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TURİZM DESTEKLERİ 
2021 SONUNA KADAR DEVAM ETSİNTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Turizmde pandemi boyunca verilen desteklerin 2021 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini istedi. Sayfa 3’de.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin turizm potansiyelini ve avantajlarını yerli ve ya-bancı toplumlara tanıtacaklarını söyledi. Samsun, 17 ilçesindeki tarihi, doğal, kültürel zenginlikleriyle turizmde bölgenin marka şehri olmayı hedefliyor. Sayfa 4’de

Samsun’un Turizm Potansiyeli Tanıtılacak

Trabzon’un Maçka ilçesinde, vadi-ye hakim sarp kayalık üzerine 8’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kuştul Manastırı’nın turizme kazandırılması için çalışmalar başladı. Sayfa 5’te.

Trabzon’un Kuştul Manastırı
Turizme Kazandırılacak

Arabalı Sinema’ etkinliği 
Rize’de arabalı sinema etkinliği düzenlendi. Dev ekrana yansıtılan sinema filmini izley-enlere çay ikram edildi. Sayfa 9’da.

Gogora Mahallesi Unesco’ya aday
Giresun Kalesi’nin eteklerinde kurulan Zeytinlik Mahallesi’nde altın oran kuralına göre inşa edilen 200 yıllık Marsilya tarzı ev-ler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hazırlanıyor. Sayfa 9’da.

1200 Yıllık Tarihi Kilise’de Restorasyon Sürüyor
Artvin Valisi Yıl-maz Doruk, Yu-sufeli ilçesinde bulunan  1200 yıllık İşhan Kilise-si’nde restora-syon çalışmaları devam ediyor. 
Sayfa 10’da.

Yeşilırmak Yemyeşil Akacak
Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ hayata geçiriliyor. Sayfa 8’de

Zigana’da Sonbahar
Trabzon-Gümüşhane kara yolu ve Zigana Dağı,sonbaharın gelişiyle güzel görüntüler sunuyor.Sayfa 10’da

YENİ TOKAT HAVALİMANI AÇILIYOR
2021 yılında açılması planlanan Yeni Tokat Havalimanı’nda 14 mi-lyon TL’lik ek yatırımla kargo apronu inşaatı başlatıldı.Sayfa 12’de.

YAYLADA
BALON SEFASI

Karadeniz Turizminde bir ilk yaşandı. Den-izi, doğası, yaylaları ve eşsiz sahilleri ile tur-izmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu’nun yaylaları balon turizmi ile tanıştı. Sayfa 6’da.

Sinop’ta Lakerda Zamanı
Sinop’ta lakerda dönemi Sinop’ta balık avı sezonunda balıkçılar tarafından avlanan palamut balıklarından yapılan lakerdalar satışa sunulmaya başladı. Sayfa 7’de.

ÇORUMİNİA’NIN SURLARI YÜKSELİYOR 
Çorum Belediyesi tarafından yapımı-na başlanan Çoruminia’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sayfa 8’de

Kastamonu Valisi Avni Çakır, de-vam eden yatırımların da devreye girmesiyle Kastamonu’nun turizm-de Türkiye’nin parlayan yıldızı ola-cağını söyledi. Sayfa 8’de.

Kastamonu’da Turizm Atağı
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Erdinç SEZER Orhan KADIOĞLU Özcan İLARSLAN Osman Nuri ŞEN

Bakan Ersoy, 2021 yılı
turist hedeini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021’de turist sayımızın 31 milyona ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Kültür ve Tur izm Bakanl ığ ı  baz ı  müze ve örenyer ler iy le 
Museum pass kart  ücret ler ine zam yapt ı .Turizmcilerden alınacak 1 milyar liralık vergi bütçeden çıktı
Müze ücretlerine zam!

Alternatif turizme de teşvik geliyor
Turizmi Teşvik Kanunu’nun düzenlenmesiyle sadece kitle turizmi değil alternatif turizm yatırımlarına destek verilmesi sağlanacak. Karadeniz turizmi bisiklet rotaları ile çeşitleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 yılında 15 milyona ulaşması beklenen ziyaretçi sayısının 2021 yılında yüzde 100 artışla 30-31 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. 2021’de 2019’un altında ama 2020’den görece daha iyi bir sezon bekledikler-ini kaydeden Ersoy, ‘’Dünya genelinde turizm yüzde 80 daraldı. Yunanistan ve İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatıyor. Türkiye ise yüzde 70 daralmayla kapatıyor. 15 milyon turist sayısı ve 11 milyar dolar turizm geliri ile kapatıyoruz.’’ dedi.

Müze ücretleriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TÜRSAB’a yazı gönderildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi. ‘’Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerine ilişkin Merkez Müdürlüğümüz 30.10.2020 tarih ve 221 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ‘’Müze ve Örenyerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı Geliştirmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama’’ sözleşmesi kapsamında yer alan müze ve örenyerlerine ait giriş ücretleri ile Museum Pass kart ücretlerinin ve 23.11.2020 tarih ve 238 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile anılan sözleşme kapsamında yer alamayan müze ve örenyerlerine ait giriş ücretleri ile kombine bilet ve fast-track biletlerin 01 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekli listede belirtildiği gibi revize edilmesi uygun bulunmuştur.’’ denildi.

Uzun süredir sektörün gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanunu’nun yenilenme-sinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Kanun düzenlemesinde sadece kitle turizmi değil alternatif turizm yatırımlarının da kapsama alınmasına karar verildi. Buna göre yerli ve yabancı turist çekeceği tahmin edilen, dağcılık, rafting gibi doğa sporları, kültür ve özellikle nadir doğal güzelliklere yönelik yapılacak yatırımlara destek verilmesi sağlanacak. Bu türden yatırımlar için turizm bölgesi ilanı ile teşvikli yatırım yapılması mümkün olacak. Bazı bölgelerde özel teşvikler verilmesinin de önü açılacak.

16 maddeden oluşan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Konaklama Vergisi’nin uygulanması 1 Ocak 2022’ye ertelenmişti. Komisyonda kabul 

edilen önergeyle, bu kapsamda Konaklama Vergisi’ne yönelik 1 milyar lira olarak öngörülen 2021 yılı bütçe gelir tahmini cetvelden çıkarıldı.Diğer taraftan beyana dayanan KDV ile dahilde alınan KDV gelir tahminleri, ekonomide meydana gelebilecek canlanmaya bağlı olarak 1’er milyar lira artırıldı.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.2021’de turizmcilerden alınacak 1 milyar liralık konaklama vergisi bütçeden çıkarıldı.

Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda 
SONA GELİNİYOR

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabında sona gelindi. 
145 yıllık rüya olarak bilinen ve 55 ili 
ilgilendiren yolun 2021 yılının orta-
larında tamamen hizmete açılması 
hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hilmi Güler’in, Enerji Bakanlığı 
döneminde başlatılan Karadeniz Akdeniz 
Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak 
üzere, tüm Anadolu’nun ekonomisini 
olumlu yönde etkileyecek. Asrın projesi 
olarak adlandırılan proje ile Karadeniz, 
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akden-

iz’in ticaret limanı olacak. Yaklaşık 55 
ili dolaylı şekilde ilgilendiren, toplam 
maliyeti 1 buçuk milyar liraya yakın 
maliyetle tamamlanacak olan proje Orta 
ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlay-
acak. Ordu sınırlarında 15 kilometre 
uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda 
köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet 
viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz 
Yolu’nun, 2021 yılının ortalarında tam 
olarak ulaşıma açılması hedefleniyor.

Sürdürülebilir turizmi önce-liklendirmek, doğa sporlarını geliştirmek ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğinde TR81 Batı Karadeniz Bölgesi (Zonguldak, Karabük ve Bartın) ve TR82 Kuzey Anadolu Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop)  bisiklet rotalarının oluşturulması amacıyla bir pilot çalışma başlatıldı.

Küre Dağları Milli Parkı ve çevre-si ile Bartın, Karabük ve Kastamonu şehirleri arasında birçok cazibe nok-tasını birbirine bağlayan ve farklı zorluk seviyelerine hitap edecek şekilde to-prak, patika, asfalt olmak üzere çeşitlilik gösteren bisiklet rotaları belirlen-mesi, kentlerin ve kent yaşayanlarının bisiklete dair bilinçlendirilmesi ve 

altyapıların hazırlanması amaçlanıyor.
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TURİZM DESTEKLERİ 
    DEVAM  ETSİN
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Turizmde pandemi boyunca verilen desteklerin 2021 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini istedi.
10.cu yapılan Uluslararası Turizm Kongresi’nde konuşan TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, turizmin dünya ekonomisi için son derece önemli old-uğunu 220 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.  Covid-19’un en fazla etkilediği sektörlerin başında turizm sektörünün geldiğini anlatan Çorabatır, ‘’Dünya Turizm Örgütünün raka-mlarına göre bu yıl turizm sek-töründe 1.2 milyar dolar kayıp yaşanıyor. Bütün dünyada karamsar bir tablo çizilse de bizler sektörü ayakta tutmak için birbirimize kenetlen-dik. Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvenliği için çok sıkı tedbirler aldık. TÜROFED olarak al-dığımız önlemlerle sadece Türkiye için değil dünya turizmi için çıtayı yükselt-tik. Pandemiye rağmen yabancı misafirlerimizin 

tercih ettiği bir ülke olduk’’ dedi. İç turizm hareketini ön plana çıkarmayı istediklerine işaret eden Sururi Çorabatır, “Turizm olmadan ekonomide canlanma olmuyor. Bu nedenle Avrupa pandemi döneminde kendi ekonomile-rini düşünerek kendi içlerinde turizm hareketi olmasını istediler. Ülkemizde iç turizm hareketi yüzde 10 olarak görülüyor. Gelecekte bu oranı yükseltmemiz gerekiyor. Pandemi döneminde iç turizm hareketliliğinin önemini bir kez daha gördük. İç turizm hareketi dahada artırıl-malıdır” diye konuştu. 

Destekler devam etmeli 

Turizm sektörüne 2020 yılında pandemi nedeniyle verilen desteklerin sürdürülmesini istediklerine vurgu yapan Sururi Çorabatır sözlerini şöyle tamamladı: “Sek-törümüzün ayakta kalması ve gelecekte daha güçlü hale gelmesi için pandemi sürecinde verilen desteklerin 2021 yılı sonuna kadar sürdürülmesini arzu ediyoruz.  Turizm sektörü kendisine verilen desteklerin daha fazlasını geri verecek bir sektördür.”

Korona Bakan Ersoy’a
Program İptal Ettirdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Samsun Programı İptal edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Kasım Pazar Günü Samsun ziyareti planlamıştı. Ancak bu ziyaret, bir gün önce Samsun’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte törenlere katılan bazı belediye başkanlarının Covid 19 testlerinin pozitif çıkması ve bu başkanlardan bazılarının pozitif oldukları halde törene katılma-larının ortaya çıkmasının ardından iptal edildi.
Son dakikada iptal edilen program gerçekleşseydi, Bakan Ersoy, Samsun Gazi Halk Kütüphanesi’nin açılışını yapacak, Samsun Müze İnşaatı’nda incelemelerde bulunacak ve Samsun’un restorasyonu süren tarihi yerlerini inceleyecekti. Bakanlık kaynakları Ersoy’un ziyareti ileri bir tarihte gerçekleştireceğini bildirdi.

Yasaklı İki yaş grubu otellerde Yasaklı İki yaş grubu otellerde nasıl konaklayacak?nasıl konaklayacak?

SERTİFİKA VE KAYIT-TESCİL İŞLEMLERİNDE “E-TAHSİLAT” KOLAYLIĞI

İçişleri Bakanlığı, yeni corona virüsü tedbirleriyle ilgili vatan-daşlardan gelen sorular üzerine açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-te-scil hizmetlerinde “e-Tahsilat” uygulamasını başlatıyor.
İçişleri Bakanlığı otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatlerinin nasıl olacağına ilişkin soruyu da cevapladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otellerde nasıl konaklayacak?Bakanlık konuyla ilgili soruya şu cevabı verdi: “Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanların-da veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir”

TGA’nın üyeliğini açıkladığı ilk kurum Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNW-TO) oldu. Sorumlu, sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizmi teşvik etmekle görevli Birleşmiş Milletler’in uzman kuruluşu UNWTO’ya “bağlı üye” olarak kabul edilen TGA, kuru-luşun tüm bilgi kaynaklarından ve işbirliği fırsatlarından yararlanabilecek.
TGA’nın bir diğer üyeliği de dünyadaki kongre ve uluslararası toplantı sektörünün en önemli ve en büyük organizasyonlarından biri olan ICCA (International Congress and Convention Association) oldu. 90 ülkede tamamı toplantı ve kongre sektöründe faaliyet gösteren 1.000’den fazla üyesi bulunan ICCA, küresel kongre pazarındaki tanınırlığı, iş ve bilgi paylaşımı ve yaygın iletişim ağı ile bu sektördeki en önemli yapılardan biri olarak gösteriliyor.
Avrupa Turizm Şehirleri Federasyonu ECM ise (European Cities Marketing) 32 ülkedeki 100 Avrupa şehrini temsil eden 110 üyesi olan bir örgüt. Avrupa merkezli şehir turizm ofislerinin yanı sıra kongre ve ziyaretçi bürolarının da üyesi.
TGA’nın üyeliğini açıkladığı son kurum MedCruise (Akdeniz Kruvaziyer Liman-ları Derneği). Akdeniz ve komşu denizlerde kruvaziyer endüstrisini teşvik etme misyonuyla yedi farklı ülkede 16 liman arasında bir işbirliği anlaşması ile 1996 yılında kurulan MedCruise, bugün Afrika, Asya ve Avrupa’da 21 ülkede 140’tan fazla limanı ve 34 özel üyeliği temsil ediyor.

TGA dünyanın turizm birliklerine üye oluyor 
Türkiye’nin bir turizm markası olarak tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu olan Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), UNWTO, ICCA, ECM ve Med-cruise gibi dünyanın önde gelen turizm kuruluşlarına üyeliğini başlattı.

Güvenli Turizm Sertifikası’nda Değişiklik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Nor-malleşme Süreci Genelgesi’nde değişikliğe gitti. 

‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, Bakan-lık belgeli olan veya olmayan, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesis-lerince alınması zorunlu hale getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladığı yeni genelge ile 30 oda ve üzeri kapasit-edeki tüm konaklama tesislerine Güveli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu getirdi. Bu zorunluluk daha önce 50 oda ve üzeri oteller için geçerliydi. Buna göre 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bu-lunan ve faal olan konaklama tesisleri-nin 1/1/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben yedi gün içerisinde, ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ koşullarının yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje planladıklarını belirterek, “11 Aralık’ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu 

yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz.” dedi.Müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle İstan-bul’da bir araya gelen Bakan Ersoy, gazetecilere, dün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının açılışını yaptıklarını anlatarak, “Sanatçılarımızla, müzik emekçilerimizle beraber iyi bir katılımla açtık. Başta Ankaralılar olmak üzere, bütün müzik camiası adına mekanın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

MÜZİK EMEKÇİLERİNE BAKANLIKTAN GELİR YARDIMIKültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy: “11 Aralık’ta Bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü inter-net sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz.

Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan iş birliği sonucunda, “e-Tahsilat” kapsamına alınan hizmetler için artık başvuru sahibi vatandaşlardan ödemeyi kanıt-layıcı dekont istenilmeyecek. İşlemler bundan sonra daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleşecek. Uygulama; isteğe 

bağlı kayıt-tescilde 1 Aralık’ta, sertifika işlemlerinde ise 15 Aralık’ta başlayacak.Artık Sisteme Dekont Yüklenmeyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde “e-Tahsilat” uygulamasını “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında başlattı. 
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Samsun’un Bafra İlçesi’nde 137 yıl önce Fransızlar tarafından yapılan tarihi deniz feneri, gemilerin daha güvenli bir şekilde yol alabilmesi  denizcilere yol gösteriyor. 26 metrelik bir kule üzerinde bulanan Bafra Deniz Feneri demird-en olma özelliği ile Türkiye’de bulanan diğer deniz fenerlerinden ayrılıyor. Kulenin en tepesindeki fenere ulaşılması için içinde bulunan 106 basamağın çıkılması gerekiyor. Deniz fenerinde görev yapan 56 yaşındaki Fikret Özkan, ailesinin 3. kuşak temsilci olarak seyir yardımcılığı görevinde çalışıyor.

Türkiye’deki 15 kayak merkezinden biri olan Ladik Akdağ Kayak Tesisleri, sezonu açmak için kar yağışını bekliyor. Samsun’a 80 kilome-tre, ilçe merkezine de 7 kilometre uzaklıkta bulunan 1900 metre yüksekliğindeki kayak tesislerinin pist uzunluğu ise bin 360 metre. 84 kişilik telesiyejin bulunduğu tesis, kış mevsiminde eşsiz kar manzarası altında kayak keyfi yaşamak isteyenlerle dolup taşıyor.  
Türkiye’nin en uzun kumsallarına sahip şehirlerinden olan Samsun’un, sahil şeridinde 13 mavi bayraklı plajı bulunuyor. Samsun’un turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, firmaları şehre yatırım yapmaya davet etti. Başkan Demir, “Samsun, her türlü turizm çeşitliliğiyle Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm şehirlerinden birisi. Hatta Akdeniz şehirleriyle kıyasladığımızda çeşitlilik bakımından da üstünüz. Çünkü oralarda sadece güneş, deniz ve kum turizmi var.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin turizm potansiyelini ve avantajlarını yerli ve yabancı toplumlara tanıtacaklarını söyledi. Samsun, 17 ilçesindeki tarihi, doğal, kültürel zenginlikleriyle turizmde bölgenin marka şehri olmayı hedefliyor.

137 yıldır denizcilere yol gösteriyor

Samsun’un Turizm Potansiyeli Tanıtılacak

Samsun’a 200 Bin lale Dikildi

Samsun’da Tarihi Şifa Hamamı’nın Restorasyonu tamamlandı

Mert Irmağı turizme kazandırılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi baharı rengarenk çiçekler-le karşılamak, kentin güzelliğine katkı sağlamak amacıyla 200 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Canik Dağları’nın zirvelerinden Karadeniz’e dökülen Mert Irmağı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırıla-cak. Proje hazırlıkları tamamlanırken, yatırım için Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün ırmak yatağını daraltması bekleniyor.  

KATİD (Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği) Başkanı ve TGA Yönetim Kurulu üyesi Murat Toktaş, Sam-sun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Turizmi Samsun Derneği Başkan Yatdımcısı Doç. Dr. Ahmet Şen’i ziyaret etti.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Samsun’daki tarihi Şifa Hamamı’nın dış restorasyonu tamamlandı.

Murat Toktaş ziyarette Samsun ve Bölge turizmi, TGA (Turizm ve Geliştirme Ajansı) hakkında bilgi verdi. Sağlık turizmi için Samsun’da her türlü altyapının bulunduğunu belirtern Murat Toktaş, “ Turizm sektörü, kamu, yerel yönetimler ve sağlık turizmi sertifikası almış  özel hastanelerin de katkısı ile Samsun sağlık turizmi bakımından bölgenin en önemli merkezi haline gelebilir.” dedi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastenesi Başhakimi Doç. Dr. Ahmet Şen de Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastanede yapılan çlışinalar ve yenilikler hakkında bilgi verdi. Dt. Şen Sağlık turizminin Samsun’da gelişmesi için gereken her türlü çalışmaya katkı ve destek vereceklerini söyledi.

Taşhan, Medrese Camii ve Saathane Meydanı ile bütünleşecek hamamın çevresinde rekreasyon düzenlemesi çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, korkuluk ve panoları kaldırarak tarihi mirası gün yüzüne çıkardı. Samsun’un Saathane Mey-danı, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yaşayan Meydan’ projesiyle geçmişine geri döndü. Tarihi eserlerden Taşhan, Süleyman Paşa Medresesi, Medrese Cami restore edilip hizmete açıldı. En son 1975 yılında onarılan Şifa Hamamı’nın iç restorasyonu 

sürerken, dış restorasyon çalışmaları tamamlandı. Taşhan ve Medrese Cami arasındaki rekreasyon çalışmalarını tamam-layarak Saathane Meydanı’nı eski kent dokusuna kavuşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Şifa Hamamı çevresini de düzen-liyor. Tarihi meydandaki çalışmaları değerlendiren Samsun Büyükşe-hir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şifa Hamamı’nın iç resto-rasyonunun da en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak çalışmaları-na devam ediyor. Çeşitli noktalarda çim biçme, çiçek dikimi ve budama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler yeşil alanları kıştan yaza hazırlıyorlar.

Kent merkezinden ırmak geçen Türkiye’nin ender şehirlerden Samsun’un turizm potansiyellerine bir yenisini daha ekle-necek. Bir zamanlar olta ve ağlarla balık avlanılan Mert Irmağı, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün alt yapı çalışmaları sayesinde çevreyi ve denizi kirletmesi önlendi. Belediye, Mert Irmağı Düzenlemesi ve Reha-bilitasyon Projesi ile burayı kentin önemli turistik öğelerinden biri haline getirecek.  

Samsun’da tarihi deniz feneri  137 yıldır denizcilere yol gösteriyor. 26 me-trelik bir kule üzerinde bulanan Bafra Deniz Feneri demirden olma özelliği ile Türkiye’de bulanan diğer deniz fenerlerinden ayrılıyor.

KATİD Başkanı Toktaş’tan Başhekim Şen’e ziyaret
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Uzungöl’de  dönüştürme çalışmaları başlıyor
Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzu-ngöl’ün eski haline dönüştürülmesi için göl etrafında rehabilatasyon ve iyileştirme çalışmaları başlıyor. Trab-zon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal gü-zellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için hazır-lanan çalışma başlıyor. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çekmiş ve yetkililer harekete geçmişti. Yoğun yapılaşma nedeniyle eski görünümün-den uzaklaşan Uzungöl için göl 

etrafında rehabilatasyon ve iyileştirme çalışması yapılacak. 2 etaptan oluşacak projeyle gölün etrafındaki yürüyüş alanları ve kaldırımlar yenilenecek. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği turizm merkezinde ziyaretçiler bu projeyle rahatça dolaşabilecek. Gölü n etrafının bütünüyle açılmasını kapsayan projenin 2. etabında gölün çevresindeki yapılar yıkılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle Uzungöl’ün 2021 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen ve TÜRK-
SOY’un faaliyetlerinin yer aldığı sergiye; 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zor-
luoğlu, Kazakistan Kültür eski Bakanı ve 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasei-
nov, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar 
Revi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir 
Sıtkı Tarım, Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Mümin Nuhoğlu ve davetliler katıldı. 
Serginin ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Bizans dönemine ait 8 mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile 19. Yüzyıl’a ait bir top ve bir kilisenin bulunduğu tarihi bin 100’lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi’ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü başlayacak. 

Trabzon’un Tonya ilçesinde kozalaklardan doğal yöntemlerle ayrıştırılarak hazırlanan tohumlar, 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası’ndaki ormanlık alanda gençleştirme çalışmaları için kullanılıyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde kozalaklardan doğal yöntemlerle ayrıştırılarak hazırlanan tohumlar, 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası’ndaki or-manlık alanda gençleştirme çalışmaları için kullanılıyor.İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki yaylada, Trabzon Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tonya İşletme Şefliğince orman köylülerine ladin ağaçlarından toplatılan tohumlar, yeniden doğaya bırakıldı.

Trabzon’un yeni Sümela’sı’ olarak adlandırılıp, zorlu patika yollardan ulaşılan manastır, başlatılan çevre düzenlemesi ve yol iyileştirme çalışmasıyla turizme kazandırılacak. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Kuştul Manastırı’nın bölgede adından sıkça bahsedilecek” dedi.Maçka ilçesine yaklaşık 32 kilome-tre mesafedeki Şimşirli Mahallesi sınırları içinde sarp kayalık üzerine 8’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Maçka Belediye Başkanlığı’nın Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaatı üzerine anıt eser olarak tescillenen Kuştul Manastırı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.  

Bulunduğu ‘Kuştul’ mevkisi ile aynı adı taşıyan, ulaşılması güç dev kaya bloğu üzerinde vadinin tamamına hakim bölgede yer alan manastır; 1200’lü yıllarda yağmalanması ve bazı kalıntılarının yıkılmasına rağmen, halen ayakta kalıp, ihtişamıyla görenleri etkiliyor. Vadiden yüzlerce metre yüksekte inşa edildikten sonra eklenti ve restorasyonlarla geliştirildiği bilinen manastıra, kısmen çökme yaşanan 72 basamaklı merdiven çıkılarak ulaşılabiliyor. Manastırdan vadiye çok sayıda dehliz de uzanıyor. Tek giriş kapısı bulunan 72 odalı manastıra; bölge halkı tarafından uzun yıllardır kullanılan alternatif 3 patika yoldan da ulaşım sağlanabiliyor.

Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor.

Trabzon’da Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından fotoğraf sergisi düzenlendi.

Bizans dönemine ait 8 mezar bulunmuştu, kazı çalışmaları tekrar başlayacak.

Kadıralak Yaylası’nda orman gençleştirme çalışmaları yapılıyor.

12 yıl önce Sürmene’de Tabiat parkının dibinde faaliyete başlayan  çöp topla-ma tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan “facia” uyarısı yapıyor.

Trabzon’un göbeğinde Roma dönemine ait rıhtım ortaya çıktı M.S. 120’lerde Roma kralı Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülen iskele yıkılan Kadınlar Pazarı Hali’nin altında tekrar meydana çıktı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde, vadiye hakim sarp kayalık üzerine 8’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kuştul Manastırı’nın turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.

Trabzon’un Kuştul Manastırı
Turizme Kazandırılacak

Trabzon’da Fotoğraf Sergisi

AKÇAKALE’DE KAZILAR BAŞLIYOR

Kadıralak Yaylası’nda Ormanlar Gençleşiyor

Tabiat Parkı’nda Çöp Rezaleti

Trabzon’da Roma dönemine ait rıhtım 

Son aylarda kapasite aşımı iddiaları nedeniyle tedirginlik yaşayan Sürmene Belediyesi durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletti. Talebin bakan-lığa iletilmesinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de harekete geçti.  Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, “Duvarlara çok fazla yüklenme 

olduğu için herhangi bir hareketlenme anında önüne yapılan duvarların bu yükü taşımayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye başkanı ile de görüştüm. O teknik elemanları gönderdi. İncelemeleri yaptılar. Eğer öyle bir hareketlilik olursa o yükü oradaki duvarlar tutmaz. 

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde yıkılan kadınlar hali pazarının altından Roma dönemine ait rıhtım ortaya çıktı. 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon’da devam eden kentsel dönüşüm projelerinde geçmiş dönemlerdeki yapı kalıntıları ortaya çıkıyor.  M.S. 120’lerde Roma kralı Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülen iskele 1970’lerde doldurularak toprak altında kaldı. Trabzon ile özdeşleşen, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de hafızasına kazınan Kadınlar Hali’nin Tabakhane kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılmasının ardından tekrar ortaya çıkan rıhtımın turizme kazandırılması isteniyor.
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YAYLADA
BALON SEFASI

Karadeniz Turizminde bir ilk yaşandı. Denizi, doğası, yaylaları ve eşsiz sahilleri ile turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu’nun yaylaları balon turizmi ile tanıştı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, turizm alanında başlattığı çalışmalarla şehri geleceğe hazırlıyor. Özellikle yayla turizminin ön plana çıkması için çalışmalarını sürdüren Başkan Güler, karavan turizmi, trek-king, kayak turizmi ve kış turizminin yanısıra Karadeniz yayla turizminde ilk olan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç 

şehirde uygulanan balon turizmini başlattı. Denizi, doğası, yaylaları ve eşsiz sahilleri ile turizmin gözde merkezlerin-den birisi haline gelen Ordu, yeni bir turizm hamlesi daha gerçekleştirdi. Ordu’nun en güzel yayalarından birisi olan ve menderesleriyle ünlü Aybastı ilçesinin Perşembe Yaylası’nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi.

56 YILDIR PERDELERİNİ HİÇ KAPATMADI

56 Yıldır perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 2020-2021 sezonunu “Gulyabani” adlı tiyatro oyunu ile açtı.
56 yıldır perdelerini hiç kapatmayan OBBKT, 2020-2021 sezonunun ilk oyununda perdelerini tiyatronun usta-larına vefa örneği göstererek açtı. Hüse-yin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı, Ergun Üğlü ve Murat Taşkent’in uyarladığı, yönetmenliğini ise Cemil Gündüz’ün yaptığı “Gulyabani” oyunu tiyatrosev-erler ile buluştu.Koronavirüs önlemler-in sıkı şekilde uygulandığı tiyatro salo-nuna gelen seyirciler belirli aralıklarla oturtuldu. Boş kalan koltuklara ise 56 

yıldır Ordu tiyatrosuna emek veren hem misafir hem de kendi oyuncuları ile teknik kadroda yer alan 24 ismin fotoğrafları konuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun 56 yıldır perdelerini hiç kapatmadığına dikkat çeken OBBKT oyuncusu ve oyun yönetmeni Cemil Gündüz, “Bu başarının mimarı olan, geçmişten günümüze tiyatro salonunun tozunu yutmuş tüm emektarlara sonsuz teşek-kürlerimi sunuyorum” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesi Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yapılan sahil Kumbaşı Mahallesi’nde yapılan sahil düzenleme çalışmalarını inceledi. düzenleme çalışmalarını inceledi. 

KAYAK TESİSİNE 1.100 AĞAÇ

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda bulunan Doğa Tesislerinde kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor.
Özellikle kayakseverler tarafından tercih edilen Doğa Tesisleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mod-ern şartlara uygun olarak yenileniyor. Vatandaşların daha keyif alabileceği bir yer haline getirilen tesiste son olarak 1.100 adet çam ağacı dikimi gerçekleştirildi. Kayak ve kızak odası için uygun alanlar tespit edilmesi, telesiyejlerin ağır bakımlarının yapılması, ıslah çalışma-larının yapılması, yetersiz olan otopark alanlarının 

genişletilmesi, görüntü kirliliğine sebep olan sahaların peyzaj çalışmalarının yapılması, bungalovların daha modern hale getirilmesi, yeme-içme alan kapasitesini artıracak çalışmalarının yapılması gibi birçok değişikliğe gidilen Doğa Tesislerinde son olarak kayak tutkun-larının daha güvenli bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla pistlerin çevresine ağaçlandırma yapılarak doğal rüzgar perdeleri oluşturuldu.

Başkan Güler, yapılan düzenlemeyle birlik-te vatandaşlar için daha modern bir yaşam alanı oluşturulduğunu belirtti. Yapılan çalışmaları yerinde inceley-en Başkan Güler, “Altınordu ilçemizde bulunan Kumbaşı Sahili’nde düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Burası sadece Or-du’nun değil, Türkiye’nin en güzel köşel-erinden bir tanesi. Yaptığımız sahil düzen-lemesiyle vatandaşlarımıza daha modern bir yaşam alanları oluşturduk. Burada vatandaşlarımız piknik yapacak, denizden faydalanacaklar. Kumbaşı’nda çağdaş bir plaj oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız kışın bile buraya gelip rahatlıkla mekânı değer-lendirebilecekler. Çevreyle uyumlu güzel bir düzenlemeyi burada uyguladık. Or-du’muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ORDU’DA ÜCRETSİZ GEMİ SEYAHATİ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kente kazandırdığı Şehit Temel Şimşir Gemisi vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.

13 ve 14 Kasım 2020 tarihlerinde Büyükşehir Beledi-yesi tarafından vatandaşlara ücretsiz turlar düzenlendi. Deniz keyfini doyasıya çıkarmak ve Ordu’yu birde denizden görmek isteyen vatandaşların gemiye ilgisi yoğun oldu.  

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı gemi, Altınordu sahili boyunca vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar Ordu’nun sahilini, manzarasını, plajlarını, doğal koylarını izleyerek bol bol fotoğraf çekme imkânı yakaladı.

ORDU’DA CAM İŞLEME SANATI CANLANDIRILIYOR
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ordu Meslek Edindirme Kursu (ORMEK) Merkez-inde ücretsiz Cam Sanat Atölyesi, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Kursta özel cam işleme ocağı imkânı ile eğitim kapsamında kur-siyerlere camdan boncuk, takı, süs eşyası, çeşitli figürler tasarlama eğitimi veriliyor. Altınordu 

ilçesi Taşbaşı Mahallesi’nde tarihi kilisenin bu-lunduğu Menekşe Sokak’ta kurulan Cam Sanat Atölyesi’nde ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kursiyerler hem unutulmaya yüz tutmuş cam sanatçılığını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de yaptıkları ürünleri satarak kendilerine ekonomik girdi sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutan cam işleme san-atını yeniden canlandırıyor.

FATSA BELEDİYESİ TİYATRO PERDESİNİ AÇTI

TARİHİ İSKELE YENİLENİYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilimizin kent hafızası olan iki iskelenin büyük olanını yeniliyor.
Altınordu ilçesinde sahil kenarında bulu-nan ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan iskele bölge halkının sağlığı ve güvenliği için tehlike arz ediyordu. Konuya 

duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, tarihi iskeleyi şehrin hafızasında kalan ve ilin simgesi görünümündeki haline kavuşturmak için kolları sıvadı.

Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi(G-SA) pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle “Akıl Fikir Fabrikası” isimli Tiyatro oyunuyla sezonu açtı. Gösteri Sanat-

ları Atölyesi oyuncuları, ‘Fabrikadan Seyirciye’ sloganıyla kendi yazdıkları oyunlarıyla oyunlar üretmeye, tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. 

ALTINORDU’NUN YENİ SAHİLİ KUMBAŞI
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PAHA BİÇİLEMİYOR
Sinope heykelinin başı Arkeoloji Müzesinde sergileniyor
Helenistlik döneme ait olan ve Sinop’a is-mini veren mitolojik “Sinope” heykelinin günümüze ulaşan başı, Sinop Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Sinop’ta arkeolojik kazılar sırasında çıkartılan ve Milattan Önce (M.Ö) 7. yüzyıla ait olduğu belirtilen heykel başı 2004 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen “Hoşgeldin Türkiye Festivali”nde de sergilendmişti.

Sinope’nin efsanesi işe şöyle: “Sinope, Osopos’un güzeller güzeli kızıymış. Efsaneye göre mutlu bir hayatı varmış. Bir gün Zeus kendisini görmüş ve o anda aşık olmuş. Zeus bu; gönlünü kaptırdığını 

elde etmek için yapmadığı üçkağıtçılık yokmuş. Ama Sinope, Zeus’un bile başını döndürecek bir güzellikteymiş. Bir sabah Sinope’yi görmeye ırmak kenarına gitmiş ve çalıların arasında saklanmış, başlamış beklemeye. Sinope geldiğinde haylaz bir rüzgarı yanına çağırmış ve en zarif haliyle Sinope’nin kulağına ‘Senin için Olympos’un tahtından vazgeçsem bana gönlünün tahtını açar mısın?’ demesini istemiş. Korku içindeki genç kız Zeus’a kendisine dokunmamasını istediğini söylemiş. Sözüne sadık kalan ve Sinope’ye her dilediğini yerine getirmeye söz veren Zeus, onu Karadeniz kıyılarına bırakmış”.

Karadeniz’de en fazla batık Sinop açıklarında

Sinop’ta lakerda zamanı
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde yapılan araştırma-

da, Sinop’un da aralarında bulunduğu 3 ilin sahillerinde, adeta keşfedilmeyi bekleyen tarih yatıyor.

Kültür Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalarda, Karaden-iz’de en fazla batık ve su altı arkeolojik eserlerin Sinop’ta olduğu ortaya çıktı.

Akliman ve Hamsilos’ta Sonbahar manzarası
Sinop’ta, kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan koylar, sonbahar güzelliğiyle de ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Sinop’ta lakerda dönemi Sinop’ta balık avı sezonunda balıkçılar tarafından avla-nan palamut balıklarından yapılan lakerdalar satışa sunulmaya başladı.
Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası olan Hamsilos ile Akliman koyları, huzurlu ortamıyla ziyaretçileri-ni cezbediyor.Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Cemalettin Kaya, Akliman ve Hamsilos koylarının birer cazibe merkezi olduğunu söyledi.Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen koyların sonbaharda da ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu vurgulayan Kaya, “Akliman ve Hamsilos koyları Türkiye’de hatta dünyada az görülen özelliklere sahiplerdir çünkü denizle kara iç içe girerek yeşille ve maviyi aynı anda buluşturmuştur. Bu bakımdan ayrı bir özelliğe sahiplerdir.” dedi.

1 Eylül’den itibar-en bolca avlanan pal-amut balığı bol olunca Sinoplular da lakerda yaparak değer-lendirdi. Meraklıları tarafından özenle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli. Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omuri-

likleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniy-or. Balığın 
temizlenme-sinin ardın-dan 3 gün buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buz dolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kapları-na konularak hazır duruma geliyor.

BOYABAT BELEDİYESİ OTEL YATIRIMCISI BEKLİYOR
Kalebağı Otel Restoran ve Kafe’ projesi yatırımcılarını bekliyor.

‘Kalebağı Otel Restoran ve Kafe’ projesi yatırımcılarını bekliy-or Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 25 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye verilecek “Kalebağı Otel Restoran ve Kafe Projesi” için yatırımcılara seslendi.‘Kalebağı Otel Restoran ve Kafe’ projesi yatırımcılarını bekliyor.SİNOP - Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 25 yıllığı-na Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye verilecek “Kalebağı Otel Restoran ve Kafe Projesi” için yatırımcılara seslendi.Kalebağı mevkisinde yapılması planlanan proje Boyabat Beledi-yesi tarafında hazırlandı. Yak-laşık 60 yatak kapasiteli olacak projenin ihalesi 2021 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Sinop’ta Deniz Şehitleri için resim sergisi açıldı
Sinop Deniz Baskını’nın 167. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

‘Saklı Cennet’ Karadeniz’in kanyonları dünyaya açılıyor -Pandemide ilgi odağı olan Kastamonu ve Sinop’un kanyonları tüm Dünyaya tanıtılacak Ka-radeniz’in parlayan yıldızı Kastamonu ve Sinop’un kanyonları yapılan çalışma ile Dünyaya tanıtılacak.
Karadeniz’in parlayan yıldızı Kastamonu ve Sinop’un kanyon-ları yapılan çalışma ile Dünyaya tanıtılacak. Doğa tutkun-larına ev sahipliği yapan saklı Cennetler, artık dünyanın dört tarafından turist ağırlayacak.Deniz, doğa ve tabiat turizmi açısından zengin alanları ile alternatif turizm arayanların yeni gözdesi haline gelen Karadeniz’in saklı cennetleri Kastamonu ile Sinop illeri artık kanyon turizmi ile Dünyaya açılıyor. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının içinde olduğu iş birliği ile kanyonlar bölgesinde çalışmalar hızlandırıldı.Daha önceden Karadeniz’in parlayan yıldızı TR82 bölgesinde bulunan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeriyle ilgili Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle alternatif turizme yönelen vatandaşlar için yeni kamp alanları belirlenerek, trekking rotaları oluşturulmuştu. 

Tersane mevkisinde bulunan Deniz Şehitleri Çeşmesi önünde açılan resim sergisi büyük ilgi gördü.Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Limanına sığınan Osmanlı Filosuna, 30 Kasım 1853 günü Rus Filosunun saldırması sonucunda, 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Sinop Deniz Baskınının 167. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Sinop Deniz Baskınında şehit olan askerlerin ceplerinden çıkan paralar ile Tersane mevkiinde yaptırılan bugünkü adıyla ‘’Şehitler Çeşmesi’’ önünde açılan resim sergisini gezdi.

Sinop’ta kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler

Sinop ve Kastamonu’nun KanyonlarıDünyaya Açılıyor

Sinop Kadın Platformu üyeleri “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla kadına şiddete dikkat çekmek için sokak tiyatrosu düzenlendi.
Sinop Kadın Platformu üyeleri “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla kadına şiddete dikkat çekmek için sokak tiyatrosu düzenlendi.İskele Caddesi Atatürk Anıtı önünde sahnelen “Kestim kara saçlarımı” adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Tiyatro oyununda oyuncunun saçlarını kesme sahnesi vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Sokak tiyatrosunu CHP İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ve vatandaşlar izledi.



8 AMASYA - ÇORUM

Yeşilırmak Yemyeşil Akacak

ÇORUMİNİA’NIN SURLARI YÜKSELİYOR 

ÇORUM’DA GENÇLİK ORKESTRASI KURULDU

SESLİ KÜTÜPHANE İÇİN İLK KİTABI BAŞKANI AŞGIN OKUDU

Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ hayata geçiriliyor.

Amasya’da ‘Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi’ hayata geçiriliyor.
Amasya’da ilk kez sergilendi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, çeşitli kurumların paydaş olarak katıldığı projeyle birlikte UNES-CO Dünya Kültür Mirası daimi listesine girmeyi hedefleyen tarihi kentin ortasından geçen nehrin suyunun yemyeşil ve tertemiz akacağını belirtti.Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, DSİ, Yeşilırmak Havzası Kalkın-ma Birliği, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumların paydaş olarak katıldıkları projenin protokolünün imzaland-ığını anlatan Belediye Başkanı Sarı, “Yeşilırmak’ın adı gibi yemyeşil akmasını hedefliyoruz. İçerisinde ördekler, balıklar oynaşacak. Çevresinde insanlar dolaşacak” dedi.Yapay sulak alan arıtma sisteminin uygu-lanacağı proje ile bölgenin hayat suyu nehrin kirlilikten kurtarılarak su kalitesinin iyileştirilip korunması ile turizm, tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanlarındaki ekonomik değerin artırılması hedefleniyor. Başkan Sarı, fizibilite çalışmaları yürütülen projenin 2,5 yılda hayata geçirilmesini öngördüklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıldönümü münasebetiyle hazırlanan ve ilk kez sergiye sunulan fotoğrafların da aralarında olduğu 40 görsel bugün Amasya Arkeoloji Müzesi ile birlikte 15 farklı ilde “10 Kasım Anılarla ATATÜRK” Sergisi ziyaretçil-ere açıldı.  Sergi Açılışına Amasya Valisi Mustafa MASATLI, Tugay Komutanı P. Alb. Mehmet ATLI, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ELMACI Amasya Kültür ve Turizm Müdürü Bilal EKEN ve protokol üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Dolma-bahçe Sarayı ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin farklı müzelerinde sergilenecek birbirinden özel fotoğraflar Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonun-dan hazırlandı. Atatürk’ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden “ 10 Kasım Anılarla ATATÜRK” sergisi Amasya Arkeoloji Müze-si olmak üzere 15 farklı müzede bulunuyor.

Amasya’da nostaljik tramvay için imzalar atıldı

Yeşilırmak kenarından Ferhatarası mevkiindeki Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi’ne kadarki 7 kilo-metrelik güzergahta hizmet vermesini planladıkları projenin tarihi şehre önemli kazanımlarının olacağını belirten Belediye Başkanı Sarı, “Bugün tramvayımızın yapılabilmesi için zemin etüt ve fizibilitesinin imza töreni için bir araya geldik. Eğer uygun görülür ve bulunursa tramvay projem-izin ilk adımını da bugün burada atmış olacağız” dedi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın hayata geçirmeyi planladığı nostal-jik tramvay projesi kapsamında etüt ve fizibilite çalışmaları için imzalar atıldı.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Çoruminia’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çorum Belediyesi, Gençlik Merkezlerinde yetişen öğrencilerden Gençlik Orkastrası kurdu. 

Çorum Belediyesi’nin Sesli Kütüphanesi için ilk kitabı Çorum Belediye Başkan Aşgın okudu.

Projede yer alacak minyatürlerin tarihi Hitit Surlarıyla çevrili olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çoruminia’nın seçim dönemi taahhüt ettikleri projelerden biri olduğunu kaydetti. Çoruminia’da 26 tarihi mekanın minyatürünün yer alacağını ve bu minyatürlerin Çorum’un tarihini ve kültürünü yansıtacak eserler olduğunu belirten Aşgın, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hibe desteğinden de faydalandığımız Çoruminia, tamamladığında şehrimizin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah, içerisindeki min-yatürlerle birlikte projemizi tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Müzik kurslarına katılan öğrenciler, artık hocalarıyla birlikte Çorum Belediyesi Gençlik Orkestrasının bir üyesi oldu. Eğitime destek kurslarıyla öğrencilerinin eğitimlerine destek verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,  “Gençlerimize kültür ve sanat alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve bireysel becerilerini ortaya çıkarmaları için her türlü imkanı sunuyoruz. Kurslarda başarılı olan gençlerimiz yine merkezler bünye-sinde çeşitli faaliyetlerde yeteneklerini gösterme imkânı buluyor. Hocalarımız Atakan Tetik, Erman Toptaş ve Merve Karaca, merkezimizdeki çeşitli enstrüman kurslarından yetişen öğrencilerle Çorum Belediyesi Gençlik Orkestrasını oluşturdu. Merkez hocalarının şefliğinde çalışmalarına başlayan koro çalışmalarını tamamladıktan sonra hemşehrilerim-ize konserler verecek.” diye konuştu.

Teknik altyapısı tama-mlanan sesli kütüphane için 15 Temmuz Şehitler Müzesi içerisinde ses kayıt stüdyoları oluştur-duklarını söyleyen Bele-diye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği kapsamında yaptıkları çalışmalara bir yenisini da ekle-diklerini belirtti. Başkan Aşgın, “Önemsediğimiz çalışmalardan birisi de sesli kütüphane çalışması idi. İnşallah çok kısa süre içerisinde Belediyemizin internet sitesinde özel bir bölüm açarak arzu eden tüm hemşehrilerimiz sesli kütüphanemizden istifade edebilecekler. 
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Gogora Mahallesi Unesco’ya aday

Rize’de, Arabalı Sinema’ etkinliği 

Avrupalı ve Rus kayakçıların tercihi
KAÇKAR DAĞLARI

8 saat kütükte dövülerek yapılıyor

Rize İkizdere’deki  termal suya ilgi arttı

Türkiye Rafting FederasyonuArdeşen’de Kamp Yaptı

Giresun ve Trabzon’un ekmek kavgası

Giresun Kalesi’nin eteklerinde kurulan Zeytinlik Mahallesi’nde altın oran kuralına göre inşa edilen 200 yıllık Marsilya tarzı evler, UNES-CO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hazırlanıyor.

Rize’de arabalı sinema etkinliği düzenlendi. Dev ekrana yansıtılan sinema filmini izleyenlere çay ikram edildi.

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa’da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye’de, Kaçkar Dağları’nı tercih etti.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan elde dövme fındık helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutuyor ve enerji veriyor.

Rize’nin İkizdere ilçesinde, 260 metre derinlikten 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkan termal suyu, KORONAVİRÜS salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklığını güçlü tutmak isteyenlerdaha çok tercih etmeye başladı.

Yüzeye çıkarken granit ve taşlara teması ile litresinde 4561 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor ve şifa arıyor.  Mineralli termal suyun metabolizma hızını artırarak vücudun sistemlerini çalıştırıp, bağışıklık sistemi ve vücut direncini artırdığı biliniyor. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Rize Valiliği koordinasyon-luğunda Rafting Sporcu Gelişim Kampı Ardeşen’de gerçekleştirildi.

Giresun’da fındık ticareti yapan gemilerin yaklaşık 200 yıl önce Fransa’nın Marsilya şehrinden getirdiği malzemeler, Anadolu sivil mimarisinde eşine az rastlanır bir mahalle kültürünün doğmasına neden oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) desteğiyle restore edilen Giresun’daki evler şimdi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girm-eye hazırlanıyor. Zeytinlik evleri, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillendi. 16’ncı yüzyıldan bu yana yerleşim yeri olan ve o dönemlerde “Gogora Mahallesi” olarak anılan semtteki evler, kendine özgü bahçesi, kapıları, pencereleri, iç dizaynı gibi mimari özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Rize’de  düzenlenen “Arabalı Sinema” etkinliği Rize Belediyesi’nin ev sahipliğinde pandemi önlemleri çerçevesinde tamamen ücretsiz olarak sahil otoparkın-da yapıldı. Pandemi dolayısıyla birçok etkinliğin online yapıldığı 1001 Gözle Kısa Film Festivali’nin final bölümü  “Arabalı Sinema” ile yapıldı. Rize Belediyesi karşısı sahil açık otoparkında kurulan olan dev ekrenda gösterilen “7. Koğuştaki Mucize” isimli filmi vatandaşlar kendi otomo-billerinin içerisinden izlediler. Belediye ekipleri tarafından vatandaşlara patlamış mısır, limonata ve su ikram edildi. 

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi’nin koordi-nasyonuyla düzenlenen etkinlik, sahil açık otoparkda ku-rulan ekran önünde, vatandaşlarımızın kendi otomobilleri içerisinde kalmak suretiyle radyo frekansı üzerinden ses yayını ile gerçekleşti.Rize Belediye Başkan Yardımcısı Ke-mal Genç etkinlik alanında gazetecilere yaptığı açıklamada Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in şehrin kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtan 1001 Gözle Rize Kısa Film Festivali’ni başlattığını ve festivalin kapanış etkinliğini de arabalı sinema etkinliğiyle sonlandırdıklarını söyledi. 

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa’da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye’de, Kaçkar Dağları’nı tercih etti. Rus kayakçıların da ilgi gösterdiği bölgede ocak ayında başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için şimdiden rezervasyonlar doldu. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası’nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı. Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları’nda yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa’da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye’de, Kaçkar Dağları’nı tercih etti. Rus kayakçılarında ilgi gösterdiği bölgede ocak ayında başlay-acak helikopterle kayak sporu heliski için şimdiden rezervasyonlar doldu. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yay-lası’nda, 10 yılı aşkın süredir devam eden heliski sporu için başta bu yıl İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, Kaçkarlara gelecek.

Giresun’un fındık üretimi yapılmayan ilçelerinden birisi olan Şebinkarahisar’da çifte ka-vrulmuş Giresun kalite yağlı fındığından elde edilen dövme helvası geleneksel yöntemlerle havanda dibekle saatlerce dövülerek yapılıyor. Yüzde yüz fındıktan üretilen helvanın en büyük özelliği, diğer fındıklı helvalardan farklı kılan ve en az 8 saat özel bir kütük içerisinde dövülerek yapılması.
Bu helva,  bir yıl boyunca bozulmadan bekletilebiliyor.  Şebinkarahisar’a özgü fındık helvasının yapımı için çifte kavrulmuş fındık, kütükten oyma kovada en az 4-5 saat dövülerek öğütülüyor. Daha sonra bir kilogram fındığa 2 kilogram pudra şekeri  karıştırılıyor. Bu karışım 4-5 saat boyunca dövülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Rize Valiliği koordinasyonluğunda Ardeşen Kaymakam-lığı, Ardeşen Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu ortak çalışması ile 16-27 Kasım 2020 tarihleri arasında  Rafting Sporcu Kampı için düzenlendi. U-19 kadın ve erkek, açık yaş kadın ve erkek olmak üzere Şırnak, Bingöl, Hakkari, Van, Ordu, Erzurum ve Elazığ’dan 18 kulüpten toplam 115 sporcunun katılımıyla yapılan Rafting Sporcu Kampı 12 gün sürdü. Kamp süreci hakkında Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu’ndan bilgi alan Vali Kemal Çeber; “ Spor bir ülkenin gelişiminde önemli bir adımı oluşturmaktadır. İlimiz özellikle su sporlar, dağcılık, kamp gibi doğa ile iç içe yapılan sporlar için çok önemli bir coğrafi yapıya sahip. Bu yapısal özellikleri değerlendirerek ilimizde yapılan ve yapılması planlanan her türlü sportif faaliyeti imkanlar çerçevesinde destekliyoruz.”dedi.

Çavuşlu ekmeğinin ustaları çok eskiden Vakfıbekir’den Çavuşlu’ya gelen bir çırak sayesinde Vakfıkebir ekmeğinin ortaya çıktığını ileri sürerken, Vakfıkebirli ustalar da Vakfıkebir’den 100 yıl önce Çavuşlu’ya giden bir usta sayesinde Çavuşlu ekmeğinin ortaya çıktığını iddia ediyor.

Giresun ve Trabzon illeri arasında Çavuşlu ekmeği mi yoksa Vakfıkebir ekmeği mi daha eski tartışması yaşanıyor.
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1200 Yıllık Tarihi Kilise’de 
Restorasyon Sürüyor

Zigana’da Sonbahar

Gümüşhane İmera Manastırı Onarıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bulunan  1200 yıllık İşhan Ki-lisesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu ve Zigana Dağı,sonbaharın gelişiyle güzel görüntüler sunuyor.

Merkeze bağlı eski adıyla “İmera” olarak bilinen Olucak köyü sınırları içinde yer alan İmera Manastırı’nın  çatısı, yıpranmış eksik taşları, içindeki hasarlı bir sütunu ile kapısı İl Özel İdaresince onarıldı.

Doğu Karadeniz’i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran’a bağlayan tarihi İpek Yolu’nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, hazan renklerine büründü. Her mev-sim farklı doğal güzellikler sunan Zigana Dağı, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçları, dökülen sararmış yapraklarıyla sonba-harın en güzel halini yansıtıyor. Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği güzergahta 

duran fotoğraf tutkunları ise tabloları aratmayan manzaraları fotoğraf karelerine yansıtıyor.Trab-zon’a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki geçit üze-rinde yer alan sosyal tesisler ve kamp alanları ise doğada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.Ziyaretçiler, ladin, sarıçam ve çam ağaçları ile kaplı ormanın yanı sıra bölgedeki Limni Gölü Tabiat Parkı’nı gezme imkanı da buluyor.

Merkeze bağlı eski adıyla “İmera” olarak bilinen Olucak köyü sınırları içinde yer alan İmera Manastırı, gotik mimarisi, giriş kapısının doğuda yer alması ve yapımında kullanılan aydınlatma tekniğiyle Doğu Karadeniz’in önemli inanç yapıları arasında gösteriliyor. Manastırın hazırlanan proje kapsamında tam restorasyonunun kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek İmera Manastırı’nın  coğrafyada yer alan çok sayıdaki kültürel değer içinde önemli yer tuttuğunu belirterek, Taşbilek, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla manastırın çatı, zemin, kapı, sütun ve dış yapısında kısmi restorasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Manas-tırda çalışmalarımız kısmen tamamlandı.

Ardanuç’taki Tarihi Adakale Mahallesi Turizme Kazandırılıyor

Artvin’de, “Dünya Çocuk Hakları Günü” resim sergisi 

İlçe merkezine 34 kilometre uzaklıktaki İşhan Köyü’nde bulunan ve restorasyon çalışmaları devam eden yaklaşık 1200 yıllık tarihi kilisede incelemelerde bulunan Vali Doruk, burada yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1987 yılında korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları arasına alınan ve uzun zamandır devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilisenin kentin turizmine büyük katkı sunması hedefleniyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk,  Ardanuç ilçesini ziyaret ederek Gevhernik Kalesi,   İskenderpaşa Cami ve Kültür Evi gibi tarihi eserlerin yer aldığı Adakale Mahallesi’nin turizme kazandırılması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana dağının yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Artvin’de, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında resim sergisi açıldı.

İlçenin en önemli turizm alanlarının başında yer alan tarihi Adakale Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Vali Doruk ve beraberindekiler, kentsel arkeolojik sit alanı olan Adakale Mahallesi’nde yapılması planlanan arkeolo-jik kazılar,  sokak sağlıklaştırma projesi,  çevre düzenleme projesi ve restorasyon projeleri hakkında yapılabilecek işlemler hakkında ön çalışma yaptı.

İlçenin en önemli turizm alanlarının başında yer alan tarihi Adakale Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Vali Doruk ve beraberindekiler, kent-sel arkeolojik sit alanı olan Adakale Mahallesi’nde yapılması planlanan arkeolojik kazılar,  sokak sağlıklaştır-ma projesi,  çevre düzenleme projesi ve restorasyon projeleri hakkında yapılabilecek işlemler hakkında ön çalışma yaptı. Vali Doruk, tarihi 

eserleriyle önemli bir turizm potan-siyeline sahip olan ilçenin turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla tarihi Adakale Mahallesi’nde çalışma başlattıklarını kaydetti. Hem Gümüşhane hem de Tra-bzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği tesis ormanın içerisinde muhteşem doğal güzel-liklere sahip bölge her kesimden vatandaşın uğrak yerlerinden birisi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Milli İrade Mey-danı’nda açılan resim sergisinde çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çocuk hakları sözleşmesindeki ana maddelerin yazılı olduğu resimlerle süslenmiş tablolar sergilendi. Serginin açılışı-na Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk Hanımefendi, İl 

Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, bazı kurum amirleri, emniyet teşkilatı, sanatseverler ile vatan-daşlar katıldı. Sergiyi gezen Vali Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen’den ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Limni Gölü Beyaza Büründü
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Kastamonu’da Turizm Atağı

Doğa Turizminde Yeni cazibe merkezi

Küre Dağları sonbahar ve kışı aynı anda yaşatıyor

Safranbolu’da Mesleki Turizm eğitimi başvuruları başladı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, devam eden yatırımların da devreye girmesiyle Kastamonu’nun turizmde Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarında sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Vadilerinden yamaçlarına, akarsularından kanyonlarına kadar Türkiye’nin önemli dağ sıralarından Küre’de, kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılı içinde konaklama ve yeme-içme sektörlerinde çalışan kişilere turizm eğitimi verilmeye başlandı. 

Vali Avni Çakır, kanyonlar bölgesine gazeteciler ile birlikte yaptığı gezide önemli açıklamalarda bulundu. Horma’nın sadece Türki-ye’de değil dünyada da örnek kanyonlardan birisi olduğunu söyleyen Çakır, birbirine entegre turizm rotaları oluşturmak gayesinde olduklarını belirtti ve “Yani Kastamonu’yu doğusuyla batısıyla güneyiyle kuzeyiyle birbirine entegre olmuş bir yapı haline dönüştüre-ceğiz” dedi. Aralık ayı başında Kastamonu’da bazı önemli turizm sunum toplantılarının düzenleneceğini de söyleyen Vali Çakır, “Küresel çapta faaliyet gösteren firmaların,bizim turizm alanındaki seviyemizi bir üst lige taşıyacak lansmanlarıyla karşılaşacağız.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken Yenice ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı.Endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olan Yenice ormanlarının en önemli bölümünü ise anıt ağaçların bulunduğu Arboretum alanı oluşturuyor.

Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçileri kendisine çekiyor. Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz man-zaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle de ziyaretçileri cezbediyor. Dağların alt kısımlarında sarıdan kırmızıya renk ahengine doyan ziyaretçiler, sonbaharın son aylarında yüksek kesimlerde kar sürpriziyle karşılaşıyor.

Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Safranbolu’da da düzenlenecek eğitim programı için, Safranbolu Belediyesinde kayıtlar alınmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın usta öğreticileri tarafın-dan uygulamalı olarak verilen eğitimler kapsamında sektör çalışanları ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri ve yiyecek üretimi konularında ücretsiz eğitim alacak. ‘İşbaşı Eğitimi Kursları’, ‘Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları’,’ Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları’ ile ‘Kişisel Gelişim Semineri’ başlıklarıyla düzenlenen eğitimlerde; programları başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını almaya hak kazanacak.

Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan ve bu yıl hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi’nde Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından telesiyejde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik AFAD ekiplerine kurtarma eğitimi verildi. 11 kişilik AFAD ekibine senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşların ip sistemleri de kullanılarak kurtarılmasının teorik ve pratik olarak gösterildiği eğitimde en kötü ihtimallere karşı hazırlıklar yapılıyor.

Küre Dağları Milli Parkı’nın Pınarbaşı sınırları içerisinde bulunan 70 metre derinliğinde ve 385 metre boyundaki Ejder Çukuru ya da diğer adıyla Ejder Mağarası ile 4 metre yüksekliğinde kalker kütlesin-den oluşan Mantar Mağarasını ziyaret etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. KUZKA’nın koordinasyonunda yürütülen yeni kamp alanlarının ve trekking rotalarının belirlenmesi çalışmaları tamamlandı. Pınarbaşı’nın Sümenler Köyü’nde bulunan Ejder çukuru diğer adıyla Ejder mağarası, Mantar mağarası’na 500 metre, Ilgarinimağarası’na ise uzaklığı 1 kilometre. Ejder çukurunun genişliği 12 ile 15 metre arasında değişiyor. 70 metre derinliğe sahip Ejder çukurunun boyu ise 385 metre. 

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Ejder Çukuru ve Mantar Mağarası, ender görülen şekli, gizemli yapısı, derinliği ve uzunluğuyla doğa turizmindeki yeni cazibe merkezi olmaya aday.

Karabük Keltepe’de Kurtarma Eğitimi
Karabük İl Afet Ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine Keltepe Kayak Merkezi’nde bulunan telesi-yej hatlarında kış sezonu öncesi kurtarma gerektiren olaylar için eğitim verildi.

Yenice Ormanlarında 
Kartpostallık Görüntüler 
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YENİ TOKAT HAVALİMANI 
2021 YILINDA AÇILIYOR
2021 yılında açılması planlanan Yeni Tokat Havalimanı’nda 14 milyon TL’lik ek yatırımla kargo apronu inşaatı başlatıldı.

Tokat’ta mevcut havalimanı büyük gövde-
li uçakların inişine elverişli olmaması ned-
eniyle yaklaşık 2 yıl önce yeni bir havali-
manı inşaatına başlandı. Pist, havalimanı 

inşaatı, kamulaştırma ile birlikte yaklaşık 
olarak 500 milyon TL’ye mal olan yeni 
hava limanı yüzde 80 oranda tamamlandı. 
2021 yılında açılması planlanan hava 

limanına 14 milyon TL’lik ek yatırımla 
argo apronu için çalışma başlatıldı. Üst 
yapıya yapılacak olan yatırılmada kargo 
binasını yapılması planlanıyor.

Tokat Yarı Değerli Taşlar
Merkezi Oluyor

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat’ın Yarı değerli taşlar Merkezi haline geleceğini söyledi.
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde faaliyet gösteren Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi’ni ziyaret eden Tokat Valisi Ozan Balcı, “İki yıl içerisinde inşallah Tokat’ta Uluslararası Taş Şenliği ve Taş Sempozyumu düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.Milli Eğitim Bakanlığı, OKA ve İŞKUR destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yarı değerli taşların takı ve tesbih olarak işlendiği Kuyum Atölyesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Dr. Ozan Balcı, atölyenin moda, renk, dizayn anlamında da geliştiri-

leceğini söyledi. Vali Dr. Ozan Balcı, “Hem istihdama hem de Tokat’ın kültür turizmine katkı sağlayarak Tokat’ı yarı değerli taşlar merkezi haline getireceğiz. İki yıl içerisinde inşallah Tokat’ta Uluslararası Taş Şenliği ve Taş Sempozyumu düzenlemeyi planlıyoruz. Tokat taşlarıyla marka şehir olacak. Bu sayede bu atölyede çalışan vatandaşlar hem aile bütçesine katkıda bulunacak ve hem de bu yeraltı değerimiz ekonomiye kazandırılmış olacak. Tokat, yarı değerli taşlar bakımından en zengin illerden biri. İlimizde 8 çeşit yarı değerli taş çıkıyor.” diye konuştu.

Sulusaray Kaplıcaları Türkiye’nin Gözdesi Olmaya Aday
Vali Dr. Ozan Balcı, Sulusaray kaplıcalarının Türkiye’nin gözdesi olacağını dile getirdi.

Vali Dr. Ozan Balcı  “Sulusaray Kaplıcaları şifa dağıtan bir yer. Burayı geliştirmek için çalışma-larımız devam ediyor. Yatırım-

larımız tamamlandığında burası termal turizmin merkezi olacak, Türkiye’ye örnek olacak. Sulusaray Termal Kaplıcasına desteğimiz tamdır.” diye konuştu. İl Özel İdaresi Eş finansı ve OKA desteği ile yapılacak olan Sulusaray Termal Turizm Merkezi’nin bölge in-sanının refahına katkı sağlayacağını dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı projede emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederek, “Sulusaray bizim güzel bir ilçemiz. Kıymetli, vatan-perver, çalışkan insanların yaşadığı 

bir yer. Burada yönetim anlamında da uyumlu birliktelik var. İnşallah projemizi en kısa hayata geçiririz. Termal tesislerimiz Sulusaraylı hemşerilerimizin huzuruna refahına zenginleşmesine, Sulusaray’ımızın imarına ihyasına anlamlı ve önemli katkıda bulunur ” dedi.İncelemelere Vali Dr. Ozan Balcı, TOGÜ Üniver-sitesi Rektörü Prof Dr. Bünyamin Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Recep Gökçe, Sulusaray Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Necmettin Coruk katıldı.

Hıdırlık Köprüsü Eski İhtişamına  Kavuşacak
Evliya Çelebi’nin Cisri Müsenna diye övgüyle bahset-tiği Tokat’taki Tarihi Hıdırlık Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tokat’ta Yeşilırmak üzerinde 1250 yılında Selçuklular tarafından kesme taştan yapılan yaklaşık 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde 5 gözlü köprü, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun gi-rişimleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığının destekleriyle eski ihtişamı-na yeniden kavuşuyor.Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 770 yıllık tari-hi Hıdırlık Köprüsü’nde devam eden çalışmaları 

teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Eyüp Eroğlu, “Tokat, doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle en nadide iller arasında yer alıyor. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. İşte bunlardan biri de Hıdırlık Köprümüz.
Tarihsel süreçte köprümüze birçok isim verilmiştir. Evliya Çelebi bu köprüye, “Cisri Müsenna” demiştir.Hıdırlık ismi, yan tarafı yeşillik alan olan veya zaviyelerin, yatır-ların kenarı manalarına gelmektedir. Tarihi köprümüz, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 3 oğlunun birlikte hükümet ettiği dönemde onların vezirlerinden bir tanesi tarafından yapılmıştır. Selçuklu döneminde sülüs denilen yazı stili ile 4 satırlık görkemli bir kitabesi vardır.  770 Yıl önce kul-lanılan malzemeler silinerek tamiri yapılacak ve o şekli ile kullanılacak. Ayrıca yapılacak olan çalışmalarla köprünün spreyle boyanan taşları da temizleniyor. Kanal Tokat projemiz içerisinde ayrı bir yere sahip olan köprümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız.”dedi.

Tarihi Sulu Han, kültür sanat merkezine dönüşecek Tokat’ın tarihi mekanlarından Sulu Han’ın, çocukların kültür sanat eğitimi alacağı bir merkeze dönüştürülmesi için restorasyon çalışması başlatıldı.

Tokat’ın tarihi mekanlarından Sulu Handa Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi öncülüğünde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kitabesi olmadığı için yapılış tarihi bilinmeyen han, 1900 yıllarda kısa bir dönem cezaevi olarak kullanıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1957 yılında restore edilerek bir dönem öğrenci yurdu olarak kullanılan Sulu Han, 1997-2015 yılları arasında Tokat Belediyesi Aşevi olarak faaliyet gösterdi.

Tarihi Sulu Han kültür sanat merkezine dönüşecek

500 yıllık caminin duvarında Roma dönemine ait taşlar çıktı
Zile ilçesindeki 500 yıllık Küçük Min-are Camisi bir süre önce restorasyona alındı. Restorasyon çalışmalarında daha önce yapılan sıvalar kazındı. Sıvanın altından çıkan örme duvar-larda Roma dönemine ait bazı taşlar ile kilise taşlarının da kullanıldığı görüldü. Caminin yaklaşık 500 yıllık 

olduğunu belirten Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryıl-maz, “Çok enteresan bir şey oldu. Vakıflar Müdürlüğü restorasyon çalışması için ihaleye verdi. Daha önce bu caminin tamamı sıva ile kaplıydı. Sıvayı dökünce altından muhteşem bir taş dizilimi ve geleneksel kamu mimarisine uygun enteresan bir cami ortaya çıktı.

Tokat’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyona alınan 500 yıllık Küçük Minare Camisi’nin sıvaları kazınınca duvarlarda Roma dönemine ait taşlara rastlandı. Ortaya çıkan manzara hem uzmanları hem de vatandaşları şaşırttı.


