
Samsun’da Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Koordinasyon 

Kurulu oluşturuldu
Samsun’da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koor-
dinasyon Kurulu oluşturuldu.Samsun Valiliğin-
den yapılan  açıklamada, turizm potansiyelinin 
değerlendirilerek fırsat ve imkanların tanıtıl-
ması, turizmin il ekonomisindeki payının ve tur-

izm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına 
yönelik faaliyetlerde bulunulması, kurumsal bir 
yönetim yapısının oluşturulması amacıyla İl Tur-
izm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kuru-
lunun kurulduğu belirtildi. Sayfa 4’te

SÜMELA’DA TELEFERİK İHALESİ 
6 AY İÇİNDE YAPILACAK
Trabzon Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Murat Zorlu-
oğlu Sümela Manastırı’na 
ziyaretçilerin ulaşımını 
kolaylaştırmak  planla-
nan teleferik projesinin 
ihalesinin 6 ay içinde 
yapılacağını söyledi. 5’te

ÇAMBAsI KAYAK MERKEZi 

HiZMETE AÇILDI

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda bulunan Ka-
yak Merkezi, kış sezonu için hizmet vermeye başladı. 6’da

KÜLTÜR YOLU ÇORUM’A 

DEĞER KATACAK

Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzene çıkararak şehrin turizm 
potansiyelini daha yukarılara çıkarmayı hedefleyen Çorum Bele-
diyesi  “Kültür Yolu” projesinin çalışmalarına devam ediyor.7’de

Sinop, meydan projesiyle 
turizmde ivme kazanacak

Sinop’ta, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığınca uy-
gulanacak ve 2 bin 500 
yıllık tarihi surların ortaya 
çıkarılacağı Kent Meydanı 
Projesiyle şehrin turizm 
alanında ivme kazanma-

sı bekleniyor. 7’de

Amasya mutfağı 
gastronomide
markalaşıyor

Amasya Belediye-
si’nin hayata ge-
çireceği “Amasya 
Mutfağı Gastrono-
mide Markalaşıyor” 
adlı projenin Orta 
Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı’ndan 

(OKA) hibe desteği 
almaya hak kazan-
dığı bildirildi. 8’de

Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı 
bu yıl 25 bin misafiri ağırladı

Rize’nin Hemşin ilçesinde bulunan Akyamaç Şelalesi Ta-
biat Parkı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir-
leri çerçevesinde yaklaşık 25 bin misafiri ağırladı. 9’da

TGA Tanıtım için 
50 başlık belirlerdi

Türkiye’nin mevcut 
turizm olanaklarının 
dünya çapında tanıtıl-
ması, pazarlanması, 
yeni turizm potansi-
yellerinin keşfedilerek 
geliştirilmesi amacıy-
la 2019 yılında kuru-
lan Türkiye Tanıtım, 
Turizm ve Geliştirme 
Ajansı’nın (TGA) ta-
nıtım toplantıları de-
vam ediyor. 3’te

Cırık tatlısı 
tescillendi

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 
eve davet edilen misafirlere 
yapılan Hindi Bandumasından 
sonra ikram edilen cırık tat-
lısı, coğrafi işaretli 
ürün olarak 
tescillendi. 
11’de

Kont Dracula’nın esir tutulduğu kale: 

Tokat Kalesi
Kont Dracula’nın 
esir tutulduğu 

kaleyle ilgili ilginç 
rivayet Kont Dra-
cula’nın 15’inci 

yüzyılda 4 yıl bo-
yunca esir tutuldu-
ğu Tokat Kalesi’ne 
çıkanların 7 yıl şe-
hirde kaldığı rivayet 

ediliyor. 12’de

Mezardan 1800 yıllık 
‘ölü hediyeleri’ çıktı

Karabük’ün Eski-
pazar ilçesindeki 
Hadrianaupolis 
Antik Kenti’nde 
ulaşılan bir 
mezarda, 1800 
yıllık ölü hedi-
yeleri bulundu. 
11’de

ARTVİN’in Şavşat 
ilçesinde yer 
alan ve ladin 
ağaçlarıyla kaplı 
ormanın içerisin-
den yükselen 
peribacalarını 
andıran kayalar 
ilgi çekiyor. 10’de

‘Karadeniz’in 
Kapadokya’sına 

büyük ilgi

Gümüşhane’ye 
Gastronomi 

Müzesi Kuruluyor

Gümüşhane Balediyesi tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında sunulan,  

“Gastronomi ve Kültür Müzesi” projesi sözleşmesi imzalandı. 10’da
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2020 yılı TÜRSAB plakalarında karekod uygulamasına ek 
olarak elektronik çip kontrol sistemi ile plakaların güvenilirliği 
ve denetiminin desteklendiği belirtilen duyuruda şu ifadelere 
yer verildi:

“2021 yılında plaka rengi neon turuncu olacaktır.
2021 yılında da plakalar karekodlu ve elektronik çipli olacaktır
2021 yılı itibariyle, 2020 yılında verilmiş olan bütün plakalar 
geçerliliğini yitirecektir. 2020 yılına ait plakaların 28.02.2021 
tarihine kadar TÜRSAB Bölge Temsil Kurulları’na iade edilme-
si, temiz çevreye katkı ve üyelerimizin haklarını zedeleyen pla-
ka sahteciliğinin önüne geçilmesi bakımından faydalı olacaktır.
Plaka talepleri seyahat acentalarının bağlı oldukları TÜRSAB 
Bölge Temsil Kurulu aracılığı ile yapılabilecek olup, plakaların 
üretim sürecinde ise talep eden seyahat acentalarının faaliyetle-
rini sürdürebilmeleri için kısa süreli geçici yazı hazırlanacaktır.
Plakalar, seyahat acentalarının talebi doğrultusunda bağlı bu-
lunduğu Bölge Temsil Kurulu’na gönderilecektir.
TÜRSAB tarafından verilecek olan plaka sayısının tespitinde 
ekte yer alan “Plaka Talep ve Taahhütnamesi”nde belirtilen 
belgeler esas alınacak olup, talebin büyüklüğüne göre yeni belge 
talep edilmesi hakkını TÜRSAB saklı tutar.
Yeni plaka birim fiyat ücreti yıllık 100.00 TL’dir (KDV Dahil).
Tüm seyahat acentalarımızın 2021 yılı plakalarını zamanında 

temin edebilmek adına aşağıdaki belgelerle birlikte en kısa 
sürede başvuru yapmalarını rica ederiz:
- Plaka talep ve taahhütnamesi

- Seyahat acentası işletme belgesi fotokopisi,

- Talep edilen plaka adedi için yapılan toplam ödemeye ilişkin 
banka dekontu. (Açıklama kısmına kaç adet plaka için ödeme 
yapıldığı belirtilmelidir.)

- İmza Sirküleri,”
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Turist sayısı yüzde 71.9 azaldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sınır ista-
tistikleri kasım ayı verilerini açıkladı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici 
verilere göre bu yılın ocak-kasım döneminde 
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2019 yılı 
ocak-kasım dönemine göre yüzde 71,95 azaldı. 
2019 yılı kasım ayına göre bu kasım ayında 
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 
sıralamasında yüzde 37,77 azalış ile Bulgaristan 
birinci, Rusya yüzde 34,03 azalış ile ikinci, Irak 
ise yüzde 38,20 azalış ile üçüncü sırada yer aldı.

2020 yılı ocak-kasım döneminde Türkiye’ye en 
çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 70,40 azalış ile 
Rusya birinci, Bulgaristan yüzde 54.09 azalış 
ile ikinci, Almanya ise yüzde 77.84 azalış ile 
üçüncü sırada yer aldı.

“Havalimanında test yaptıra-
caklar 5-6 saat önce gelmeli”
Koronavirüsle mücadele ted-
birleri kapsamında Türkiye’ye 
havayolu ve karayolu ile giriş 
yapacak kişilerin son 72 sa-
atte alınmış negatif PCR testi 
göstermesi zorunlu hale geldi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
28 Aralık pazartesi gününden 
itibaren yurt dışından hava ile 
30 Aralık’tan itibaren de hava, 
kara ve deniz yolu ile gelen tüm 
yolcuların son 72 saatte yapıl-
mış negatif PCR testlerini ibraz 
etmesi gerektiğini bildirdi.

Öte yandan konuya ilişkin sosyal medya 
hesabından açıklama yapan THY Genel 

Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye’ye gelecek 
yolcular için 72 saatte alınmış PCR(-) 
sonuç belgesi isteneceğini açıkladı. Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü de konuyla 

ilgili bir açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, “27 Aralık 
saat 21’den itibaren yurt 
dışından hava yolu ile 
Türkiye’ye giriş yapacak 
yolcuların ülke girişle-
rinden önceki son 72 
saat içinde yapılmış 
negatif PCR testlerini 
ibraz etmeleri gerekecek” 
denildi.

Açıklamaya göre negatif 
test ibraz etmeyen yolcular 7 gün ka-
rantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 
2021’e kadar sürecek.

Hizmet sektörü olan ve geliş-
mesinde insan kaynağının 
katsayısı yüksek olan Türki-

ye konaklama sektörü; son 10 yılda 
2 büyük kriz yaşadı. 2016 ve 2020 
krizlerinde, turist ve gelirde yaşadığı 
kadar insan kaynaklarında da büyük 
kayıplar veren konaklama, 2020’de 
2016’nin 2 katını aşan düşüşler 
yaşadı.

Otellerde işsizlik ne boyuta çıktı?

Çıkış nedenleri çok farklı olan 2 
krizden ilki; büyük oranda Rusya 
olmak üzere, ana pazarlarda yaşanan 
gerilemenin ardından yaşandı.

2020’de yaşanan Covid 19 Pamdemi-
si ise küresel ölçekte bir sağlık endi-
şesi idi ki, tüm destinasyonlar turizm 

istihdamında büyük kayıplar verdi.
Turizmdatabank.com’un SGK 
verilerinden derlediği bilgilere göre; 
Türkiye konaklama sektörü 2016 
krizinde ay başına 50 binden fazla 
çalışanı kaybederken, en yüksek 
istihdam kaybı ve işsizlik Mayıs-E-
kim döneminde ortalama 75-80 
bine çıktı.

2020’de otellerde işsizlik ne oldu?

Diğer yandan 2020 yılı Covid süre-
cinde oteller, ay başına ortalama 85 
bin istihdam kaybederken, en fazla 
işsizlik Nisan-Ekim döneminde oldu. 
Mayıs-Ekim dönemindeki ortalama 
işsiz sayısı da 130-135 bine çıktı.

Böylece istihdam kaybı 2016 krizinin 
neredeyse 2 katına çıkmış oldu.

Türkiye’nin 11 aylık 
turist kaybı belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 61,93’lük azalış ile 883 bin 991 olduğunu açıkladı.

Turizm tesislerinin 
borçları 1 yıl ertelendi
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Milli Emlak Ge-
nel Tebliği ile kamu arazileri üzerindeki turistik tesis-
ler ve deniz turizmi tesislerinin borçları 1 yıl ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 
Hazine taşınmazları üzerinde yer 
alan turistik tesisler ile deniz tur-
izmi tesislerinin borçlarına ilişkin 
Milli Emlak Genel Tebliğ’i Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Karar Cum-
hurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 
Aralık’ta kabine toplantısı sonrası 
kamuoyuna duyurulmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
belgesi olan yatırımcılar ve işletme-
cilerin, 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 
tarihi arasındaki dönemde daha 
önce nisan, mayıs ve haziran 

aylarında ertelenen bedeller de 
dahil, tahsil edilmesi gereken kira, 
kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, 
kullanma izni, yararlanma, ilave 
yararlanma bedelleri ve hasılat 
payları ile ecrimisil ödeme süreleri, 
başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl 
süreyle ertelendi.

Erteleme kapsamına kamu arazileri 
üzerinde yer alan otel, tatil köyü, 
günübirlik tesis, golf tesisi gibi turis-
tik tesisler ile yat limanı, marina ve 
kruvaziyer liman gibi deniz turizmi 
tesislerini kapsıyor. 

İşsiz kalanların sayısı 
135 bin kişiye çıktı

Konaklama sektörü 2020 yılında Mayıs - Ekim 
ayları arasında 135 bin istihdam kaybına uğradı.

Yurt dışından Türkiye’ye gelecek 
yolculara PCR testi şartı

Yurt dışından Türkiye’ye gelecek yolcular için 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi isteneceği açıklandı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’dan 
iç turizm çağrısı!

TÜRSAB’dan yapılan duyuruda 2019 yılı Ocak ayından itibaren seyahat acenta-
larının transfer ve tur araçlarında bulundurulması zorunlu olan TÜRSAB plakala-
rında denetim ve uygulama etkinliğini sağlamak maksadıyla karekod sistemine 
geçildiği ve plakaların üye seyahat acentalarının kullanımına sunulduğu belirtildi.

TÜRSAB'dan 'plaka' duyurusu: 
Renk değişiyor!

Karadeniz Turizm Gazetesi

Turizm Gazetesi



Myra kazılarındaki 2 bin 200 yıllık pişmiş 
toprak buluntulardan Laodikeia’daki 
20 asırlık portreye, Yeşilova Höyüğü 

kazılarındaki 8 bin yıllık figürinden Kültepe-Ka-
niş’ten çıkarılan 4 bin 300 yıllık mermer idollere 
daha binlerce göz alıcı eser, 2020 yılında gün ışığına 
kavuşturuldu. 

Medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’da bu yıl 118 
Türk ve 21 yabancı kazı yapıldı. Müze Müdürlükleri 
başkanlığındaki 44 çalışma ile arkeolojik kazıların 

toplam rakamı 183 oldu.

Yine 2020 yılında Müze Müdürlükleri 
başkanlığında 139 kurtarma kazısı, 12 
kamu yatırım alanı kurtarma kazısı 
ve 50 sondaj kazısı gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin denizlerinde ise 5 sualtı 
kazısı yapıldı.

Yerli ve yabancı bilim insanları ile 
Müze Müdürlüklerinin başkanlığında 
gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştır-
ması, jeofizik-jeoradar ve temizlik çalış-
malarıyla birlikte 2020 yılında toplam 
arkeolojik faaliyet sayısı 502 oldu.
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Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný - North Point 
Hotels Koordinatörü

Bültenimiz, 
Karadeniz Turizm 
Gazetesi oldu

İlk Yayın Hayatına 1 Kasım 2018 
tarihinde başlayan Karadeniz 
Turizm Bülteni, bu kez 21. sayısı 

ile sizlerle yeni biri isimle buluşuyor..

Pandemi nedeniyle zorunlu olarak  
verdiğimiz birkaç ay aranın ardından, 
Karadeniz Bölgesi illerindeki Turizm 
sektörü temsilcileri, Kamu, Yerel 
Yönetim ve STK yöneticileri ile birlikte 
Bölgemizde turizmin gelişmesi, 
gelişmelerden haberdar olmak, 
dayanışma, kaynaşma ve sorunların 
çözümüne katkı sağlamak için 
bülten adı ile çıkardığımız gazetemizi 
pandemiye rağmen yayınlamaya ve 
ücretsiz olarak dağıtmaya devam ettik.

Adı bülten olan, ama aylık gazete 
olarak yayın hayatını sürdüren 
Karadeniz Turizm Bülteni, 21. 
Sayısından itibaren  artık Karadeniz 
Turizm Gazetesi olarak ayın hayatına 
devam edecek.

2 yılı aşkın deneyimimiz, alandan 
aldığımız enerji ile bundan sonra çok 
daha yaygın, etkin olmayı amaçlıyoruz. 
Karadeniz Turizm Gazetesi olarak 
sadece haber değil, Bölge ve Ülke 
turizmine katkı sağlayacak çalışmalar, 
yayınlar ve yenilikler içinde de olacağız. 

KATİD olarak, üyelerinin ve 
sektörün sorunlarını ve çalışmalarını 
dile getiren Karadeniz Turizm 
Gazetemiz ve  web sitemizle, turizmi 
geliştirmek katkı sağlamak için çok 
daha etkin, gerçekçi, çözüm üreten 
konulara, kişilere ve kurumlara 
dokunmak amacındayız.

Katkılarınızı, desteklerinizi, 
sorunlarınızı ve haberlerinizi 
bekliyoruz.

2021’in Ülkemize ve insanlarımıza  
sağlık, huzur ve refah getirmesini 
diliyoruz..

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesin-
de kurulan ve turizmde Türkiye’nin 
dünyaya açılan gözü olan TGA’nın 

sektör temsilcilerinin de katıldığı tanıtım 
toplantıları devam ediyor. TGA İş Etkinlik 
Turizm Ürün Geliştirme Grubundan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif 
Balcı Fisunoğlu, TGA’yı anlattıktan sonra 
Türkiye’nin tanıtımı için neler yapıldığını, 
iller için yapılan çalışmalar ve “goturkiye” 
platformu hakkında bilgi aktardı.

2023 YILINDA HEDEF 75  
MİLYON TURİST
Dünyayı etkileyen Covid-19 
pandemisi nedeniyle 2020 
yılında başlatılan ve dünyanın 
Türkiye’yi bu konuda örnek ola-
rak gösterdiği “Güvenli turizm 
sertifikasyon” uygulamasının bu 
yıl da devam edeceğini dile geti-
ren Fisunoğlu, 2023 yılında 75 
milyon turist hedefine ulaşmak 
için çalıştıklarını söyledi.

Pandemiyle birlikte 
dünyada turizm trend-
lerinin değiştiğini ifade 
eden Fisunoğlu, TGA 
olarak deniz, kum, güneş 
turizmi dışında 50 farklı 
başlıkta yeni turizm ürün 

başlığı belirlediklerini belirterek, “Bunun 
içerisinde yayla, inanç, ekoturizm, helal, 
gastranomi, bisiklet, golf, sağlık turizmi 
gibi 50 branş belirledik. 30’u aşkın inanç 
rotası, 70’i aşkın bisiklet rotası belirledik” 
diye konuştu.

87 İL 7 BÖLGE 
Kurum bünyesindeki iller ekibinin 81 ilin 
bölge uzmanları ve il uzmanlarıyla her ilin 

ihtiyacını, öne çıkan öğelerini 
ele alarak her il için ayrı aksiyon 
planları ve reçeteler oluştura-
caklarını kaydeden Fisunoğlu, 
“Dijitalleşme konusu çok önem-
li. “Goturkiye” platformunu 
oluşturduk. 81 il 7 bölge olarak 
anlatıyoruz. Her bir ili 5 duyu 
organımıza göre anlatıyoruz. 
Görme, duyma, tatma, koklama 
ve dinleme olarak. Şubat ayı 
sonuna kadar 81 ilimizi bu 
şekilde sisteme dahil edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020’de en 
büyük çöküşlerden biri turizmde yaşandı. Sektör 
oyuncularının “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 

yana yaşanan en kötü krizdi” diye tanımladığı salgınla 
birlikte uluslararası turist sayısı ocak-ekim döneminde 
yüzde 72 oranında düşerken, 935 milyar dolarlık rekor 
bir kayıp yaşandı. Türkiye de yüzde 71.9 kayıpla yılın 
11 ayını 12 milyon yabancı turistle kapattı. Sektör 
oyuncuları çıkış için en erken 2021 yaz dönemine işaret 
ederken, devlet desteklerinin büyük önem taşıdığına 
dikkat çekti.

1.1 TRİLYONLUK KAYIP
Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporları-
na göre, Covid-19’un sektöre faturasının, 2020 sonun-
da 1.1 trilyon dolarlık kayıp ile yüzde 75’lik küçülme 
olduğu tahmin ediliyor. 120 milyon çalışanın işini 
riske atan bu dönemde uluslararası turist sayısındaki 
1 milyarlık kayıp ile sektör 30 yıl önceki rakamlarına 

geri döndü. Raporda 2021’in sonlarına doğru topar-
lanması beklenen sektörün hızlı bir ivme ile 2022 ve 
2023’te çıkış yakalayabileceğine işaret ediliyor. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 
gelen yabancı turist sayısı 12 milyona ulaştı. Yaz 
döneminde yerli turistle başlayan kıpırdanma, yabancı 
turistlerle sınırlı bir hareketliliğe dönüşürken, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021’de 
minimum hedefimizin yüzde 100’lük büyüme olması 
lazım. Turist sayısında 30-31 milyonluk bir büyümeyi 
hedeflememiz gerekiyor” ifadeleri ile 2021 beklentile-
rini ortaya koymuştu.

AŞI iLE TURiZMDE TALEP YOĞUNLAŞACAK
Turizm sektörünün gözü, koronavirüs aşısı ile ilgili 
çalışmalarda. 2020’de pazarın yüzde 75 küçüldüğüne 
dikkat çeken Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Var-
dar, “Aşının devreye girmesi ile birlikte büyük ölçüde 
normal hayatlarımıza geri döneceğimizi düşünüyorum. 
Neredeyse bir yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu 
sıkıntılı sürecin ardından aşı ile birlikte taleplerin her 
zamankinden daha da yoğun olacağı kanaatindeyim” 
diye konuştu.

TGA Tanıtım için 
50 başlık belirlerdi
 Türkiye’nin mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması, pazarlanması, yeni turizm potansiyellerinin keşfedilerek geliş-
tirilmesi amacıyla 2019 yılında kurulan Türkiye Tanıtım, Turizm ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) tanıtım toplantıları devam ediyor.

2020’nin turizme faturası 1.1 trilyon dolar!
Tarihin en kötü yıllarından birini geride bırakan turizmciler, milyarlık kayıplarla 30 yıl öncesine döndü. Covid-19’un 

sektöre faturasının, 2020 sonunda 1.1 trilyon dolarlık kayıp ile yüzde 75’lik küçülme olduğu tahmin ediliyor.

Turizmciler Ersoy’a taleplerini iletti...
Turizm İstişare Kurulu (TİK), T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile video konfe-
rans yöntemiyle bir araya geldi. TİK, sektörün beklentilerini Turizm Bakanı Ersoy ile paylaştı.

TİK’in toplantı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: 
“Turizm İstişare Kurulu (TİK), T.C. Kültür ve Tur-
izm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında, 
video konferans yöntemiyle toplandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir 
Alpaslan, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, 
Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu ile Turizm 
İstişare Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, 
tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını 
konusundaki çalışmalar ile Türkiye turizminin 
sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde geliştirilmesi 
hedefiyle önümüzdeki dönemde atılacak adım-
lar değerlendirildi. Sektörün 2021 yılı beklentil-
erini ve değerlendirmelerini dinleyen Bakan Er-
soy, T.C. Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı, 
Ticaret ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlıklarının bir araya 
gelerek sektörün tüm 
taraflarının bir arada 
olacağı bir ortamda ele 
alınacağı bir toplantının 
organize edilmesinin 
yararlı olabileceğini ifade 
etti.”

Toplantı için Bakan 
Ersoy’a teşekkür eden 
sektör temsilcileri, 
sektörün tüm bileşenler-
ini içerisinde barındıran 
TİK’in Bakanlığımızın tüm 

dünyayı etkisi altına alan bu zorlu pandemi 
döneminin bir an önce atlatılmasına yönelik 
çalışmalarına destek olmayı hedeflediğini ve 
sektörün 2021 yılı ve 2023 yılı hedefleri için 
gereken çalışmaları yapmaya hazır olduğunu 
ve turizm sektörünün Türkiye’nin kalkınmasında 
taşıyıcı güç olmaya büyüyerek devam ede-
ceğine olan inançlarını ifade ettiler.

Toplantıya TİK üyeleri TÜRSAB Başkanı Firuz 
Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, 
TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROB Başkanı 
Müberra Eresin, TÖSHİD Başkanı Mehmet 
Nane, TUREB Başkanı Suat Tural, Deniz Turizmi 
Birliği Başkanı Erkan Özatağ ve TÜRYİD Başkanı 
Kaya Demirer katıldı.

2020’de 6 BİNDEN FAZLA 
ESER  GÜN IŞIĞINA KAVUŞTU

Türkiye’de, koronavirüs salgını sürecinin zorlu koşularında gerçek-
leştirilen arkeolojik çalışmalarda binlerce esere ulaşıldı. Geçmişin iz-
lerini taşıyan 6 binden fazla eser 2020’de müze envanterlerine girdi.
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Samsun’da Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Koordinasyon 
Kurulu oluşturuldu.Samsun 

Valiliğinden yapılan  açıklamada, 
turizm potansiyelinin değerlendirile-
rek fırsat ve imkanların tanıtılması, 
turizmin il ekonomisindeki payının 
ve turizm sektörünün hizmet 
kalitesinin artırılmasına yönelik 
faaliyetlerde bulunulması, kurumsal 
bir yönetim yapısının oluşturulması 
amacıyla İl Turizm Tanıtım ve Ge-
liştirme Koordinasyon Kurulunun 
kurulduğu belirtildi.

Vali Zülkif Dağlı’nın imzasıyla 
kurulan kurula Valinin başkanlık 
edeceği, kurulun görevleri arasın-
da, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
alanda sektörel faaliyetleri takip 
etmek olduğu vurgulandı.Kuru-
lun görevinin Samsun’un turizm 
hedeflerine ulaşmasına, turizm 
imkanlarının tanıtılmasına ve pa-
zarlanmasına ilişkin plan, politika 
ve stratejiler geliştirmek, ulusal ve 
bölgesel plan ile eylemleri takip 
ederek uygulanmasını sağlamak 
olduğu belirtilen açıklamada, Vali 

Dağlı’nın şu görüşlerine yer veril-
di:”Biliyorsunuz Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız, yönetim kurulunda 
farklı kesimlerden temsilcilerin yer 
aldığı Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansını kurdu. Biz de 
bu yapıya benzer bir oluşumun ili-
mizde kurulmasına karar verdik ve 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 
üniversitelerimiz, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarımız, sivil toplum ku-
ruluşlarımız ve kişilerin katılacağı 
İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Koordinasyon Kurulunu kurduk.

Samsun’da Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Samsun’da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Samsun turizmin 
gözdesi olacak

Samsun’un turizm noktasında Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri 
olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tur-
izm denildiğinde aklınıza ne geliyorsa Samsun’da hepsi var” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı ‘İller ve Des-
tinasyonlar Tanıtım Toplantısı’na 
katıldı. Ömer Halisdemir Salonu’nda 
yapılan ve Vali Zülkif Dağlı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür 
Yardımcısı Ertan Türkmen ile sektör 
temsilcilerinin de yer aldığı to-
plantıda şehrin turizm potansiyeli ve 
yapılacak yatırımlar değerlendirildi. 

Tanıtım noktasında yapılacak 
çalışmaların değerlendirildiği to-
plantıda konuşan ve Samsun’un tur-

izm potansiyeli noktasında Türkiye’nin 
önemli şehirlerinden biri olduğunu 
söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, “Ama mevcut durumu 
itibariyle de turizm sektöründen en 
az istifade eden şehirlerden. Turizm 
denildiğinde aklınıza ne geliyorsa 
Samsun’da hepsi var. Doğa, spor, 
kültür, sanat ne aranıyorsa Sam-
sun’da hepsi mevcut. Doğa turizmind-
en tutun denizine, kış turizminden tu-
tun kültür turizmine kadar şehrimizin 
önemli avantajları var. Tanıtımla ilgili 
şehrimizin sorunlarını ve eksikliklerini 
dinlerken, hem şehrimizin tanıtımını 
noktasında yapılacak çalışmaları 
önemsiyoruz.” dedi.

Atakum Belediyesi’nin Kültür ve Eğlence 
Merkezi’nin yanı sıra Taflan, Çatalçam 
ve Altınkum’daki salonlarını ücretsiz 

kullanıma açan Atakum Belediyesi bu kez de yerel 
tiyatrolara telif ücreti ödeyerek destek sağlamaya 
başladı.

Pandemi kısıtlaması nedeniyle yaklaşık 10 aydır 
perdelerini açamayan Samsun’daki özel tiyatro-
ların temsilleri, telif karşılığında Atakum Beledi-
yesi’nin sosyal medya kanallarında yayınlanmaya 
başlandı. 

ABS Sanat Tiyatrosu, Yedek Kulübesi Oyuncuları, 
Tiyatro Kum, Düşevi Oyuncuları, Hayal Atölyesi, 
Tahta Yürek, Samsun Sanat Tiyatrosu, Karma 
Sahne, Cumhur Kocaoğlu Tiyatrosu, Samsun 
Seyir Tiyatrosu, Küçükeller Tiyatrosu ve Söz Sanat 
Merkezi’ne ait oyunların video kayıtları, hafta 
sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan 
Samsunlular ile buluşturuluyor. Atakum Belediyesi, tiyatro 

gruplarına verdiği desteğin yanı sıra tüm Samsunluları, dijital 
ortamda sanatla buluşturuyor.

Samsun’da Yerel tiyatrolara pandemi desteği
Atakum Belediyesi,  pandemi nedeniyle zor günler geçiren Samsun’un perde açan 12 

yerel tiyatrosunun oyunlarını sosyal medya kanallarında telif karşılığı yayınlamaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Spor Tesisleri 
antrenörleri ve binicilileri at üzerinde yaptıkları antren-
manları sahile taşıdı. Tesis antrenörleri ve binicileri 

eşliğinde Atakum ilçesi Çobanlı iskelesi mevkiinde denize 
sokulan atlar, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Denizden 
çıkıp dört nala koşan atlar zaman zaman kum banyosu yaptı. 
Seyrine doyum olmayan görüntülerin yaşandığı sahilde denize 
giren atları gören vatandaşlar o anları ilgiyle izledi.

Atlara özel idman
Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Bini-
cilik Spor Tesisi’ndeki atlara, sahilde an-
trenman yaptırıldı. Tuzlu suya giren atlar, 
çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Ülkemizin en büyük deltalarından olan 
ve kent merkezine 30 kilometre me-
safede bulunan 56 bin hektar alana 

sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 
ülkemizde görülen kuş türlerinin önemli 
bir kısmı barınmaktadır. 359 kuş türüne ev 
sahipliği yapan, yılkı atları ve manda varlığı 
ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip 
böylesine önemli bir alanda fotoğraf çekimi-
nin yasak olmadığını belirten Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mustafa Demir, onlarca 
kuş türünün üreme alanı olan deltanın araç 
trafiğine kapalı olduğunu söyledi. 
Başkan Demir, “Samsun Valiliği Mahalli 
Sulak Alan Komisyonunun 04.10.2017 tarihli 
kararına göre bölge araç trafiğine kapatılmıştır. 
Manda ve sığır sahipleri dışında ziyaretçilerin 
SAMKUŞ tarafından tahsis edilecek bisiklet, 
akülü araç ve otobüsler ile alanı gezmelerinin 
sağlanması hususu karara bağlanmıştır” dedi. 

Yanak estetiği hakkında açıklam-
alarda bulunan Estetik ve Plastik 
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati 

Akbaş, “Son yıllarda dünyada ve Türki-
ye’de yaygın bir şekilde ‘Hollywood yanağı’ 
dedikleri, elmacık kemiklerinin bariz belli 
olduğu, yanak kısımların oyuk ve çukur 
olduğu yüz yapısı moda oldu. Bu es-
tetiği günümüzde ‘Hollywood yanağı’ 
diye popülarite ettiler. Bir gün televi-
zyon programında, ‘nereden çıktı bu 
terim, buna Hollywood yanağı değil 
Samsun yanağı demek lazım’ dedim. 
Elmacık kemiğinin üstündeki tümsek 
olan yer Samsun’da bulunan Amisos 
Tepesi, hemen yanakların altındaki 
oyukluk ise buraya Çarşamba Ovası 
dedim. ‘Hollywood yanağı’ değil 
‘Samsun yanağı’ olarak hitap edilmesi 
gerektiğini daha yararlı buluyorum” 
diye konuştu.

“İnsanların daha güzel gözükmesini 
sağlıyoruz” diyen Akbaş, “Ağız için-
den yarım santimlik bir girme ve lokal 
anestezi ile yanaktaki yağları içeriye veya 
dışarıya alabiliyoruz. Bu işlem yüze kavis 
ve daha estetik görünmesini sağlıyor” 
şeklinde konuştu.

Kızılırmak Deltası fotoğrafçıları bekliyor
UNESCO Dün-
ya Doğal Mirası 

Geçici Liste-
si’nde yer alan 
Kızılırmak Del-
tası Kuş Cen-
neti fotoğraf 
sanatçılarını 

bekliyor. 

Estetikte Samsun Markası
“Samsun Yanağı”
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Bazı tedavilerin bizim yerel isimlerle 
adlandırılması gerekiyor. İnsanlarımız için çok daha anlatıcı, izah edici ve anlaşılır oluyor” dedi.



Trabzon’un doğal güzellik-
lerinin yanı sıra kültürel 
varlıkları ve tarihi yapıla-

rıyla ön plana çıktığına, kentin bu 
kapsamda dört mevsim yerli ve 
yabancı turistlerden ilgi gördüğüne 
dikkati çeken Zorluoğlu, Soğuksu 
Mahallesi’ndeki Atatürk Köşkü’nün 
de kentte ziyaret edilen önemli bir 
destinasyon olduğunu belirtti.

EN ÇOK TEMMUZ 
VE AĞUSTOS
Zorluoğlu, Kovid-19 sürecine 
rağmen Atatürk Köşkü’nün ilgi 
gördüğünü vurgulayarak, şunları 
kaydetti: “Pandemi tedbirleri altın-
da normalleşme süreciyle Atatürk 
Köşkü’müz yılın 11 aylık döne-
minde 369 bin 730 yerli ve yabancı 
turiste ev sahipliği yaptı. En çok 
ziyaretçi potansiyelimizi ise tem-
muz ile ağustosta aldık. Söz konusu 
ziyaretlerden de ilimiz yaklaşık 2 

milyon 119 bin 804 liralık kazanç 
elde etmiş oldu.” 

Atatürk Köşkü
Mustafa Kemal Atatürk’ün kente 
ilk kez geldiği 15 Eylül 1924’te 
konakladığı köşk, Soğuksu Mahal-
lesi’ndeki çam ormanları içinde 
bulunuyor. Köşkte, 19. ve 20. 
yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, 
halılar ve Atatürk’e ait tablolardan 
oluşan çeşitli etnografik eserler 
sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziya-
retini yaptığı 10 Haziran 1937’de 
tüm mal varlığını Türk ulusuna 
armağan etme kararı almış, mal 
varlığının bir listesini hazırlayarak 
gereğinin yapılması için Başba-
kanlığa talimat vermişti. Köşkte 
yer alan “Vasiyet Odası” isimli 
bölümde Atatürk’ün mal varlığını 
armağan etmesiyle ilgili olarak, 

“Hayatımın hatırlayabildiğim en 
mutlu dakikalarını yaşıyorum. 
Yıllarca önce düşündüğüm bu işi 

Trabzon’da tamamlamak mukad-
dermiş.” sözünün yer aldığı tabela 
bulunuyor.

Türkiye’nin önemli inanç 
turizmi merkezlerinden 
Sümela Manastırı’na 

ziyaretçilerin ulaşımını kolay-
laştırmak ve bulunduğu vadiyi 
üstten görebilme fırsatı sunmak 
amacıyla kurulacak yaklaşık 150 
milyon lira maliyetli teleferik 
projesi ihalesinin 2021 yılının ilk 
6 ayında yapılması planlanıyor.
 
Teleferik projesinde yap-işlet-
devlet modeli uygulanacak 
Başkan Murat Zorluoğlu, Sümela 
Manastırı’na iki duraklı olacak 
şekilde hazırlanan teleferik proje-
sinin tamamlandığını belirterek, 
“ “Birinci ayağı otopark bölgesin-
den yani vadinin içinden başlıyor 
ve Sümela’ya uzak ancak yüksek-
çe bir noktaya ulaşıyor. Projede o 
alanda seyir terasları, yeme içme 
mekanları, yürüme alanları var yani ormanın 
içine sizi götürüyor. İkinci ayağı ise Sümela’ya 
yakın bir noktaya sizi taşıyor, dolayısıyla iki 

duraklı teleferik sistemi. Birinci durağında bam-
başka güzellikler sunan manzara, seyir terasları, 
yürüme yolları, restoranlar gibi çok rahatlıkla 
3-4 saat vakit geçirebileceğiniz bir alan olacak. 

Tekrar teleferiğe binip oradan 
ikinci ayak dediğimiz Sümela 
Manastırı’na oldukça yakın bir 
noktada sizi indiriyor ve oradan 
Sümela’ya gidiliyor.” 

Zorluoğlu, tamamlanan ve ma-
liyeti yaklaşık 100-150 milyon 
lira olan proje için yatırımcı 
arayışında olduklarını belirte-
rek, “Birkaç ciddi yatırımcı fir-
ma bizimle temas halinde, kısa 
süre içinde oranın da ihalesini 
gerçekleştireceğiz inşallah. 
Pandemi süreci olmasaydı belki 
bu işi ihale etmiş olacaktık 
ancak ister istemez yatırımcıla-
rı etkiledi bu süreç. Dolayısıyla 
ümit ediyoruz, 2021 yılının ilk 
6 ayında bu ihaleyi gerçekleş-
tiririz. Biraz müşteriyle alakalı 
bir iş çünkü bunu biz yapma-

yacağız, yap-işlet-devret modeliyle yapacağımız 
için buna yatırımcı bulmak durumundayız.” 
şeklinde konuştu.
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Dünyanın en uzun ikinci mağara-
sı kabul edilen ve “yer altındaki 
saklı cennet” olarak nitelendi-

rilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine dört 
mevsim eşsiz güzellikler sunuyor.

Yabancı turistlerin de son yıllarda uğ-
rak mekanları arasında yer alan mağa-
ra, üzerindeki tarihi kalesiyle görenleri 
adeta büyülüyor. Ziyaretçilerini ilk ola-
rak içinden geçen 
deresiyle karşılayan 
mağara, girişinden 
200 metre sonra 
iki kola ayrılıyor. 
Mağaranın sol 
kolunda 150, sağ 
kolunda ise 400 
metrelik yürüyüş 
yolu bulunuyor.
Çatlaklar sayesinde 
dış ortamla rahat 
hava akışı bulunan, 
yer altında olması-
na rağmen vadide 
yüründüğü hissini 
veren mağaradan 
geçen derenin 
derinliği mevsimsel 
olarak değişiyor.

Yağışlı mevsim-
lerde 1,5 metreye 
yükselen mağarada-
ki suyun derinliği, 
yaz aylarında 25 
santimetreye kadar 
düşüyor.
Çal Mağarası, 

doğal güzelliklerinin yanı sıra üzerinde 
bulunan kalesindeki çay evi, otantik 
kafe ve yöresel lezzetleriyle de ilgi 
görmeye devam ediyor. Bu sezon 
Kovid-19 pandemi tedbirleri altında 
ziyarete açık tutulan mağara, yılın 11 
ayında 182 bin 511 yerli ve yabancı 
turisti ağırladı.

SÜMELA’DA TELEFERİK İHALESİ 
6 AY İÇİNDE YAPILACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Sümela Manastırı’na ziyaretçilerin ula-
şımını kolaylaştırmak  planlanan teleferik projesinin ihalesinin 6 ay içinde yapılacağını söyledi.

ATATÜRK KÖŞKÜ 369 BİN 730 TURİST AĞIRLADI
Trabzon’un önemli tarihi ve turistik mekânlarından Atatürk Köşkü, yılın ocak-kasım döneminde 369 bin 730 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

TRABZON YENİ OTOGARI 
2022 YILI BAŞINDA TAMAMLANACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 
yeni otogarın 2022 yılınınbaşıda tamamlanacağını söyldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, yeni terminal 
binasının yapılacağı alanı ziyaret 
etti. Başkan Zorluoğlu’nun ziyare-
tine Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ahmet Adanur, Ortahisar 
Belediye Başkan Yardımcısı Selahat-
tin Çebi, yüklenici firma yetkilileri 
ile ilgili daire başkanları 
katıldı.

2022’NİN BAŞINDA 
TAMAMLANACAK
Yeni otogar alanı ile ilgili 
yüklenici firma yetkilile-
rinden bilgi alan Başkan 
Zorluoğlu, “Bu alanda 
inşaatımıza bir an önce 
başlamak istiyoruz. Birin-
cisi burası aynen projede 
göründüğü gibi olacak. 
İkincisi de halkımızı daha 

fazla bekletmemek adına süresinde 
yetiştirmeliyiz. Biz teknolojiyi de 
kullanarak, otogarın içini de tanıttık 
vatandaşımıza.  2022’nin başında 
hizmete açacak şekilde hareket 
ediyoruz.  Burası inşallah vaktinden 
önce tamamlanacaktır” ifadelerini 
kullandı.

ÇAL MAĞARASI 11 AYDA 182 BİN 
TURİSTE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Trabzon’da sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer altındaki “saklı cennet” 
olarak nitelendirilen Çal Mağarası, yılın 11 ayında 182 bin 511 turiste ev sahipliği yaptı.

Trabzon Turizm Platformu Üyeleri kaçak ve 
kayıtdışı işletmelerle ilgili olarak yaptıkları 
açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Bizler, 

bacasız sanayi olarak adlandırılan Turizm sek-
törünün paydaşlarıyız.  Kayıt dışı faaliyetler 
ile elde edilen gelir, yasal konaklama faaliyetleri-
nin neredeyse iki katına ulaşmış, kayıt dışı faali-
yetler, kayıt dışı istihdamın en temel sebebi haline 
gelmiştir. 2020 yılı ile birlikte Turizm sektöründen 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı(TGA) bütçesi 
oluşturulmak üzere alınan pay ile birlikte, yasa dışı 
işletmeler ile yasal turizm faaliyeti gösteren işletmel-
er arasındaki uçurum genişlemiştir.  

Söz konusu işletmeler; internet siteleri ve yasa dışı 
acentecilik faaliyetleri vasıtası ile Günü Birlik Kiralık 
Daire, Süit, Apart adı altında tesislerde turistik 
konaklamalar gerçekleşmekte, yasa dışı taşımacılık 
hizmetleri verilmektedir.Konaklama faaliyeti yürüten 
bütün işletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 
alması zorunludur. 

Apart, Öğrenci Yurdu, Rezidans,Günübirlik Kiralık 
daire gibi yerlerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı 
hükümlerine tabii oldukları ve yetkili idarelerden 
ruhsat almaksızın çalışmaları yasaktır. Vurgulamak 
istiyoruz ki, konaklama faaliyetleri gerçekleştiren 
her işletmenin adil ve eşit şartlarda, İş Yeri Açma ve 
Çalıştırma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik kapsamında 
belgelendirilmesi zorunludur.

Bu bağlamda, kurulması planlanan Trabzon Turizm 
Konseyi ve paydaşı kurum ve kuruluşları; Doğu Kara-
deniz bölgesinde yıllardır yaşanan Turizm hareketlil-
iğinin yansıması olarak kentimizde türeyen kayıt 
dışı turizm faaliyetlerinin karşısında, yatırımcıların, 
turizm çalışanlarının, turizmö paydaşlarının ve 
Trabzonluların haklarını savunmak, adaleti ve güven 
ortamını sağlamak üzerehukuksal boyuta taşınacak 
olan mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz. 

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yasal ve hukuki 
haklarımız doğrultusunda, yukarıda belirtilen her 
türlü kayıt dışı faaliyetin karşısında duracağımızı bir 
kez daha buradan kamuoyu ile paylaşıyoruz. “

Trabzon  Turizmcileri  Kayıtdışı 
işletmelere  savaş  açtı

Trabzon’da hizmet veren Oteller, Seyahat Acenteleri, Restoran-
lar, Hediyelik Eşya İşletmeleri, Araç Kiralama İşletmeleri, Resto-
ranlar, Tedarikçiler ve STK’lar Trabzon Platformu adı altında bir 
araya gelerek turizmde kayıt dışı kaçak işletmelere savaş açtılar.



2003 yılında Dr. Mehmet 
Hilmi Güler’in Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
döneminde ilk kez Maden 
Tetkik ve Arama (MTA) 
Genel Müdürlüğü tarafından 
incelenen ve turizme elverişli 
olduğu sonucuna varılan 
mağara, 2005 yılında tabiat 
varlığı olarak tescil edildi.  
Çalışmaları tamamlayarak 
mağaranın turizme kazandı-
rılması için çalışma başlatan 
Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler’in talimatları doğrultu-
sunda Büyükşehir Belediye-
sine bağlı ekipler, mağaraya 
girerek teknik inceleme yaptı.

Büyükşehir ekiplerince hazırlanacak 
proje Tabiat Varlığı Kurulu’na sunulacak. 
Raporun onaylanması ardından planlanan 
çalışmaların hayata geçirilerek Yaz Konağı 
Mağarası’nın turizme kazandırılması 
amaçlanıyor.

PROJE KURULUN ONAYINA SUNULACAK
Teknik ekiple mağaraya giren Başkan 
Danışmanı Asım Suyabatmaz, mağaranın 
turizme kazandırılması için çalışmaların 
başladığını söyledi.

Suyabatmaz açıklamalarına şöyle devam 

etti: “Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Dr. Mehmet Hilmi Gü-
ler, Enerji Bakanlığı döneminde 
MTA’dan ekip görevlendirerek 
mağaranın incelenmesini iste-
mişti. Doğal yer altı şelalelerine 
sahip bu yeri turizme kazan-
dırmak adına incelemelerimize 
başladık.  Ekiplerimiz tarafından 
tüm bunlar projelendirilecek 
ve mağaranın tabiat varlığı 
olması nedeniyle Tabiat Varlığı 
Kurulu’nun onayına sunulacak. 
Onayın ardından projemizi 
uygulayarak mağarayı turizmin 
hizmetine sunmayı amaçlıyo-
ruz.”

İKİ ADET ŞELALE BULUNUYOR
Fay kırığı boşluğunda yer altı sularının 
genişlemesiyle oluştuğu bilinen 900 metre 
uzunluğundaki mağara içerisinde 25 metre 
yükseklikten akan iki adet şelale bulunu-
yor. Mağara içerisinde bulunan sarkıt di-
kitler ve benzerine çok az rastlanan kubbeli 
odalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

6 ORDU

Kış aylarında kayakseverlerin 
ve doğa tutkunlarının gözdesi 
haline gelen Çambaşı Kayak 

Merkezi 2021-2022 kış sezonuna 
hazır hale getirildi. Baştan aşağı 
yenilenen yüzüyle hizmet verecek 

olan tesis, bu kış sezonunda da yerli 
ve yabancı turistlere doyumsuz bir 
keyif yaşatacak.
Bungalovların daha modern 
hale getirilmesi için yapılan 
düzenleme ve ısınma konforu 

sağlanması için yapılan 
doğalgaz çalışmaları, 
yeni kızak alanları, ace-
mi kayakçılar için 100 
metrelik yürüyen bant, 
snowtube, ATV, kar 
motoru, restoran-büfe 
gibi alt yapısı ve üst ya-
pısıyla Ordu Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yenilenen 
Çambaşı Kayak Merkezi hizmet 
alanını ve konforunu yüksel-
terek dünya ile rekabet edecek 
güce getirildi.

“KAYAKSEVER VE DOĞA 
TUTKUNLARINI BEKLİYORUZ”
2020 yılında yapılan yatırımlarla 
Çambaşı Kayak Merkezi’nin daha 
çok büyütüldüğüne ve zenginleşti-
rildiğine dikkat çeken Ordu Büyük 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler, “Doyasıya eğlenmek 
ve doğanın güzelliklerinden nasi-
bini almak isteyen yerli ve yabancı 
turistlerimiz yapılan çalışmalarla 
birlikte bu yıl daha modern ve kon-
forlu bir tatil geçirecekler” dedi.

Gülyalı ilçesinde Çikolata 
Park’ta haziran ayında 
üretime başlayan ve açıldığı 

günden bu yana binlerce yerli ve 
yabancı turistleri ağırlayan “Kybele 
Ordu-Çikolata Cafe” yeni yılda 
ağızları tatlandırmak için tüm 
hazırlıklarını tamamladı.

YÖRESEL TATLAR ÖN PLANDA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Hilmi Güler’in des-

tekleri ile Gülyalı ilçesinde bulunan 
Çikolata Parkta 4 ay önce hizmet 
vermeye başladıklarını belirten 
ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 
Sevim Yavuz, “Kybele markası ile 
üretimi yapılan çikolataların yeni 
yıla özel olarak hazırlandığını ve 
satışa sunulduğunu” söyledi.

Mevsim meyveleri ile hazırlanan 
çikolataların tamamen yöresel 
ürünlerden olduğunu söyleyen 
Yavuz, “Ordu Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi 
Güler’in talimatları ile 4 ay önce 
kurulumu yapılan ve tamamen 
yöresel tatların ön planda tutulduğu 
Çikolata Cafe aradan geçen süre 
içerisinde 7’den 70’e her kesimin 

büyük taktirini toplayan güzel 
çalışmalara imza attı. Yöreye özgü 
tatlar ile adını duyuran Çikolata 
Cafe belirli gün ve haftalara özel 
hazırladığı çikolatalarla da adından 
sıkça söylettirmeyi başardı” dedi.

İskeleyi taşıyan beton ayakların ko-
rozyona uğraması ve yıkılma tehli-
kesi sebebiyle yıkılarak yeniden 

inşa edilen tarihi iskelede çalışmalar 
aralıksız sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Coşkun Alp, iskelenin şeh-
rin kimliğine yakışır bir görünüme 
kavuşturulacağını söyledi.

Genel Sekreter Alp, 
konuşmasına şöyle 
devam etti: “Burada 
yıllar öncesinde 
yapılan ve şehirle 
bütünleşen tarihi 
iskelemizi harabe 
halde bırakmak 
istemedik. Tehlike 
arz eden bu alana 
kayıtsız kalamaz-
dık. Bu kapsamda 
ilk etapta mevcut 

iskele ve üzerinde bulunan restoranın 
yıkımını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz 
çelik boruların kaynak imalatına 
devam ediyor. Kısa sürede kazık 
çakma işlemine geçilecek. Çalışmalar 
kapsamında 1.000 metrekare iskele 
alanında 68 adet 650 mm çapında 
betonarme kazık çakılarak, iskele 
sağlam temeller üzerine inşa edilecek. 
İlimize ve bölgemize hayırlı olsun”

ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ 
HİZMETE AÇILDI

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yay-
lası’nda bulunan Kayak Merkezi, kış 

sezonu için hizmet vermeye başladı.
FATSA’NIN SAKLI 

KALMIŞ TARİHİ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahip-
liği yaparak uygarlıkların izini taşıyan Fat-
sa’nın saklı kalmış tarihi ve zengin kültürel 
mirası korunarak turizme kazandırılacak.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 
ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gün 
yüzüne çıkartıp turizme kazandırılması amacıyla 

tarihi Cıngırt Kaya ve Mağarası Antik Yerleşim Yeri, 
Fatsa Kalesi (Kaleönü) ve Bolaman Antik Yerleşim 
Yeri Manastır kalıntısında incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar,  Tarih Öğret-
meni Cevat Erbil rehberliğinde ilk ziyaretini Tarihi 
Cıngırt Kaya ve Mağarası Antik Yerleşim Yerine 
gerçekleştirdi.  Başkan Kibar Cıngırt Kaya ve Mağarası 
Antik Yerleşim yerinin tarihi hakkında tarih öğretme-
ni Cevat Erbil’den bilgiler aldı. 
Fatsa Kalesi (Kaleönü) ve Bolaman Antik Yerleşim 
Yeri Manastır Kalıntısında  incelemelerde bulunduk-
tan sonra bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı 
İbrahim Etem Kibar, “Fatsa ilçemiz tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zenginliğini 
farklı kültürlerden beslenerek kazanmış bir şehirdir. 
Fatsa’mızı ortaçağa uzanan tarihi alanları ile de ön 
plana çıkarmak için en kısa zamanda çalışmalarımızı 
başlatacağız. Tarihi Cıngırt Kaya ve Mağarası Antik 
Yerleşim Yeri, Fatsa Kalesi (Kaleönü), Bolaman 
Antik Yerleşim Yeri Manastır Kalıntısı gibi zengin 
mirasımızı turizme kazandırmak, eşsiz bir birikime 
sahip olan Fatsa’mızın günümüze ulaşan manevi 
değerlerini korumayı en büyük vazifemiz olarak 
görüyoruz.” dedi.

Çikolata Park’ta Kybele 
markalı çikolata üretiliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından 
kurulan ve Kybele markası ile üretimi yapılan çikolatalar 
yeni yılda ağızları tatlandırmak için raflardaki yerini aldı.

TARİHİ İSKELEDE 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ordu’nun simgelerinden biri olan Altınordu sahilindeki 
tarihi büyük iskele Büyükşehir Belediyesinin girişim-
leriyle sağlam temeller üzerine yeniden inşa ediliyor.

YAZ KONAĞI MAĞARASI 
TURİZME KAZANDIRILIYOR

Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi, Ünye ilçesi Ka-
ragöl Mahallesi sınır-
ları içerisinde yer alan 
Yaz Konağı Mağarasını 
turizme kazandırmak 
için çalışma başlattı.

AKTAŞ PLAJI TURİZMİN YENİ GÖZDESİ OLUYOR
Ordu’da kıyı turizminde önemli bir destinasyon alanı oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 

ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden projelendirilen Aktaş Plajı’nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Etüt 
ve Projeler Dairesi Başkan-
lığı tarafından sürdürülen 
Perşembe İlçesi Aktaş Plajı 
Restoran Projesi kapsamında 
vatandaşların yoğun olarak 
kullandığı, doğası ve özgün 
kimliğiyle büyük bir potansi-
yeli içinde barındıran Aktaş 
Plajı, kullanım ihtiyacına 
göre yenilenecek ve modern 
bir restoran projesi hayata 
geçirilecek.
Proje ile Perşembe ilçesinde 
yıllardır özlemle beklenen 

bir yatırımın hayat bula-
cağını ifade eden Ordu 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Coşkun Alp, vatan-
daşların ihtiyacına cevap 
verecek projede her şeyin 
düşünüldüğüne dikkat çekti. 
Çalışmalar için Başkan Dr. 
Mehmet Hilmi Güler ve ekib-
ine teşekkür eden Perşembe 
Belediye Başkanı Mustafa 
Sayım Tandoğan, yıllardır atıl 
durumda olan alanın güzel 
bir görünüme kavuşarak tur-
izme katkı sunacağını belirtti.
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Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Cami-
ye kadar uzanan Kültür Yolu rotasında 
uygulanacak projeler yıllardan beri 
özlemi duyulan Çorum turizmi için can 
suyu olacak.

Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne 

çıkartarak şehrin turizm potansiyelini 
artırmayı hedeflediklerini söyleyen Be-
lediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,  
Çorum Kalesinde başlattıkları çalışma-
ları kültür yolu rotası içerisinde yer alan 
İkiz Konaklar, tarihi çeşmeler, Ayakkabı-
cılar Arastasıyla devam edeceğini belirtti. 

Başkan Aşgın, yine kültür yolu rotasında 
yer alan Zafer İlkokulunu da tarihi doku-
ya uygun bir şekilde tarihi görünümlü bir 
bina olarak inşa edeceklerini söyledi.
 
Çorum Kalesinden başlayacak olan ve 
İkiz konaklar, Zafer Okulu, Velipaşa 
Konağı, Abbasoğlu Konağı, Belediye 
Binası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı, Çöplü 
Arastası ve Dikiciler Arastasının içeri-
sinde bulunduğu Kültür Yolu projesinin 
tüm Çorum halkını heyecanlandıran 
önemli bir proje olduğunun altını çizen 
Başkan Aşgın, “Kültür Yolu projemiz 
hayata geçtiğinde Çorum’umuzun adeta 
çehresi değişecek. Çorum’un tarihini en 
güzel şekilde yansıtacak sokaktan yürü-
yenler tarihi çeşmelerden suyunu içecek. 
Şehrimizin kültür ve yaşantısına ait 
izleri bulacak, restorasyon çalışmalarına 
başladığımız İkiz Konaklarda konakla-
yabilecek. Bu tarihi dokunun içerisinden 
geçerek Saat Kulesi Meydanına gelenler 
burada yayalaştırılmış bir şehir mey-
danında tarihin yeniden canlandığına 
şahitlik edecekler.” dedi

Devlet Tiyatro Salo-
nu’nda seyircisiz 
konser veren Azerin, 

“Çırpınırdı Karadeniz” ve 
“Ölürüm Türkiye’m” gibi 
birçok sevilen eserleri ile 
kulakların pasını sildi. Konser 
Çorum Web tv’den canlı 
yayınlanırken, konser sonrası 
Belediye Başkanımız Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, Azerin’e çiçek 
takdim etti.

Çorum’da olmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getiren 
Azerin, Türkiye ile Azerbay-
can’ı “bir ananın ikiz evladı” 
gibi görüyorum.”Türkiye 
Cumhuriyeti, öncesinde Os-
manlı devleti, Azerbaycan’ın 
yanında olmuş. Çanakkale Sa-
vaşı’nda omuz omuza savaşan 
gardaşlarız biz. Ben her zaman 
diyorum ki, biz iki bedende 
bir can değiliz, biz bir bedende 
bir canız. Bir ananın ikiz evla-
dıdır Türkiye ile Azerbaycan. 
Öz Oğuz Türkleriyiz.” dedi.

Kültür Yolu Projesi 
içerisinde yer alacak 
Tarihi Çorum Sokağı 

projesi için 1 Milyon 679 bin 
TL’lik hibe Doğu Karade-
niz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (DOKAP) 
tarafından onaylandı.

Kültürel kimliğin korunması 
ve estetik sokak mimarinin 
ortaya çıkartılması, tarihi 
Çorum Sokağının günümüze 
taşınması için Belediyemiz 
tarafından hazırlanan Tarihi 
Çorum Sokağı Projesine 
DOKAP’tan 1 Milyon 679 Bin TL’lik 
hibe desteği onaylandı.

Çorum’un tarihi yapısını ortaya çıka-

racak projelere imza attıklarını belirten 
Belediye Başkan Yardımcımız İsmail 
Yağbat, bu projeler arasında önemli bir 
yer tutan Tarihi Çorum Sokağı Projesi 
için DOKAP’a hibe başvurusu yaptık-

larını ve 1 Milyon 679 bin 
TL hibe aldıklarını söyledi. 
Yağbat, “Çorum Kalesindeki 
çalışmalarımız devam ediyor. 
İkiz Konakların restorasyonu 
için onay ve ödenek aldık, 
tarihi çeşmeleri yeniden 
ayağa kaldırmak için için 
kolları sıvadık. Son olarak 
Şeyh Eyüp Sokak ve Eski-
saray Sokağı kapsayan 270 
metre uzunluğundaki Tarihi 
Çorum Yolu projemiz için de 
DOKAP’tan 1 Milyon 679 
Bin TL’lik hibe onayı çıktı. 
Tarihi ayağa kaldıracak, şeh-

rimizin turizmine katkı sağlayacak olan 
turizm projeleriyle ilgili önemli çalışma-
lar yürütüyoruz. İnşallah bu projeleri en 
kısa sürede hayata geçireceğiz.” dedi.

Belediyesi, saat cephesi 
bulunan dükkanların 
cephelerini tarihi görünü-

me kavuşturup tarihi Dikiciler 
Arastasını da restore edecek.

Tarihi ve kültürel alanlarda 
yapılan çalışmaları çok önem-
sediklerini, bu alanda yapılacak 
çalışmaların şehrin kültürüne 
ve tarihi dokusuna önemli 
katkılar sunacağını vurgulayan 
Belediye Başkan Yardımcısı 
İsmail Yağbat, kültür yolu projesinin 
aşamalarından biri olan Saat Kulesi 

çevresinin tarihi görünüme kavuş-
turulması için hazırlanan projenin 
İller Bankası tarafından onaylandığını 

söyledi. Yağbat, “Şehrimizin 
tarihi ve kültürel değerlerini 
koruma noktasında büyük bir 
hassasiyetle çalışıyoruz. Bu kap-
samda şehrimizin turizmini de 
canlandıracak olan Kültür Yolu 
projemizi gerçekleştirmek adına 
önemli adımlar atıyoruz. Kültür 
Yolu projesi içerisinde bir 
proje olan Saat Kulesine bakan 
dükkânlarda cephe iyileştirmesi 
ve Tarihi Dikiciler Arastasının 
sağlıklaştırması projemiz İller 

Bankası tarafından onaylandı ve yapım 
ihalesi için süreç başladı” dedi.

Son dakika haberi: Sinop’ta, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca uygu-
lanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi 

surların ortaya çıkarılacağı Kent Mey-
danı Projesiyle şehrin turizm alanında 
ivme kazanması bekleniyor.

Sinop’ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık 
tarihi surların ortaya çıkarılacağı Kent 
Meydanı Projesiyle şehrin turizm 

alanında ivme kazanması bekleniyor.
Tarihi surların da turizme kazandırıla-
cağı proje Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.
 
Toplu Konut İdaresi tarafından 
hazırlanan projenin kısa sürede ihale 
aşamasına gelmesi bekleniyor. TOKİ 
tarafından hazırlanan proje Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu tarafından onaylandı.

1925 yılında inşa edilen tarihi çarşı-
nın günümüze kadar ayakta kalmayı 
başarabildiğini vurgulayan Çakıcı, şöyle 
konuştu:”Üç yıldır bu proje ile ilgileni-
yoruz. Proje kapsamında yaklaşık 30 
milyon lira harcanacak. Biz iş yerlerin-
den çıkan eski tahtaları, camları bile 
sahibine teslim ediyoruz. Bir tanesini 
bile ne belediyemiz ne de bakanlığımız 
alıyor. Esnaflarımız bize sahip çıksın. 
Bu değişimden hem kendileri kazanacak 
hem Boyabat hem de milletimiz kazana-
cak. Bize yardımcı olsunlar, bize sahip 
çıksınlar. Kazanan kültürümüz, Boyabat 
olacak, kazanan Türkiye olacak.”Sam-
sun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali 
Sarıalioğlu da projenin belirlendiği gibi 
devam ettiğini anlatarak, “Ben ve ekibi-
miz Boyabat’ta olmaktan, Boyabatlılar 
ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. 
İnşallah restorasyon çalışmalarımızı 

kısa sürede bitirip güzel bir ortam oluş-
turarak bütün esnaf arkadaşlarımızın ve 
Boyabat halkının sevgisini kazanmayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

Sinop’ta üretilen kestane balı, 
coğrafi işaret tescil belgesi 
almaya hak kazandı.Sinop 

Üniversitesi ve Arıcılar Birliği’nin 
ortaklaşa yaptığı proje kapsamında 
Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
Sinop kestane balı “SİNATE” için 
coğrafi işaret başvurusu yapıldı. 
Bölgeye ait dünyaca ünlü arı ırkına 
ait kestane balı Sinop Üniversitesi 
ve Sinop Arıcılar Birliği’nin Türkiye 
Patent Enstitüsü’ne yaptığı coğrafi 
işaret başvurusu kabul edilerek tescil 
belgesi almaya hak kazandı.

Arıcılar Birliği Başkanı Şenol 
Tabak yaptığı açıklamada, “Sinop 
Üniversitesi ile beraber yaptığımız 

bir iş birliği sonucu Sinop balına bir 
marka, coğrafi işaret belgesi alma 
çalışmalarınız vardı. Bu çalışmala-
rımız sonuçlandı. SİNATE(Sinop, 
Ayancık, Türkeli, Erfelek) kesta-
ne balı markası oluştu bakanlık 
başvurumuzu kabul etti, Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Şuan bekleme 
sürecindeyiz. Bir aksilik çıkmazsa 
31 Aralık’ta tescil numaramızı 
alacağız” dedi.Sinop kestane balının 
Sinop, Ayancık, Türkeli ve Erfelek 
isimlerinin kısaltması olan SİNATE 
markasıyla pazara açılacağını 
açıklayan Tabak, süreci sabırsızlıkla 
beklediklerini ve bu tescil belgesiyle 
Sinop balının değerin daha da arta-
cağını söyledi.

KÜLTÜR YOLU ÇORUM’A 
DEĞER KATACAKÇorum’un 

tarihi değerlerini 
gün yüzene çıkararak 

şehrin turizm potansiyelini 
daha yukarılara çıkarmayı 

hedefleyen Çorum 
Belediyesi  “Kültür Yolu” 
projesinin çalışmalarına 

devam ediyor.

AZERİN ÇORUM’DA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Çorum Belediyesi’nin davetlisi olarak Çorum’da konser veren Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, büyük beğeni topladı.

TARİHİ ÇORUM SOKAĞINA 
DOKAP’TAN 1.6 MİLYON TL HİBE
Çorum’da şehrin turizmini canlandıracak projede bir adım daha atıldı.

ÇORUM’DA SAAT KULESİ CEPHE İYİLEŞTİRMESİ 
VE DİKİCİLER ARASTASI İÇİN BULUNDU

Belediyemiz, Saat Kulesi çevresinin cephe sağlıklaştırması ve Tarihi Dikiciler Arastasının restorasyonu projeleri için önemli bir süreci daha geride bıraktı. 

Sinop, meydan 
projesiyle 

turizmde ivme 
kazanacak

Boyabat’ta tarihi çarşının 
restorasyonuna başlandı
Boyabat ilçesinde Tarihi Orta Çarşı’nın restorasyon çalış-
maları başladı.Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AA muhabi-
rine, tarihi çarşının ilçenin ortak değeri olduğunu söyledi.

Sinop kestane balı tescillendi
Sinop’ta üretilen kestane balı, coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.
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Amasya Belediyesi’nin hayata 
geçireceği “Amasya Mutfağı 
Gastronomide Markalaşıyor” adlı 

projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajan-
sı’ndan (OKA) hibe desteği almaya hak 
kazandığı bildirildi.Kentin gastronomi 
kültürünün incelenmesi ve markalaşma-
sı hedefiyle sürecek çalışmalarda yemek-
lerin analiz edilmesi, Amasya mutfağına 
özgü yemeklerin belirlenmesi ve yapım 
tariflerinin çıkarılması amaçlanıyor.

İnsanların kültür turizminin yapıldığı 
tarihi ve kültürel zenginliklere sahip 
şehirlere yönelmeye başladığını belirten 
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 
“Şehrimizi turizm açısından destekleye-
rek Amasya’mızı cazibe merkezi haline 
getirecek olan bu proje ile zengin mutfa-
ğımızı tanıtma, geliştirme ve yenileme 

fırsatı kazanacağız” dedi.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip olan 
Amasya’nın gastronomi alanında da 
birçok değeri barındırdığını vurgulayan 
Belediye Başkanı Sarı, “Gastronomi 
turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması 
şehrimize gelen turist sayısını doğrudan 
etkileyeceği gibi turizm alanında da biz-
leri rekabet edilemeyecek seviyelere çıka-
racaktır. Ekiplerimizle başarılı bir projeye 
daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 
Teleferik, tramvay, Ferhat tepesi ve otel 
projemizin yanı sıra bu proje ile Amas-
ya’mızın adını geniş kitlelere duyurmuş 
olacağız. Birbirinden lezzetli tatları, 
hikayesi olan şifalı yemekleri tatmak 
için turistler buraya akın edecek, böy-
lece istihdam artacak ve ticari canlılık 
ortaya çıkmış olacaktır” diye konuştu.

AMASYA’da kaçak kazı 
yapan 4 kişi suçüstü 
yakalandı. Kazı alanında 

yaklaşık 1800 yıllık olduğu 
değerlendirilen erzak küpünün 
parçalandığı tespit edildi.  Mer-
keze bağlı Dadı köyünde kaçak 
kazı yapıldığı ihbarı üzerine jan-
darma ekipleri harekete geçti. 
Roma döneminde yaşam alanı 
olarak değerlendirilen alanda 
izinsiz kazı yaptıkları tespit edi-
len 4 kişi suçüstü yakalanarak, 
gözaltına alındı. Kazı alanında 
yaklaşık 1800 yıllık olduğu 
değerlendirilen erzak küpünün 
parçalandığı tespit edildi. 4 kişi 
hakkında yasal işlem başlatıldı.

Amasya Müzesi öncülüğünde yapılan 
Venk Ayazması’ndaki arkelojik kazı 
çalışmaları neticesinde 1737 tarihini 

işaret eden birtakım taşlar bulunduğunu 
söyleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 
“Öncelikle şehzadeler şehrimiz Amasya 
14 tane medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 
Bunların yanında Selçuklu’nun, Osman-
lı’nın çok önemli eserleri olmakla birlikte, 

özellikle Ermeni ve Rumların da burada 
yerleşik olarak çok ciddi eserler bıraktığını 
görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Venk 
Ayazması yani Venk Suyu denen bölge idi. 
Venk Ayazması kutsal su anlamına geliyor. 

Yaklaşık 2 ay önce arkadaşlarımız bu konu-
dan bahsedince bizler de Valilik onayı ile bu 
alanda 10 arkadaşımız ile birlikte 25 günlük 
bir kazı çalışması gerçekleştirdik. Bu kazı 
sonucu 15’inci yüzyıla ait olduğu bilinen pek 
çok tarihi eser çıkartılmakla beraber, burada 
aynı zamanda bir rahip ile ilgili 1737 tarihini 
işaret eden bir takım taşlar da bulundu. Bu-
nunla ilgili birinci kazı çalışmamız tamam-
landı. İkinci etap kazı çalışmalarını tamam-
ladıktan sonra  burayı turizme kazandırmayı 
düşünüyoruz. Burada amaç, özellikle ‘inanç 
turizmi’ olacak. Bununla birlikte Amasya’mı-
zın turizm ve kültürüne katkı sağlayacak bir 
çalışma olacağını düşünüyoruz” dedi.

Amasya mutfağı 
gastronomide 

markalaşıyor
Amasya Belediyesi’nin hayata geçireceği “Amas-
ya Mutfağı Gastronomide Markalaşıyor” adlı pro-
jenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) 

hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Amasya’da 5 yıldızlı otel 
çalışmaları hız kazandı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı,  beledi-
yenin arsasını satın alarak Amasya’ya kazandır-
dığı alan üzerine kurulacak 5 yıldızlı marka ote-
lin çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet 
Sarı, şehre kazandıraca-
ğı ismini dünya markası 

Hilton’dan alan otel ile ilgili fikir 
alışverişinde bulunmak üzere 
Amasya’ya gelen Hilton Otelle-
ri Danışmanı Ahmet Bilgin ve 
Hampton by Hilton Samsun sahibi 
Tunahan Sarıtaşlı’yı misafir etti. 
Sarı’ya Başdanışman Ahmet Yeni-
han, Belediye Başkan Yardımcıları 
Ahmet Çoban ile Hasan Şahin ve 
diğer yetkililer eşlik etti. Otel yapı-
mında izlenecek yol, işin bitirilme-
si, hizmete açılması ve işletilmesi 
konusunda konuların konuşul-
duğu toplantıda konuşan Başkan 
Sarı, Amasya Belediyesi’nin yeni 
yerine taşındıktan sonra otel çalış-
malarının hızlanacağını söyledi.

Amasya’da bir hayali daha gerçek-
leştirmenin gururunu yaşadıklarını 
belirten Başkan Sarı; “Kültür Merke-
zimize taşınıyoruz. Yakın zamanda 
belediyemizi boşaltıyoruz. Başkanlık 
makamını da eski yerine ( Zabıta 
Binası) götürüyoruz.  Ama emin 
olun 5 yıldızlı otelin yapımı ile onun 
da otelinde yer kalmayacaktır. Bu 
şehrimize turizm gelecektir. Bu şeh-
re turist gelecektir. Bu şehir yabancı 
para ile tanışacaktır” dedi.
 
Hilton Otelleri Danışmanı Ahmet 
Bilgin, Hampton by Hilton Samsun 
sahibi Tunahan Sarıtaşlı ise Amasya 
için çok yararlı bir kararın verildiğini, 
kurulacak otelin Amasya’nın turiz-
mine büyük katkı sağlayacağını ifade 
ederek Başkan Sarı’yı tebrik etti.

Amasya’da arkeolojik kazıda 
‘rahip mezar taşı’ bulundu 

Amasya Müzesi öncülüğünde yapılan Venk Ayazması’ndaki arkelojik kazı 
çalışmaları neticesinde 1737 tarihini işaret eden birtakım taşlar bulundu.

‘YAVUZ’ Dizisi Amasya’da Çekilecek
Amasya Belediye Başkanız Mehmet Sa-

rı’nın girişimleri ile Şubat ayında ‘Yavuz’ adlı 
dizinin çekimlerine Amasya’da başlanacak.

Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun 9. Padişahı 
Yavuz Sultan Selim 

Han’ın hayatını konu edi-
necek ‘Yavuz’ adlı dizinin 
çekimlerine Şubat ayında 
Amasya’da başlanacağı 
belirtildi. Dizide Masterchef 
ve Survivor yarışmalarından 
tanınan Yasin Obuz da rol 
alacak. Filmin yapımcısı 
ve senaristi Bilal Kalyoncu, 
Yasin Obuz’un Yavuz Sultan 
Selim’in en yakın fedaisi 
Alplerinden birini canlandı-
racağını söyledi.

Amasya Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı’nın daveti 
üzerine şehre gelen Bilal 
Kalyoncu Şubat ayında 
çekimlerine başlamayı plan-
ladıkları diziye ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Yavuz 
Sultan Selim Han’ı Cengiz 
Coşkun’un canlandıracağı ve 
dijital platformlarda 3 sezon 

süreyle yayınlanacak dizide 
Hazal Filizküçükköse, Murat 
Arkın, Yıldırım Memişoğlu 
ve yıllar sonra tekrar ekran-
lara dönecek olan Aydan 
Şener’in yanı sıra Masterchef 
ile Survivor yarışmalarından 
tanınan Yasin Obuz’un da rol 
alacağını açıklayan Kalyoncu, 
Yavuz’un Malazgirt 1071 
ile başlayan dönem filmi 
tecrübelerinin devamı nite-
liğinde olacağını ifadelerine 
yer verdi. 
 
Dizinin çekimleri için her 
türlü desteği vereceklerini be-
lirten Amasya Belediye Baş-
kanı Mehmet Sarı ise Yavuz 
Sultan Selim Han’ın 10 Ekim 
1470’te doğduğu Şehzadeler 
Şehri Amasya’dan tahta 7 pa-
dişah çıktığını hatırlattı. Açık 
hava müzesi görünümündeki 
şehri konuklarına gezdiren 
Başkan Sarı’ya günün anısına 
kılıç hediye edildi.

Kaçak kazıda 1800 yıllık 
erzak küpünü parçaladılar
AMASYA’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.



Hemşin ilçesine 2,5 kilometre 
uzaklıkta sık karma orman için-
de bulunan Akyamaç Şelalesi, 

13 metre yüksekten düşen görüntüsüyle 

dikkati çekiyor. 2014 yılında Tabiat 
Parkı olarak tescil edilen bölge, 50 hektar 
alana sahip zengin flora, faunasıyla önem 
taşıyor. Hemşin Belediye Başkanı Halim 

Kazım Bekar,  yaptığı açıklamada, Ak-
yamaç Şelalesi’ndeki çalışmaların geçen 
yıl tamamlanarak bölgenin hizmete 
açıldığını söyledi.

Bölgenin doğal bir dinlenme alanı oldu-
ğuna işaret eden Bekar, “Şelaleye 1100 
metre yürüyüş yolu var. Şelale bölge-
sinde oturup dinlenme alanı oluşturul-
du. İşletmeciliğini Hemşin Belediyesi 
olarak biz yapıyoruz. Pandemi kuralları 
çerçevesinde 6 ay hizmet verdik.” dedi. 
Bekar, tabiat parkında bulunan diğer 
şelaleler için 2021 yılı bütçesinden 500 
bin lira ödenek ayrıldığını kaydederek, şu 
değerlendirmelerde bulundu. “Şelaleler 
Hemşin’in turizme açılan kapısı oldu. 
Bu yıl yaklaşık 25-30 bin kişilik ziyaretçi 
ağırladık. Gelenler de biz de son derece 
memnun kaldığımız bir süreci geçirdik. 
Şelaleler ile Hemşin gelecekte turizmin 
parlayan yıldızı olacaktır.”

9GİRESUN - RİZE

Yapılan incelemelerde yüklenici 
firma yetkililerinden yapılan 
çalışmalar ve son durum hakkında 

bilgi alan Vali Çeber, Rize-Artvin Hava-
limanı inşaatının hızlı bir şekilde devam 
ettiğini söyleyerek,  “ Projede pek çok 
aşama bulunmakta ve bu aşamalar zincir 
halkaları şeklinde birbiri ile bağlantılı. Bu 
doğrultuda atılan her adım bir sonraki 
süreci de etkilemekte. Geldiğimiz nok-
tada burada çalışan tüm arkadaşlarımız 
gerekli hassasiyeti göstererek projenin 
başarılı bir şekilde sorunsuzca ilerlemesi-
ni sağladılar.

Şu an altyapı çalışmaları yüzde 71,3 se-
viyelerine geldi. Yeni eklenen alan ile bir-
likte 100 milyon tona ulaşan dolgunun 
yaklaşık 77 milyonunu yapıldı. Üstyapı 
çalışmalarında ise fiziki gerçekleşme 
boyutunda yüzde 12.5 ilerleme sağladık.

Son yapılan düzenlemelerle birlikte 

projemize yeni bir dolgu alanı ekledik. 
Burasının tamamen Rize’nin sosyal, kül-
türel özelliklerini yansıtması, havaalanı-
na inenlerin Rize ile ilk tanışacakları ve 
ayrılanların da Rize’ye son bakış yerleri 

olacak şekilde donatacağımız alan olma-
sını istedik. Bu doğrultuda havalimanı 
bittiğinde Rize’mize ve bölgenin ticare-
tine, turizmine ve ulaşımına çok fayda 
sağlamış olacak.” ifadelerini kullandı.

Salarha Tüneli’nin hizmete açılışı 
nedeniyle Dalyan mevkisinde 
düzenlenen törene, Rize Valisi 

Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili 
Muhammed Avcı, Rize Belediye Baş-
kanı Rahmi Metin, Siyasi Parti ve STK 
temsilcileri, İlgili Kurum Müdürleri ve 

çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, 
Salarha’ya 15 dakika süren yolculuğun 
ardından varıldığını belirterek, “Tünel 
ile birlikte bu mesafe 3 kilometreye 
düştü. Tünel çok zor şartlarda inşa 

edildi. Özellikle kumlu yapı ve pande-
mi süreci çalışmaları yavaşlattı ama 
hiçbir zaman durmadı. Salarha Tüneli 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yakından takip ettiği 
proje. Tünelin sağ tüpünün açılışını 
yaptık, sol tüpün açılışını birkaç ay 
içerisinde yapacağız. Salarha bölgesinin 
beklentileri doğrultusunda tünelden ilk 
kez birlikte geçmiş olacağız.” dedi.

Vali Çeber, konuşmasının devamında 
tünel yüksekliğinin 250 metre ile 10 
metre arasında değiştiğini söyleyerek, 
“değişken şartlarda tünel inşaatı çok 
ciddi uzmanlık gerektiriyor. Bu sebeple 
bu projenin hayata geçmesinde emeği 
ola herkese teşekkür ediyorum.” ifade-
lerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çeber 
ve beraberindekiler 2 bin 977 metre 
uzunluğundaki tünelden otomobilleriy-
le geçti.

Toplantıya; Vali Enver Ünlü, Bele-
diye Başkanı Av.Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Yılmaz Can, Vali Yardımcısı Mehmet 
Fikret Çavuş, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Vekili Selçuk Aslan, TGA 
Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türk-

men, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Kemal Gürgenci, Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu, Zeytinlik Pro-
jesi Koordinatörü Giresun Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gazenfer 
İltar katıldı.

Vali Ünlü “Mavi ve 
yeşilin gün boyunca 

kucaklaştığı, geçmişin derin 
izlerini barındıran Giresun 
Kalemizin çevre düzenle-
mesini görkem ve ihtişa-
mına yakışır bir şekilde 
yaparak gün yüzüne çıkma-
mış tarihi dokuları turizme 
kazandıracağız” dedi.

Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı 
bu yıl 25 bin misafiri ağırladı
Rize’nin Hemşin ilçesinde bulunan Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı, bu yıl yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 25 bin misafiri ağırladı.

Rize Valisi Rize-Artvin Havalimanını Ziyaret Etti
Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanını Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu.

“70 Yıllık Rüya” Salarha Tüneli’nin 
İlk Tüpü Hizmete Açıldı Rize merkezi Salarha ve 

Muradiye beldesine bağlayan 
Salarha Tüneli’nin 2 bin 977 
metre uzunluğundaki ilk tüpü 

hizmete açıldı.

Giresun ile Trabzon arasındaki 
ekmek tartışmasına son 
noktayı Uzmanlar koydu

Son günlerde Trabzon’un Vakfıkebir ekmeği ile Giresun’un 
Çavuşlu ekmeği arasında başlayan hangisi daha eski tartış-
masının yersiz olduğu, iki ekmek arasında tek farkın ise un 
yoğrulurken konulan ekşi mayanının oranı olduğu belirtildi.

Son günlerde Trabzon’un Vak-
fıkebir ekmeği ile Giresun’un 
Çavuşlu ekmeği arasında başla-

yan hangisi daha eski tartışmasının 
yersiz olduğu, iki ekmek arasında 
tek farkın ise un yoğrulurken ko-
nulan ekşi mayanının oranı olduğu 
belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
ve aslen Trabzonlu olan Giresun 
Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet 
Akif Şen, Trabzon ve Giresun’un 
son yıllarda Türkiye ve dünyada 
gastronomi alanında büyük bir 
gelişme gösterdiğini ve göstermeye 
devam ettiğini belirterek aslında iki 
ekmek arasında pek fark bulunmadı-
ğını söyledi.
 
Giresun ve Trabzon illeri arasında 
Çavuşlu ekmeği mi yoksa Vakfıkebir 
ekmeği mi daha eski? tartışmasını 
değerlendiren Şen, iki ilçe arasında 
coğrafi özellik bakımından bile bir 
fark bulunmadığını, tartışmaların 
ancak bilimsel çalışmalarla ortaya 

çıkacağını kaydederek “Son dönemde 
ortaya çıkartılan Vakfikebir ekmeği 
ve Çavuşlu ekmeği konusunda 
değerlendirme yapıldığında aslında 
iki yer arasında yaklaşık 20 km bir 
mesafe bulunmakta. İki yere de 
aynı anda kar yağmakta, yağmur 
yağmakta, bitki örtüsü aynı, deniz 
kenarı, sıcaklık, nem gibi bütün 
özellikler aynıdır. Bütün coğrafi ve 
iklimsel özellikler aynı şehirler. Yani 
coğrafi özellik bakımından bile bir 
fark bulunmamakta.

Türk patenti web sitesinde iki ürüne 
ait tescil belgeleri incelendiğinde iki 
ekmeğinde ham maddesi un, su, tuz 
ve ekşi maya olduğu görülüyor. İki 
ekmek arasında tek fark, ekşi maya 
oranı. Vakfıkebir ekmeğinde 100 
kilogram una 5 kilogram ekşi maya, 
Çavuşlu ekmeğinde ise 100 kilogram 
una 10 kilogram ekşi maya katılıyor. 
İşleme yönünden biri, diğerine göre 
mayalanma olarak bir miktar daha 
fazla bekletilebiliyor. Dolayısıyla 
birbirine üstün bir yanı var demek 
bence sığ tartışmaya girmek anlamı-
na gelir.” diye konuştu.

Gireun İl Turizm Koordinasyon  
Kurulu Toplantısı Yapıldı

Giresun İl Turizm Koordinasyon Yönetim Kurulu Toplantısı, 
Giresun Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında gerçekleştirildi.

“Gün Yüzüne Çıkmamış Tarihi 
Dokuları Turizme Kazandıracağız”

Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ve 
beraberindeki heyetle birlikte Giresun Kalesi’nde incelemelerde bulundu.
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Bölge halkı tarafından ‘Kara-
deniz’in Kapadokya’sı ola-
rak anılan alanın, turizme 

kazandırılması isteniyor.Şavşat’a 
bağlı Meşeli köyünde yer alan 
peribacaları, yıllar önce ormanlık 
alanda meydana gelen heyelan 
sonucu oluştu. Ormanlık alanın 
içerisinden ilerleyerek varılan 
peri bacalarını andıran kayalar, 
uçurumun kenarında yer alıyor. 
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta yer 
alan Karagöl Tabiat Parkı’na 15 
dakika yürüme mesafesinde olan 
ve yemyeşil bir doğanın içinden 
yükselen kayalar, görüntüsüyle 
ilgi çekiyor. Karadeniz’in Ka-
padokya’sı olarak anılan bölge, 
son zamanlarda yerli ve yabancı 
turistlerin de gözdesi oldu. Me-
şeli köyündeki kayalar, doğa ve 
fotoğraf tutkunlarının da ilgisini 
çekiyor. Bölgenin turizme kazan-
dırılması isteniyor.

İlçenin en önemli turizm alanlarının 
başında yer alan tarihi Adakale Ma-
hallesi’nde incelemelerde bulunan 

Vali Doruk ve beraberindekiler, kentsel 
arkeolojik sit alanı olan Adakale Mahal-
lesi’nde yapılması planlanan arkeolojik 
kazılar,  sokak sağlıklaştırma projesi,  
çevre düzenleme projesi ve restorasyon 
projeleri hakkında yapılabilecek işlemler 
hakkında ön çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından kendisini takip 
eden gazetecilere açıklamalarda bulunan 
Vali Doruk, tarihi eserleriyle önemli bir 
turizm potansiyeline sahip olan ilçenin 
turizmden hak ettiği payı alabilmesi 
amacıyla tarihi Adakale Mahallesi’nde 
çalışma başlattıklarını kaydetti.

Artvin’de yetişen ve dünya 
zeytin yağı üstün lezzet 
ödülüne layık görülen, butko 

zeytini Artvin Orman Bölge Mü-
dürlüğü desteğiyle üretimine devam 
ediyor.Barajlar nedeniyle daralan 
yetişme alanlarına alternatif olarak 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan, “gelir getirici meyve ağaçlan-
dırma” projesi kapsamında Artvin 
Orman Bölge Müdürlüğü uygun 
olan ormanlık alanlarda yetiştir-
mek üzere Butko zeytini üretimine 
devam ediyor.

 Artvin’e özgü doğal olarak yetişen ve 
dünyada zeytinyağında üstün lezzet 
ödülünü almış, ilk dört lezzet içeri-
sinde yer alan, ilk Türk zeytini Artvin 
Butko seralarda yerlerini aldı. Ardanuç 
Orman İşletme Müdürlüğü, mikro 
klimalı polikarbon serada, başta Butko 
zeytin fidanı olmak üzere, diğer gelir 
getirici ve tıbbi aromatik tür fidan üre-
tim çalışmaları devam ediyor.Artvin 
İlimizde bulunan orijini Butko zeytin 
ağaçlarından alınan çelikler, seradaki 
yastıklara yerleştirilerek zeytin fidanı 
üretimi yapılıyor. 4 yıldır yapılan bu 
çalışma ile yılda ortalama 10 bin adet 
tüplü Zeytin fidanı üretimi sağlanır-
ken, üretilen fidanlardan Ardanuç, 
Yusufeli ve Merkez İlçe köylerinde 
zeytin bahçeleri oluşturuldu. Zeytin 
yetiştiriciliği yapan orman köylüle-
rine de bu fidanlar ücretsiz olarak 
dağıtılıyor.

Torul ilçesinin Cebeli köyü sınırları 
içinde yer alan Karaca Mağarası, 
bu sezon Kovid-19 salgını nedeniy-

le kapılarını 1 Haziran’da ziyaretçilerine 
açtı. Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan 
yüksekliği açısından dünyanın sayılı 
mağaraları arasında gösterilen 150 milyon 
yılı aşkın geçmişe sahip mağarada, pande-
mi önlemleri kapsamında 1500 metrekare 
kapalı alanda 15’erli grupların 15 daki-
kalık kısa süreli ziyaretine izin verildi. 
Sezonun bugün sona ermesiyle ziyarete 
kapatılan Karaca Mağarası’nı, açık olduğu 
yaklaşık 6 ay boyunca 50 bin 223 yerli ve 
yabancı turist gezdi.

Torul ilçesine bağlı 
Cebeli köyü sınır-
ları içinde 1983’de 
bulunan ve 1996’da 
turizme kazandırılan 
Karaca Mağarası, şehir 
merkezine 17 kilometre 
mesafede ve 1550 metre 
rakımda yer alıyor. Gü-
müşhane-Trabzon kara 
yolunun 12. kilometre-
sinden kuzeye ayrılan 4 
kilometrelik yolu taki-
ben ulaşılan mağaranın 
çevresinde, kır kahvesi, 
dinlenme tesisleri gibi 

ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşı-
layacakları mekanlar bulunuyor. Damla 
taş oluşumları bakımından oldukça 
zengin Karaca Mağarası’nda, sarkıtlar, 
dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, 
bayrak şekilleri ve perde damla taşları, 
mağara çiçekleri, mağara incileri, fil 
kulakları, traverten havuzları, traverten 
basamakları ve mağara gülleri dikkati 
çekiyor. Gümüşhane’nin önemli turizm 
değerlerinden Karaca Mağarası, her yıl 
15 Kasım-15 Nisan arasında iç nemlen-
mesinin sağlanması, doğal oluşumların 
kararmaması ve bakım çalışmaları için 
ziyarete kapalı tutuluyor.

Trabzon Havalimanı’na 65, Gümüşhane kent 
merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 2 bin 50 
rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, tarihi İpek 

Yolu üzerindeki Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor. 
Adını aldığı krater gölü ile çevresindeki sarıçam ve 
ladin ağaçlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen tabiat par-
kı, soğuk havanın yüksek kesimlerde yerini kara bı-
rakmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.Kar kalınlığı-
nın 15 santimetreye ulaştığı tabiat parkındaki gölün 
yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.Bu yıl yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 100 bini 
aşkın doğaseveri ağırlayan tabiat parkı, bir restoran 
ve konaklama amaçlı 22 orman köşküyle pandemi 
sürecinde şehir yaşamından uzaklaşarak doğayla 
baş başa zaman geçirmek isteyenleri bekliyor.

‘Karadeniz’in Kapadokya’sına büyük ilgi
ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor.

Ardanuç’taki Tarihi Adakale 
Mahallesi Turizme Kazandırılıyor
Artvin Valisi Yılmaz Doruk,  Ardanuç ilçesini ziyaret ederek Gevhernik Kale-
si,   İskenderpaşa Cami ve Kültür Evi gibi tarihi eserlerin yer aldığı Adakale 
Mahallesi’nin turizme kazandırılması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Lezzet ödüllü Artvin’e özgü butko zeytini
Artvin’de yetişen ve dünya zeytin yağı üstün lezzet ödülüne layık görülen, but-
ko zeytini Artvin Orman Bölge Müdürlüğü desteğiyle üretimine devam ediyor.

‘Yusufeli bıçağı’ markalaşıyor

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde kabzası 
çeşitli nedenlerle telef olan hay-
vanların boynuzlarından yapılan 
paslanmaz avcı bıçakları, kentin yanı 
sıra Türkiye’nin her yerinden talep 
görüyor. 80 yıllık geçmişe sahip yöre-

ye özgü bıçağın, markalaşıp, dünyaya 
tanıtılması için başlatılan çalışmalar 
sürüyor.Yusufeli ilçesine özgü 80 yıllık 
geçmişi bulunan avcı bıçakları, Art-
vin’in en önemli simgelerinden birini 
oluşturuyor.

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde kabzası çeşitli nedenlerle telef olan 
hayvanların boynuzlarından yapılan paslanmaz avcı bıçakları, 

kentin yanı sıra Türkiye’nin her yerinden talep görüyor.

Gümüşhane’ye Gastronomi 
Müzesi Kuruluyor

Gümüşhane Balediyesi tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajan-
sına Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında sunulan,  

“Gastronomi ve Kültür Müzesi” projesi sözleşmesi imzalandı.

Gümüşhane Be-
lediye Başkanı 
Ercan ÇİMEN 

yaptığı açıklamada  “ 
Halkın çoğunluğunun 
hayvancılıkla uğraştı-
ğı İlimizde  coğrafya 
dağlık olduğundan 
tarıma elverişli 
araziler ve alanlar 
sınırlıdır. Tarım alan-
larının azlığı ve nüfus 
artışı kırsal alanlarda 
yaşayan genç nüfusun kente göçünü 
hızlandırmakta kentte işsizlik oranı 
artmaktadır. İlimizin ekonomik olarak 
canlanmasının tek yolu turizmdir.

Son yıllarda özellikle TV yemek 
programları ve yarışmaları vasıtasıyla 
Gastromi turizmi ön plana çıkmaya 
başlamış gençler özellikle kadınlar bu 
alana ilgi duymaya başlamıştır. Bu 
kapsamında projenin amacı, gastronomi 
kültür müzesi ve yöresel yemek ustaları 
yetiştirmek olarak belirlenmiş olup hem 
istihdama hem ilimizin yemek kültü-

rünün tanıtılmasına katkı sağlanması 
hedeflenmiştir.

Projemiz ile; Eskişehir / Süleymaniye 
mahallesindeki Zeki Kadirbeyoğlu kona-
ğı Gastronomi ve Kültür Müzesi olarak 
işlevlendirilecek - İnteraktif müzeye 
ait konak bahçesinde açık alan peyzaj 
düzenlemesi  inşaatı yapılacak , Yöresel 
yemek atölyesi ve kursu , Turizm Sektö-
rü ara eleman yetiştirme kursu oluşturu-
lacak ,  yöresel yemek konularında 4 
adet tanıtım belgeseli çekilecek kursu 
bitirenler sertifikalandırılacak başarılı 8 
kişi istihdam edilecektir.”  Dedi.

Karaca Mağarası bu sezon 50 
bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı 

Gümüşhane’de, 1 Haziran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiriyle 
ziyarete açılan Karaca Mağarası’nı, 6 ayda 50 bin 223 kişi ziyaret etti.

Limni Gölü buz tuttu
Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki önemli alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat 
Parkı, yağan karın ardından büyük bölümü buz tutan görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.



Son yıllarda gastronomi 
alanında adından sıkça söz et-
tiren Kastamonu’nun yöresel 

lezzetlerine coğrafi işaret alınması 
süreci devam ediyor. Bu kapsamda 
coğrafi işaret alınması için 
yaklaşık 8 ay önce çalışmalarına 
başlanılan Devrekani’nin yöresel 
lezzeti cırık tatlısı da tescillendi. 

8 ay önce tesciline başvurdukları 
cırık tatlısının coğrafi işaret aldı-
ğını söyleyen Devrekani Belediye 
Başkanı Engin Altıkulaç, “Coğrafi 
İşaretli ürünümüz olan cırık tatlı-
sını şu anda yapıyoruz. Devrekani 
Belediyesi olarak 8 ay önce coğrafi 
işaretli ürün olarak tesciline baş-
ladığımız cırık tatlımız, geçtiğimiz 
ay itibariyle Türk Patent Enstitüsü 
tarafından kabul edilerek tescil-

lendi. İlçemizde özellikle kış ayla-
rında yoğun bir şekilde tüketilen 
cırık tatlımız, mayalandırılmış 
hamurla hazırlanıyor. Kızdırılmış 
yağın içerisine atılarak kızarması 
sağlanıyor. Belli bir zaman sonra-
sında tekrar tatlandırılmak üzere 
pancar şekerinin eritilmiş halinin 
içerisine atılarak tatlandırılıyor. 
Cırık tatlısını ilçemizde yoğun bir 
şekilde tüketiyoruz” dedi.
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Kastamonu Valisi Avni 
Çakır, Daday’da İl Özel 
İdaresi tarafından yapılan 

çalışmaları inceledi.İlçe girişinde 
Kaymakam Mehmet Sert, Bele-
diye Başkanı Hasan Fehmi Taş, 
İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet 
Apaydın ve Atila Bayram Pirci, 
Özel İdare Müdürü Bahattin 
Tiftik, İlçe Emniyet Amir Vekili 
Komiser Yardımcısı Ahmet Çil ve 
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen 
Baturalp Korkut tarafından kar-
şılanan Vali Çakır, ilk önce eski 
Hükümet Konağında inceleme-
lerde bulundu. Konağın gerekli ça-
lışma ve araştırmaların ardından 
tadilat işinin tamamlanarak, en 
kısa sürede hizmete açılması tali-
matını veren Vali Çakır, ardından 
Atlı Terapi ve Binicilik Merkezi, 

Daday-Ağlı kara yolu bitümlü 
sıcak asfalt çalışması ve Bolatlar 
Köyü Caminde de incelemelerde 
bulundu. Vali Çakır, çalışmalarda 
emeği geçenleri tebrik etti.

Daday’ın adının ‘At’ ile özleştiğini 
ve hemen akla geldiğini bildiren 
Vali Avni Çakır, yapımı devam 
eden bu tesisin Daday’ın at ile 
ilgili çalışmalarına büyük katkılar 
sağlayacağını belirtti.Avni Çakır, 
restorasyon çalışması devam eden 
tarihi Bolatlar Köyü Caminde de 
incelemelerde bulundu, köy muh-
tarı Levent Uğuzbalaban’dan bil-
giler aldı.Vali Avni Çakır’a Daday 
ziyaretinde Kastamonu İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri İbrahim 
Çenet ve İl Genel Meclisi Başkanı 
Güray Parçal da eşlik etti.

Azdavay Yöresel Giysileri 
Coğrafi İşaret Tescil Belge-
si, Türk Patent ve Marka 

Kurumu Başkanı  Prof. Dr. Habip 
ASAN tarafından verildi.

Azdavay Yöresel Giysileri Coğrafi 
İşaret Tescil Belgesi ile ilgili olarak 
bir açıklama yapan Azdavay Bele-
diye Başkanı Osman Nuri Civelek, 
“ Belediye Başkanlığı olarak Coğ-
rafi İşaretini aldığımız AZDAVAY 
YÖRESEL GİYSİLERİ,
Türkiye’de ilk defa yöresel bir giy-
siye alınan Coğrafi İşaret olması 
sebebiyle son derece önemlidir.
Azdavay Yöresel Giysileri’ne Coğ-
rafi İşaret alınmasıyla yüzyıllardır 
devam eden kültürümüzü koruma 
altına almak-
la beraber, 
bizden sonraki 
kuşaklara da 
aktarılmasını 
sağlayarak bu 
kültürümüzü 
devam ettirmiş 
olacağız.

Bizlere büyük 
katkıları olan 
Azdavay’a derin 
bir gönül bağı 
ile bağlı olan 
Prof. Dr. Sema 
TAĞI hocamı-
za, Kastamonu 

Kültürü ile ilgili araştırmalarıyla 
hafızalarımıza kazınan emekli eği-
timci, araştırmacı, yazar Sayın Ata 
ERDOĞDU hocamıza ve bizlere 
bu yolculukta eşlik eden MARPA-
TAŞ ailesinden Fatoş ŞAHİN’e, 
geçmişten günümüze bu yöresel 
kıyafeti dokuyup işleyen tüm an-
nelerimize, büyük bir bir gururla 
günümüze kadar giyip yaşatan 
anne ve bacılarımıza,  son yıllarda 
büyük bir özenle bu kıyafetimizi 
giyerek ilçemizi, belediyemizi, 
kültürümüzü temsil eden kurum 
çalışanlarımızdan; Dilek ŞAHİN 
ve Nurşen KAYA’ya, bu başvuru-
muzu  titizlikle yürüten Yazı işleri 
çalışanımız Ayşe KÖSE’ye sonsuz 
teşekkürler.” dedi.

UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer alan 
ve “En iyi korunan 20 

kent” arasında bulunan Kara-
bük’ün Safranbolu ilçesindeki 
Büyük Göztepe Tümülüsü’n-
de, Frig döneminin yaşantısı 
animasyonlarla hayat bulacak. 
Karabük Valisi Fuat Gürel, 
Frig dönemine tarihlendirilen 
ve bölgedeki tek Frig tümü-
lüsü olduğu değerlendirilen 
Büyük Göztepe Tümülü-
sü’nün turizme açılması için 
sürdürülen çalışmaları yerinde 
inceledi.Kazı başkanı Bartın 
Üniversite Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin 
Yıldırım’dan tümülüs alanında 
yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi alan Gürel, tümülüsün 
Frig dönemine ait çok önemli 
bir alan olduğunu söyledi. 

Mimarisi ve büyük ölçekli 
olması ile tümülüsün dikkat 
çektiğini belirten Gürel, “Tarihi 
antik çağlara uzanan 25 metre 
yüksekliğindeki tümülüste 20 
mezar ve bu mezarlarda yatan 

kişilere ait bulgular, oldukları 
yerde sergilenecek. Büyük Göz-
tepe Tümülüsü’nün çatısının 
kapatılarak turizme kazandı-
rılması ile ilgili çalışmalarımız 
devam ediyor. Çatı projesinin 
tamamlanması ile birlikte ha-
zırlayacağımız proje ile Frig dö-
neminin yaşantısını, etnograf-
yasını, kültürünü ve mutfağını 
yansıtan görseller ve animas-
yonlar hazırlanarak, restore 
edilen mezarlarla birlikte gelen 
misafirlerin ziyaretine açılacak. 
Bu proje tamamlandığında Saf-
ranbolu turizmi yeni bir değer 
kazanacak ve bölge turizmine 
büyük katkı sağlayacaktır.” 
dedi.Vali Gürel’in Büyük Göz-
tepe Tümülüsü’nde gerçekleş-
tirdiği incelemelere, Safranbolu 
Kaymakamı Mehmet Türköz, 
Safranbolu Belediye Başkanı 
Elif Köse, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü İbrahim Şahin, Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Müdürü Mustafa Sucu ve 
Safranbolu Kültür ve Turizm 
Vakfı Başkanı Şefik Dizdar 
eşlik etti.

Kastamonu’nun Hindi bandumasından sonra 
Cırık tatlısı da  tescillendi
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde eve davet edilen misafirlere yapılan Hindi Bandumasından sonra ikram edilen cırık tatlısı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Daday Hükümet Konağı Restore ediliyor
Kastamonu Valisi Avni Çakır, Daday’da İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

Ilgaz, yeni yılı karsız 
ve sessiz karşıladı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz, 
yeni yılın ilk gününü karsız ve sessiz karşıladı.

Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz’in 2 bin 587 
rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türki-
ye’nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında 
yer alıyor.Kayak merkezindeki oteller, yetersiz kar yağışı ve 

yeni tip koronovüris (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle yılın ilk 
gününü sessiz karşıladı.Bölgedeki otellerin bazıları faaliyet 

göstermezken, açılanlarda ise yoğunluk olmadı.

Azdavay Yöresel 
Giysileri 

Tescillendi
Yüzyıllardır anneden kızına,kayınvalide-
den geline aktarılan bir gelenek olarak 

kullanımına devam edilen Azdavay Yöre-
sel Giysileri Türk Patent ve Marka Kuru-
mu tarafından resmi olarak tescil edildi.

‘Karadeniz’in 
Zeugması’ndaki 

mezardan 1800 yıllık 
‘ölü hediyeleri’ çıktı

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadria-
naupolis Antik Kenti’nde ulaşılan bir me-
zarda, 1800 yıllık ölü hediyeleri bulundu.

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis 
Antik Kenti’nde ulaşılan bir mezarda, 1800 yıllık 
ölü hediyeleri bulundu.Geç Kalkolitik, Roma ve 

Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıl-
dığı tahmin edilen antik kent, ortaya çıkarılan mozaikler 
dolayısıyla “Karadeniz’in Zeugması” olarak biliniyor.

İlçenin 3 kilometre batısında bulunan antik kentteki 
yüzey araştırmalarında belirlenen 2 hamam, 2 kilise ya-
pısı, savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve 
kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal bi-
nalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapıda 2003’te 
başlatılan kazı çalışmaları, Kastamonu Müzesi başkan-
lığında Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Ersin Çelikbaş koordinatörlüğünde sürdürülüyor.

Daha önceki kazılarda, Antik döneme ait para, kemik 
toka, unguentarium (gözyaşı şişesi), 2. yüzyıla ait mezar-
lar, adak levhası, Geç Kalkolitik döneme ait seramik ve 
sunu çukurlarının bulunduğu Hadrianaupolis’te, bu yıl 
yapılan kazılarda ise açılan bir kadın mezarından kandil, 
tıp aleti (sonda), yüzük ve aynadan oluşan 1800 yıllık ölü 
hediyeleri (mezar sunuları) çıkarıldı.At, fil, panter, geyik 
ve sanat tarihinde görülen “grifon” gibi birçok hayvanın 
tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen Hadrianaupolis’te-
ki çalışmalarda elde edilen ve kazı evinde incelenen 
bulgulardan taşınabilir olanlar çevre illerdeki müzelere 
götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.

Frig dönemi yaşantısı  
animasyonlarla anlatılacak
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “En iyi 
korunan 20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Saf-

ranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü’nde, Frig 
döneminin yaşantısı animasyonlarla hayat bulacak.



Tokat’ın Reşadiye ilçesinde jeotermal 
kaplıca tesisinin yanı sıra bölge-
ye fizik tedavi ve rehabilitasyon 

merkezi kazandırılması çalışma başla-
tıldı.Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat 
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Reşadiye 
Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz’la birlik-
te Reşadiye kaplıca bölgesinde inceleme-
lerde bulundu. Reşadiye termal kaplıcasına 
değer kazandıracak yatırımların yapılacağı 
alanda incelemelerde bulunan Vali Balcı, 
“Reşadiye’deki kaplıcaları değerlendirerek 
kaplıcaları daha etkin, anlamlı ve önemli 
olarak sadece Reşadiye’ye değil, Türkiye’ye kazan-
dıracağız.” dedi.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ise 
kaplıca bölgesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon 

merkezi ile ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi. 
Kaplıca bölgesinde sondaj yapılması için ihaleye 
çıkılacağını belirten Başkan Yılmaz, “10- 15 güne 
kadarda köylere hizmet götürme birliği tarafından 
ihalesi yapılacaktır. Sondaj çalışmasından önemli 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum “diye konuştu. 

12 TOKAT

Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 
3’üncü Vlad’ın, Tokat’ta 4 yıl bo-

yunca sürgünde yaşadığını kale gizemli 
yönleri ile dikkat çekiyor. Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde savunma amaçlı 
kullanılan Tokat Kalesi’nin turizme 
kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce 
yapılan çalışmalarda Ceylan Geçidi orta-
ya çıkartıldı. Yaklaşık 140 metre derine 

inilen geçitte suya rastlanması sonucu 
çalışmalar durduruldu.Şehrin göbeğinde 
tarihi dokusu ve halk arasında inanılan 
efsaneleri ile dikkatleri çeken Tokat 
kalesi gizemini korumaya devam ediyor.

Tokat Belediyesi şehir Müzesi Sorum-
lusu Arkeolog İbrahim Çetin, Tokat 
Kalesi’ne çıkan kişinin 7 yıl şehirde 

kalmasının halk 
arasında yıllardır 
dile gelen bir rivayet 
olduğunu belirterek, 
“Tokat Kalesi’ne 
çıkarak manzarasını 
seyreden, şehre 
hayran kalıp 7 yıl 
burada ikamet ettik-
leri rivayet ediliyor. 
Halk arasında bu 
konuya inananlar 
var.” dedi.

Valiliğimizin koordinesi, liderliği, yüreklen-
dirmesi ve TKDK’nın desteği ile  kurulan  
çiçek serasında incelemelerde bulunan Vali 

Dr. Ozan Balcı, “TKDK’nın yaklaşık 15 milyon 

hibe desteğiyle 114 dekar alanda kurulacak seranın 
51 dekar alanı kuruluyor. Hedefimiz burada 2000 
dekar alanda çiçek üretmek. Erbaa’yı çiçek, fide 
üretimiyle, mezatıyla Türkiye’nin çiçek üretim 

merkezlerinden biri haline getirmek.”dedi.

“Erbaa’yı Çiçek Üretim Merkezi Yap-
acağız”
Vali Dr. Ozan Balcı, Erbaa’nın çiçek üretim 
merkezi haline geleceğini belirterek, “Çiçek 
üretim merkezi olmak yetmez aynı zamanda 
mezatı olması lazım. Tokat’ın havası, suyu, 
koşulları çok iyi zaten. Ama burada en 
önemli avantajımız çiçekçilikle uğraşan sizin 
gibi insanlarımız var. Bunun yanında da dev-
let olarak biz sizlere tam destek veriyoruz. 
Erbaa’yı aynı zamanda çiçek üretim merkezi 
yapmamız lazım. Türkiye’de çiçek üretim 
merkezi denildiği zaman akla Tokat, Erbaa 
gelmeli, nihai hedefimiz bu.” diye konuştu.

Bu Kaleye 
Çıkanlar 7 Yıl 

Tokat’ta kalıyor

Kont Dracula’nın esir tutulduğu kale: 

Tokat Kalesi
Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet Kont 
Dracula’nın 15’inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu To-
kat Kalesi’ne çıkanların 7 yıl şehirde kaldığı rivayet ediliyor.

Tokat masallarla tanıtılacak
Tokat Valiliğince hayata geçirilen “Zümrüdü Anka’nın 
Kanatlarında Tokat Masalları Projesi” ile kentin tarihi, 
doğal ve turistik mekanlarının tanıtılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Türkiye genelinde masal 
konusunda uzman pek çok isim ken-
te davet edildi. İncelemelerde bulunan 

uzmanlar, bilgi sahibi kişilerle görüşerek 
Tokat’ın tarihi ve turistik mekanlarının başında 
gelen Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Zile Kalesi, 
Zinav Kanyonu, Taşhan, Sulusokak, Yağıbasan 
Medresesi, Mevlevihane, Melih Danişment 
Gazi Türbesi, Roma Arsenali, Niksar ilçesi, 
Taş Köprü ve bir zamanlar Kont Drakula’nın da 
esir tutulduğu Tokat Kalesi ile ilgili 13 masal 
derledi.

Geçtiği yerlerde görseller eşliğinde anlatılan ma-
sallar, 1 Ocak’tan itibaren oluşturulan YouTube 

kanalı üzerinden insanların beğenisine sunula-
cak.Böylece herkesin Tokat’ın tarihi, doğal ve 
turistik güzelliklerini görmesi, merak edip kente 
gelmesinin sağlanması hedefleniyor. Tokat 
Valisi Ozan Balcı,  çocuklara ve kentin tanıtı-
mına katkı sağlamak üzere “Zümrüdü Anka’nın 
Kanatlarında Tokat Masalları Projesi”ni hayata 
geçirdiklerini söyledi.Proje üzerinde bir yıldır 
çalıştıklarını belirten Balcı, “Bu işe gönül vermiş 
masalcılarımızı Tokat’a davet ettik. Tokat’ın 
13 tarihi ve doğal mekanında bu arkadaşlarımız 
masallarını anlattı. Masalların önemine inanı-
yorum. Memleket demek şarkıları, türküleri ile 
ninnileri, masallarıyla ve taşıyla her şeyi ile bir 
bütün.” dedi.

Reşadiye kaplıcası tedavi merkezi olacak
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde jeotermal kaplıca tesisinin yanı sıra bölgeye 
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kazandırılması çalışma başlatıldı.

Erbaa Çiçek Üretim Merkezi Olacak
Vali Dr. Ozan Balcı, Erbaa’da bulunan kapalı ve açık kesme çiçekçilik 
alanındaki çiçek üreticileriyle bir araya gelerek incelemelerde bulundu


