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Turizm Bülteni
Karadeniz

Bakan Albayrak’tan 
destek sözü!

Akdağ Kayak Merkezi 

Kış Sezonuna 

hazırlanıyor

Ladik Akdağ 
Kayak Merkezi, 

Samsun 
Büyükşehir 

Belediyesi’nin 
yeni 

yatırımlarıyla 
kış sezonuna 

hazırlanıyor. 4’te

Rize’de “En Güzel 
Laz Böreğini Ben 

Yaparım” Yarışması

Ardeşen’de Belediye tarafından düzenlenen 
ve 20 yarışmacının katılımıyla tamamlanan 
Laz Böreği yarışması düzenlendi. Jüride Tür-
kiye’nin önemli gurme ve şefleri yeraldı. 9’da

ORDU’DA  FAM TRİP 
ORGANİZASYONU

Ünye-Fatsa-Ordu Fam Trip Or-
ganizasyonu ülkemize tur 
düzenleyen turizm sektö-
rünün tur operatörlerin-
den oluşan ekip Ünye ve 
Fatsa’nın tarihi ve doğal 
güzelliklerini gezerek 
yerinde inceledi. 6’da

Japon Büyükelçi’den 
Amasya’ya Övgü

Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının 
ardından makamında Japonya Büyükelçisi 
Akio MIYAJIMA ile görüşen Vali Mustafa 
Masatlı, Büyükelçiyi Amasya’da  görmek-

ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 8’de

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Çorum’un 
Doğal ve Kültürel Güzellikleri” fotoğraf yarışmasında 
dereceye giren fotoğraflar, Sanat Sokağı’nda açılan 
sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. 8’de

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR 

SERGİLENDİ

Trabzon Turizmi Masaya Yatırıldı
KATİD Başkanı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı  Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, Trabzon’da 

KATİD Üyeleri, acentacılar ve otelcilerle bir araya geldi. 3’te

Erfelek Şelaleleri Göz Kamaştırıyor
Erfelek ilçe 
merkezine 14 kilo-
metre uzaklıktaki 
bir vadi içinde 
yer alan şelaleler, 
yürüyüş ve tır-
manış parkurlarıy-
la ziyaretçilerine 
eşsiz güzellikler 
sunuyor. 7’de

Santa Harabeleri, ‘kesin korunacak 
hassas alan’ olarak tescillendi

GÜMÜŞHANE’nin Du-
manlı köyü sınırlarında 
yer alan ve ‘Gökyü-

züne yakın saklı kent’ 
olarak da bilinen, 

arkeolojik doğal sit 
alanı Santa Harabele-
ri, ‘kesin korunacak 
hassas alan’ olarak 
tescillendi. 10’da

Giresun’da Turizmciler 
Çözüm arayışında

Pandeminin Dünya Turiz-
mi ile birlikte Türk Turiz-
mine vurduğu darbenin 
ardından ayakta kalma 
savaşı veren turizmciler 
il il  çözüm arayışlarını 

sürdürüyor. 3’te

ACENTALAR TOKAT’I GEZDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tokat Turizm İl Koordinatörlü-
ğü’nün daveti ve TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı’nın 
işbirliği ile gerçekleştirilen Tokat Tanıtım Programı’na Doğu Ka-
radeniz Bölgesinden toplam 28 seyahat acentesi katıldı. 12’de

Kastamonu 
Kahintepe’de 12 bin

yıllık tarih gün 
yüzüne çıkartılacak

Vali Çakır Kastamonu’nun 
Araç İlçesi’ndeki  Kahin 

Tepe’de Kazı Alanında İn-
celemelerde bulundu. 11’de

Artvin 
Havalimanı’nın 

yüzde 80’i 
tamamlandı

Rize- Artvin Havalimanı’nın ya-
pım çalışmaları sürüyor. Gece 
gündüz aralıksız kamyonlar ve 
hafriyat gemilerinin malzeme 
taşıdığı deniz dolgusunun yüz-

de 80’i tamamlandı. 10’da

Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar 
yaşayan Turizm sektörü, sorunları aşmak 
ve ayakta kalabilmek için girişimlerini ve 

çalışmalarını sürdürüyor. 3’te
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Kültür ve sanat alanında olduğu 
gibi turizmde de başarılı 2 yıl ya-
şandığını ifade eden Bakan Ersoy, 

2018’de 46 milyon, 2019’da 52 milyon 

ziyaretçinin Türkiye’de ağırlandığını 
söyledi.

Bakan Ersoy, 2020’de ise toplam 58 

milyon misafir ağırlanmasının ve 40 
milyar doların üzerinde turizm geliri 
elde edilmesinin hedeflendiğini belir-
terek, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tu-
rizm hareketlerinde de ciddi bir daralma 
yaşandığını kaydetti.

“Bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dâhil 
olmak üzere 2021 yılı bütçemiz 6 
milyar 826 milyon 518 bin lira olarak 
öngörülmektedir. Bu bütçemizin 4 mil-
yar 859 milyon 827 bin lirası cari bütçe, 
1 milyar 966 milyon 691 bin lirası ise 
yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür. 
2020 yılında her alanda olduğu gibi kül-
tür ve turizmde de olumsuz etkilerini 
yaşadığımız Kovid 19 salgın sürecini 
hızla atlatarak ülkemizi Sayın Cumhur-
başkanımızın çizdiği 2023 vizyonuna 
ulaştırma noktasında Bakanlık olarak 
her zamankinden daha fazla çaba sarf 
edeceğiz.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin 100’üncü kuruluş yılına 
ithaf edilen ve İbn-i Haldun’un 

“Coğrafya Kaderdir.” sözünün kavramsal 
çerçeve olarak belirlendiği yarışmanın 
ödül töreni ve sergi açılışında konuşma 
yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy,  “Zaman dur durak bilmeyen 
bir farklılaşma süreci. Sanatın kendisi 
de bu evrensel kuraldan bağımsız değil. 
Klasik tarzlar dönem ve akımlar, değer-
lerini daima muhafaza edecek olsalar da 
sanatın yeni ifade şekilleri kendilerine 
has dilleriyle karşımıza çıkmaya devam 
ediyor. Gençlerimizin de bu teşvike çok 
güçlü bir şekilde cevap verdiğini hep 
birlikte gördük. Öyle ki hem kendileri 
hem de akademisyenlerimiz yarışma-
nın gelenekselleşerek devam etmesi 
talebiyle bize geldiler. Elbette ki büyük 
bir memnuniyetle kabul ettik ve altıncı 
kez ödüllerimizi dağıtıyor ve sergimizi 
gerçekleştiriyoruz.” dedi.
ların ardından Bakan Ersoy, başarı 

ödülüne layık görülen gençlerden 
Mustafa Yüzükoca, Gökhan Ölme-
zoğlu, Emrah Akkayüz, Emre Celali, 
Abdülvahap Uzunbay, Melis Hatice 
Yamur, Kemal Yıldız ve Damla Gök’e 
ödüllerini takdim etti. Ödül töreni-

ne Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız ile yarışmanın seçici kurul 
üyeleri ve sanatçılar katıldı. Törenin 
ardından Bakan Ersoy, seçici kurul 
üyeleri ve genç sanatçılarla hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Proje Geliştirme 

Desteği, Animas-
yon Film Yapım 

Desteği, Kısa Film 
Yapım Desteği, Senar-
yo ve Diyalog Yazımı 
Desteği türleri için  9 
Kasım 2020 tarihine 
kadar yapılacak başvu-
rular 2021 yılı Ocak 
ayı içerisinde;
Yerli Film Gösterim 
Desteği için 7 Aralık 
2020 tarihine kadar 
yapılacak başvurular 
2021 yılı Ocak ayı 
içerisinde;
İlk Uzun Metrajlı 
Kurgu Film Yapım 
Desteği, Uzun Metrajlı 
Sinema Film Yapım 
Desteği, Dağıtım ve 
Tanıtım Desteği, Ortak 
Yapım Desteği, Çekim Sonrası Desteği 
türleri için 7 Aralık 2020 tarihine kadar 
yapılacak başvurular 2021 yılı Mart ayı 
içerisinde; 8 Aralık 2020 - 30 Haziran 
2021 tarihleri arasında yapılacak başvu-
rular 2021 yılı Eylül ayı içerisinde;

Belgesel Film Yapım Desteği için 28 
Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak 
başvurular 2021 yılı Nisan ayı içeri-
sinde sinema sektör temsilcilerinden 
oluşan 8 kişilik Destekleme Kurulu 
tarafından değerlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakan-
lığının istatistiklerine 
göre, Ocak-Eylül 2020 

döneminde Türkiye’ye 9 
milyon 458 bin 589 yabancı 
ziyaretçi geldi.

Yurt dışı ikametli vatandaşla-
rın sayısı ise 2 milyon 451 bin 
749 oldu.

Türkiye, koronavirüs salgını 
nedeniyle bir önceki yılın ilk 
9 aylık dönemine göre yabancı 
ziyaretçi sayısında yüzde 74,03 
azalış yaşadı.

İlk 9 ayda toplam ziyaretçi 
sayısında ise 11 milyon 910 
bin 338 rakamına ulaşıldı.  

En çok ziyaretçi gönderen ülke-
ler sıralamasında, Ocak-Eylül 
2020 döneminde Rusya Fede-
rasyonu 1 milyon 421 bin 428 

kişi ile birinci, Almanya 912 
bin 749 kişi ile ikinci, Ukrayna 
772 bin 851 kişi ile üçüncü 
sırada yer aldı. Ukrayna’yı Bul-
garistan ve İngiltere izledi.

Eylül’de 2 Milyondan Fazla 
Ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
verilerine göre Türkiye, Eylül 
2020 döneminde bir önceki 
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
59,40 azalış yaşadı ve 2 milyon 
203 bin 482 yabancı ziyaretçi 
ağırladı.

Eylül ayında en çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler sıralamasında 
da yine Rusya Federasyonu 648 
bin 742 kişi ile birinci, İngilte-
re 262 bin 352 kişi ile ikinci, 
Ukrayna 252 bin 18 kişi ile 
üçüncü oldu. Ukrayna ülkesini 
Bulgaristan ve Almanya izledi.

BAKAN ERSOY TBMM’DE 
BÜTÇE SUNUMU YAPTI
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görü-
şüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Bakan Ersoy, 
İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Sağlık Turizminin Gelişmesi 
için birlikte hareket edilmeli
Atasam Atakum Tıp Merkezi Genel Müdürü Birsen Öztürk, Samsun’da 
ve bölgede sağlık turizminin gelişmesi için özel sektör,il yönetimi ve 
ilgili STK’ların ortak akılla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Samsun’un  turizm bakımından 
çok önemli değerlere sahip old-
uğunu, sağlık turizminde de id-

dialı olabileceğini ancak, ortak akılla, 
turizm sektörünün de katkısını alarak 
birlikte hareket edilmesi halinde 
başarılı olunabileceğini ifade etti.

Son günlerde sağlık turizmine 
yönelik çalışmaların arttığına dikkat 
çeken Birsen Öztürk, 

“ Sağlık turizmi denilince, şifa bulmak 
amacıyla ülkemize gelen insanlar ak-
lımıza geliyor. Ancak büyük fotoğrafa 
baktığımızda sadece şifa bulmak için 
gelen insanları değil, bununla birlikte 
ülkemize gelen misafirlerin  tüm ihti-
yaçlarını düşünerek satış ve pazarlama 
planı yapmak gerekiyor.

Medikal firma, cerrahi alet, dil bilen 
personel, otel konseptiyle bezenmiş 
hastaneler, oteller, tıbbi sürecin 
her ihtiyacına cevap veren sağlık 
ekibi, bölgenin turistik yerlerinin 
gezdirilmesi, yöresel tatların öne 
çıkarılması ve şehir yaşamının  her 
kesitinin ticari olarak faydalanacağı 
bir cennet yaratmalıyız.” Dedi.

Birsen Öztürk, Samsun’ u sağlık 
Turizminde daha başarılı yapacak 
altın adımları da şöyle sıraladı: 

Özel sektörün deneyim ve tecrübesi-
yle il yönetimlerinin gücü birleştir-
ilmeli, tek merkezden  ortak akılla 
planlamalar yapılmalı,

Dil sorununu çözmek için aksiyon 
alınmalı,

Vitrine konulacak aktörler belirlen-
meli, 

 Digital mecra üzerinden bölgenin 
ulaşımı ve özellikleri tanıtılmalı,

 Satış ve pazarlama planını sunabi-
leceğimiz hedef ülkeler belirlenmeli,

Hedef ülkenin kültürüne uygun 
reklam ve tanıtım yapılmalı,

Dürüstlük felsefesine uyularak vaat 
edilen sağlık paketleri tam anlamıyla 
yerine getirilmeli,

Turizm acentalarının ve turizmcil-
erin pazarlamada aktif rol alması 
sağlanmalı,

Coğrafi güzellik ve zenginliklerimizi 
göz önüne alarak hasta turizmi, ka-
plıca turizmi, yaşlı turizmi gibi konu-
larda kaliteli projelerin önünü açacak 
fırsatlar ve destekler yaratılmalı,

Pazarlamasını ve tanıtımını 
yaptığımız bölgelerin altyapı 
hizmetleri bir an önce tamamlanmalı,

6. GENÇ GÜNCEL SANAT PROJE 
YARIŞMASI’NIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 6. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması’nın 
ödülleri Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2021 YILI SİNEMA DESTEKLERİ İÇİN 
SON BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca “5224 sayılı Sinema Film-
lerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklen-
mesi Hakkında Kanun” kapsamında 2021 yılında verilecek 
destekler için başvuru ve değerlendirme tarihleri belirlendi.

TÜRKİYE İLK 9 AYDA YAKLAŞIK 
12 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI
Türkiye’yi yılın ilk 9 ayında ziyaret eden yabancı sayısı ile yurt dışı ika-
metli vatandaşların toplamı 11 milyon 910 bin 338 olarak gerçekleşti.

Sahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri MüdürüSahibi ve Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat TOKTAÞ

Genel Yayýn Yönetmeni
Coþkun ÖZBEK

Dizgi
Caner YILMAZ

Karadeniz Turizm Bülteni
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Covid-19 Rize’de turist 
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TÜROFED (Türkiye Otelciler Fede-
rasyonu)  Başkanı Sururi Çorabatır, 
yönetim kurulu üyeleri,  Kültür 

ve  Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak  ile 
Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldiler. 

TÜROFED Başkanı 
Sururi Çorabatır Tu-
rizm sektörünün genel 
sorunlarını, ekonomik 
sıkıntıları, kredilere 
ulaşmaktaki sorunları, 
ve sektöre verilen des-
teklerin sürdürülmesi 
konularını ve talepleri  
iletti. Toplantı 2 saat 
15 dakika sürdü.

İstanbul’da gerçek-
leşen ziyaret ile ilgili 
olarak bir açıklama 

yapan Türkiye Turizm Ajansı  ve 
TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi 
, KATİD (Karadeniz Turistik İşlet-
meciler Derneği) Başkanı Murat 
Toktaş da Karadeniz Bölgesi’nde   
yatırımcının ve çalışanların  yaşadı-
ğı sorunları ve  bölgedeki turiz-
mcilerden gelen  talepleri Bakan 
Albayrak’a iletti.

İstanbul toplantısından bir gün 
önce Trabzon’da turizmciler ve 
sayahat acentaları temsilcileri ile 
bir toplantı yaptıklarını ifade eden  
Murat Toktaş,  “ TÜROFED yö-
netim Kurulu ve Kültür ve Turizm 
Bakanımız Osman Nuri Ersoy’un 
da katılımı ile Turizm Sektörünün 

mali sıkıntılarını iletmek üzere Hazine 
Ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak 
ile İstanbul’da Dolmabahçedeki çalışma 
ofisinde bir araya geldik. Bakan Albayrak 
bizi ve heyetimizi çok sıcak karşıladı.  Ben 
de  bölgemizde bana iletilen ve yaşadığımız 
mali sıkıntıları Sayın Bakan Albayrak’a 

anlattım. Öncelikle  sektörümüze verilen 
destekler için teşekkür ettim. 

Genel olarak da sektörde krediye ulaşmak-
ta yaşadığımız sıkıntıların giderilmesini, 
nakit akışı olmayacağını düşündüğümüz 
Haziran sonuna kadar sıcak para sıkın-
tısı yaşanmaması için nakit akış desteği,  
kullandırılacak  olan kredilerin en az 1 yıl 
ödemesiz olmasını  istedik.ı  SGK vb. mali 
desteklerin uzatılmasını,  KDV indirim-
lerini kalıcı olmasını,  KGF vasıtası ile 
sunulan kredilerin limitlerin  artırılması ve 
ecrimisil ile devletten kiralık olan yerlerin 
kira bedellerinin ertelenmesini talep ettik. 
2 saat 15 dakikalık toplantı süresince Sayın 
Bakan Albayrak çok ilgi gösterdi. Turizm 
sektörüne diğer sektörlere nazaran  daha 
fazla destek verecekleri sözünü verdi. Talep-
lerimizi bizzat kendisi not aldı. Turizmin 
gelişmesi ve yatırımcı için ne gerekiyorsa 
yapacaklarını söyledi. “ diye konuştu.

Murat Toktaş, Kültür ve Turizm Bakanı 
Nuri Ersoy’a da teşekkür etti.
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KATİD Başkanı Murat Toktaş, 
Ordu ve Trabzon’dan sonra Gire-
sun’da turizmcilerin düzenlediği 

toplantıya katılarak sorunları ve çözüm 
önerilerini dinledi. 

 Giresundaki tuizmciler, otel ve acenta-
cılar, Kalkınma Ajansı, Giresun Valili-
ği, Giresun Ticaret Odası  yetkililerinin 
de katıldığı toplantıda turizmcilerin 
talepleri dinlendi. Giresun’da  turizmin 
gelişmesi için neler yapılması gerektği 
konuşuldu. Katılımcıların talepleri 
alındı.  

KATİD Başkanı Murat Toktaş, Giresun 
toplantısında dile getirilen mali sıkın-
tılar ve desteklerle, kredilere ulaşa-
bilme taleplerinin Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak’a  düzenlenen 
ve kendisinin de katıldığı  toplantıda 
bizzat kendisi tarafından iletildiğini, 
diğer sorunların çözümü ve turizmin 
gelişmesi için yapılması gereken çalış-
malarla ilgili önerilerin de süreç içinde 
ele alınması için sektör bileşenleri ile 
bir araya gelinerek çalışmalar yapılması 
noktasında girişimlerde bulunacağını 
söyledi.

Ankara Garından hareket eden 
Karaelmas Ekspresi ile Çankırı 
ve Karabük’e uzanan yolculukta 

Bakan Ersoy, beraberindeki basın mensup-
larına ilk durak olan Ankara’nın Kalecik 
ilçesinde açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi Treni’nin çok 
başarılı olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile bu tarz turizm seferlerinin 
sayısını artırma kararı aldıklarını söyledi.

Doğu Ekspresi gibi en az 5 turizm trenini 
oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Bakan 
Ersoy, Van Ekspresi üzerinde de çalışma-
lar yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, “Eskiden faaliyette olan Ka-
raelmas hattını canlandırmak için bu tren 
yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız 

Ankara’dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankı-
rı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük-Safranbolu 
ve Zonguldak kadar gidecek olan dolu dolu 

bir tren rotasını içerikleri ile pandemi son-
rasına hazırlayarak hayata geçirmek. Bu 
bağlamda bu geziyi yapıyoruz. Gezdiğimiz 
yerlerin kültürel yerler, gastronomi ayrı-
calıkları var. Doğasıyla da birleştireceğiz 
güzergâhı. Doğu Ekspresi gibi hem yerli 
turizme hem de yabancı turistlere hitap 
etmesi için çalışma başlattık.” ifadesini 
kullandı.

Turizm Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı çatısı altında her şehrin uzmanını 
tayin ettiklerini, GoTurkey sitesinden bu 
şehirlerin tanıtımını yaptıklarını aktaran 
Bakan Ersoy, her şehri kendi içinde orga-
nize ederek, kendi turizm potansiyellerini, 
nelerin ön plana çıkarılması gerektiğini 
konusunda toplanan verilerle, içeriği 

güçlendirerek, tanıtımı uluslararası seviyede 
yapacaklarını vurguladı.

Bakan Albayrak’tan 
destek sözü!

Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Tu-
rizm sektörü, sorunları aşmak ve ayakta kalabil-
mek için girişimlerini ve çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Turizmi Masaya Yatırıldı
KATİD Başkanı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı  Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş, Trabzon’da 
KATİD Üyeleri, acentacılar ve otelcilerle bir araya geldi.

Trabzon’un turizm alanında 
yaşadığı sorunlar ve Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme 

Ajansı’ndan alabilecekleri desteklerin 
ve önerileringörüşüldüğü toplantı-
dan sonra Murat Toktaş ve KATİD 
Trabzon Temsilcisi Ali Şahin, Trabzon 
Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti

Toktaş ve Ali Şahin Vali Ustaoğlu’na 
toplantıda iletilen konuları ve sorunları 
aktardılar. Trabzon Valisi İsmail Usta-
oğlu da Trabzon’da yeni turizm desti-
nasyonları için çalışmalar yaptıklarını, 
en önemli projenin Trabzon’un inanç 
turizminde öne çıkması olduğunu 
söyledi.

Ayasofya, Sümela ve Trabzon’da bulu-
nan ibadethane ve kiliselerin bulun-
dukları destinasyonların  tanıtımı ve 
buralara turlar düzenlenmesi ile ilgili 
proje hazırlıklarında olduklarını ifade 
eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,  
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme  
Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Toktaş ile de yeni pazarlar ve destinas-
yonların tanıtımı için bakanlık ile neler 
yapılabileceği konularını görüştüler.

KATİD Başkanı Murat Toktaş da, 
“ Bölgede turizmcilerin yaşadıkları 
sıkıntıların ortadan kaldırılması 
için sektörün önde gelen isimleri ve 

temsilcilerle illerde toplantılarımıza 
başladık. Burada belirtilen sorunları 
ve çözüm önerilerini rapor haline 
getirerek Sayın Bakanımıza sunacağız. 
AyrıcaTürkiye Turizm Tanıtım ve Ge-
liştirme Ajansı’nın  Karadeniz Bölgesi 
için sağlayacağı katkılarla ilgili olarak 
da bu toplantı ve çalışmalar ışığında 
Bakanlık’tan bölgemiz adına taleplerde 
bulunacağız.” dedi.

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan 
KATİD Trabzon Temsilcisi Ali Şahin 
de, “ Trabzon’da KATİD üyeleri, acen-
talar ve diğer turizm sektörü işletme ve 
yatırımcıları ile yaklaşık 3 buçuk saat 
süren bir toplantı yaptık. Ortadoğu’dan 
gelen turistlerin azalması, pandemi 
süreci ile ilgili yaşananlar sonrasında 
durağan hale gelen Trabzon turizmini 
canlandırmak için fikir alışverişinde 
bulunduk. Neler yapılabileceğini tartış-
tık. Özellikle pazarlarla ilgili  ilgili fikir 
alışverişinde bulunuldu. Çok verimli 
toplantı oldu. 

Burada dile getirilenleri raporlama 
kararı aldık ve ardından Vali Bey ile 
görüşmeye gittik. Yaklaşık bir buçuk 
saat süren toplantıda, Sayın Valimiz, 
Trabzon’da yeni turim destinasyonları 
ile ilgili proje çalışmaları olduğunu söy-
ledi bize bilgi verdi, görüş alışverişinde 
bulunduk.” diye konuştu.

BAKAN ERSOY: TURİZM TREN 
ROTALARINI YAYMAK İSTİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 
Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle başkentten Karabük’e yolculuğa çıktı.

Giresun’da Turizmciler 
Çözüm arayışında

Pandeminin Dünya Turizmi ile birlikte Türk Turizmi-
ne vurduğu darbenin ardından ayakta kalma savaşı 
veren turizmciler il il  çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz’de turizm 12 aya yayılacak
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 133. Yönetim Kurulu Toplantısı, Dönem Başkanı 

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında, Ordu Valisi Tuncay Sonel’in evsahipliğinde gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajan-
sı’nın (DOKA) 133. Yönetim 
Kurulu Toplan-

tısı, Dönem Başkanı 
Rize Valisi Kemal Çeber 
başkanlığında, Ordu 
Valisi Tuncay Sonel’in ev-
sahipliğinde gerçekleştiril-
di.Ordu Valiliği Toplantı 
Salonunda gerçekleştirilen 
DOKA Yönetim Kurulu 
Toplantısının başlangıcın-
da, önceki dönem başkanı 
olan Ordu Valisi Tuncay 
Sonel, dönem başkanlığı 
görevini Rize Valisi Kemal 
Çeber’e devretti.Toplan-

tıya evsahipliği yapan Ordu Valisi 
Tuncay Sonel, “DOKA’nın 133. Yöne-

tim Kurulu Toplantısını ilimizde ger-
çekleştiriyoruz. Artvin’den, Rize’den, 

Gümüşhane’den, Trabzon’dan 
ve Giresun’dan Valilerimiz, Be-
lediye Başkanlarımız, İl Genel 
Meclis Başkanlarımız, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanları-
mız, bu toplantı vesilesiyle 
aramızdalar. Hepsine ayrı ayrı 
hoş geldiniz diyorum. DOKA 
Dönem Başkanlığı görevimizi 
sevdiğim, dönem arkadaşım 
Rize Valimiz Sayın Kemal 
Çeber’e devrediyorum. Top-
lantının bölgemiz için hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.



Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Salıpazarı 
turizmi hakkında görüşmelerde bulun-
duklarını kaydeden Belediye Başkanı 

Akgül, Çağlayan bölgesinde yer alan şelaleler 
etrafında bir yürüyüş güzergahı yapılmasının 
planlandığını belirterek “İlçemizde Karaca-
ören ve Çağlayan Şelaleleri Samsun Turizm 
master planına alınmıştır” dedi. 

Salıpazarı’nı turizm şehri yapmak için 
çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan 
Akgül, “Sit alanı ilan edilen Kaya Mezarla-
rının çevre düzenlemesi yapılarak ve turizm 
altyapısı hazırlanarak bir cazibe merkezi ha-
line getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. 
Diğer yandan 80 metre yüksekliden dökülen 
Karacaören Şelalesi ile Çağlayan Şelalele-
rini de iç ve dış turizme kazandırmak için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak proje 
yürütülmektedir. Tunç çağından beri iskan 
gören Salıpazarı Heybelik höyüğü, Garpu 
Kale, Kaya mezarları ve runik yazı alanı ve 
şelaleler muhteşem güzellikleri, tarihi ahşap 

camileri ile bölgenin turizm incisi olma 
yolunda ilerlemektedir. Herkesi bu şirin ve 

doğal yaşamın başkenti Salıpazarı İlçemize 
bekliyoruz.” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 
Saathane Meydanı’nda devam eden 
çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıy-

la sürüyor. Ağustos ayında Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
çevre düzenleme projesinin onaylanması 
ile çalışmaların başladığını ve büyük bir 
kısmının tamamlandığını belirten Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Alan-
da tamamen belediyemiz tarafından üretilen 
oturma grupları, bitki yerleştirme havuzları 
ile muhteşem bir görsel oluşturacak süs 
havuzları yer alacak. Mavi ile yeşilin bir 
arada olduğu peyzaj alanı ile vatandaşlarımız 
hem nefes alacak hem de gün yüzüne 
çıkarılan eserleri izleyerek tarihe yolculuk 
yapacaklar” diye konuştu.

TARİHİ DOKUYA UYGUN OLACAK
Yapılan kazı çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan Selçuklu ve Bizanslılar’dan kalma 
eserlerin etrafının çitle çevrilerek herkes 
tarafından görüleceğini de belirten Başkan 
Demir, “Bu çit tamamen tarihi dokuya 
uygun olacak. Amacımız Saathane’ye 
dinlenmek için gelen vatandaşlarımızın 
tarihi kalıntıları da görerek incelemesi. 
Çalışmalarımızı da bir ay gibi kısa bir 
sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın 
kullanımına açacağız. Medresesi, Camisi 
ve Taşhan ile birlikte tarihi doku şehrimi-
zle buluşacak” dedi.

4 SAMSUN

Merkezin ulaşım altyapı 
çalışmalarını tamam-
layan belediye, bölgeye 

bir de yeni kafeterya inşa ediyor. 
Samsun’un turistik ilçelerinden 
Ladik, büyükşehir belediyesinin 
altyapı hizmetleriyle gelişmeye 
devam ediyor. İlçede yarım kalan 
düğün salonu yapımını tamam-
layan Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi, Ambarköy’deki çevre düzen-
leme çalışmalarını da sürdürüyor.  
İlçeye bağlı 53 mahallenin yol 
problemleri ise 2021 yılı sonuna 
kadar tamamlanacak.
Samsun’a 87 kilometre uzaklık-
taki 1900 metre rakıma sahip 
Akdağ Kayak Merkezi, 1360 
metre pist uzunluğu, 16 direkli 
ve 84 sandalyeli telesiyejiyle kış 
aylarında turistlerin yoğun ilgisini 
çekiyor. Belediye merkezin ilçeye 

ulaşımını sağlayan 7 kilometrelik 
yolun bakım onarımı ile yarım ka-
lan 800 metrelik yolun yapımını 
tamamladı. Kayak merkezinin 
çevre düzenlemesi yeniden 
yapılarak, 4 bin 500 metrekarelik 
otopark alanı asfaltlandı, tuvalet 
ve lavabolar ise büyütüldü.  
İnşaatı süren modern kafeterya ise 
yıl sonuna kadar tamamlanacak. 
Kafeteryanın işletmeciliğini ise 
Büyükşehir Belediyesi yapacak. 
Geçen yıl ziyaretçi sayısında iki 
kat artış yaşayan Akdağ Kayak 
Merkezi, yeni yatırımlarla daha 
cazip hale gelecek. Ladik’in 
turizm açısından önemli avanta-
jlara sahip olduğunu ifade eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, ilçedeki turizm 
yatırımlarına devam edeceklerini 
söyledi. 

Osmanlı döneminde de Çarşam-
ba’da Yumurta Topuk Ayakkabı 
ve Sekiz Köşe Kasket kullanıldığı 

bilinmektedir. İlçede 1900’lü yıllarda 
Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı 
yapımına başlandı, 1930’larda yaygınlaştı 
ve 1950’de yöreye özgü bir ayakkabı oldu.  
Çarşamba ilçesi ayakkabısı ile anılmaya 
başlanmıştır. 
Çarşamba Sekiz Köşe Kasketi / Çarşam-
ba Kasketi, kendine özgü tasarımı ve 
uzun yıllar kullanımı ile Çarşamba ile 
özdeşleşti. Tarih boyunca yumurta topuk 
ayakkabı, beyaz çorap, dar paçalı kül rengi 
pantolon, yelek ve sekiz köşeli kasketle 
tamamlanan bu giyim tarzı Çarşamba 
ilçesinin vazgeçilmez giyim tarzı haline 
geldi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit 
Doğan “Türk boyları Asya’dan Anadolu’ya 
gelirken ayakkabı kültürünü de bera-
berinde getirmiştir. Türklerde çeşitlilik 
gösteren ayakkabılar içinde başmak, çarık, 
çedik, çizme, edik, sokman, terlik, tomak 
ve daha pek çok tanımla ifade edilmiştir. 
Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı 
“basık” olarak da bilinir. Yumurta Topuk 
Çarşamba Ayakkabısı / Çarşamba Ayak-
kabısı, üst yüzeyinde ve iç astarında dana 

ve keçi derisi ile tahta topuktan, deriyi 
tek dikişle bağlayıp tek parça olarak imal 
edilen el emeğine dayalı bölgesel nitelik 
taşıyan bir ayakkabı türüdür.  Çarşam-
ba’da 100 yılı aşkın bir süredir üretimi 
devam etmektedir. Çarşamba Sekiz Köşe 
Kasketi / Çarşamba Kasketinin her bir 
köşesinin özel bir anlamı vardır. Birinci 
köşe cömertliği, ikinci köşe mertliği, 
üçüncü köşe dürüstlüğü, dördüncü köşe 
yiğitliği, beşinci köşe çalışkanlığı, altıncı 
köşe misafirperverliği, yedinci köşe alçak-
gönüllülüğü ve sekizinci köşe vatanperver-
liği simgeler. Çarşamba yöresinde üretilen 
ve ünlenen sekiz köşe kasket üretim 
teknikleri, el işçiliği, son duruşu, köşeler-
inin fazla keskin olmaması gibi açılardan 
diğer yörelerin kasketlerinden farklıdır.”
Başkan Doğan “Türk Paten ve Marka 
Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkan-
lığı’na yaptığımız başvuru sonucunda 
Çarşamba ile özdeşleşen ve simgesi haline 
gelen Yumurta Topuk Çarşamba Ayakk-
abısı / Çarşamba Ayakkabısı ve Çarşamba 
Sekiz Köşe Kasketi / Çarşamba Kasketi 
isimleri ile “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” 
verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim ”dedi.

Samsun Saathane Meydanı, 
tarihe yeniden ışık tutacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı’nda yapılan kazı çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan kalıntıların etrafının dokusuna uygun bir çitle çevrilerek tarihe yeniden ışık tutulacağını söyledi.

TÜRSAB’dan Ladik 
Belediyesi’ne Ziyaret
TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu BaşkanıYılmaz 

uzunlar, son zamanlarda Turizm konusunda önemli yatırımlar 
yapan Ladik Belediye Başkanı NurhanYapıcı Özel’i ziyaret etti.

Ladik Belediye Başkanı 
NurhanYapıcı Özel, 
Ladik’te turizme yönelik 

yapılan çalışmaları anlattı. Özel 
Ladik Ambarköy’ün testoras-
yon çalışmalarının başladığını, 
Ambarköy içinde gelen misafi,r-
leri ağırlamak için çalışmalara 
başladıklarını ve 2 ay içinde 
tamamlanacağını söyledi.

İlçede gastronomi turizmi için de 
çalışmalar sürdürdüklerini belir-
ten Nurhan Yapıcı Özel, “ Ladik 
Gölü ve Akdağ Kayak Merkezi 
Ladik ve Samsun için önemli. 
Ladik doğası, gastronomisi, doğal 
güzellikleri ve Akdağ Kayak Mer-
kezi ile ülke ve dünya çaıpnda ilgi 
görmeye başladı.

Biz de belediye olarak Ladik’te 
turizmi geliştirmek, Ladik’i tanıt-
mak için Büyükşehir Belediyemiz 
ile birlikte
altyapı çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz . Ladik Gölü yakınlarına 
yaptığımız bungalov evlerimiz 
konaklama problemimizi büyük 
ölçüde çözerken, kadınlarımızla 
birlikte kurduğumuz kooperatifi-
miz de ladik’in yöresel ürünlerini 

ve lezzetlerini misafirlerimize 
tanıtırken, ilçemize de ekonomik 
katkı sağlayacak. TÜRSAB Orta 
Karadeniz BTK Başkanımız Yıl-
maz Uzunlar’a nazik ziyaretleri 
için teşekkür ediyor, katkı ve 
desteklerini bekliyoruz.” dedi.

TÜRSAB Orta Karadeniz BTK 
BaşkanıYılmaz Uzunlar da 
Ladik’te Başkan Nurhan Yapıcı 
Özel’in çalışmalarını yakından 
takibettiklerini, özellikle turizm 
alanındaki çalışmaları dikkatle 
izlediklerini belirterek TÜRSAB 
ve turizmciler olarak kendile-
rine gereken her türlü desteği 
vereceklerini söyledi. Uzunlar,” 
Samsun’da belediyelerimiz tu-
rizm altyapğısına ciddi yatırımlar 
yapıyorlar. Bizler de turizmciler 
olarak bu yatırımların ekonomi-
ye ve tıurizme katkı sağlaması 
için gerekeni yapacağız. En kısa 
zamanda başta Ladik olmak 
üzere Başkanımızın da katkısı ve 
desteği ile Samsun’a Türkiye’deki 
Turizm acentalarını getirerek 
Ladik’i de içine alan bir info ça-
lışması yapacağız. Kendisini ilgi 
katkı ve çalışmalarından solayı 
kutluyorum.” dedi.

Akdağ Kayak Merkezi 
Kış Sezonuna hazırlanıyor
Ladik Akdağ Kayak Merkezi, Samsun Büyükşehir Bele-
diyesi’nin yeni yatırımlarıyla kış sezonuna hazırlanıyor. 

Salıpazarı Turizm Şehri Olacak
Samsun’un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül  turizmin gelişmesine yönelik çalışma-
ları artırdıklarıı, Salıpazarı’nın turizm şehri olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ YUMURTA TOPUK 
AYAKKABI VE SEKİZ KÖŞE KASKETİ TESCİLLEDİ
Çarşamba Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu, 
Yumurta Topuk Çarşamba Ayakkabısı / Çarşamba Ayakkabısı ve Çarşamba Sekiz 
Köşe Kasketi / Çarşamba Kasketi isimleri ile “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” verildi.
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Çelenk sunma töreninin ardından 
Zağnos Burcu’nda kutlama programı 

düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, 
Garnizon Komutan Vekili Personel Albay 
Erdem Canpolat, İl Jandarma Komutanı 
Kıdemli Albay Orhan Sırma, Ortahisar 
Kaymakamı Tolga Toğan, İl Emniyet 
Müdürü Metin Alper, vatandaşlar ve 
gençler katıldı.

TOPRAKLARIMIZI 
MUHAFAZA ETMELİYİZ
Trabzon’un fethinin 559’uncu yıl 
dönümünü idrak etmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Vekili Atilla Ataman, “Fethin 
bireysel değeri kadar, fetihten sonra 
muhafaza da o derece önemli. Ülkemize 
yapılan saldırılara bakıldığında ya da 
biraz kafamızı kaldırdığımızda etrafı-
mızdaki kuşatılmışlığın ne kadar önemli 
olduğunu görmekteyiz. Fethetmek kadar 
şehit kanı ile fethedilen toprakların alın 
teri ile muhafazası da çok daha önemli. 

İşte bu fethedilmiş Trabzon’un bir evla-
dının başını çektiği İHA ve SİHA’ların 
varlığı, Trabzon’un kıymetini, değerini 
daha da belirgin hale getirmiştir. Genç 
hemşehrimizin yanında, hemşehrilik 
ettiğimiz insanlara bakıldığında, fethin 
önemi daha da belirgin durumdadır. Ci-
han imparatoru Kanuni Sultan Süleyman 

bizim hemşehrimizdir. Yavuz Sultan 
Selim Trabzon’u idare ettiği için, Fatih 
Sultan Mehmet mührü elimize verdiği 
için hemşehrimizdir” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takı-
mı’nın kutlama programı kapsamında 
verdiği fetih özel konseri, tören alanında 
bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Trabzon’un Akçaabat 
ilçesinde her yıl binlerce 
yerli ve yabancı turistin 

uğrak yerlerinden biri olan Sera 
Gölü, son aylarda üzerindeki 
siyah tabaka ile dikkat çekiyor.

21 Şubat 1950 tarihinde 
Derecik Vadisi yamaçlarından 
kopan büyük kayaçların vadi 
tabanını tıkaması sonucu 
oluşan Sera Gölü artık doğal 
güzelliğiyle değil de kirliliğiyle 
anılmaya başladı. Göle gelen 
ziyaretçiler suyun rengini 
değiştiren siyah tabakadan şikayetçi 
olurken, siyah görüntünün su yosunla-
rından kaynaklandığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Özde-
mir, bu siyah görüntünün yosunlardan 
kaynaklandığını belirterek bir an önce 
önlem alınması gerektiği uyarısında 
bulunmuştu.

Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı 
Eylül 2015’te ziyarete kapatıldı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca Şubat 2016’da baş-

latılan restorasyon çalışmalarının da tamam-
lanmasıyla manastırın yüzde 65’lik bölümü, 28 
Temmuz 2020’de ziyarete açılmıştı.

Yaklaşık 5 yıl ziyarete kapalı kalan Sümela Ma-
nastırı’nda projeler kapsamında yamaçta tehli-
ke arz eden kayalar düşürüldü, bazı bölgeler ise 
çelik ağlarla kaplandı. Manastırın iç bölüm-
lerinde restorasyon yapıldı, ulaşımı sağlayan 
patika yolda da düzenlemeler gerçekleştirildi. 

Ziyarete açıldığı ilk dönemde günde yaklaşık 
5 bin kişiyi ağırlayan manastıra ilgi sürüyor. 
Manastırı 28 Temmuz-1 Ekim tarihlerinde 
107 bin 797 yerli ve yabancı turist gezdi.

Sürmene Belediye 
Başkanı Rahmi Üs-
tün,  ilçede bıçak-

çılığın geçmişinin 3 bin 
yıl öncesine dayandığını 
söyledi.Geçmiş yıllarda 
ustaların genellikle 
evlerinin alt katında bu-
lunan atölyelerde gele-
neksel yöntemlerle bıçak 
yaptığını anlatan Üstün, 
halen bıçak yapım ve 
satışından yaklaşık 5 
bin kişinin geçimini 
sağladığını belirtti.
 
Üstün, Sürmene Be-
lediyesi adına 2017 yılında müracaat 
ederek Sürmene bıçağına coğrafi işaret 
tescili aldıklarını anımsatarak, “Sürme-
ne bıçağı artık dünya çapında bir marka 
olma yolunda ilerliyor. Coğrafi işaretini 
aldık. Hem sahte ürün, hem de satış ile 
ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Sür-
mene bıçağını turizme de kazandırmak 
için müze projesi düşündük.

Projemizi Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansına (DOKA) sunduk. Görüşme-

lerimiz sonucunda hibe kredi sağlandı, 
protokolünü de imzaladık, yakında da 
ihalesini yapacağız. İnşallah en kısa 
zamanda ihalesini bitirip imalatları 
da yaptıktan sonra müzeyi halkımızın 
hizmetine açacağız. Müzeyi gezenler 
Sürmene bıçağının tüm yapım aşamala-
rını görebilecekle. Sürmene mimarisini 
yansıtacak müze binası ilçe merkezinde  
yaklaşık bir dönüm alanda kurulacak. 
Müzenin maliyetinin yaklaşık 1 milyon 
250 bin lira ancak,   yapılabilecek yeni-
liklerin maliyeti değiştirebilecek.” dedi.

TRABZON’UN FETHİNİN 
559’UNCU YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Fetih kutlamaları kapsamında ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Atilla Ataman, Fatih Parkı’nda Fatih Sultan Mehmet Han’ın büstüne çelenk sundu.

Trabzon Kruvaziyer 
Turizmi için hazırlanıyor
Karadeniz Kruvaziyer Platformu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trab-
zon’un ve Karadeniz’in önemli kruvaziyer destinasyonları arasında 

yer alması için tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Karadeniz Kruvaziyer Platformu 
Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 
Trabzon’un ve Karadeniz’in önemli 

kruvaziyer destinasyonları arasında yer 
alması için tanıtım çalışmalarını sür-
dürdüklerini bildirdi.Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıkla-
maya göre, İtalya Dışişleri ve Uluslararası 
İşbirliği Bakanlığının ev sahipliğinde, 
Türkiye’nin de diyalog ortağı olduğu 
Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği 
tarafından “Sürdürülebilir Kruvaziyer 
Turizmi Web Semineri” düzenlendi.

Karadeniz Kruvaziyer Platformunun 
yanı sıra TTSO Yönetim Kurulunun da 
başkanlığını yapan Hacısalihoğlu, semi-
nerde yaptığı konuşmada, Trabzon’un 

ve Karadeniz’in önemli kruvaziyer 
destinasyonları arasında yer alması için 
tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirtti. Trabzon’un böyle önemli bir 
toplantıda yer almasını, bölgenin gele-
ceği açısından çok önemli gördüğünü 
vurgulayan Hacısalihoğlu, “Trabzon, 
bilindiği üzere yakın bir geçmişte yılda 
40 gemiyi ağırlıyordu. Bu hareketliliğe 
yeniden kavuşmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Seminere Türkiye adına katılanlar 
arasında Hacısalihoğlu’nun yanı sıra 
Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel 
Müdürü Muzaffer Ermiş ile Deniz 
Ticaret Odası Meclis Üyesi Yusuf Ziya 
Çakır’ın da yer aldığı bildirildi.

Bıçaklarıyla ünlü Sürmene’de 
“Bıçak Müzesi” yapılacak

Trabzon’un bıçaklarıyla ünlü Sürmene ilçesinde, bir dönüm alan üzerin-
de yaklaşık 1 milyon 250 bin liralık yatırımla bıçak müzesi inşa edilecek.

Sümela Manastırı iki ayda 
107 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan ve restorasyon nedeniyle yaklaşık 5 yıl 
kapalı bulunan Sümela Manastırı’na,  28 Temmuz-1 Ekim tarihlerinde 107 bin 797 ziyaretçi geldi.

Barma Yaylası’na “doğa müzesi ve eğitim merkezi” kurulacak
Trabzon’un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırları içindeki Barma Yaylası Turbalığı’n-
da Barma Yaylası Doğa Müzesi ve Doğa Eğitimi Merkezi ve seyir terası kurulacak.

Türkiye’nin en yüksek 
rakımında yer alan 
ve koruma altına 

alınan üç turbalıktan biri 
olan Trabzon’un Çaykara 
ve Köprübaşı ilçe sınırları 
içindeki Barma Yaylası Tur-
balığı’nda bilim insanlarına 
ve doğaseverlere hizmet ve-
recek olan merkez ve teras 3 
milyon liraya malolacak. 

Yaklaşık 1800 rakımda bu-
lunan Barma Yaylası Turba-
lığı, Türkiye’de en yüksek rakımdaki 
koruma altına alınan üç turbalıktan 

biri.  Avrupa’nın en güneydeki son 
yüksek rakım turbalıkları bunlar yani 
bu kuşaktaki son turbalıklar Trab-

zon’da bulunuyor.

Barma Yaylası Turbalığı Ka-
sım 2019’da Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imza attığı kararla “kesin 
korunacak hassas alan” 
olarak tescil ve ilan edildi. 
Turbalıklar,  10 bin yıllık 
geçmişi olan ve son buzul 
çağından sonra oluşmaya 
başlayan,  10 bin yıldır 
değişmeden sürekli oluşan 
bitkilerin asitik ortamda 

çürümeden birikerek fosilleşip kaldığı 
bir ortam olduğu açıklandı.

Sera Gölü alarm veriyor
Sera Gölü alarm veriyor Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm 

merkezlerinden biri olan Sera Gölü siyah görüntüsünden kurtulamıyor.
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Düzenlenen organizasyonla 41 yerli 
ve yabancı turizm operatörü 05-10 
Ekim tarihleri arasında Ünye’den 

başlayarak Fatsa ve Ordu’nun turizm potan-
siyeli olan bazı ilçelerini ziyaret etti. 

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzen-
lemiş olduğu Ordu-Fatsa-Ünye Fam Trip 
organizasyonunda Ordu Valiliği, Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi, Ünye 
Kaymakamlığı ve Fam Trip Koordinatörü 
Mustafa Kılıç’ın koordinasyonunda Ünye- 
Ordu Fam Trip organizasyonu kapsamında 
yurtdışından ülkemize tur düzenleyen tu-
rizm sektörünün temsilcileri Ünye’nin tarihi 
ve doğal güzelliklerini gezdiler. 

1.Gün; Çınarsuyu Tabiat Parkı ve Camping 
Alanı, Uzunkum Plajı (Ünye Manyetik 
Kum), Yalı Kilisesi, Atatürk Parkı, Ünye 
Müze Evi, Sabri Kadı Konağı, Kadılar Yoku-
şu, Bakırcılar Arastası, Orta Çarşı, Madame 
Chocolate Ünye Çikolatası Tanıtımı, Türk- 

Japon Dostluk Anıtı, Ayanikola ve Çakırte-
pe’yi ziyaret etti.

2.Gün; Şeyh Yunus Emre Türbesi, Belice 
Timsah Adası, Gaga Gölü, Pelitdibi, 
Akise Tepesi, Bolaman, Akkuş, Fatsa 
Kabak Dağı, Çet Dağı, Oksijen Resort, 
Kabakdağ Organik Köy Evleri, Yalıköy, 
Atakale ve Ünye Madencilik Medikil 
Tanıtımı gerçekleşti.

ORDU’DA  FAM TRİP 
ORGANİZASYONU
Ünye-Fatsa-Ordu Fam Trip Organizasyonu ülkemize tur düzenleyen 
turizm sektörünün tur operatörlerinden oluşan ekip Ünye ve Fat-
sa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek yerinde inceledi

Ordu Hoynat Adası 
Turizmin Merkezi Oldu
Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki 
bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı 
Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası,  yüz-

lerce insanın ziyaret ettiği turizm merkezi haline geldi.

Ordu Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
adanın karşısında seyir 

terası ve kumsala inilen ahşap 
basamaklar, oturma grupları, 
korkuluk ve gözlem dürbünü-
nün yapılmasıyla ile birlikte 
Hoynat Adası cazibesini her 
gün arttırıyor. Her gün yüzlerce 
kişinin ziyaret ettiği, seyir zevki 
yaşadığı alanda çay-kahve servi-
si de bulunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, bölgede yapılan çevre 
düzenlemeleri ve güzelleştirme 
çalışmaları ile Hoynat Ada-
sı’nın cazibesinin artırıldığına 
vurgu yaparak, “Ülkemizde 
tepeli karabatak kuşlarının yuva 
yaptığı iki yerden birisi olan 
Hoynat Adası bölgede uyguladı-
ğımız proje ile müthiş bir çekim 
merkezi haline geldi” dedi.

Özellikle Çambaşı yayla merkezi-
nin yenilenmesi, adeta yeniden 
inşa edilen kayak merkezi, 5 

yıldız konforunda inşa edilen otel ve 12 
adet bungalov evlerin yapımıyla Türki-
ye’nin en önde gelen turistik merkezle-
rinden biri olmaya hazırlanıyor. 
 
5 YILDIZ KONFORUNDA OTEL
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki 

ORBEL A.Ş ile Ordu Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (ORDUSIAD) öncü-
lüğünde Ordulu iş adamlarının ortak 
olduğu Çambaşı Yatırım A.Ş tarafın-
dan 5 yıldızlı otelin konforunda inşa 
edilen ve halen kaba inşaatı tamamla-
nan 80 odalı, 120 yataklı otel gelecek 
sezon turizmin hizmetine girecek. Otel 
inşaatının yanında bulunan kayak 
tesisleri ise adeta yeniden yapılıyor. 

Tüm altyapısı yenilenen, sosyal tesis-
leri büyütülen, pist sayısı 5’ten 14’e, 
yine 5 km’lik toplam pist uzunluğu 
15 kilometreye çıkarılan ve acemi 
ayakçılar için 100 metre yürüyen 
bant ve pist yapılan tesislerde inşaat 
çalışmaları hızla sürüyor. Aynı alanda 
çam ormanı içerisinde bulunan 12 adet 
bungalov evler ise yeni kış sezonuna 
hazırlanıyor.

Şadırvanın zarar görmüş ve 
eskimiş zemininin yenilene-
ceği proje kapsamında 350 

metrekare alan içerisinde yer alan 
şadırvan ve çevresinin zemini 
tarihi doku ile uyumlu doğal taş 
ile kaplanacağı gibi, alan içerisine 
oturma birimleri vb. peyzaj dona-
tıları yerleştirilecek. Çalışmaların 
Ekim ayı sonuna kadar tamam-
lanması amaçlanıyor.

ÇEVRESİYLE DE 
DİKKAT ÇEKECEK
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında ta-

rihi geçmişi ve büyük sütunları ve üzerinde 
bulunan muhteşem kubbesi ile ihtişamlı bir 

duruş sergileyen şadırvan, çevresiy-
le de dikkat çekecek.

1842 yılında aslen Ordulu olan 
Trabzon Valisi Hazinedarzade 
Osman Paşa tarafından yaptırılan 
ve Birinci Dünya Savaşında Ruslar 
tarafından atılan toplar nedeniy-
le sütunlarında çatlaklar oluşan 
şadırvan, tehlike arz etmesi üzerine 
1937 yılında yıkılmış ve alana park 
yapılmıştı. 1997 senesinde döne-
min Belediye Başkanı Fikret Türk-
yılmaz’ın öncülüğünde merhum 
Fahri Çelebi tarafından yeniden 
yaptırılan şadırvan ülkemizde sü-

tunları en yüksek şadırvan olarak biliniyor.

Son olarak ilçe merkezinde bu-
lunan, doğası ve özgün kim-
liğiyle büyük bir potansiyeli 

içinde barındıran Aktaş Plajı’nın 
modern koşullara göre yenilenme-
si için Ordu Büyükşehir Belediyesi 
kolları sıvadı.

Çevresinde bulunan yapıların ta-
mamen harabeye dönerek yıllardır 
kullanılamaz hale gelen Aktaş Pla-
jı’nın yenilenmesi için Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler’in başlattığı proje 
çalışmaları tamamlandı. Büyükşe-
hir Belediyesinin dokunuşlarıyla 
yapılacak çalışmalar sonrası plaj, 
Ordu’nun kıyı turizminde önemli 

bir destinasyon alanı olacak.

“HEYECAN VERİCİ BİR PROJE 
HAZIRLIYORUZ”
Perşembe ilçesinde heyecan verici 
bir projenin başlatıldığını söyle-
yen Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Gü-
ler,  “Perşembe ilçemizde bulunan 
Aktaş Plajı’nda heyecan verici bir 
proje hazırlıyoruz. Burası restora-
nıyla, plajıyla, vatandaşlarımızın 
rahatlıkla denize girebileceği bir 
mekânla güzel bir alan olacak. 
Buraya uygulayacağımız düzenle-
melerle Aktaş Plajı gerçekten bir 
merkez olacak” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hil-
mi Güler’in talimatıyla 

10 tanesi Altınordu sahili, 11 ta-
nesi Boztepe’de olmak toplam 21 
adet şövale ressamların 
kullanımına sunuldu.

Başkan Dr. Mehmet 
Hilmi Güler, şövale 
yerleştirilen alanlarda 
bundan sonra mutlulu-
ğun resminin yapılaca-
ğını belirtti. Ordu’nun 
farklı ilçelerinde şövale 

projesinin hayata geçirileceğini 
söyleyen Başkan Güler, “Hariku-
lade bir manzaraya sahip olduğu-
muz ilimizde ressamlar için de 
bu imkânı sağladık” dedi.

PERŞEMBE’NİN 
ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Perşembe ilçesinde sahillerin temizlenmesi, plajların 
yenilenmesi, balıkçı barınaklarının turistik cazibesin 
arttırılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

ÇAMBAŞI YAYLASI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Türkiye’de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezinin içinde bulun-
duğu Çambaşı Yaylası, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hil-
mi Güler tarafından hayata geçirilen yatırımlarla adeta yeniden şekilleniyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN TARİHE DOKUNUŞ
Ordu’da  Altınordu ilçesinde bulunan ve kentin simgelerinden biri olan 

Osmanpaşa Şadırvanı çevresinde düzenleme  çalışmaları başladı.

Ordu Ressamlar Şehri Oldu
Ordu’da ressam, amatör ressam ve resim 
sevenler için yeni bir çalışmaya imza atıldı.
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13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 
ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde 
‘Anadolu’nun Alkatrazı’ olarak anılan tarihi 
cezaevini, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

‘Güneş, kum, deniz’ üçlemesi ve doğal güzel-
likleri ile ‘Karadeniz’in Bodrum’u’ olarak ad-
landırılan Sinop, tarihi kaleleri ve cezaeviyle 
de dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce inşa edilen 
kale surlarının arasında yer alan ve 1887- 
1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 
2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete 
açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, ziya-
retçi akınına uğruyor. Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve 
yeni normalle birlikte yeniden kapılarını açan 
müzeyi, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Müdürü 
Hikmet Tosun, Erfelek 
Tatlıca Şelaleleri’ni 2,5 
aylık pandemi sürecinde 60 
bin kişinin ziyaret ettiğini 
söyledi.

Sinop’un Erfelek ilçesinde 
iki ormanın birleştiği derin 
vadi içinden akan, irili 
ufaklı 28 şelaleden oluşan 
Erfelek Tatlıca Şelaleleri’nin 
cazibesinin yeni yatırımlar-
la artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından 2011 yılında 
Tabiat Parkı ilan edilen ve 
her yıl binlerce ziyaretçiye 
ev sahipliği yapan Erfelek 
Tatlıca Şelaleleri’nde çevre 
düzenlemesi, kır lokan-
tası ve aydınlatma gibi ek 
yatırım projeleri hayata 

geçiriliyor.Projelerin hayata 
geçmesiyle yıllık ortalama 
300 bin ziyaretçi ağırlayan 
şelalenin turizm potansiye-
linin artması bekleniyor.

 
Milli Parklar 10. Bölge 
Müdürü Hasan Başyiğit,  
Erfelek Tatlıca Şelaleleri’nin 
bölgenin en çok ziyaret 
edilen tabiat parkları arasın-
da bulunduğunu söyledi.
Bakanlıklarınca şelaleye 
bugüne kadar önemli yatı-
rımlar yapıldığını vurgula-
yan Başyiğit, ilave yatırım-
ların ise ihale süreçlerinin 
tamamlanarak çalışmaların 
başladığını dile getirdi. Yü-
rütülen çalışmalar tamam-
landığında Erfelek Tatlıca 
Şelaleleri’nin cazibesinin 
daha da artacağını söyledi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUZKA) 2020 Yılı Ekim Ayı Yöne-
tim Kurulu Toplantısı Sinop’ta ger-
çekleştirildi.Sinop’ta yönetim ku-
rulu toplantısı için bir araya gelen 
üyeler, öncesinde Sinop Valiliğinde 
ajans faaliyetlerine ilişkin gerçek-
leştirilen bilgilendirme toplantısına 
katıldı. Toplantıda üyelere KUZKA 
Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, 
ajans tarafından Sinop’ta yürütülen 
projeler ile faaliyetlere ilişkin bir 
bilgilendirme sunumu yaptı. 
Toplantıya Kastamonu Valisi ve 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Avni Çakır, yönetim kurulu üyeleri 
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 
Çankırı Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Esen, Sinop Belediye Başkanı 
Barış Ayhan, Kastamonu İl Genel 
Meclis Başkanı Güray Parçal, Sinop 
İl Genel Meclisi Başkanı Yakup 
Üçüncüoğlu, Kastamonu TSO 
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı 
TSO Başkanı Hayrettin Çelikten, 
Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ve 
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan 
Genç ile ilgili personel yer aldı.

Sinop Cezaevi Müzesi’ne
2,5 ayda 100 bin ziyaretçi
SİNOP Tarihi Cezaevi ve Müzesi, koronavirüse rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Balatlar Kazısı’nda 
mozaikler bulundu
Balatlar Kazısı’nda, Zeugma Antik 
Kenti benzeri mozaikler bulundu.

SİNOP’ta, 
Balatlar 
Yapı Toplu-

luğu’ndaki kazı 
çalışmalarında, 
Hz. İsa’nın 
çarmıha gerildiği 
haçın bir parçası-
nın içinde olduğu 
tahmin edilen 
taş sandığın 
ardından bu kez de Bizans 
dönemine ait Zeugma An-
tik Kenti’ndekilere benzer 
mozaikler bulundu.

SİNOP’ta, Balatlar Yapı 
Topluluğu’ndaki kazı 
çalışmalarında, Hz. İsa’nın 
çarmıha gerildiği haçın bir 
parçasının içinde olduğu 
tahmin edilen taş sandığın 
ardından bu kez de Bizans 
dönemine ait Zeugma 
Antik Kenti’ndekilere 
benzer mozaikler bulundu. 
Kazı ekibi, mozaiklerin gün 
yüzüne çıkarılması için 
çalışma yürütüyor.Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteğiyle 11 yıl önce başla-
tılan, kent merkezindeki 2 
bin 300 yıllık tarihe sahip 

Balatlar Yapı Topluluğu’n-
daki kazı çalışmaları devam 
ediyor. 

Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gülgün Köroğlu’nun 
başkanlığında sürdürülen 
kazı çalışmalarında bugüne 
kadar on binlerce eser ve 
7’nci yüzyıla ait mezar oda-
ları ortaya çıkarıldı. 2013 
yılındaki kazı çalışmaların-
da da Hz. İsa’nın çarmıha 
gerildiği haçın bir parçası-
nın içinde olduğu tahmin 
edilen taş sandık bulundu. 
Hristiyan dünyası tarafın-
dan kutsal kabul edilen eser, 
Sinop Arkeoloji Müzesi’nde 
korumaya alındı.

Erfelek Şelaleleri Göz Kamaştırıyor
Erfelek ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki bir vadi içinde yer alan şelale-
ler, yürüyüş ve tırmanış parkurlarıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

16 yıldır görav yapan Sinop 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Hikmet Tosun çalışmalarını 
anlattı.  Tosun, “Sinop’ta 
2004 yılında Kültür Turizm 
il Müdürü olarak göreve baş-
ladım.Burada başladığımız 
ilk iş kalelerin projelendiril-
mesi oldu. Tarihi cezaevini 
projelendirdik. Arkeoloji 
müzesi restorasyonunu ger-
çekleştirdik ve  turizme açtık.

Balatlar Kilisesini arkeolojik 
parka dönüştürmek için 
çalışma başlattık. Turizm 
yollarının oluşmasında, 

potansiyelin değerlendiril-
mesinde İnaltı Mağarası’nın 
içindeki yolların yapımından 
tutunda şelale yollarına ka-
dar hepsinin altında imzam 
var. Bu şehrin turizmi için 
hep çalıştım ve şehrime bir 
şeyler kazandırmak istedim. 
Sinop’un  turizm potansiyeli 
çok yüksek. Ben bu ay sonu 
itibarıyla görevime veda ede-
ceğim.  Sinop’a bir çivi çakan 
herkese müteşekkirim bu 
projelere bize yardımcı olan 
herkese müteşekkirim. Sinop 
daha güzel eserlere daha 
güzel hizmete layıktır.”

Büyükelçi Viktor Matis, İlk olarak Belediye 
Başkanı Şefik Çakıcı’yı makamında 
ziyaret etti.Belediye 

ziyareti sonrasında, 1900’lü 
yıllarda Boyabat’ta yaşanan 
kuraklık nedeniyle ilçede 
yaşanan su sorununun 
çözümü için Boyabat’a geti-
rilerek günümüz hidroelekt-
rik ve türbin sisteminin kü-
çük bir örneği sayılabilecek 
düzeneği Kalebağı mevkinde 
faaliyete geçiren Macar Su 
Mühendisi Ajtai Albert 
Kovach’ın adına Kalebağı 
Mesire alanında açılmış 
olan “Macarın Kuyusu”nun 

açılışı gerçekleştirildi. 
Matis, burada yaptığı konuşmada,: “2 yıl önce 

Boyabat ile ilişkiler başlayınca Albert Kovach’ı 
araştırdım. Kovach Türkiye’nin çeşitli illerinde 

yaşamış.  Türkiye’de en son Boya-
bat’ta yaşayan Albert Kovach, buraya 
suyu getirmiş, elektriğe kavuşturmuş 
ve bir kalp krizi sonrasında burada 
hayatını kaybedip burada toprağa 
verilmiş.B u özel günde maceristan 
milli gününde boyabatta olmaktan 
büyük bir onur ve gurur duyuyorum 
çünkü Ajtai Albert Kovach açtığı 
kuyunun tekrar açılması bizim için 
de önemli bir şey. Hatta suyunun 
bu kadar temiz güzel temiz ve tatlı 
oldugundan dolayı daha da mutlu 
oldum.”dedi.

Sinop İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Hikmet 
Tosun Emekliye Ayrılıyor
Ekim Ayı sonunda emekliye ayrılacağını belirten Sinop 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, veda etti.

KUZKA Yönetim Kurulu Sinop’ta toplandı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2020 Yılı Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Sinop’ta gerçekleştirildi.

Macar Büyükelçi Sinop’ta Kuyu Açtı
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop’ta Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’ın 

davetlisi olarak ilçe merkezinde Macar mühendis Ajtai Albert Kovach adına açılan su kuyusunun “ açılışına katılmak üzere Sinop’a geldi.
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Valilik Şeref Defterinin imza-
lanmasının ardından maka-
mında Japonya Büyükelçisi 

Akio MIYAJIMA ile görüşen Vali 
Mustafa Masatlı, Büyükelçiyi 
Amasya’da  görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Amasya’nın tarihinde birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış 
bir il olduğunu dile getiren ve 
Amasya ilimizin Türkiye’nin ta-
rihinde önemli roller üstlendiği-
ni ayrıca tarihsel süreçte Japonya 
ile Türkiye arasında önemli 
dostluk ilişkileri olduğunu, 
Ertuğrul Fırkateyni olayından 
sonrada daha yakın bir dostluk 
sürecine girildiğini, son yıllarda 
da kültürel, siyasi ve ekonomik 
ilişkiler bakımından çok yakın 
ilişkiler içerisinde olunduğunu 

vurguladı.

Amasya’nın tarihi ve kültürel 
dokusundan çok etkilendiği-
ni dile getiren Büyükelçi ise 
şunları ifade etti: “Amasya 
tarihi ve kültürel yönden zengin 
bir şehir. Bu güzel ve kadim 
şehirde bulunmaktan mutluluk 
duyuyorum. Misafirperverliği-
nizden ötürü teşekkür ediyorum. 
İki ülke arasındaki dostluğun 
devamını diliyorum. Her yerde 
Türk dostluğunu ve Amasya’yı 
anlatacağım.” dedi.

Japonya Büyükelçisi Akio MI-
YAJIMA ziyaretinde Valimize 
ülkesine ait bir hediye takdim 
ederken, Valimiz de Amasya’mı-
za özgü kendisine çini tabak 
hediye etti.

Kültür ve sanat şehri Amas-
ya’da yüzlerce sanatçı adayı 
yetiştiren Amasya Belediyesi 

Konservatuvarı’nda “Güz Dönemi” 
kayıtları devam ediyor.
Konservatuarımız pandemi süre-
cinin ardından,  piyano, kısa sap 
bağlama, uzun sap bağlama, klasik 
gitar, elektro gitar, bas gitar, bateri, 
keman, kaval, mey, zurna, ney, 
klarnet, ud, darbuka, ritm sazlar, 
işitme ve şan dersleri alanlarında 
öğrencilere kapılarını yeniden açtı. 
Kurslar, koronavirüs salgını ile mü-
cadele kapsamında temizlik, maske, 

mesafe kurallarına uygun olarak 
tüm önlemler dahilinde yüzyüze 
eğitim şeklinde devam edecek.

 

Serçoban Evliyası Mesire Alanı’nda 
yapılan restorasyon çalışmalarının ta-
mamlanmasıyla gerçekleştirilen açılış 

töreni, Amasya Valisi  Mustafa Masatlı, 
MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili  
İsmet Büyükataman, MHP İstanbul Mil-
letvekili  Arzu Erdem, CHP Amasya Mil-
letvekili  Mustafa Tuncer, MHP Amasya İl 
Başkanı  Şuayip AK, MHP Amasya Merkez 
İlçe Başkanı Oğuzhan Yetik, İlçe Belediye 
Başkanları, Avrupa Dünya ve Olimpiyat 
Şampiyonu. Mahmut Demir ve vatandaş-
ların coşkulu katılımı ile gerçekleştirildi.  

Türbe iyileştirmesinin yanısıra 33 kamel-
ya ve barbekü, 9 adet çeşme,  peyzaj ça-
lışması, kesimhane, yemekhane, mutfak, 
bebek bakım odası, bay/bayan/engelli wc, 
şadırvan, pergola ve danışma bürosunun 
yapıldığı alan  hizmete sunuldu.

Tarih ve 
kültür 
turizmi 

meraklılarının 
uğrak nokta-
larından birisi 
olan Boğazkale, 
şimdilerde ise 
Hattuşa Milli 
Parkı sınırla-
rında yer alan 
Budaközü Vadisi 
yürüyüş parkuru 
ile özellikle doğa-
severlerin yoğun 
ilgisini çekiyor. 
Çorum’da bulu-
nan Hitit Yolu, 
seyahat yazarları, 
gezginler ve 
turizm dergileri 
tarafından Türki-
ye’deki en keyifli 
yürüyüş rotaları 
arasında gösteri-
liyor. UNESCO 
logosu taşımaya 
hak kazanan 
Hitit Yolu, aynı 
zamanda Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 14 
yürüyüş rotası arasında yer alıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 
(OKA) “Turizmin Geliştirilmesine 
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatı-

rımlarına Mali 
Destek Progra-
mı” kapsamında 
desteklenen ve 
Çorum İl Özel 
İdaresi tarafından 
sunulan “Buda-
közü Vadisi’nin 
Doğa Turizmine 
Kazandırılması” 
projesi geçtiğimiz 
aylarda tamam-
lanmıştı. İl 
Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 
Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 
Çorum Şube 
Müdürlüğünün 
ortak olarak yer 
aldığı proje 755 
bin TL’ye mal 
olurken, OKA ta-
rafından 550 bin 
TL hibe desteği 
verilmişti. Pro-
jeyle Hitit Yolu 
rotalarından biri 
olan Budaközü 
Vadisi’nde gerek-

li fiziki düzenlemeler yapılarak vadinin 
erişilebilirliği kolaylaştırılırken, vadiye 
8 adet kamelya, 6 adet çelik halatlı 
ahşap köprü, ahşap korkuluklar, seyir 
terasları, ahşap merdivenler ve ahşap 
çocuk oyun grubu yapıldı.

Japon Büyükelçi’den 
Amasya’ya Övgü

Japonya Büyükelçisi Akio MIYAJIMA  Amasya Valisi Mustafa MASATLI’yı ziyaret etti.

Serçoban Evliyası Mesire Alanı Hizmete Açıldı
Serçoban Evliyası Mesire Alanınn açılış töreni büyük bir coşkuyla yapıldı. 

Amasya’da İl Turizm Üst Kurulu Toplandı
İl Kültür ve Turizm Üst Kurul Toplantısı  Amasya Valis  Mustafa MASATLI’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda  UNES-
CO Dünya Miras 
Geçici Listesinde 

bulunan eserlerin asıl 
listeye geçmesiyle ilgili ça-
lışmaların yürütülmesi ve 
takibi, ilimizin genel tu-
rizm ve kültür envanterle-
rinin ortaya çıkarılması ve 
kültür varlıklarının ihya 
edilmesi, Amasya’nın ta-
nıtımı, turizm sektörünün 
her bakımdan desteklen-
mesi ve önünün açılma-
sı,  kültür ve turizm alt 
yapısının güçlendirilmesi, 
marka şehir olma yolunda 
gerekli katkı ve desteğin verilmesi ve 

tüm bu hususlar çerçevesinde Amasya 
genelinde kültür ve turizm sahasının 

genel sorunları ve çözüm 
öneri uygulamaları değer-
lendirildi.

Toplantıda kurul üyeleri 
Amasya Belediye Başkanı 
Mehmet SARI, Vali Yar-
dımcısı Bekir Sıtkı DAĞ, 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Erdin ACAR, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü 
Bilal EKEN, Amasya Mü-
zesi Müdürü Celal ÖZ-
DEMİR, Amasya Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Murat KIRLANGIÇ ve 
Amasya Turizm Derneği 

Başkanı Güngör DURAN yer aldı.

Amasya Belediye Konservatuarı 
Çalışmalarına Devam Ediyor
Amasya Belediye Konservatuarı’nda 
Güz Dönemi kayıtları devam ediyor.

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR 

SERGİLENDİ

Çorum 
Belediyesi 
tarafın-

dan düzenlenen 
“Çorum’un Doğal 
ve Kültürel Gü-
zellikleri” fotoğraf 
yarışmasında 
dereceye giren 
fotoğraflar, Sanat 
Sokağı’nda açılan 
sergide vatandaş-
ların beğenisine 
sunuldu.

Kentin tarihi ve 
doğal güzelliklerini tanıtmanın yanı 
sıra görsel arşiv oluşturmak amacıyla 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyo-
nu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen 
yarışmaya 177 fotoğraf sanatçısı 637 
fotoğrafla katıldı. Belediye Başkanımız 
Dr. Halil İbrahim Aşgın, serginin 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
yarışmada 3 başarı, 3 mansiyon ve 30 
sergileme olmak üzere 36 fotoğrafın 
ödül almaya hak kazandığını söyledi.

Ödüllü fotoğrafları sergi aracılığıyla 
Çorum halkıyla buluşturduklarını 
dile getiren Aşgın, “Şehrimiz Hitit-
lerin merkezi, dünyanın merkezi. 
Dolayısıyla kültür bizim hayatımızda 
çok önemli. Şehirler aynı insanlar 
gibi yaşayan varlıklar ve hafızaları 

var. Bu hafızayı diri tutmak adı-
na fotoğraf ve resim sanatları çok 
önemli. Bu nedenle fotoğraf yarışması 
düzenledik.” dedi. Yarışma jürisinin 
de Türkiye’nin önemli sanatçı ve aka-
demisyenlerinin yer aldığını aktaran 
Aşgın, “Jürimizin değerlendirmesiyle 
36 fotoğrafa ödül verdik. Şehrimizin 
tanıtımı adına önemli bulduğumuz 
bu serginin bu noktaya gelmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

Aşgın, daha sonra Garnizon Komutanı 
Albay Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsav-
cısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman 
Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet 
Gülser, İl Jandarma Komutanı İlhan 
Uzunoğlu ile birlikte sergiyi gezdi.

Çorum’da doğaseverlerin 
yeni gözdesi Budaközü Vadisi
Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunan Buda-

közü Vadisi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu.

Çorum
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Vali Çeber, yaylarda yapmış oldu-
ğu ziyaret ve incelemelere ilişkin 
yaptığı  açıklamada şunları 

söyledi:
 “3920 metrekaresinin her yeri birbi-
rinden güzel Rize’mizin sonbaharda 
değerlendirilebilecek güzergahlarından 
birisi de Yedigöllere kadar ulaşan İkizde-
re bölgesidir

Sabah İkizdere güzergahına doğru yola 
çıkıp kahvaltınızı ister termal otelleri-
mizde ister yol üstü tesislerimizde muh-
teşem doğa içerisinde yapabilirsiniz.

Sonra İsteğinize göre örneğin; Cimil 
Vadisi tarafına,  Anzer yaylası tarafına, 
kamanın dibi Melyat Vadisi tarafına, ya 
da Ovit Yaylası tarafına gidebilirsiniz.

Ben bu sefer rotayı havanın da durumu-
nu gözeterek Ovit Yaylası ve sonrasında 
İspir Moryayla ve nihayet Yedigöller 
olarak çizdim.

Sabah güneşli bir YAZ havasında 
Rize‘den çıktık. Muhteşem yol manza-
ralarıyla Ovit Yaylamıza vardık. Yol üze-
rinde SONBAHARI yaşadık, ruhumuz 
dinlendi ve yeşille beraber turuncunun 
her rengini gördük. Biraz yürüyüşten 
sonra İlimizin çok önemli yatırımla-
rından biri olan Ovit Tüneli‘ni geçip 
İspir‘e bağlı Moryayla bölgesine gittik. 
Ağaçsız olan bölgede otların esintisinde 
bir İLKBAHAR havası vardı, Ve oradan 
Yedigöllere geçtik. KIŞ Havasında resim-
lerde de farkedileceği gibi Üzerimize kar 

yağarken önce Yedigöllerin zirvesinde 
3150 metredeki kayaya çıkıp bayrağımı-
zı öptük, gururla dalgalanmasını izledik. 
Sonra göl kenarına kadar yaklaşık 700 
metre patikadan inip tertemiz cam gibi 
göl suyunda elimizi yüzümüzü yıkadık, 
su sesi dinledik.

Buraya yapacağınız gezilerde kalın 
giyecekler almak ve özellikle zor patika 
yürüyüşlerine uygun ayakkabılarla gel-
mek ve antrenmanlı olmak lazım. Yok-
sa sadece manzarayı seyredip dönmek 
zorunda kalırsınız. Doğamızı, çevremizi 
koruyalım. Buraların gerçek sahibi 
hayvan dostlarımızı da unutmayalım 
çöplerimizi onlara bırakmayalım.

Dört mevsimi aynı gün içerisinde 
yaşayabileceğiniz böyle bir rotayı güzel 
sonbahar günlerinde kaçırmamayı tavsi-
ye ederim. “

Rize’nin Ardeşen İlçesinde 
geleneksel düzenlenen En 
Güzel Laz Böreğini Ben Ya-

parım yarışması düzenlendi. Doğu 
Karadeniz’de yöresel bir lezzet 
olan Laz Böreği Ardeşen İlçesinde 
yapılan bir yarışma ile orijinalliği 
tescillenerek tanıtıldı.

Yapılan yarışmaya jüri olarak Tür-
kiye Aşçılık ve Pastacılık Kurul 
Üyesi Eğitmen Şef Saadet Güngör, 
Türkiye Aşçılık Federasyonu 
Kurucu Üyesi Şef Sabahattin Oku-
muşoğlu, RTEÜ Ardeşen Turizm 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi 
Gökhan Onat ve Çok Gezen Gurme Akif 
Budak katıldı.

Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibe-
yoğlu,  “Bu bölgeye ilk gelenler bizim bil-
diğimiz börek zannediyor. Tadınca farklı 

bir tat olduğunu görüyorlar. Değerlimizin 
yaşatılması kültürümüzün bir parçası. 
Bu değerlerin bir kısmı unutulmaya yüz 
tutmuş. Maksat kültürümüzün unutul-
madan yaşatılması.” dedi. 

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya 
ise, ilk defa böyle bir yarışma düzenledik-

lerini belirterek, “Kendi kültürü-
müzü yaşaması için elimizden bir 
şeyler yapmamız gerekiyor. Bizde 
bu anlamda Laz Böreği yarışması 
yaptık. Bizi biz yapan kültürleri-
miz. Elimizden geldiğince kendi 
kültürlerimize sahip çıkacağız. 
Laz Böreğimizi inşallah Türkiye’ye 
sevdirmiş olacağız.” diye konuştu. 

Yarışmaya katılanlar görsel, su-
num ve tadım olarak üç kategori-
de yarıştı.

Buna göre gün içinde alınan puan-
lar kapsamında.

395 Puan alarak Hanife Kepenek 1.
383 Puan alarak Havva Hatipoğlu 2.
345 Puan alarak Nuriye Kal 3. Oldu

Tüm Katılımcılara sertifika verilirken ilk 
üçe giren yarışmacılar altın ile ödüllen-
dirildi. 

İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak 
atanan Esra Alemdaroğlu Rize Valili-
ği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Ve-

kili görevini devrederek bugün İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü görevine başladı.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
mezunu olan ve yüksek lisansını 2012-
2016 yılları arasında Okan Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık 
Yönetimi bölümünde tamamlayan 
Alemdaroğlu 2012 yılında Rize İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne psikolog olarak atandı. 
2015 yılına kadar bu görevini başarıyla 
sürdüren Alemdaroğlu, 2015 yılında 
ise Rize Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje 
Müdür Vekili olarak göreve başladı. İl 
Kültür ve Turizm Müdürü olarak  yeni 
görevine başlayan Alemdaroğlu iyi de-
recede İngilizce, orta derecede Almanca 
bilmektedir.

Diğer yandan, terminalden çıkış-
larda ücret tarifesi uygulanır-
ken, tarife Ulaştırma Bakan-

lığı’nın yıllık tavan ücret tarifesi ve 

Belediye Meclisi’nin kararına istinaden 
belirleniyor. 7 aylık süreç içerisinde ter-
minal hasılatı adı altında Belediye gelir 
bütçesine 365 bin 32 lira katkı sağlandı.

GİRESUN’da 3’üncü derece kent-
sel sit alanı olan tarihi Zeytin-
lik Evleri’nin UNESCO Dünya 

Mirası Geçici Listesi’ne alınması için 
süreç başlatıldı. Giresun Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Var-
lıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 
Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç.
Dr. Gazanfer İltar, “UNESCO kaydının 
yapılmasıyla birlikte Şirince gibi yeni 
bir turizm destinasyonu ortaya çıkacak” 
dedi.Giresun’da 19’üncü yüzyılda fın-

dık ticareti yapan gemilerle Fransa’nın 
Marsilya kentinden getirilen malzeme-
lerin de kullanılmasıyla yapılan tarihi 
evlerde, Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nca (DOKA) desteklenen ‘Sokak 
Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Pro-
jesi’ ile restorasyon yürütülüyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 40 ev 
de restore edildi. Üçüncü derece kentsel 
tarihi sit alanı olan ve Gümüşhane’deki 
zengin madencilerin gelmesiyle kurulan 

Zeytinlik Semti’nin 
UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne kaydı 
için süreç başlatıldı. 
Zeytinlik’teki hiçbir ev 
birbirinin manzarasını, 
hava sirkülasyonunu 
kesmeyecek şekilde, Gi-
resun Kalesi eteklerinden 
aşağıya doğru bir sıra ev, 
bir sıra bahçe şeklinde 
dizilmiş. Her evin geniş 
bir bahçesi içinde fırını, 
ocağı, kuyusu, çamaşır-
lığı ve müştemilatı var” 
diye konuştu.

Rize Valisi’nden 
Rize Tanıtımı

Rize Valisi Kemal Çe-
ber,  hafta sonu ailesi 
ile birlikte İkizdere Yay-
lalarında gezi ve ince-
lemelerde bulundu.

Giresun’un Pamukkale’si 
Göksu travertenleri 
Giresun’un Dereli ilçesinde “Göksu Traverten-
leri Projesi” ile oluşturulan göletler, turkuaz ve 
beyaz renkleriyle mini Pamukkale’yi andırıyor.

Giresun’un Dereli ilçesinde 
“Göksu Travertenleri Proje-
si” ile oluşturulan göletler, 

turkuaz ve beyaz renkleriyle mini 
Pamukkale’yi andırıyor.İlçenin 
Pınarlar köyünde İl Özel İdaresi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
yürütülen Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (DOKA) destekli projede, 
Göksu travertenlerinin kaynak 
değeri korunarak teras şeklinde bü-
yüklü küçüklü göletler oluşturuldu.
Göletlerin arasında ise ziyaretçiler 
için yürüyüş yolları yapıldı. 

Proje Koordinatörü ve İl Özel İdaresi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erdem 
Kılavuz,  projede bölgedeki mine-
ralli suları bir araya getirerek, doğal 
karstik yapıyı bozmadan göletler 
oluşturulduğunu söyledi. Kılavuz, 
“Mavigöl’e turkuaz rengi veren su ile 
buradaki su aynı. Aynı su kaynağın-
dan oluşan doğa harikaları. Bir yıl 
içerisinde tüm alanın beyazlaşacağını 
düşünüyoruz. Proje tamamlandığında 
travertenler sadece Giresun’un değil, 
Karadeniz Bölgesi’nin en çok ziyaretçi 
alan yerlerinden biri olacak.” dedi.

Giresun Otobüs Terminali’ne 
7 ayda 18 bin 64 araç giriş çıkış yaptı

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 
şehirlerarası otobüs terminaline 2020 yılının 7 ayında 
toplam 18 bin 64 araç ücretli olarak giriş-çıkış yaptı.

Giresun Zeytinlik Evleri, 
UNESCO’ya aday

GİRESUN’da 3’üncü derece kentsel sit alanı olan 
tarihi Zeytinlik Evleri’nin UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne alınması için süreç başlatıldı.

Rize’de “En Güzel Laz Böreğini Ben Yaparım” Yarışması 
Ardeşen’de Belediye tarafından düzenlenen ve 20 yarışmacının katılımıyla tamamlanan 

Laz Böreği yarışması düzenlendi. Jüride Türkiye’nin önemli gurme ve şefleri yeraldı.

Kültür ve Turizm Müdürü Esra 
Alemdaroğlu Göreve Başladı
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu 
görevinden alındı. Hocaoğlu’nun yerine Esra Alemdaroğlu atandı.



Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) 
Orman Fakültesi Toprak İlmi ve 
Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, 
Artvin’in Şavşat ilçesi Yoncalı köyündeki 
1500-2 bin arasında yaşa sahip armut 
ağacının, Türkiye’nin ve dünyanın en 
yaşlı armut ağacı olabileceğini söyledi.

Yoncalı köyüne 
gelerek armut 
ağacının bu-
lunduğu alanda 
inceleme yapan 
Prof. Dr. Tüfekçi-
oğlu, gazetecilere 
ağacın özellikleri 
hakkında bilgi 
verdi.Tüfekçioğ-
lu, ilk ölçüm ve 
incelemelerde 
ağacın boyu-
nu 6,5 metre, 
gövde çapını 
da 2,1 metre 
olarak tespit 
ettiklerini 

belirterek, “Armut ağacının 1500-2 
bin arasında yaşa sahip olduğunu 
düşünüyoruz. Ağaç bu özellikleriyle 
ülkemizin ve dünyanın en yaşlı 
armut ağacı olabilir. ABD’de 410 ya-
şında, Romanya’da da 610 yaşında 
bir armut ağacı olduğu bilgilerimiz-

de mevcut. Buradaki ağaç dünyadaki en 
yaşlı armut ağacı olarak gözüküyor. Ger-
çekten muhteşem bir ağaç. Halen canlı 
ve armut vermeye devam ediyor. Burada 
korunmuş olması büyük bir şans. Anıt 
ağaç olarak tescillenmesi için elimizdeki 
verilerle birlikte Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne başvuracağız. Ağacın tescil 
altına alınarak korunması çok önemli. 
Çünkü bunlar bizim için önemli genetik 
kaynak ve ekolojik değerler.” ifadesini 
kullandı.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Ye-
şilköy’de, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nca, ilk olarak 766 

hektarlık alanda başlanan ve daha sonra 
dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara 
yükseltildi. Havalimanı için kamyon-
larla gece gündüz malzeme taşınan 
alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. 
Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 
hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 
120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı 
havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi 
sürdürülüyor. 

YILDA 3 MİLYON YOLCU 
TAŞINACAK
Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldu-
rulan taşlar, açıkta 25 ile 30 metre derin-
likte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç 
alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak 
ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik 
deniz dolgusu yapılacak. Dolguda yüzde 

80’i tamamlanan projede, pist, apron ve 
taksi yolu sahalarında çalışma başlatıldı. 
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kulla-

nılması beklenen Rize-Artvin Havalima-
nı’nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 
milyon liraya mal olacak.
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Türkiye’nin saklı cenneti 
olarak nitelendirilen Artvin’in 
sakin şehir unvanına sahip 

Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın 
farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.  
İtalya’nın Milano kentinde, 21-23 
Haziran 2015’te gerçekleştirilen 
Cittaslow Genel Kurulunda “sakin 
şehir” unvanı almasının ardından ta-
nınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle 
dikkati çeken Şavşat, özellikle sonba-
hardaki renk cümbüşüyle son yıllar-
da doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi 
odağı oldu. Masal diyarlarını andıran 
tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli 
parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve 
yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçi-
lerine dört mevsim farklı güzellikler 
sunan “sakin şehir”, sonbaharda 
bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, 
turuncu ve kahverenginin tonlarıyla 
masalsı bir görünüme bürünüyor.

Definecilerin kazılarıyla tahribata 
uğrayan, bakımsızlıktan kap-
lanan otlarla görsel güzelliğini 

kaybeden tarihi yapıların, restore edile-
rek turizme kazandırılması planlanıyor.
Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, 
geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanan, 
‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ olarak da 
bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa 
Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı 

yapılar ve kiliselerden oluşuyor. 
Rum sivil mimarisine özgü eserleri 
barındıran ve bugüne kadar ayakta 
kalan yapılar, son yıllarda kaçak 
define kazıları ile tahrip edilirken, 
bakımsızlıktan kaplanan otlarla da 
görsel güzelliğini kaybediyor. Santa 
Harabeleri, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘kesin 
korunacak hassas alan’ olarak tescil-
lenerek korumaya alındı. 

Ekim ayında Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren kararla 

birlikte; bölgeyi turizme kazandırmak 
için restorasyon çalışmaları da başlatıl-
dı. Rum sivil mimarisine özgü eserler, 
taştan inşa edilen tek katlı yapı, kilise 
gibi pek çok tarihi yapıyı barındıran ve 
kaçak definecilerin kazılarıyla tahribata 
uğrayan Santa Harabeleri’nin restore 
edilerek bölge turizme kazandırılması 
hedefleniyor.’

Artvin Havalimanı’nın 
yüzde 80’i tamamlandı
Rize- Artvin Havalimanı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyon-
lar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 80’i tamamlandı.

Artvin’de 1500-2 bin yıllık armut ağacı tespit edildi
Artvin’in Şavşat ilçesi Yoncalı  Köyü’nde bulunan Armut Ağacının 1500-2000 yaşlarında olabileceği bildirildi.

Sonbahar’da Şavşat 
Eşsiz doğal güzellik-
leriyle son yıllarda 
adından söz ettiren 
Artvin’in Şavşat ilçe-
si, sonbahar renkle-
riyle ziyaretçilerine 
muhteşem görüntü-
ler sunuyor

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Hüseyin Ateş görevine döndü
12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün yok edilmesine yol veren Gümüş-
hane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş Dipsiz Göl’ün 
yok edilmesinden sorumlu olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Hüseyin Ateş, , kurumun önünde 
kurban keserek görevine geri döndü.

DEFİNECİLER TARAFINDAN 
YOK EDİLMİŞTİ
Gümüşhane’nin Taşköprü Yayla-
sı’nda bulunan 12 bin yıllık Dipsiz 
Göl, geçtiğimiz Kasım ayında define 
arayan kişiler tarafından yok edil-
mişti. Gölde define kazısına izin 
veren Gümüşhane Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Hüseyin Ateş, hakkında 

başlatılan soruşturma kapsamında 
açığa alınmıştı.

Santa Harabeleri, ‘kesin korunacak 
hassas alan’ olarak tescillendi

GÜMÜŞHANE’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan ve ‘Gökyü-
züne yakın saklı kent’ olarak da bilinen, arkeolojik doğal sit alanı 

Santa Harabeleri, ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescillendi.

Gümüşhane’nin kültür ve turizm 
vadilerinin geleceği planlanıyor
Gümüşhane’de kentin ve bölgenin önemli turizm noktalarından 
olan Santa, Kurum ve İmera’yı içeren vadilerin turizm altyapısı 
planlama çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gümüşhane’de kentin ve bölge-
nin önemli turizm noktaların-
dan olan Santa, Kurum ve İme-

ra’yı içeren vadilerin turizm altyapısı 
planlama çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme toplantısı yapıldı.Vali Kamuran 
Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen 
ve Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma 
Derneği tarafından sürdürülen “Yan-
bolu Havzası Sürdürülebilir Turizm 
Master Planı” projesi kapsamında proje 
koordinatörü KTÜ akademisyenlerin-
den Doç.Dr. Coşkun Erüz tarafından 3 
ayrı sunum yapıldı.

Toplantının başlangıcında konuşan 
ve çalışmalar için akademisyenlere ve 
DOKA’ya teşekkür eden Vali Taşbi-
lek, “DOKA’nın destekleriyle bu bölge 
değerli hocalarımızın çalışma yaptıkları 
bir alan. Bizim için çok önemli bir kül-
türel alan önemli bir coğrafi güzellik. 

Yaşanmışlıkları itibariyle de çok özel 
bir kültürel alanımız” dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD) Taşımacılık AŞ tarafın-
dan Ankara-Zonguldak hattında 
yeniden başlatılacak Karaelmas 
Ekspresi seferiyle Karabük’e geldi.

Karaelmas Ekspresi güzergâhı 
boyunca önemli kültür noktalarını 
gezerek incelemelerde bulunan 
Bakan Ersoy, Eskipazar ilçesinde 
kazı çalışmaları devam eden ve 
‘Karadeniz’in Zeugması’ olarak 
adlandırılan 5 bin 500 yıllık 
Hadrianapolis Antik Kenti’nde 
incelemelerde bulunarak Vali Fuat 
Gürel ve KBÜ Arkeoloji Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelik-
baş’tan bilgiler aldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’n-
de yer alan Safranbolu ilçemizi 
Hıdırlık Tepesinde izleyerek tarihi 
geçmişi hakkında bilgiler alan 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy daha sonra Kara-

bük’ten  ayrıldı.

Bakan Ersoy’a Karabük ziyareti 
sırasında Vali Fuat Gürel, AK 
Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal 
ve Niyazi Güneş, Karabük Bele-
diye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 
Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü 
Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı 
Albay Bahtiyar Yılmaz, İlçe Bele-
diye Başkanları ile protokol üyeleri 
eşlik etti.

Karabük 
Valisi 
Fuat Gürel 

Keltepe Kayak 
Mertezi’nde ince-
lemelerde bulun-
du.  Gürel, Kayak 
Merkezi yolunda 
yapımı devam 
eden çalışmalar ve 
asfalt çalışmaları, 
çevre ve otopark 
düzenlemesi işleri 
alt ve üst günübirlik tesislerinin 
iyileştirilmesi çadır kamp ve 
karavan park alanları bungalov ti-
pinde konaklama ve kış sezonu ile 
birlikte yürütülecek çalışmalar ile 
ilgili olarak İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Mehmet Uzun’dan ve 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Çoş-
kun Güven’den bilgiler aldı.
 
Yapılan incelemelerin ardından 
Vali Fuat Gürel, “Yaklaşan kış 
mevsimi ile ilgili olarak hazırlık-
larımızı tamamlıyoruz.  Kış ve 
Kayak sezonunda bölgemizin en 

önemli destinasyonlarından birisi 
olan Keltepe’de c tüm ekiplerimiz-
de çalışmalarımız devam ediyor. 
Kar ezme makinasından alt ve üst 
günü birlik tesislerine ulaşımdan 
park hizmetlerine kadar geniş 
bir alanda çalışıyoruz. Keltepe 
Bölgesi ve Kayak Merkezimiz 
ülkemizin ve bölgemizin kayak 
ve doğa turizminde yeni cazibe 
merkezi haline gelecek. Yaptığımız 
çalışmalarla konaklama ihtiyacına 
da giderildiğinde Keltepe ve Kayak 
Merkezimiz dört mevsim hizmet 
verecek.”diye konuştu.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki 
Pompeiopolis Antik Kenti’nde geçen yıl 
bulunan 1700 yıllık antik yolun, 800 yıl 

sonra yeninden kullanıma açılması hedefleniyor.
Roma döneminde yayıldığı alan bakımından 
Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olan 
Pompeiopolis’te gerçekleştirilen kazılar, Kastamo-
nu Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Taşköprü Belediyesinin 
desteğiyle devam ediyor.
İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi 
Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis An-
tik Kenti’ndeki kazı çalışmalarına, Bülent Ecevit 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal 
başkanlık ediyor.

Aileleriyle birlikte ilk olarak 
Azdavay Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Atlı Turizm 

Merkezi’nde incelemelerde bulunan 
Vali Avni Çakır ve Milletvekili Metin 
Çelik’e Azdavay Kaymakamı Melih 
Aydoğan ve Azdavay Belediye Başkanı 
Osman Nuri Civelek de eşlik etti. Vali 
Çakır ve Milletvekili Çelik, burada at 
binerek doğanın tadını çıkardı.

Çakır ve Çelik’in bir sonraki durağı ise 
Pınarbaşı oldu. Pınarbaşı Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, Pınarbaşı Be-
lediye Başkanı Şenol Yaşar, Cide Kay-
makamı Ömer Sağlam, Ak Parti Cide 
İlçe Başkanı Mustafa Aygen ve Ak Parti 
Pınarbaşı İlçe Başkanı Sinan Yılmaz ile 
birlikte Valla Kanyonu Muratbaşı Seyir 
Terası’nda ve yolunda incelemelerde 
bulunan Vali Çakır, yolda gördüğü 
çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret ve incelemelerde 
bulunmak üzere Araç 
İlçesine giden  Kas-

tamonu Valisi Avni Çakır, 
Araç ilçesinde yürütülen ve 
Akeramik Neolitik döneme 
ait öğütme taşı, süs eşyası gibi 
eserlerin bulunduğu Kahin 
Tepe’de kazı çalışmalarını 
yerinde görerek yetkililerden 
bilgi aldı.

Kazı çalışmalarının sonunda 
Kahin Tepesi’ndeki yürütülen 
kazı çalışmalarıyla Karadeniz 
Bölgesinde 12 bin yıl öncesine 
dayanan Neolitif yaşam gün 
yüzüne çıkartılmış olacak.

Araç ilçesinin Kahin Tepe 
mevkisinde iki yıl önce başla-
tılan kazı çalışmaları, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
destekleriyle Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı Kastamonu 
Müze Müdürlüğü başkanlığın-
da gerçekleştiriliyor.

Vali Çakır,  Bölgede yapımı devam eden ça-
lışmalarla ilgili Kaymakam Deniz Pişkin ve 
İşletme sahibi İsmail Cesur’dan bilgiler aldı. 

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde, 
Kastamonu ilinin Tosya ilçesinin Çiftler Köyü sınır-
ları içerisinde yer alan Tabiat parkının alanı 5 hektar.  
Dipsizgöl Tabiat Parkına Kastamonu ili Tosya ilçesi 
içinden Çiftler Köyüne geçilerek ulaşılır. Tosya – An-
kara Karayoluna 9 km mesafededir. Yolun tamamına 
yakını asfalt olup ulaşım rahattır.  Kastamonu İl Mer-
kezine 95 km. ve Tosya ilçesine 25 km uzaklıktadır.

800 yıllık antik yol 
turizmin hizmetinde
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde geçen yıl bulu-
nan 1700 yıllık antik yolun, 800 yıl sonra yeninden kullanıma açılması hedefleniyor.

Azdavay Atlı Turizm Merkezi Turizme Kazandırılıyor
Vali Avni Çakır ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, cumartesi gününü Azdavay ve Pınarbaşı’nda geçirdi.

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı  Ziyaretçilerini bekliyor
Ziyaretlerde bulunmak üzere Tosya İlçesine giden  Kastamonu Valisi  Avni Çakır, Dipsizgöl Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

Kastamonu Kahintepe’de 12 bin
yıllık tarih gün yüzüne çıkartılacak
Vali Çakır Kastamonu’nun Araç İlçesi’ndeki  Kahin Tepe’de Kazı Alanında İncelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy Karabük’te
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Karabük’te incelemelerde bulundu.

Keltepe Kayak Merkezi 
Yeni Sezona Hazırlanıyor
Karabük’ün Keltepe Kayak Merkezi’nde yeni sezon hazırlıkları tamamlanıyor.

Safranbolu’ya 8 ayda 
310 bin 452 ziyaretçi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, hafta 
sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Osmanlı mimarisi, şehir haya-
tı ve kültürünü yansıtması 

dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak 
izi” olarak da adlandırılan ilçe, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
sürecinde normalleşme dönemine 
girilmesiyle tatilcilerin yoğun ilgi 
gösterdiği mekanlar arasında yer 
alıyor. Batı Karadeniz’in kültür 
turizmindeki en önemli durakları 
arasında yer alan tarihi ilçeyi 
görmeye gelen yerli ve yabancı 
turistler, Osmanlı döneminden 
kalma han, hamam, konak, 
çeşme, cami ve köprüleriyle adeta 

açık hava müzesini andıran tarihi 
ilçeyi gezdi.



Heyete başkanlık 
yapan TÜRSAB Doğu 
Karadeniz Bölge 

Başkan Yardımcısı Ragıp 
Pirselimoğlu, Tokat gezisi ile 
ilgili yaptığı değerlendirmede 
“Tokat Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve Tokat 
Turizm İl Koordinatörlüğü 
daveti üzerine 3 günlük bir 
program için bölgeye gittik. 
Tokat merkez, Niksar, Pazar 
ve Almus ilçelerini kapsayan 
dolu dolu bir organizasyonla 
Tokat ilinin tarihi ve doğal 
güzellikleri yanı sıra gastrono-
misini keşfettik. 

Ayrıca son gece düzenlenen toplantı 
vesilesi katılımcı acentalarımız, bölgede 
hizmet veren otel, restoran ve acenta-
larla yüz yüze görüşme imkanı bularak 

işbirliğini geliştirme konusunda fikir 
alışverişinde bulundular. Türkiye’nin en 
büyük kalelerinden biri olan Niksar Kale-
si, Anadolu’da kurulan ilk tıp medresesi 
olan Yağıbasan Medresesi, Tokat Şehir 
Müzesi, Gazi Osman Paşa Plevne Müze 
Evi, Atatürk Evi ve Etnografya Müze-

si, Pazar ilçesindeki Ballıca mağarası, 
Almus baraj gölü çevresi ve üzerinde ya-
pılan tekne gezisi gibi çarpıcı noktaların 
keşfedildiği etkinlikte katılımcı acenteler 
pandemi sonrası gezi programlarına 
eklemek üzere dolu dolu bir destinasyon 
keşfetmiş oldular” dedi.

12 TOKAT

Tokat’ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda 
bulunan ve doğal güzelliği ile dikkati çeken 
Kaz Gölü’nü 56 bin yerli ve yabancı turist 

ziyaret etti.Pazar ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 
11 bin 700 dekar alanı kaplayan ve Bakanlar Kuru-
lu kararıyla 2006 yılında “Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası” ilan edilen Kaz Gölü’nde iki kuş gözetleme 
kulesi bulunuyor.Büyük bölümü sazlıklarla kaplı 
göl, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kaz Gölü’nde, 
geçen yıl başlatılan yeni sulak alanların açılması ve 
gölün rehabilitasyonu çalışması ise devam ediyor.

Özellikle düğün sezonunda bölgede gelin ve 
damatların fotoğraf çektirdikleri doğal mekanların 
başında gelen göl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında mart, nisan ve mayıs 
aylarında ziyarete kapatılmıştı.Kaz Gölü’nü, 2020 
yılında ziyarete açık olduğu yedi ayda, 56 bin yerli 
ve yabancı turist gezdi.

Tokat’ta uygarlık kurmuş tüm 
medeniyetlerin izlerini taşıyan, 
9 asır önce kentin tarihi ticaret 

merkezini oluşturan çarşı turizme ka-
zandırılıyor. Tokat Belediyesi tarafından 
tarihi Sulusokak çarşısının adeta açık 
hava müzesine dönüştürülmesi için baş-
latılan çalışmalar devam ediyor. Restore 
çalışmaları kapsamında tarihi sokak, 

500 yıllık su havuzları ve kanalları ile 
süsleniyor. Yapılan çalışmalarda ise 
deve figürlerinden oluşan kervan dikkat 
çekiyor. 1400-1500’lü yıllarda deve 
kervanları ile insanların ticaret yaptığını 
simgeleyen kervan heykelleri müze 
binası karşısındaki cadde üzerine yerleş-
tirildi. Bölgeye farklı bir hava katan deve 
heykelleri şimdiden ilgi çekmeye başladı.

İncelemelerini Beledi-
ye Başkanı Eyüp Eroğlu 
beraberinde gerçekleştiren 
Vali Dr. Ozan Balcı, Valilik 
koordinesinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve OKA 
desteği ile Müze Okulu 
olarak ülkemizin ilk “Çocuk 
Müzesi” olma özelliğini 
taşıyacak olan Suluhan’da 
devam eden çalışmaları 
yerinde inceledi.

Anadolu’nun ilk Türk-İslam 
Üniversitesi olan Belediye 
ve OKA desteği ile Türk İs-
lam Bilim Tarihi Müzesine 
dönüştürülecek Yağıbasan 

Medresesinde devam eden 
çalışmaları yerinde ince-
leyen Vali Dr. Ozan Balcı, 
tüm bilimlerin içerisin-
de yer aldığı, çocukların 
yap-dene-oluştur noktasın-
da atölyelerin yer alacağı, 
eğitim görecekleri bir alan 
ile hizmete sunulacak Bilim 
Tarih Müzesinin Türkiye’de 
ilk olacağını söyledi. 

Sulusokak Tarihi Kent 
Meydanı  yol ve çevre 
düzenlemesi çalışmalarını 
yerinde inceleyen Vali Dr. 
Ozan Balcı, çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı.

ACENTALAR TOKAT’I GEZDİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tokat Turizm İl Koordinatörlüğü’nün daveti ve 

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirilen Tokat Tanı-
tım Programı’na Doğu Karadeniz Bölgesinden toplam 28 seyahat acentesi katıldı.

Tokat’ta 1 Milyon Kitap Dağıtıldı
Vali Dr. Ozan Balcı, Kitap Tokat Projesi kapsamında  toplam 1 milyon kitap hediye edildiğini söyledi.

Kitap Tokat Projesi’nin Türki-
ye’ye örnek bir proje olduğunu 
belirten Vali Dr. Ozan Balcı, 

proje kapsamında bugüne kadar; okul 
öncesi 232,896, ilkokul 280,289, orta-
okul 259,325, lise 165,093, öğretmen 
ve diğer meslek grupları 62,424 olmak 
üzere toplam 1 milyon kitap hediye 
edildiğini söyledi.
Tokat’ta yeni açılacak Z-Kütüphanelere 
ve  kitaptokat sistemine yeni kitaplar 
alınarak kitap çeşitliliğinin artırılacağı-
nı ifade eden Vali Dr. Balcı, “Tokat’ta 
ilk kez uygulanacak olan dijital kitap 
platformuyla binlerce kitabı elektronik 
ortamda öğrencilerimizle buluşturuyo-

ruz, öğretmenlerimiz de bu platform 
üzerinden öğrencilerini takip edebi-
lecek, nitelikli okumalar yapılacak, 
okumaya dair birçok veriye anında 
ulaşabilecek.” dedi.

BAŞKAN EROĞLU: “900 ADIMDA 900 
YILLIK TARİH” YENİDEN CANLANIYOR
Tokat’ta tarihi İpek Yolu üzerine yerleştirilen deve figürlerinden oluşan kervan dikkat çekiyor.

Kaz Gölü’ne 56 bin ziyaretçi
Tokat’ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunan ve doğal güzelliği 
ile dikkati çeken Kaz Gölü’nü 56 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tokat’ta ‘Gelenekselden Günümüze Dokunuşlar’ Sergisi
Geleneksel Tokat Yazmacılığı El Baskı ve Kalıp Ustası Emel Ardahanlı’nın Şehir Müzesinde düzenlediği serginin açı-
lışına Vali Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol mensupları ve sanatseverler katıldı.

Tokat’a özgü el baskısı 
yazmaların yer aldığı 
serginin açılışı programda 

konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, 
yazmacılığın bir sanat ve kültür 
olduğunu belirterek, “Sanatla il-
gili konu olunca daha da değerli 
oluyor. Sanat, yazma, kadın ve 
Tokat, dördü bir araya geldiğin-
de pırlanta değerinde oluyor. 
Emel hanımı ve ona destek ve-
ren yazmacı ustalarımızı emek-
lerinden dolayı kutluyorum.

Her zaman kültüre, eğitime, 
bilime dost bir vali olarak ifade 

ediyorum kendimi. Kültürel, 
sanatsal ve bilimsel faaliyetleri 
desteklemekten, bu alanda 
ürün veren, ürün ortaya koyan 
kişilere destek olmaktan büyük 
mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Sanat sadece 
hayata renk veren ya da hoşça 
zaman geçirilen bir alan değil, 
aynı zamanda bilime, kültüre 
ve yaşama zevk katan, estetik 
katan bir faaliyet. Sanatı çok 
önemsiyorum. Serginin açıl-
masında emeği geçenlere tekrar  
teşekkür ediyorum. Hayırlı 
uğurlu olsun.” dedi.

900 Yıllık Tarihi Sulusokak’ta çalışmalar devam ediyor
Vali  Dr. Ozan Balcı, Valiliğimiz koordinesinde Belediye ve OKA des-
teği ile devam eden bir dizi çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.


