Temel Şimşir gemisi halkın kullanımına sunuldu.

ÇAMBAŞI TESİSLERİ 
KIŞA HAZIRLANIYOR
Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezlerinden biri olan Çam-

başı Kayak Merkezi 2020-2021 kayak sezonuna hazırlanıyor.

ÜNYE İSKELESİ IŞIL IŞIL
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşlarıyla yenilenen Ünye İskelesi, ışık-
landırılmasıyla geceleri adeta görsel bir şölen sunuyor. İskeleyi ziyaret eden-

lerin çoğunluğunu ise fotoğraf çektirmeye gelen vatandaşlar oluşturuyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinin vitrini 
ve sembol mekanlarından olan 
Ünye İskelesi’nde, bakım, onarım, 

yenileme ve ışıklandırma çalışmalarını 
tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi 
Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 
ekipleri tarafından, iskeledeki korkuluklar 
yeniden dizayn edilirken, aydınlatma ve 
kırık olan zemin taşlarının da iyileştiril-
mesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye’nin yaz 
sezonunda 500 bini aşkın ziyaretçi ağırla-
dığını ve iskelenin de kentin en hareketli 
noktalarından biri olduğunu söyledi.

SELİMİYE KONAĞI KONUKEVİ OLACAK 
Tarihi miraslara sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çalışmala-
rını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Selimiye Konak’ı restorasyon çalışma-
larının tamamlanması ardından belediyeye ait konuk evi olarak hizmete sunacak.
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Karadeniz’in önemli turizm 
merkezlerinden Sinop, geride 
kalan Kurban Bayramı tatilin-

de beklentilerin üzerinde ziyaretçi 
ağırladı. 
Türkiye İstatistik Kurumunun 
(TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin 
en mutlu insanlarının yaşadığı 
Sinop, bayram tatilinde yine birçok 
kişinin uğrak noktası oldu. Konak-
lama tesislerinde yüzde 100 doluluk 
oranına ulaşılan kentte, turizmciler 
gösterilen ilgiden memnun. Belediye 
Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nı sürecinde olmalarına karşın geçen 
seneye oranla daha kalabalık bir tatil 
dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kente, 70 bine yakın araç girişinin 
olduğunu, yaklaşık 300 bin kişiyi 
ağırladıklarını belirten Ayhan, “İnsan-
lar pandemi nedeniyle evlerinde çok 
sıkılmış olmalılar ki Sinop’a yoğun bir 
talep oldu. Özellikle plajlar ve sahil ke-
simlerinde ciddi bir kalabalık yaşadık. 
Pandemi sürecinde oluşan bu yoğunluk 
bizi biraz endişelendirdi. Çünkü Sinop-
lular maske, sosyal mesafe ve hijyen 
konusunda çok hassas davranıyorlar. 
Ancak dışarıdan gelen misafirlerimizde 
maalesef bunu pek göremedik.” dedi. 

Sinop Kültür ve Turizm Derneği 
Başkanı Ahmet Çobanoğlu ise 
beklentilerinin üzerinde bir ziya-
retçi yoğunluğu yaşadıklarını dile 
getirdi. Yoğunluk nedeniyle zaman 
zaman sıkıntılar yaşandığına işaret 
eden Çobanoğlu, şunları kaydetti: 
“Bayram tatilinde beklentileri-
mizin çok üzerinde bir ziyaretçi 
akını ile karşılaştık. Maalesef çok 

sayıda kişi yine araçlar ve çadır-
larda konaklamak zorunda kaldı. 
Yaptığımız tüm uyarılara rağmen 
böyle tabloların oluşmasına engel 
olamadık. Özellikle pandemi sü-
recinde kontrolsüz konaklamalar 
sıkıntılar oluşturabilir. Diğer taraf-
tan esnafımız çok güzel bir dönem 
geçirdi. Yeme, içme mekanları 
doldu taştı.”

Tarihi, kültürel zengin-
liklerinin yanı sıra uzun 
sahilleri, temiz denizi ve 

tabiat parkları ile bölgenin en 
çok ziyaret edilen kentle-
rinden biri olan ve Türkiye 
İstatistik Kurumunun (TÜİK) 
verilerine göre Türkiye’nin en 

mutlu insanlarının ya-
şadığı Sinop, bu 

yaz sezonunda 
da ziyaret-
çilerin ilgi 
odağı oldu.

Sinop 
Kül-
tür 

ve 

Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, yaptığı açık-
lamada, özellikle temmuz ve ağustos aylarında konaklama 
tesislerinde zaman zaman yoğunluk yaşandığını söyledi. 
Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluğun yavaş yavaş 
sona ermeye başladığını vurgulayan Çobanoğlu, “Son iki 
ayda pandemi sürecine karşın beklentilerimiz üzerinde bir 
yoğunluk yaşadık.” dedi.

Sinop’un her yıl ziyaretçi sayısını artıran bir kent olduğuna 
işaret eden Çobanoğlu, “Sezonun geri kalanı için büyük bir 
beklentimiz yok. Ancak her şeye rağmen çok da kötü bir 
sezon geçirmedik. Temmuz ve ağustos aylarında yoğunluk 
yaşadık. Bu dönemde bayram tatili süreci çok etkili oldu. 
Bunun yanında hafta sonu tatilleri de verimli geçti diye-
biliriz. Mayıs ve haziran aylarındaki kayıplarımızı telafi 
edemesek de diğer aylardaki yoğunluk bizleri mutlu etti.” 
diye konuştu.

Çobanoğlu, tek arzularının, salgın sürecinin en kısa sürede 
bitmesi olduğunu vurgulayarak “Süreç tamamlandığında 
insanların rahatlayacağını ve turizm merkezlerinin tekrar 
dolacağını düşünüyorum. Tur turizmi, örneğin yok dene-
cek kadar. Sektörün geleceği açısından tur turizmi önemli 
bir yer tutuyor.” ifadelerini kullandı

Kentin yöresel lezzetleri 
arasında yer alan, kıymalı ve 
üzümlü olarak iki şekilde ser-
vis edilen nokul 2018 yılında 
tescillendi. Un, yağ, yoğurt, 
tuz ve maya karışımıyla 
hazırlanan hamurun dinlen-
meye bırakılmasının ardından 
mayalanan hamur, parçalara 
ayrılıp oklava yardımıyla ince 
olarak açılıyor. Hamurun içine 
de yine özenle hazırlanan 
üzümlü- cevizli veya kıymalı 
iç harç koyuluyor. İç harçları 
konulan hamur, rulo şeklinde 
yuvarlanıyor ve yağlanmış tep-
siye döşeniyor. Tepsiye dizilen 
hamurlar daha sonra kesiliyor 
ve fırına atılıyor.
Kilosu 35 TL’ye satılan Si-
nop’un vazgeçilmez lezzetleri 
arasında yer alan nokul yurt 
içi ve yurt dışına gönderiliyor. 
Sinoplu ustalar da son gün-
lerde rağbetin arttığı nokulun 
siparişlerine yetişemiyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
Sinop’ta hayata geçirilecek Şehir 
Meydanı Projesi kapsamında 
2 bin 500 yıllık tarihi surların 
çevresindeki binalar yıkılacak. 
Belediye Başkanı Barış Ayhan, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
çok uzun yıllardır hayal edilen 
projenin belli bir aşamaya geldiği-
ni söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un kentte yaptığı ziyarette 

gündeme alınan projenin, hayata 
geçirilmesi noktasında yasal pro-
sedürlerin hızlı bir şekilde yerine 
getirilmesine devam edildiğini 
vurgulayan Ayhan, “Tarihi surla-
rın çevresindeki belediye hizmet 
binası dahil tüm yapılar yıkılacak.

2 bin 500 yıllık tarihi surların 
gün yüzüne çıkarılması kent ve 
ülke turizmine önemli katkılar 
sunacak. Proje tamamlandığında 
tarihi surların içi bir turizm mer-

kezi olacak. O bölgede müthiş bir 
çarşı ve turizm alanı yaratılacak. 
Belki esnafımız şimdi belediye 
ve valilik binası taşınacak diye 
üzülüyor ama ben burada çok 
daha farklı bir turizm hareketliliği 
olacağını şimdiden görüyorum.” 
diye konuştu.

Ayhan, proje doğrultusunda yıkı-
mı yapılacak binaların arasında 
valilik, il özel idaresi binaları 
olduğunu da sözlerine ekledi.

Turizmci sezondan memnun
Sinop’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine rağmen kentte yaz sezonunda yaşanan yoğunluk, turizmcileri mutlu etti.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ne 
3,3 milyon euroluk restorasyon

Sinop’ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 
yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve 
Müzesi’nde 3 milyon 327 bin euroluk restorasyon gerçekleştirilecek.

Özellikle yaz sezonunda binlerce 
ziyaretçiye ev sahipliği yapan 
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, 

kentin en önemli turizm merkezlerinin 
başında geliyor.
  
Bölgenin en önemli turizm noktaların-
dan biri olarak gösterilen tarihi mekanda 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca restoras-
yon çalışması başlatıldı. 3 milyon 327 
bin euroluk proje, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’nden adaylık sürecinde aldığı il 
restorasyon hibesi olma özelliğini taşıyor. 
Yüklenici firma çalışmalara başlarken, 
çalışmalar süresinde cezaevinin bazı 
bölümleri ziyarete kapatılacak. Aslına 
uygun olarak restore edilecek olan tarihi 
yapı, 2 yıl sürecek olan çalışmanın ardın-
dan ziyaretçilerine farklı bir görünümle 
hizmet verecek. Proje kapsamında tarihi 
mekan içinde yeni sosyal alanlar ve farklı 
eserlerin sergileneceği deniz müzesi oluş-
turulacak. Girişler ücretsiz olacak, sadece 
ücret içerideki müzelere girenlerden alına-
cak. Bütün turizm ve kültür ürünlerinin 
satışta olacağı tarihi mekan içerisinde 
atölyeler yer alacak. Kültür havzasına dö-
nüşecek tarihi mekan içerisinde sanatsal 
faaliyetler yapılacak yerler de olacak.

“İKİ DENİZİ BU KAPIYLA 
BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Si-
nop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet 
Tosun, “Sinop halkının da uzun yıldan 
beri takip ettiği, beklediği bir proje bu. 

Bu projeyle ne yapmak istiyoruz? Bir kere 
cezaevinin iki kapısı vardır. İçeriye girer-
siniz hürriyetiniz girer, dışarıya çıkarsınız 
hürriyetiniz gelir. Bu iki kapıyı açmak 
istiyoruz. Halka açmak istiyoruz. Ücretiz 
halka açmak istiyoruz. Bir özgürlük yolu 
olarak bu kapıyı halka açmak istiyo-
ruz. İki denizi bu kapıyla birleştirmek 
istiyoruz. Yani Sinop’un sağ eksenindeki 
denizle hem sol eksenindeki denizi bir 
özgürlük yoluyla birleştirmek istiyoruz. 
İki duvar arasında kalan mekanda birçok 
köpük binalarla alışveriş merkezileri, 
Sinop’un otantik eserlerinin sergilendiği 
alışveriş yerleri, işte yeme içme yerleri 
olan bunları düşünüyoruz. Geri kalan 
kısımda ise Sabahattin Ali bölümü de-
diğimiz birinci bölümü aynen koruyarak 
müze olarak yaşatmak istiyoruz. Herhan-
gi bir fonksiyon değişikliğine gitmeye-
ceğiz. Alttaki zindanlar dark turizmine 
yönelik olarak aynen özelliğini koruyarak 
devam edecekler. Bu eser sadece bizim 
değil, bütün dünyanın kültür mirasıdır. 
5 bin yıllık bir iç kalenin bugün resto-
rasyonuyla dünya mirasına katılması, 
aynı zamanda UNESCO Aday Listesi’ne 
kalelerimizi ve cezaevini aldırdık. Aday 
listesinden sonra inşallah proje bittikten 
sonra da UNESCO Dünya Mirası Listesi 
de bu şekilde girmiş olacağız. Şehrimiz de 
bir UNESCO kenti olmuş olacak. Avrupa 
Birliği restorasyona kredi vermiyordu, 
yani hibe vermiyordu. İlk defa Avrupa 
Birliği’nin restorasyona hibe verdiği bir 
projedir bu” dedi.

Sinop bayramda 300 Bin  ziyaretçi ağırladı
TÜİK verilerine göre Türkiye’de en mutlu insanların yaşadığı kent olan Sinop, 
geride kalan Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 300 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Sinop’ta 2 bin 500 yıllık tarihi 
surlar turizme kazandırılıyor 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında tarihi 
surlar, çevresindeki çok sayıda bina yıkılarak turizme kazandırılacak.

Tescilli Sinop nokulu 
turistlerin gözdesi haline geldi
Sinop’un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı 
ve üzümlü olarak yapılan ‘nokul’ yoğun ilgi görüyor.



Alacahöyük’e tarihi tanıklık etmek isteyen 
ziyaretçiler için her türlü tedbir alındı. Korona 
virüs tedbirleri kapsamında sık sık dezenfek-

siyon işlemi yapılan ören yeri ve müzede, ziyaretçiler 
arasındaki sosyal mesafeyi belirleyen işaretler yer 
alıyor.
Bilet noktasından biletini alan ziyaretçiler, ateşleri 
ölçülüp maskelerini taktıktan sonra içeriye girebi-

liyor. Müze içerisinde dezenfektan ve 
hijyen noktaları oluşturulurken, ziya-
retçiler için korona virüsle mücadele de 
14 altın kuralın yer aldığı bilgilendirme 
panoları yer alıyor.
Eski Tunç Çağı ve Hitit çağında çok 
önemli bir kült (dini tören) ve sanat 
merkezi olan Alacahöyük’te bugüne 
kadar yapılan kazılarda 4 uygarlık çağı 
açığa çıkartıldı.
Tunç çağına ait 13 kral mezarının da 
bulunduğu Alacahöyük yerli ve yabancı 
turistlerin en çok ziyaret ettiği ören 
yerleri arasında yer alıyor.

8 AMASYA - ÇORUM

İlhanlı döneminden günümüze ulaşan tek eser 
olan, İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Ol-
caytu tarafından 1308-1309 yılında yaptırılan, 

2011 yılından itibaren müzeye dönüştürülen 700 
yıllık yapı,  yaşadığı dönemin ünlü hekimlerinden 
olan Sabuncuoğlu Şerefeddin’in adını taşıyan Tıp 

ve Cerrahi Tarihi Müzesi ziyaretçilerine 
hem müze hem de kafe olarak hizmet 
veriyor.  Müzede 700 yıl önce tedavide 
kullanılan aletler de sergileniyor. Amasya 
Belediye Başkanı Mehmet Sarı , “Burası 
bize İlhanlılar’dan kalan ayakta ve dimdik 
faaliyetini sürdüren bir yer. Burası tarihte 
baktığımızda şifa merkezi olarak adlandı-
rılan bir merkez. Belki dünyada müzikle 
hastalığın tedavi edildiğinin ilk başladığı 
bir yer. Dünya tarihinde ilk olduğunu 
düşünüyorum.  Bir tarihi mekanda 
oturmanın ayrıcalıkları vardır. Dışarıda 
şuanda sıcaklık 35 derece, görüyorsunuz 

hiçbir şemsiyemiz yok ama burada 18-20 derece 
gibi. Geçmişle günümüzü buluştururken milli 
hassasiyetlerimizin manevi müpdesiyatlarımızın 
önemini de bir şekilde gençlerimize arz etmeye 
çalışıyoruz. “ dedi.

Kale içi yıkım çalışmalarına devam eden Çorum 
Belediyesi, Kale bedenlerinin güçlendirme 
çalışmalarına da başladı. Tarihi kaleyi Çorum 

turizmine kazandıracaklarını belirten Başkan Yar-
dımcısı İsmail Yağbat, “Çorum Kalesi’nde çalış-
malarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İçerisindeki 
metruk yapıların yıkımını tamamlamak üzereyiz. 
Bedenlerin sağlamlaştırma ve restore çalışmasına 
başladık. Bu çalışmada kalenin her köşesinden 
kale surlarını çevreleyecek şekilde ayrı ayrı 15 
metrelik toplam 6 sondaj çalışması başlattık. 

Bu çalışmayla zeminin taşıma gücünü hesaplar-
ken aynı zamanda yeni yapının da statik altyapı-
sını oluşturuyoruz. Bu çalışmaları hem arazi hem 
de laboratuar deneyleriyle destekliyoruz. Projenin 
bu etabının sonunda kalenin jeofizik ölçüm 
değerleriyle birlikte Çorum Kalesi’ne ait veri ve 
geoteknik rapor çalışması da tamamlanmış ola-

cak. Hedefimiz en kısa zamanda kalemizi şehrimizin 
turizmine kazandırmak.” dedi.

Çorum Valiliği tarafından 
yapılan açıklamada, “İlimizin 
önemli mesire alanlarından 
biri olan Çatak Tabiat Parkı 
uzun yıllar Çorum halkına 
hizmet vermiş, mevcut sosyal 
tesisler ve müştemilatı zaman 
içerisinde eskimiş ve kullanı-
lamaz hale gelmiştir.İlimizin 
en güzide mesire yerlerinden 
olan Çatak Tabiat Parkı’nın 
yeniden turizme kazandırılma-
sı için Vali Mustafa Çift-
çi’nin talimatları ile bir proje 
hazırlanarak OKA yönetimine 
sunulmuş, Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı 
turizm altyapısının geliştiril-
mesi kapsamında Mali Destek 
Programı’na girerek proje 
kabul edilmiştir” ifadeleri yer 
aldı.

Açıklamada, proje maliyet 
bedeli 3.309.934,00 TL. (KDV 

dahil) olmasına rağmen, 
OKA proje destek miktarı 
1.110.000,00 TL. olarak 
açıklanmıştır. Yeniden revize 
edilen işin ihalesi yapılarak 
29.07.2020 tarihinde sözleş-
me imzalanmış, 04.08.2020 
tarihinde işe başlanmış olup, 
01.12.2020 tarihinde işin ta-

mamlanması planlanmaktadır. 
Yapılan ihaleye göre işin ma-
liyeti KDV dahil 1.748.760,00 
TL. olup, bu miktarın 
1.110.00,00 TL.si OKA 
tarafından, kalan 638.760,00 
TL.si de İl Özel İdare kay-
naklarıyla finanse edilecektir” 
bilgilerine yer verildi.

Taşova Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü bünyesindeki Borabay Gölü 
ve çevresinde koronavirüs salgını ve orman yan-
gını konusunda tedbirlerin artırıldığı belirtildi. 
Açıklamada, risklerin azaltılmasının hedef-
lendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Kovid 
-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 
izolasyon, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım 

hızını kontrol altında tutmak, ayrıca çıkması 
muhtemel orman yangınlarının önlenmesi 
bakımından Borabay Gölü ve çevresinde mangal 
ve ateş yakılmasının yasaklanmasına, ziyaretçi 
yoğunluğunun azaltılması yönünde tedbirler 
alınmasına, maske, mesafe ve hijyen kuralla-
rına uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umu-
mi Hıfzısıhha Kanunu’nun 284, Türk Ceza 
Kanunu’nun 195. maddesi gereğince cezai işlem 
uygulanmasına karar verilmiştir.”

Alacahöyük’e 
ziyaretçi akını
Tunç çağı ve Hitit döneminin önemli merkezlerinden biri olan Çorum’un Alaca 
ilçesindeki Alacahöyük antik kenti, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı.

Çorum Kalesi’nde çalışmalar 
aralıksız devam ediyor 

Çorum Belediyesi, Çorum Kalesi’nde aralıksız devam ettiği restoras-
yon çalışmalarında Kale Bedenleri Restorasyon Projesi’ne başladı.

Çatak Tabiat Parkı gözde 
bir mekan haline gelecek
Çorum Valiliği  Çatak Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılacağını r açıkladı.

Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı  
Amasya’da Sektör 
Temilcileri ile buluştu Kültür ve Turizm 

Bakan Yardımcısı 
Özgül ÖZKAN YA-
VUZ, Amasya Valisi  
Mustafa MASATLI ile 
birlikte turizm sek-
törü temsilcileriyle 

bir araya geldi.

Toplantıda Milletvekilleri M. Levent KA-
RAHOCAGİL ile Hasan ÇİLEZ, Amasya 
Belediye Başkan Vekili Celil İNCE, İl 

Genel Meclisi Başkanı Zeki ERARSLAN, siyasi 
parti temsilcileri, Amasya TSO Başkanı Murat 
KIRLANGIÇ ve turizm sektöründen katılımcılar 
yer aldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Mustafa MA-
SATLI , “Amasya ilimizin ve özellikle Merkez 
ilçemizin turizm sektörü açısından önemi hepi-
miz tarafından bilinmektedir. Tabii ki kültürel 
ve turizm değerlerinin olması sadece tek başına 
bir anlam ifade etmemekle birlikte önemli olan 
bu değerin turizm sektörüne kazandırılmasıdır.

Amasya birçok ilin sahip olmadığı ölçüde 
tarihi ve kültürel değerlere sahip. Bu sebeple 
iyi bir planlama ve destekle ülkemizin turizm 
sektöründen yüksek bir pay alacaktır. Bunun 
için tüm paydaşlarımızla birlikte gereken 

çalışmaları birlikte yürüteceğiz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın 
Özgül ÖZKAN YAVUZ’un ilimizi ziyareti bu 
bakımdan çok önemli. Kendileriyle ilimizin bu 
alanda ihtiyacı olan destek ve teşvikleri görüşüp, 
fikir alışverişinde bulunarak Amasya’yı turizm 
alanında hak ettiği noktaya çıkarmayı hedefle-
mekteyiz.”dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
ÖZKAN YAVUZ konuşmasında, Amasya’nın 
kültür ve turizm alanında tüm plan ve prog-
ramını hazırladığını ve elinde somut bir yol 
haritası olduğunu belirtti. Bu sebeple bakanlık 
olarak Amasya’nın turizm sektöründe iyi bir 
konuma erişmesi için hep birlikte çalışacaklarını 
vurguladı.

Toplantı değerlendirmeler, fikir alışverişleri ve 
soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

700 yıllık tarihi mekan hem müze 
hem de kafe olarak hizmet veriyor
Amasya’da belediye bünyesinde bulunan Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve 

Cerrahi Tarihi Müzesi hem müze olarak hem de kafe olarak  hizmet veriyor.

Borabay Gölü çevresinde mangal 
ve ateş yakılması yasaklandı

Amasya’nın 
Taşova ilçe-
sinde bulu-
nan Borabay 
Gölü çevre-
sinde man-
gal ve ateş 
yakılması 
yasaklandı.



Giresun Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatıyla Giresun 

Limanı’ndaki siloların kaldırılacak 
olması hakkında yaptığı açıklamada; 
“Biz limanın işletilerek ekonomimize 

ve şehrimize katkı sağlamasını istediği-
miz için limanın işletilmesiyle ilgili bir 
itirazımız olmadı. Hatta eğer ilimizin 
ekonomisine ve istihdamına katkı sağ-
layacaklarsa gelsinler yapsınlar dedik. 
Ancak depoların yapıldığı yer, şehrin 

silüetini bozacak ve yıllarca Giresunlu-
muzun denizle bağlantısını koparacak 
bir durumda olması halinde bizim 
buna onay vermemiz mümkün değildir 
dedik. Ancak her türlü itirazımıza 
karşı, limana yapılan depolar ile denizle 
aramıza set çektiler” dedi.

KAYDA DEĞER 
HİÇ BİR KATKISI YOK
Şenlikoğlu; “Firma sahibi arkadaşlarımız 
depoları yaparak faaliyetlerine başladılar, 
ancak şehirde yaşayan vatandaşlarımız 
ve hatta dışardan gelen misafirlerimiz 
dahi, görüntünün çok çirkin olduğunu 
böyle bir şeyin şehrin tam merkezin-
de yapılmasının yanlış olduğunu her 
defasında bizlere ilettiler. Hatta onlarca 
hemşehrimiz, ‘Cumhurbaşkanımızın 
liman sahasında balık av sezonunu açtığı 
akşam, eğer bu silolar orada olmasa idi 
binlerce Giresunlumuz şehir meydanın-
dan Cumhurbaşkanımızı izleme fırsatı 
bulacaktı’ dediler.
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Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıy-
la ön plana çıkan Giresun Adası, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
bu yıl, geçmiş yıllara göre yaklaşık bir ay 
gecikmeli olarak ziyaretçilerini ağırlama-
ya başladı.

Doğu Karadeniz’de üzerinde insanların 
yaşadığı tek ada olan Giresun Adası’na 
gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, 
manastır harabesi, şapel gibi tarihi kalın-
tıları inceleme imkanı buluyor.

Ada, “Amazon kadınları”, “Herkül’ün 
altın postu aramak için adaya gelmesi” 
gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla 
biliniyor.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği 
yapan Giresun Adası’nda karabatak ve 
martıların yuvaları ile üreme alanları 
gözlemlenebiliyor. 39 dönüm alana sahip 
ada, doğasıyla da dikkati çekiyor.

Giresun Adası’na günlük tur düzenleyen 
tekne ile ulaşım sağlanıyor. Ada ziyaret-
leri hava şartlarına göre ekim ayına kadar 
gerçekleştirilebiliyor. Adaya genellikle 

her yıl haziranda başlayan tekne turları, 
bu yıl Kovid-19 nedeniyle yaklaşık bir ay 
gecikmeli olarak temmuzda yapılmaya 
başlandı.

Tedbirler kapsamında ziyaretçilerden 
maske takmaları, ayrıca hem ulaşım 

sırasında hem de adayı gezerken sosyal 
mesafe kurallarına uymaları isteniyor. 
Giresun Adası’nın, UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne kaydı için Kültür 
ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru 
işleminin ardından ise çalışmalar devam 
ediyor.

Giresun’da 20 başlık altın-
da toplam 819 taşınmaz 
kültürel varlık bulunuyor. 

Taşınmaz kültür varlıklar içerisinde 
en fazla 370 tescilli tarihi ev ile 72 
tarihi cami yer alıyor. Tarihi ev ve 
camileri ise arkeolojik sit alanlarıyla, 
doğal anıtlar takip ediyor.

Giresun Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğünün kayıtlarına göre il genelinde 
370 tescilli tarihi ev bulunuyor. 
Bunların 148’i Giresun merkez-
de, 72’si Şebinkarahisar’da, 60’ı 
Görele’de, 30 Tirebolu’da, 14’ü, 
Espiye’de, 11’i Bulancak’ta bulunur-

ken 35’i 
ise diğer 
ilçelerde 
yer alıyor. 
Taşınmaz 
Kültür 

Varlıklarının ikinci sırasında yer 
alan 72 caminin ise 17’si Giresun 
merkezde, 13’ü Şebinkarahisar’da, 
9’u Bulancak’ta, 6’sı Keşap’ta, 5’i Pi-
raziz’de, 5’i Görele’de, 3’ü Espiye’de 
3’ü Alucra’da,3’ü Tirebolu’da,2’si 
Eynesil’de, 2’si Çamoluk’ta, 2’si 
Dereli’de, 1’i Yağlıdere’de, 1’i ise 
Çanakçı’da yer alıyor.

Giresun genelinde bulunan 14 
Arkeolojik sit alanlarının ise 4’ü 
merkezde, 2’si Şebinkarahisar’da, 
2’si Eynesil’de, 2’si buluncakta,4’ü 
ise Alucra, Çanakçı, Tirebolu ve Es-
piye’de yer alıyor. Doğal Sit Alanları-

nın ise en fazlası Tirebolu ilçesinde 
yer alıyor. Buna göre, Tirebolu’da 
4, merkezde 2, diğerleri ise Espiye, 
Eynesil, Görele, Keşap ve Yağlıdere 
ilçelerinde bulunuyor.

Ziyaretçilerini bekliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı Taşınmaz Kültür Varlıkları 
ziyaretçilerini bekliyor. 2019 yılında 
yaklaşık 700 bini aşkın ziyaretçi 
ağırlayan Giresun, yeni tip Korona 
virüsle (Covid-19) mücadele ted-
birleri kapsamında kapalı bulunan 
ören yerleri, Doğal ve Arkeolojik 
SİT alanları, yeniden kapılarını açtı. 
Giresun Kültür ve Turizm İl Müdür-
lüğüne bağlı 819 Taşınmaz Kültür 
Varlıkları gerekli hijyen tedbirlerinin 
alınmasının ardından ziyaretçilerini 
ağırlamaya başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  
Çamlıhemşin ilçesine bağlı 
dünyaca ünlü Ayder Yayla-

sı’nda  sabah kahvaltısınınınardından 
beraberindekiler ile birlikte kısa bir 
yürüyüş yaptı, Ayder Yenileme ve Ko-
ruma Projesi kapsamında yapılan ça-
lışmalar hakkında Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’dan bilgi aldı.

Ayder Yaylası’nda yürütülen çalışma-
lara ilişkin gazetecilere açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ayder’de çok 
güzel bir gelişme gördüğünü, halkın 
da memnuniyetini bizzat dinlediğini 
ifade ederek, hedeflerinin 2022 yılı 
sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkar-
mak olduğunu söyledi.

“AYDER YAYLASI, TURİZMDE 
ÇOK CİDDİ BİR ÇEKİM ALANI 
OLACAK”
“Yeni Ayder, altyapısıyla, konutlarıy-
la, otoparklarıyla, restoranlarıyla her 
şeyiyle bizim için özellikle turizmde 
çok ciddi bir çekim alanı olacak” 
diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Hava-
limanı’nın da bitişiyle Ayder’e yurt 
içi ve yurt dışında geliş-gidişin daha 
artacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Ayder 
Yaylası’nda kayak turizmine yönelik 
çalışmaların da ilgili bakanlıklarca 
daha önce yapıldığını, bunun üzerin-
deki çalışmaların da devam ettiğini 
anlattı.

Türk Hava Kuvvetlerinde yıllarca 
başarılı görevler almış, ancak aktif 
kullanım süresini tamamlamış olması 
nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envan-
terinden geri çekilen F4 Fantom2 savaş 
uçağı, Rize Belediyesi’nin girişimleriyle 

Rize’ye getirildi. Türk Hava Kuvvet-
lerinden gelen teknik ekip ve Rize 
Belediyesi ekipleri tarafından uçağın 
yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme 
çalışması yapılarak Uçak belirlenen 
alana yerleştirildi. 

Dünyanın en geniş maket alanına 
sahip minyatür kentine girecek olan 
turistler ilk olarak Rize kültürü ile 
karşı karşıya gelecek.
Belediye Başkanı Rahmi Metin, 
yapmış olduğu açıklama da,”Rize 
Türkiye’de birçok özelliği ile ortaya çı-
kan bir ilimiz. Bu coğrafyada binlerce 
yıldır yaşayan atalarımızın yöredeki 
yiyecek ve bu yiyecekleri koruyabilme 

adına kullandıkları suyu enerji ye 
dönüştüren Su Değirmeni ve Kiler 
olarak kullandıkları Serender (Nayla) 
dediğimiz bu kültürel eserlerimizi  
İstanbul’da bulunan minyatür park, 
Miniatürk müzesine Rize’yi  temsil 
etmek üzere hediye etmiş olacağız” 
dedi. Başkan Metin, Rize ‘de 360 ı 
aşkın su değirmeninin bulunduğunun 
da altını çizdi. 

Giresun Limanı’ndaki 
Silolar Kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afeti dolayısıyla geldiği Giresun’da av sezonunu liman 
mevkiinde açarken gördüğü siloları şehrin siluetine zarar verdiği için kaldırılması talimatı verdi. 

Giresun Adası’na turist akını
Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül’ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle bi-
linen Giresun Adası, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yaklaşık bir ay gecikmeli olarak ziyaretçilerini kabul etti.

Giresun’da 20 başlık altında toplam 
819 taşınmaz kültürel varlık bulunuyor

Giresun’da kültür varlıkları 
ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı ve 
Ayder ‘de İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının son 
gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası’nda ve  yapımı 

süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

F4 FANTOM SAVAŞ UÇAĞI RİZE’DE 
Rize sahiline renk katacak olan F4 Fantom2 savaş uçağı, Bağdat-
lı Mahallesi eski yat limanı alanı olarak bilinen bölgede başlatılan 
montaj çalışmaları 10 günde tamamlanarak yerine yerleştirildi.

İstanbul Miniatürk 
Müzesi girişine Rize İmzası

Rize Belediye Başkanı 
Rahmi Metin, 30 Hazi-
ran 2001 tarihinde te-
meli atılan Türkiye’nin 
ilk minyatür parkı olan 
İstanbul’daki Miniaturk 
müzesi’nin giriş ram-
pasına Rize kültürünü 
tanıtmak amacıyla Su 
Değirmeni ve Seren-
der (Nayla) hediye etti.
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İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta 
Cevizli köyündeki kilisede, “Tibeti 
Manastırı Temizlik ve Koruma Çalış-
ması” projesi adıyla başlatılan kazılarla, 
kilisenin yıkılmış ve toprak altında kal-
mış yapılarının gün yüzüne çıkarılması 

amaçlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği 
ile Erzurum Müzeler Müdürlüğünce yü-
rütülen kazı çalışmalarına, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 

Osman Aytekin başkanlık ediyor.Kazı 
başkanı Aytekin,  sanat tarihçi, mimar 
ve konservatör gibi 15 bilim adamının 
projede görev aldığını belirterek, çalışma-
nın yaklaşık 4 yıl olarak planlandığını 
ifade etti. 

Aytekin, Cevizli köyündeki kilisenin 
oldukça harap olmasına rağmen halen 
görkemini koruduğunu ve bölgeye çok 
sayıda turist çektiğini kaydederek, “Bu 
tarz yapıların 9. yüzyılla 12. yüzyıllar 
arasında yapıldığını biliyoruz. 4 yıl sü-
recek kazılar sonrası bu kilise çevresiyle 
birlikte yeniden ortaya çıkacak, kültür 
tabakalarıyla önemli bir turizm destinas-
yon merkezi olacak.” dedi.

Arsiyan Yaylasında Neler var?
Yaylanın, Dört bir yanı göllerle kaplıdır. 
Efsane gölleri ve eski yerleşim alanla-
rıyla ünlüdür. Dağcılık sporuna oldukça 
uygundur. Arsiyan yaylası Otu, Su ve 
Balığıyla da meşhurdur. Ayrıca tuz kaya-
ları kömür madeni ve irili ufaklı birçok 
kaplıca vardır. Geniş orman alanları 
barındıran yaylada yöreye özgü meyve-
lerinden Kekre, Mozi, Meshal, Jol da bol 
miktarda bulunur. Güzel kokulu sarı 
cennet çiçekleri bolca mevcuttur.

Arsiyan Yaylasında Neler Yapılabilir?
Yayla çevresi gür ormanlarla çevrili 
çiçeklerle dolu çayırlarla kaplı geniş bir 
alana yayılmıştır. Ziyaretçiler Yaylada, 
güzel vakit geçirme imkanı bulabilirler. 
Bunların başlıcaları, Çadır Kampçılığı, 
Günübirlik Piknik, Fotoğrafçılık ve Doğa 
Sporlarıdır. Şavşat, Arsiyan Yaylasında 
kamp yapmak tamamen ücretsizdir. 
Ağaçlık alanlarda dilediğiniz yerde çadırı-
nızı kurup kamp yapabilirsiniz. 

Yaylada, Elektrik, su ve alışveriş imkanı 
bulunmamaktadır. İhtiyacınız olan mal-
zemeleri yanınıda getirmeyi unutmayın.

Arsiyan Yaylasına Nasıl Gidilir?

Arsiyan yaylası, Şavşat ilçesine 40 km 
mesafededir. Göl bölgesinin alt kısmın-
daki köylere minibüsler ile ulaşıp, oradan 
da yaylaya çıkabilirsiniz. Adresi: 08790 
Demirkapı/Şavşat/Artvin Koordinatları: 
41.423459, 42.486509

2 milyon yolcuya hizmet verilmesi 
beklenen havalimanı; özellikle sahil 
şeridinde hava şartları nedeniyle iniş 
yapılamayan uçaklar için alternatif 
olacak. Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü 
sınırlarında yapımına devam edilen 
Gümüşhane- Bayburt Havalimanı’n-
daki çalışmalar  hızla sürdürülüyor. 
Yaklaşık 300 milyon liralık ihale be-
deliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet 
verilecek havalimanında altyapı çalış-
malarında yüzde 67 seviyesine ulaşıldı. 
Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği 
60 metre planlanan Gümüşhane- 

Bayburt Havalimanı; 
Karadeniz sahil şeridinde 
sık görülen, inişe engel 
olan sis ve pustan uzak 
sahası sayesinde hava 
şartları yüzünden iniş 
yapılamayan uçaklar için 
alternatif olacak. Havali-
manı inşaatının alt yapı 
çalışmalarının gelecek yıl 
tamamlanması bekle-
nirken, ilk uçuşların ise 
2023 yılında yapılması 
hedefleniyor.

‘HEDEF YIL SONU YÜZDE 80’E 
ULAŞABİLMEK
‘Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 
Köse Kaymakamı İbrahim Gültekin ve 
Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ile 
birlikte Gümüşhane-Bayburt Havali-
manı’ndaki çalışmaları yerinde ince-
ledi. Burada konuşan Vali Taşbilek,  
Havalimanın alt yapı çalışmalarının 
2021 yılında tamamlanacağını  alt 
ve üst yapı çalışmalarından sonra ilk 
uçuşun 2023 yılında yapılmasının 
planlandığını söyledi. 

Tibeti Kilisesi’nde 
kazı çalışması başladı
Artvin’in Şavşat ilçesinde, bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu de-

ğerlendirilen Tibeti Kilisesi’nde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Arsiyan Yaylası sükunet 
arayan doğaseverleri ağırlıyor
Karadeniz de önemli yaylalarımızdan biri olan Arsiyan yaylasının, Kuzeyinde ve batısında Gürcistan sınırı, gü-
neyinde Ilıca Köyü, güney doğusunda Pınarlı Köyü ve Cindağı, doğusunda ise Posof (Kol Köyü) bulunuyor. 
Yalnızçam Dağları sırasının kuzeydoğu ucunda yer alır. En yüksek yerleri Kençiyan Tepesi ve Kanlıtepe’dir

Maden köy şelalesi keşfedilmeyi bekliyor 
Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde keşfedilmeyi bekleyen şelale görenleri büyülüyor.

Artvin merkezden yaklaşık 100 km 
uzaklıktaki bin 800 rakımlı Şavşat il-
çesine bağlı Maden köy bozulmamış 

doğasıyla doğa turizmi için misafirlerini bek-
liyor. Artvin’de çeşitli meslek gruplarından 
doğa severler kentin güzelliklerini yerinde 
görmek ve yeni yerleri keşfetmek için Şavşat 
ilçesi Maden köyüne bir gezi düzenledi. 
Yıllara meydan okuyan ahşap mimarisi, 
gelenek, görenek ve otantik yaşamıyla 
ziyaretçilerini ağırlayan Maden Köyü, şehrin 
gürültüsünden ve stresten uzak bir ortam 
sunuyor. Yeşillikler arasında başlayan huzur 
veren yolculukla dar patika yollar yürünerek 
akarsular aşılırken, yaklaşık 40 dakikalık 
doğa yürüyüşü sonrası sarp kayalıkların ara-
sından dökülen suyun gürültüsü ve heybetli 
görüntüsüyle şelale ziyaretçilerini karşıladı.

Gümüşhane - Bayburt 
Havalimanı’nda ilk uçuş 2023’te
GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde yapımı devam eden Gümüşhane-Bay-
burt Havalimanı’nda altyapı çalışmalarında yüzde 67 seviyesine gelindi.

40 kiliseli Krom Antik Kenti 
ziyaretçilerini bekliyor

Gümüşhane’de yüksek dağ zirvelerinin arasında tarihin her 
döneminde madencilik yapılan ve tarihi İpek Yolu güzerga-

hında yer alan Krom Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı 
Yağlıdere köyü sınırları içeri-
sinde yer alan ve 9 mahal-

leden oluşan eski madenci kasabası 
Krom Antik Kentinde kale, 40’tan 
fazla kilise, manastır ve şapel, köprü, 
değirmen ve taş işçiliği hayranlık 
uyandıran onlarca eski ev yer alıyor.
Kolat dağlarının yamacındaki vadide 
kurulu bölge önemli ticaret yollarının 
da üzerinde yer almasının yanın-
da İmera Manastırı, Camiboğazı, 
Taşköprü Yaylaları, Çakırgöl, Santa 
Harabeleri ve Sümela Manastırı geçiş 
güzergahında bulunuyor. Bir zaman-

lar 10 bin kişinin yaşadığı bilinen 
madenci kenti Krom Antik Kenti, 
3.derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescilli. Bazı kiliselerin 300 yıldan 
eski olduğu ifade edilen Krom Antik 
Kentindeki dini yapıların neredeyse 
tamamı birbirini görecek şekilde inşa 
edildiği biliniyor. Türkiye’deki 50 
yürüyüş rotası arasında gösterilen ve 
antik çağdan beri önemli bir yerleşim 
yeri olan Krom Antik Kenti tarihi 
dokusu, yaşadığı dönemin sosyal, 
ekonomik, kültürel ve mimari değer-
lerini yansıtması bakımından önemli 
bir nokta olarak değerlendiriliyor.
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İlçeye bağlı Gürleyik köyü 
sınırlarında kalan Poyracık 
Şelalesi’ne giden ormanın 
içindeki ahşap yürüyüş yolu gü-
zergahı, ziyaretçilere yeşilin her 
tonunu sunuyor. İlçe merkezine 
yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, 
kayalıkların arasından geçen ve yaklaşık 15 
metre yükseklikten dökülen şelale, sıcak yaz 
günlerinde serinlemek isteyenlere eşsiz man-
zarada vakit geçirme imkanı sağlıyor. 
Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar,  
şelaleye giden yolda belediye imkanlarıyla 
ahşap yürüyüş yolu yapıldığını söyledi. 
İlerleyen günlerde şelale güzergahında otopark 

çalışması yapacaklarını belirten Çınar, 
“İnsanların buraya daha kolay erişmesini 
sağlayacağız. Özel İdare ile çalışmalarımız 
hızlandı. Çok yakında Poyracık Şelalesi’ni 
turizme kazandıracağız.” dedi. Şelalede kış 
aylarında su debisinin arttığına işaret eden 
Çınar, “Gelip gördüğünüzde hayran kalınacak 
bir yer. Herkesi Poyracık Şelalesi’ni görmeye 
davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar 
köyü sınırları içinde bulunan ve 
doğal sit alanı olarak tescillenen 

bölgede yer alan, 266 metre derinlikte, 
37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre 
debiye sahip suyu bulunan Akkaya ter-
mal kaynağı vatandaşların kullanımına 
açıldı. Kullanıma açılmasıyla birlikte 
vatandaşlardan yoğun ilgi gören Akkaya 
termal kaynağı tesisleşme için yatırımcı 
bekliyor.Doğal sit alanı olarak tescillen 

bu alanda alınan numuneler sonucunda 
banyo kürleri, havuz ve dış uygulama-
larla Kronik Romatizmal hastalıklarda, 
Ortopedik Ameliyat sonrası omurga ve 
eklem artrozlarında, sporcu yaralan-
malarında, cilt ve deri hastalıklarının te-
davisinde kullanılabileceği, ayrıca teçhiz 
edilecek olan bir sağlık merkezinde tıbbi 
bir program çerçevesinde uygulanması 
durumunda çok daha fazla yararlı olaca-
ğı belirlendi.

Karabük Valisi Fuat Gür0el, 
AK Parti Karabük millet-
vekilleri Cumhur Ünal 

ve Niyazi Güneş, CHP Karabük 
Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, 
Zonguldak Orman Bölge Müdürü 
Zekeriya Beyazlı ve il protokolü, 
Keltepe Kayak Merkezi ve Eğriova 
Göleti arasında yapımı devam 
eden yolda incelemelerde bulundu. 
Vali Gürel ve milletvekilleri, 
Karabük Keltepe Kayak Merkezi 
alt ve üst günü birlik tesislerin 
vatandaşlara daha kaliteli hizmet 
verilebilmesi için ihtiyaç olan 
mescit, tuvalet, bilet satış gişesi 
ve tesislere giriş çıkışların kontrol 
altına alınabilmesi amacıyla Genç-
lik ve Spor Bakanlığından ayrılan 
396 bin 484 bin 73 TL’lik ödenek 
ile yapılması planlanan projeler 
hakkında Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Coşkun Güven’den bilgi aldı. 
Bungalov evler ve kamp alanında 
da incelemelerde bulunan Vali 
Gürel ve milletvekilleri, bölgede 
yapılacak çalışmalar hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.”

Şehitler Diyarı ve Evliyalar Şehri 
olarak bilinen Kastamonu, kültür 
turizminde olduğu kadar yapılan 

yatırımlar sayesinde doğa ve tabiat 
turizminden de adından sıkça söz ettir-
meye başladı. Son yıllarda doğa ve tabiat 
turizminin öne çıkan adreslerinden 

olan Kastamonu’da, 
Küre Dağları Milli 
Parkı içinde yer alan 
Çatak Kanyonunda 
450 metre yük-
sekliğe inşa edilen 
Azdavay Cam Teras, 
vatandaşların yoğun 
ilgisiyle karşılaşıyor. 
Azdavay Belediyesi 
tarafından işleti-
len cam teras, 450 
metre yükseklikten 
adeta ziyaretçileri-

ne hem adrenalin hem de görsel şölen 
sunuyor. İl Özel İdaresi tarafından yolu 
da asfaltlanarak daha kullanışlı hale 
getirilen Azdavay Cam Terası görmek 
isteyenler terasın önünde adeta kuyruk 
oluşturuyor.

Batı Karadeniz’in Pamukkalesi 
yatırımcı bekliyor

KARABÜK Eskipazar ilçesinde bulunan ve travertenlerden oluş-
tuğu için “Batı Karadeniz’in Pamukkalesi” olarak adlandırılan 
Akkaya jeotermal su kaynağı  tesisleşme için yatırımcı bekliyor.

Keltepe Kayak Merkezi 
4 mevsim hizmet verecek
Karabük’ün 2 bin metre ile en yüksek noktası olan Keltepe mevkisinde kuru-
lan Keltepe Kayak Merkezi yapılacak yatırımlarla 4 mevsim hizmet verecek.

Başkan Vidinlioğlu: Kastamonu’da 
Hedef UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı
Kastamonu Belediyesi Acem Hanı Gastronomi Merkezi, KUZKA’nın 

‘Fizibilite Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

Restorasyon projesi Anıtlar Kurulu 
tarafından onaylanmış olan tarihi 
Acem Hanı, Kastamonu Beledi-

yesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUZKA) arasında yapılan istişare 
toplantıları sonucunda ortak akıl ve iş 
birliğiyle hayata geçirilecek.

Kastamonu Belediyesi tarafından KUZ-
KA’nın Fizibilite Destek Programına 
sunulan ve destek almaya hak kazanan 
Acem Hanı Gastronomi Merkezi Tek-
nik ve Stratejik Planlaması Projesi’nin 
ihalesini kazanan Dağhan Mimarlık 
ile sözleşme imzalandı. Önümüzdeki 
süreçte şehrimizin gastronomi arşivinde 
temel bir kaynak oluşturulacak ve 
merkezin işleyişinin rotasını belirle-
yecek fizibilite çalışması hızla ortaya 
konulacak.

Bu çalışmayla eş güdümlü olarak 
Acem Hanı Gastronomi Merkezi’nin 
restorasyon projesinin başlatılarak hızla 
tamamlanması hedefeleniyor.

Kastamonu’nun tarihi, doğal güzellik-
lerinin yanı sıra yöresel mutfağının da 
ülkemizde çok önemli bir yere sahip 
olduğunun altını çizen Belediye Başkanı 
Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 
“Gastronomi turizminin ülkemiz 

genelindeki payı kayda değer seviyede. 
800’ün üzerinde yöresel ürünü bulunan 
ilimizin bu paydan faydalanabilmesi 
adına çalışmalarımız sürüyor. Bir 
taraftan coğrafi işaretli ürün sayımız 
artıyor. Diğer taraftan Türkiye’nin ilk 
Gastronomi Hanı’nı hayata geçirmek 
için çalışmalar sürüyor. Tarihi Acem 
Hanı restorasyon projesi ve uzman ra-
porları çıkartıldı. Bu hanı aslına uygun 
şekilde yapacağız. Fizibilite çalışmala-
rına başlandı. Hedeflerimize ulaşmak 
adına fizibilite çalışmasının çok önemli 
olduğunu düşüncesindeyim.

Bizim bu yoldaki hedefimiz UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehir-
leri arasına ilimizin ismini yazdırmak. 
Uzun soluklu bir yola çıktık. Ortak akıl 
ve iş birliğiyle bu hedefe hep birlikte 
ulaşacağımız düşüncesindeyim. Kasta-
monu, Türkiye’nin kadim şehridir. Ta-
rihi arşividir. Kahramanlık öyküsüdür. 
Bundan dolayı her ne yatırım yapılırsa 
yapılsın hak etmektedir. Her türlü 
övgüye layık bir şehirdir.

Bu şehre hizmet etmek bir ayrıcalıktır. 
Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize 
önemli projeler kazandıracağız. Gast-
ronomi Han’dan inşallah onlardan biri 
olacak” diye konuştu.

Çatak Kanyonu cam terası 
ziyaretçilerinin nefesini kesiyor
Azdavay’daki Çatak Kanyonu’nda 450 metre yüksek-
likte kurulan cam teras, sonbaharın renkleriyle beze-
nen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor.

Kastamonu’nun keşfedilmeyi bekleyen güzelliği:

Poyracık Şelalesi
Kastamonu’nun 
Şenpazar ilçesin-
de bulunan Poy-
racık Şelalesi’nin 
turizme kazandı-
rılması için çalış-
ma yürütülüyor.

Ulusal Kamp ve 
Karavan Federas-
yonu üyeleri 9 

Ağustos tarihinde Çankı-
rı’dan başladıkları çalış-
maya Bartın ve Karabük 
etabıyla devam etti.Saha 
çalışması kapsamında, 
Karabük’te; Tokatlı 
Kanyonu, Kristal Teras, 
Safranbolu Tarihi Çarşı, 
Yenice Şeker Kanyonu, 
Yenice Ihlamur Teras, 
Gökçebey Süzek Macera 
Parkuru ve Devrek Bas-
ton Müzesi ziyaret edildi.
Bartın, Karabük ve Zon-
guldak illerinde yapılacak 
çalışma kapsamında, böl-
genin karavan turizminin 
uygun alanları tespitinin 
yanı sıra bölgenin önemli 
turizm noktaları ziyaret-
çilere tanıtılmış olacak. 

Kamp Karavan Turizmi Saha Çalışmaları 
Karabük etabı tamamlandı
Karadeniz bölgesinin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıy-
la Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve 

Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve kara-
van alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları Karabül Etabı tamamlandı.



Kültür ve Turizm Bakan Yardım-
cısı Ahmet Misbah Demircan Ali 
Paşa Camii, Ulu Cami, Yazma-

cılar Sitesi, Halit Sokak, Ulu Camii, 
Sıkdişini Helası, Sulu Han, Arkeoloji 
Müzesi, Takyeciler Camii, Mustafa Ağa 
Hamamı, Hisariye Medresesi, Deveciler 
Hanı, Yağıbasan Medresesi, Tokat Şehir 
Müzesi, Atatürk Evi, Gaziosmanpaşa 
Müzesi, Halit Sokak ve Beysokağı’nda 
yapılan “Kültür Sokağı” ve “Sokak Sağ-
lıklaştırma” projesi çalışmalarını yerinde 
görerek bilgi aldı. Bakan Yardımcısı De-
mircan, ilimizin tarihi yapılarından olan 
Yazmacılar Hanı, Yüksek Kahvehane ve 
Demokrasi Müzesi, Mevlevihane, Hı-
dırlık Köprüsü ve Kanal Tokat, Meydan 
(Hatuniye) Camii, Garipler Cami,Taş-
han ve  Gökmedrese’yi de gezdi.

Tokat’ın Geleceğine Katkılarda 
Bulunmayı Hedefledik
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, Tokat’ın 
geleceğini, kültürel mirasını daha da 
zenginleştirip turizme açarak parlayan 
sürecine yeni katkılarda bulunmayı hedef-
lediklerini söyledi.Tokat’ın kültür şehri, 

sanat şehri, vakıf şehri olduğunu belirten 
Bakan Yardımcısı şunları söyledi. “ Tokat 
ile İstanbul’un birbirine yakın bir şehir. 
Tokat ile İstanbul’u uzak zannederdim 
ama Tokat İstanbul’a çok yakın.  Kültür 
ve Turizm Bakanlığının, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün burada yürüttüğü bir çok 
iş var. O bir çok işin hangi aşamada oldu-
ğunu yakından görmek ve özellikle şehri-
mizde kültürel altyapıyla ilgili yapılabile-
cek bazı projeleri Sayın Valimiz, Belediye 
Başkanımız ve Milletvekilimizle istişare 
etmek ve zaten sürüp giden projelere yeni 

ivmeler katmak için buradayım. Yapılan 
çalışmalardan duyduğum mutluluğu 
ifade etmek istiyorum. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile buranın yerel yöneticileri To-
kat’ın geleceğini, kültürel mirasını daha 
da zenginleştirerek, turizme açarak parla-
yan sürecini ve yeni katkılarda bulunmak 
hedefimiz. Emeği geçen herkese  teşekkür 
ederiz.” dedi. Ziyaret ve incelemelere 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Odabaş, Belediye Başkan Vekili Abdullah 
Karataş  ile il protokolü eşlik etti.
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Sulu Sokak Çarşısı’nda 
15. yüzyılda yapılan son 
yıllarda ise depo olarak 

kullanılan tarihi mekanda 
Tokat Belediyesi tarafından 
restorasyon çalışmaları 
başlatıldı. Anıtlar Yüksek 
Kurulu’ndan alınan izinle 
proje çalışmalarının ardın-
dan başlatılan çalışmaları 
Tokat Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu yerinde inceleyerek 
müteahhit firma yetkilisin-
den bilgi aldı. ‘900 adımda 
900 yıl’ diye ifade edilen bölgede tarihi 
canlandırmak için gayretle çalıştık-
larını belirten Başkan Eroğlu, tarihi 
mekanın su ve temizlik müzesi olarak 
turizme kazandırılacağını kaydetti. 

Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından 
imar edilen yerin mülkiyetinin Tokat 
Belediyesine ait olduğunu ifade eden 
Başkan Eroğlu, “Buranın etrafında gece 
kondu tarzında yoğun bir yapılaşma 
vardı. İlk etapta biz bu binaları kamu-

laştırmak suretiyle eserimizin 
etrafını açtık. Bu eserin ayağa 
kaldırılması için proje çalışması 
yapıldı. Projenin, Anıtlar Ku-
rulundan geçmesinin ardından 
restorasyon çalışmaları başladı. 
Bu yıl sonuna kadar bu eserin 
bitip şehrimizin 13. Müzesi 
olarak Tokat’ımıza kazandırmış 
olacağız” dedi.Osmanlı mimari 
örneğiTürkiye Kültür Portalı’n-
da yer alan bilgilere göre; “Sık 
dişini helası” adıyla bilinen yapı 
Osmanlı hamamının mimari 

birimlerinden biri olduğu izlenimini 
veriyor. Hamamın pandantif geçişli 
kubbeyle örtülü kare mekanlarından bi-
risi, içte ahşap paravanlarla hela haline 
dönüştürülmüş.

Doğal güzelliğini koruyan 
ve Tokat’ın yeşillikleri 
arasında önemli bir yere 

sahip olan Akbelen Yaylası’nı 
gezerek incelemelerde bulunan Vali 
Dr. Ozan Balcı, yaylanın  turizme 
kazandırılacağını kaydetti.  Vali Dr. 
Ozan Balcı, “Akbelen Yaylası’ndan 
Tokatlı hemşehrilerimizin daha 
fazla yararlanabilmesi için projeler 
yapıyoruz.” dedi. 

Akbelen Yaylası’nın Tokat’ın turiz-
mine çok büyük katkılar sağlaya-
cağını belirten Vali Dr. Ozan Balcı, 
“Akbelen Yaylası Tokat ve Tokat’ın 

turizmi için büyük bir değer arz ediyor. 
Tokat’ın turizmine yönelik bütün çalış-

maların tam destekçisiyim.” dedi. 

Akbelen Yaylası 
Tokat merkeze en yakın yaylalar-
dan biri olup, 1600 metre ile 1800 
metre rakımda, Topçam Yaylası ile 
sınırı bulunan bir yayladır. Doğal 
güzelliği, sık ormanları,sularıyla 
geniş ve düz bir alana yerleşmiştir. 
Balıkçılık yapılabilen ve çim kayağı 
yapmaya elverişli yaylada gözle gö-
rülebilir yeni yerleşimler oluşmuş-
tur. Çok çeşitli mevsimlik çiçekler 
bulunmaktadır. İnsanların sıkça 

tercih ettiği bir dinlenme yeridir.

Tarihi kaynaklara göre Malazgirt savaşın-
dan önce Horasan’dan Tokat’a yerleşen 
asıl adı Hasan olarak bilinen ‘Gıj Gıj 
Baba’, ismi ve tepede yer alan mezarı ile 
dikkat çekiyor. Birkaç yıl önce restorasyo-
nu yapılan türbenin inşa tarihi ise bilin-
miyor. Şehre hakim bir noktada bulunan 
Gıj Gıj tepesine otomobille çıkılarak bir-
kaç kilometre yürüdükten sonra türbeye 
ulaşılabiliyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanı, Arkeolog - Sanat Tarihçisi 
Ekrem Anaç, büyük veli olarak bilinen 
Hasan Dede’nin vefat edince adıyla anılan 
tepeye defin edilmiş olduğunu söyledi.

 Türbenin gizemini koruduğunu ifade 
eden Anaç, “ Gıj Gıj Hasan baba ile ilgili 
bazı rivayetler var. Görkemli bir insan 
olduğu, yürürken ayakkabılarından Gıj 
Gıj diye ses geldiği şeklinde bilgiler var. 

Bunun dışında çok geniş bir malumat 
yok.O tepenin arkasında Hasan Baba diye 
bir tepe var. Muhtemelen onun ismine 
atfen kurulmuş bir köy olduğu yönünde 
rivayet var. Evliya Çelebi burada bir zaviye 
olduğunu söylüyor. 4 fakirde bu zaviyede 
kalıyor. Yani orada bir dergah varmış. Ev-
liya Çelebi’nin Anadolu’ya seyahati 1630 
yılında. 17. Yüzyılın başında burada bir 
türbe ve zaviye var imiş. Hem Sünni hem 
de Alevi kardeşlerimizin çokça ziyaret 
ettiği türbe burası” diye konuştu.

“Tokat, Kültür, Sanat ve Vakıf Şehri”
Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Tokat’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Dr. 
Ozan Balcı ve Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile Tokat’ın tarihi, kültürel ve turistik mekanlarında incelemelerde bulundu.

TOKAT’TA ARABALI SİNEMA 
ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ 
Tokat Belediyesi tarafından, korona virüs salgını nedeniyle uzun 

süredir sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için 
düzenlenen ‘Arabalı Sinema Günleri’ etkinliğinin ilki yoğun ilgi gördü.

Tokat Belediyesi tarafından sebze hali 
yanında bulunan alanda açık hava sine-
ması etkinliğinin ilki ‘7’nci Koğuştaki 
Mucize’ filmiyle başladı. Arabalı Sinema 
etkinliğine belediyeye müracaat eden 
vatandaşlar ailesi ile birlikte katıldı. To-
kat Belediyesi ekipleri tarafından ‘7’nci 
Koğuştaki Mucize’ isimli filmi izlemek 
için gelen vatandaşlara gazoz ve patlamış 
mısır ikram edildi. Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği Arabalı Sinema etkinliği 
öncesinde çeşitli gösteriler yapıldı.
Filmi izlemek için ailesi ile birlikte alana 
gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu, sinema gösterimi öncesinde 
vatandaşları ziyaret ederek gazoz ve pat-

lamış mısır ikram etti. Başkan Eroğlu, 
güzel bir geleneği yaşatmanın mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirterek; “Çocuklu-
ğumuzda böyle yazlık sinemalar olurdu. 
İnsanlar gerek açık havada gerekse 
böyle arabaları ile sinemalara gider 
izlerlerdi. Bizlerde bu nostaljiyi yaşamak, 
yaşatmak istedik. Tokat halkını, Tokat 
insanını özellikle şu salgın döneminde 
en azından böyle bir etkinlikte de aileleri 
ile beraber arabalarında güzel bir sinema 
filmini izlemenin zevkini tatsınlar iste-
dik. Oldukça yoğun bir ilgi var. 4 hafta 
boyunca her Salı günü bu etkinliğimizi 
sürdüreceğiz. Katılım sağlayan tüm va-
tandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Akbelen Yaylası Turizm Bölgesi İlan Edildi
Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat’ın doğal güzellikleri arasında bulunan Akbelen Yaylası’nın turizm bölgesi ilan edildiğini söyledi.

Tarihi “Sık Dişini Helası” su ve temizlik müzesi olacak
Tarihi “Sık Dişini Helası” su ve temizlik müzesi olacak Tokat’ta, Osmanlı döneminden kalma tarihi 

‘Sık Dişini Helası”nın restorasyon çalışmaları tamamlandığında su ve temizlik müzesi olacağı bildirildi.

Tokat’taki Gıj Gıj Baba 
Türbesi  gizemini koruyor
 Tokat şehir merkezine hakim tepeye yüzyıllar önce defin 
edilerek adına türbe yapılan ‘Gıj Gıj Baba’ gizemini koruyor.
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