
yıL: 3 sayı:  22 1   marT 2021

Bölgenin hemen hemen bütün illerinde,
sektörün de talebi ve katılımı ile turizmin
gelişmesi ve destinasyonların birleştiril-

mesi için siyaset, kamu ve yerel yönetimlere bir-
likte girişimler başlatıldı. Karadeniz illerinin sektör
temsilcileri, yatırımcılar, yerel yönetimler ve kamu
yönetimleri de alternatif arayışlar, planlamalar ve
yarırımlar için start verdi.

TGA'nın da kurulması ve Türkiye'nin Dünya'da ta-
nıtımı için çalışmaları için daha da peofesyonelce
organizasyonlar oluşturması, illerde sektörün tüm
bileşenleri ile aydınlatıcı toplantılar yapması bu ara-
yışların somut çalışmalara dönüşmesini tetikledi.

Trabzon'dan başlayarak, Amasya, Kastamonu, Rize,
Ordu, Samsun ve bölgenin diğer illerinde turizm adına
önemli gelişmeler ve yatırımlar gerçekleşiyor. Kara-
deniz illeri alternatif turizm için altyapı, destinasyon,
inanç turizmi alanlarında arayıışlarını sürüdürtüken,
bu çalışmaları tetikleyecek altyapı, konaklama, gas-
tronomi ile ilgili girişimler de hızlandı.Pandemiye rağ-
men sürdürülen bu girişimler, birçok il ve ilçede ortak
çabalarla gerçeğe dönüşüyor. 

Bölge turizmi çıkış arıyor
Karadeniz Bölgesi Turizmi, pandemi nedeniyle yerli ve
ortadoğu ülkeleri turistlerinin de çekilmesiyle çok sı-
kıntlı günler yaşarken, bölgenin birçok ilinde alternatif
arayışlar için çözüm arama çalışmaları hız kazandı.

Sinop’ta bir mesire alanında bulunan
3 asırlık geçmişe ait tarihi mezarların eski
dönemlerde Karadeniz'de seyahat eden
gemilerde ölen gemi görevlileri veya 
yolculara ait olduğu belirlendi.  7’de

Sinop’taki tarihi
mezarların sırrı

Turizmin Parlayan Yıldızı Kastamonu
turizm çalıştayı Kastamonu Valisi Avni
Çakır’ın katılımı ile Gençlik Merkezi Kon-
ferans Salonunda gerçekleştirildi. 3’te

Turizmin Parlayan Yıldızı
Kastamonu Çalıştayı Yapıldı

FATSA ÇERKEZLER TEPESİ
TURİZME KAZANDIRILIYOR

Turizme kazandırılacak Fatsa Çerkezler Te-
pesi’ndeki 99 dönümlük arazinin  kullanımı

gerçekleştirilen imza töreni ile 29 yıllığına
Fatsa Belediyesi’ne tahsis edildi.  6’da

TürKiye'nin en önemli sulak alanlarından olan
Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin,
yer altı sularına karışan Karadeniz'in tuzlu suyu
nedeniyle tehdit altında olduğu belirlendi. 4’te

Delta tehdit altında! 

Kış mevsiminde doğaseverlerin ve
adrenalin tutkunlarının günü birlik
eğlence tercihleri arasında yer alan
Samsun Akdağ Kayak Merkezi,
büyük ilgi görüyor.  4’te

Ladik Akdağ’a 
rekor ziyaret

TrabzOn Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren turizmin
geliştirilmesi ve 12 aya yayılması noktasında yoğun
gayret gösteriyor.  5’te

TRABZON TURİZMİN
YÜKSELEN YILDIZI OLACAK

amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 
"Teleferik Projesi"nin uygulanacağı alanın beledi-
yeye tahsisi için Orman Bölge Müdürü Halil 
Oflu ile protokol imzaladı. 8’de

AMASYA'DA TELEFERİK
İÇİN İMZALAR ATILDI

BİZİ İNSTAGRAMDA
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
@karadenizturizmgazetesi

rize Valisi Kemal
Çeber, Rize Beledi-
yesi tarafından or-
ganize edilen
GastroRize Konfe-
ransına katıldı. 9’da

Rize Gastronomi
Destinasyonu

olarak tanıtılacak

Giresun  Plajlar Bölgesi Düzenleme Projesi hayata
geçiyor. Giresun  Plajlar Bölgesi Düzenleme Projesi
kapsamında Güre Mahallesi’nde  1. Etap Proje’nin
yapım ihalesi gerçekleştirildi. 9’da

PLAJLAR BÖLGESİ PROJESİ
İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 

TOKaT'ın Niksar ilçesinde bulunan ve 6,2 kilometrelik
surları ile Diyarbakır'dan sonra Anadolu'nun ikinci
büyük kalesi olma özelliği taşıyan tarihi Niksar Kale-
si'nin harabe bölümleri etaplar halinde restore edilerek
turizme kazandırılacak. 12’de

Tarihi Niksar Kalesi'nin
yıkık surları yeniden yapılacak

TürKiye’de birçok ilde kayak mer-
kezleri yarı tatili nedeniyle açık tutulur-
ken Artvin Atabarı Kayak Merkezi’nde
kayak sporu yasaklanmıştı. 10’da

ATABARI KAYAK
MERKEZİ HAFTA
İÇİ HİZMET
VERMEYE BAŞLADI

Gümüşhane Beledi-
yesi Atatürk Parkı’ndaki
yenileme çalışmalarına
devam ediyor. 10’da

Atatürk
Parkı
yenileniyor KarabüK Tu-

rizm ve Tanıtım
Çalışma Gurubu
İlk Toplantısını Vali
Fuat Gürel Baş-
kanlığında Ger-
çekleştirdi. 11’de

Karabük Turizm ve Tanıtım
Çalışma Grubu Kuruldu
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Havadan yayılarak insana bulaşan hastalık etkeni bir çok
mikroorganizma mevcuttur. Bu sorunları tamamen orta-
dan kaldırmak, Havadaki mikrobiyal yük seviyesini riskli

düzeyin altında daimi olarak tutabilmek için UVC ışığı ve H13Hepa-
Filtresi ile hava sterilizasyonu yapan cihazlar kullanabilirsiniz.

Bunların en gelişmiş, en sağlıklı olarak üretilen ve en ekonomik
olarak piyasaya sürülen, AlfairCleaner UVC&HEPA FİLTRELİ HAVA
TEMİZLEME CİHAZLARI yukarıda sözünü ettiğimiz sorunların orta-
dan kaldırılması için uygun maliyetli seçenekler sunuyor..

Cihazsoğuk,sıcakvenemlitümortamşartlarındaçalışabilmekteve
uzaktankumandailekontroledilebiliyor.

AlfairCleanerUVC&HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI
HAKKINDA MERAK EDİLENLER

AlfairGenel Müdürü  Zülfikar Baran, AlfairCleanerUVC&HEPA
FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI Hakkında merak edilenleri
anlattı. İşte  AlfairCleanerUVC&HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME
CİHAZLARI hakkında merak edilenler:

UVC&HEPA NEDİR, UVC İLE HEPA NE İŞE
YARAR, ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Uvc lamba 254 dalga boyunda yaydığı kısa dalga radyasyonla her-
çeşit mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahiptir. HEPA ise H13-
H14 EN1822 standartlarında ameliyathanelerde kullanılan filtre sis-
temidir. 1micron ile 5 micron aralığındaki tüm partikülleri %99,9 a
kadar tutma filtre etme özelliğine sahiptir.

Ortamdaki partikül seviyesini düşürerek mikro organizmaların
barınma taşınma ortamını düşürür. Ancak bir cihazda hepa’ nın ya-
nında uvc lamba kullanılıyorsa,uvc lambanın yaydığı kısa dalga rad-
yasyona maruz kalan mikrop, virüs, küf, maya,bakteri DNA RNA
yapıları saniyeler içinde bozularak yok olmaktadır.

BU LAMBALARIN  İNSAN
SAĞLIĞINA ZARARI VARMIDIR?

Bu uvc  lambalarda  kısa dalga radyasyon etkisi olduğundan uvc
lambaların kullanımı ve montajı uzman kişiler tarafından yapılmalı-
dır.Maalesef bazı işletmelerde odaya gece lambası gibi montaj yapıl-
mış örneklere rastlıyoruz. Buda bizi oldukça üzüyor bu işin uzmanlar
tarafından yapılmasının haklılığını ortaya koyuyor.

EN ÇOK HANGİ SORUN VE DURUMLARLA
KARŞILAŞIYORSUNUZ?

Örnek vermek gerekirse,  50 odalı apart, vrvmulti sistem iklim-
lendirme sistemi kullanıyor. Bizi arayıp; “ Ben ne yapmalıyım?”  diye
soruyor.  Kafası karışmış, bazı art niyetli firmalar ısrarla odadaki
kaset tipi cihazlara uvc montajı yapılmasını söyleyerek kafa karışık-
lığı yaratıyorlar.Bu işletmelerde en çok karşılaştığımız durumlardan
birisi.

İŞLETMELER ÇOK YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşletmeler uvc lamba montajları için firmaları seçerek değerlen-
dirmeli, elektrikçiyi çağırıp lamba montajı yaptırmamalı. Firmanın re-
feransları, geçmişi, yapılanması, bayilik veya servis durumlarına
bakılmalı. Mobil cihazlarda ise yine aynı şekilde kalite belgeleri ,  ser-
vis durumları mutlaka sorgulanmalı, cihaz ile beraber hepa filtre ve
uvc lambanın da kalite ve test belgeleri sorgulanmalı.

Şu anda pazarlanan ürünlerin yarısından fazlasında hepa ile ilgili
sorunlar var. Elyaf filtre koymuşlar cihaza. Bunun hepa ya da karbon
olduğunu iddia eden, satış yapmaya çalışan firmalar var.

BU CİHAZLARDAKİ SERVİS AĞI NEDEN ÖNEMLİ?
Bu cihazlarda hepa filtre olduğu için  bu filtrelerin bir kullanımlık

ömrü var. Kullanım yoğunluğuna göre gerekli zamanlarda bu filtreler
değiştirilmezse, aksine daha tehlikeli bir hava vermeye başlayacak-
tır.Bu konu çok önemli. Cihaz alırken servis ağı, yedek parça garan-
tisi, bunlar çok önemli verilerdir.
Alfair Cleaner UVC&HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI
NEDEN DAHA EKONOMİK? FİYATLARINIZ İŞLETMELERE MALİYETİ
HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Üretimimiz de 7 farklı kapasite  bunmaktadır. Alf1 den alf7 ye
kadar isimlendirdik. Ayrıca yeni gelişen sektörde hedefimiz, turizm

tesislerinin ve işletmelerin çözüm ortağı olmak. Tesislerin mimari
konseptlerine uygun her renk ve dokuda cihaz üretebiliyoruz. Sa-
dece kalite ile çözüm ortağı olunmuyor. Bunun yanında tesislere çok
avantajlı fiyatlar sunmak hedeflerimiz arasında.

Fiyatlarımıza şu şekilde örnek verebilirim:  50m2 bir alan için 3000
tl gibi iddialı fiyatlarımız var. Ayrıca bir kaset tipi klimanın uvc dönü-
şümünü 1600 tl fiyatla yapabiliyoruz. Yaygın servis ağımız ve bayile-
rimiz ile turizm sektörününçözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. 

SAĞLIKLI ORTAMLAR TEMİZ HAVA İLE OLUŞUR
Bunu da uygun maliyetle yapabilirsiniz...

Alfair
Genel
Müdürü
Zülfikar
Baran

UYGUN
OLMAYAN

HAVA
TEMiZLEME

SiSTEMi



3Haberler

Kastamonu’nun geleceğinin turizmde olduğunu
ifade eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, " Kasta-
monu’muzu, bünyesinde barındırdığı zenginlikleri ile
turizmde markalaşmış bir şehir haline getirmek için
hep birlikte çok çalışacağız.Bu Çalıştay,  Şehrin mar-
kalaşma süreci, öncelikle şehrin cazibesinin artırıl-
ması, tarihi ve turistik mekânlarının tanıtılması,
yöresel ürün ve hizmetlerin duyurulması hedeflerine
yönelik çalışmaları kapsamaktadır.  İlimiz; coğrafi ko-
numu, iklimi, doğal güzellikleri ve turizm alt yapısın-
daki iyileşmeler sonucu son yıllarda turizm
yatırımcılarının ilgisini çekmeye başlamıştır. Şehrimiz
bugün, 1 milyon konaklama sayısına kısa sürede eri-
şebilecek, tabiat turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi,
kış turizmi alanında ülkemizin önemli destinasyonlar-
dan birine dönüşmeye hazırdır. ” dedi.

Programda Kastamonu turizminin markalaşma sü-
reci, Kastamonu’da tabiat turizmi ve Ormancılık İhti-
saslaşma faaliyetleri, Turizm ve alt yapı, Ulusal ve
Uluslarası ağlara entegrasyon ( Kastamonu UNESCO
Masası / Coğrafi İşaretli Ürünler / Slow Food Kasta-
monu), Turizmde yeni trendler, Yatırımcı gözüyle, İs-
tiklal yolu 101. Yılına hazırlanıyor gibi konular uzmanlar
tarafından katılımcılara anlatıldı.

Turizmin parlayan yıldızı
Kastamonu Çalıştayı yapıldı

Turizmin Parlayan Yıldızı Kasta-
monu turizm çalıştayı Kasta-
monu Valisi Avni Çakır’ın katılımı
ile Gençlik Merkezi Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.

Turizm Çalıştayına Milletvekili Metin Çelik, Be-
lediye Başkanı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

Ahmet Hamdi Topal, Kayseri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri İbrahim Çenet, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet
Müdürü Necati Denizci, İlçe Belediye Başkanları,
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kamu Ku-
rumlarının İl Müdürleri, Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sedat
İşeri, TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve KATİD Başkanı
Murat Toktaş, STK Temsilcileri, Turizm alanında faali-
yet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri, akade-
misyenler ve yatırımcılar katıldı.

CumhurBaşkanı kararları ile 8 turizm bölgesi iptal edilirken, 4
turizm merkezi ile 4 kültür ve turizm koruma gelişim bölgesinin sı-
nırları yeniden belirlendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "Bazı Alan-
larda İlan  Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgelerinin  İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile İsim
ve Statülerinin  Değiştirilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de ya-
yımlandı. Söz konusu karara göre, iptal edilen turizm merkezleri
şunlar:  "Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi, Giresun Aksu Tu-
rizm Merkezi,  Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi, Manisa-
Demirci-Hisar Termal Turizm  Merkezi, Manisa-Kula-Emir Termal
Turizm Merkezi, Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm  Merkezi, Trabzon
Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi ve Trabzon Araklı  Yeşilyurt
Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi."

8 turizm bölgesi iptal edildi! 

Karar ile Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Sakarya Ak-
yazı  Kuzuluk Termal Turizm Merkezi, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve
Turizm Koruma ve  Gelişim Bölgesi ve Ordu Bolaman Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin  sınırları yeniden belirlendi.
İzmir Balçova Termal Turizm Merkezi ile İzmir İnciraltı Termal Tu-
rizm  Merkezi'nin sınırları da daraltma ve sınır aktarımı yapılmak
suretiyle yeniden  tespit edildi. Hatay Samandağ Turizm Bölge-
si'nin adı ve statüsü Hatay Arsuz Samandağ  Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilirken, sınırları da  yeni-
den düzenlendi. Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim  Bölgesi'nin sınırları da genişletme yapılmak
suretiyle yeniden belirlendi.

Covid-19 pandemisinin yarattığı
stres faktörü bağışıklık sistemini
zayıflattığı gibi saç dökülmesini

de tetikleyebiliyor. Plastik Rekons-
trüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç.
Dr. Umut Tuncel,“Stres altında kalan
bireylerde vücut bir savunma meka-
nizması olarak stres hormonları üret-
meye başlıyor. Stres hormonlarının
saçların fizyolojik olan yaşam döngü-
süne ve saçların oluştuğu saç kök hücre-
lerine etki ederek saç dökülmesini arttırdığı,
bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır” dedi.

Stresin tek başına dönemsel saç dökülmelerini arttırdığı gibi,
altta yatan hormonal, genetik veya otoimmün nedenli hastalık-
ların da saç dökülmesini şiddetlendirebildiğini belirten Doç. Dr.
Umut Tuncel,“ Pandemi sürecinde stresle ortaya çıkan beslenme
bozuklukları, dengesiz yapılan diyetler ile hızlı kilo kaybı ya da ge-
reğinden fazla miktarlarda tüketilen A vitamini ve selenyum gibi
elementler, saç dökülmesine neden olabiliyor. Covid-19 enfeksi-
yonuna yakalanan hastalarda ise enfeksiyonun şiddetine göre,
yüksek ateşle geçirilen sürenin uzunluğu ve kullanılan antiviral
tedaviler nedeniyle iyileşmeden sonraki 2. aydan itibaren yoğun
bir saç dökülmesi sorunu ortaya çıkabiliyor. 

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ?
Saç dökülmesinin en sık nedenleri erkeklerde genetik faktör-

ler, kadınlarda ise demir eksikliği ve düzensiz yapılan diyetler olu-

yor. Saç dökülmesi ayrıca altta yatan birçok hastalığın da
habercisi olabiliyor. Tiroit hastalığı, kansızlık, mide ve ba-

ğırsakta emilim bozukluklarına neden olan hastalıklar,
romatizmal hastalıklar, kanser, hormonal bozukluklar,
ağır seyreden enfeksiyon hastalıkları, uzun süren
yüksek ateş, ağır cerrahi işlemler saç dökülmesine yol
açabiliyor. Düzenli kullanılması gereken kan sulandırı-
cılar, bazı kalp ilaçları, hormon içerikli ilaçlar da saç dö-

külmesini tetikleyebiliyor.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?
Sağlıklı bir bireyde, saçlar büyüme dinlenme ve dökülme

evresinde bir arda bulunuyor. Büyüme, yani uzama evresinde
olan saçlar ortalama 4 ile 6
yıl kadar yaşam ömrüne
sahipler ve bu süreyi ta-
mamladıklarında dinlenme
fazına geçerek, bir süre
bekledikten sonra dökül-
meye başlıyorlar. Günde
ortalama 100-150 adet
saç telinin dökülmesi nor-
mal kabul edilen bir orandır.
Eğer bu oranın üstünde bir
dökülme varsa ve bu dö-
külme evresi 2 aydan uzun
sürmüşse, doktora başvu-
rulması gerekiyor.

PANDEMİ SAÇ DÖKÜLMESİNİ TETİKLEDİ

www.lifeestetik.com drumuttuncel@lifeestetik.com tel: 0501    331   10   10

karaBük'ün UNESCO Dünya Miras
Listesinde yer alan ilçesi Safranbolu'da he-
yecanlandıran bir keşif gerçekleşti. Safran-
bolu'da tarihi çarşının batısından geçen
Gümüş kanyonunda, Karabük İl Sosyal Etüt
ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile bera-
ber bölgenin turizme kazandırılması husu-
sunda incelemeler yapan doğa araştırmacısı
Cemil Belder'in son keşfi heyecan yarattı.

Bölgede adeta şehir efsanesine dönen
ve Paflagonya tarihiyle diğer kalelerin
yapım yılları göz önüne alındığında 2 bin
500 yıl önce yapılmış olabileceği tahmin
edilen gizli bir geçit keşfedildi. 30 metre de-
rinliğindeki geçidin vadi tabanındaki suya
ulaştığı belirlendi. Keşfedilen geçidin, kalele-
rin tipik özelliklerinden biri olan suya erişim
ya da gizli geçit yollarından biri olduğunu
ifade eden Cemil Belder, "Safranbolu günü-
müzde tarihi evleriyle ve kent ölçeğinde
korunan şehriyle beraber gerek ülke içeri-
sinde gerekse yurt dışında tanınır haldedir.
Bu coğrafyamız için büyük bir keşif. Çünkü
bugüne kadar şehir efsanesi olarak kuşak-

tan kuşağa aktarılan bir bil-
giydi. Ama elle tutulur bir
belgemiz yoktu. Bu keşifle
beraber Safranbolu'nun ta-

rihinde yeni bir sayfa
açılacağını düşünü-

yorum." dedi

Karabük Safranbolu'da
2 bin 500 yıllık müthiş keşif

Sağlık turizminde
50 milyar
dolarlık hedef

türkiye Sağlık Turizmi Geliş-
tirme  Konseyi İcra Kurulu  Baş-
kanı Dr. Köksal Holoğlu,  ülkenin
sağlık turizminde  yılda 50 milyar
dolarlık, bir kazanç potansiyeline
sahip olduğunu söyledi.  

Romatem Hastaneleri  kuru-
cusu, Türkiye Sağlık Turizmi Ge-
liştirme Konseyi İcra Kurulu
Başkanı Dr. Köksal Holoğlu,  son
20 yılda hem kamu hem de özel
sektörde  yapılan yatırımlarla
büyük bir fırsat yakalandığını be-
lirterek, Avrupa'da yaşanan sıkın-

tıların  Türkiye'de sağlık turizmine
önemli katkılar sağlayacağını
söyledi.

PARA DERGİSİNE
AÇIKLADI

Holoğlu,  ünlü "Para Dergisi"ne
yaptığı açıklamada,  Almanların sa-
nayide, İtalyanların  modada, Fran-
sızlar ise kozmetikte  açı ara önde
olduğunu aynı durumu  Türkiye'nin
de sağlıkta  yaşadığını hatırlatarak,
"Artık türk Hekimi" diye bir marka-
nın oluştuğunu kaydetti.

Dr. Köksal

Holoğlu

BayBurt'ta birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belir-
lenen alanda 3 yıl önce yürütülen kurtarma kazısında tespit
edilen  Bayburt kent merkezine 14 kilometre mesafedeki
Çiğdemtepe köyünde yer alan ve yöre halkı tarafından Ha-
kimtepe olarak bilinen alanda kazı çalışmaları devam ediyor.
2017 yılında tespit edilen ve birinci derece arkeolojik sit alanı
olarak belirlenen alanda bu zamana kadar birçok eser bu-

lundu. Tarihe ışık tutan höyüğün girişinde 30 metrelik tünel
bulunuyor. Bu tünel vasıtasıyla aşağıya ip sarkıtılarak hö-
yüğe giriliyor. Şanlıurfadaki Göbeklitepeye benzetilen hö-
yükte, 2018 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında oda ve
koridorlar bulundu. 3 senedir devam eden kazı çalışmaları-
nın tamamlanmasının ardından tarihi alanın, bu sene tu-
rizme kazandırılması hedefleniyor.

Erken Tunç Çağı gün yüzüne çıkıyor MIZRAK UÇLARI, ÇANAK, 
ÇÖMLEK BULUNDU

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bay-
burt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir
Kurtoğlu, Trabzonu Bayburta bağlayan
karayolu üzerinde, Bayburt merkeze 17
kilometre mesafede bulunan ve Aydın-
tepe yeraltı şehrine kuş uçuşu 2 kilo-
metre mesafede olan Çiğdemtepe
höyüğü, 2017 yılında tespit edilerek, bi-
rinci derece SİT alanı olarak tescillendi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal
Yapılar ve Sulama Bölüm Baş-

kanı Prof. Dr. Yusuf Demir, deltanın bu-
lunduğu ovalardan Karadeniz'in tuzlu
suyunun içeri doğru girerek yer altı sula-
rına karıştığını belirtti ve "Bu durum canlı
yaşam alanını riskli hale getiriyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli sulak alanların-
dan biri olan Samsun'un Ondokuzmayıs,
Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında
yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Del-
tası Kuş Cenneti’nin bulunduğu bölgede
yapılan bilimsel çalışmalarda yer altı sularına Karadeniz'in
tuzlu suyunun karıştığı belirlendi. Bafra ve Alaçam Ova-
ları'nda tespit edilen bu durumun deltayı tehdit ettiği
saptandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bafra
Ovası'nın çıkışında deniz suyunun hareketini yavaşlat-
mak için mahmuz çalışması yürütüyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI
GEÇİCİ LİSTESİ'NDE
KIZILIRMAK Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016'da

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. 56 bin
hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması
için bölge, Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin
174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma al-
tında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık

ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envante-
ri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak
Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş
türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş
Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile
bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.

'KESİN KORUNACAK
HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ
KIZILIRMAK Deltası Kuş Cenneti, son olarak geçen

Mayıs alında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'kesin
korunacak hassas alan' ilan edilen 21 yerden biri oldu. Kı-
zılırmak Deltası Kuş Cenneti, dünyada nesli tükenme
tehlikesi altındaki türleri barındırıyor. Alanda, şu ana
kadar tespit edilen kuş türlerinden 18'inin nesli tükenme
tehdidi altında olduğu, 21'inin ise nesli tehlike altına gir-
meye yakın türler arasında yer aldığı belirtildi.

Delta tehdit altında!
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Samsun'daki Kızı-
lırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, yer altı sularına karışan Karade-

niz'in tuzlu suyu nedeniyle tehdit altında olduğu belirlendi. Akdağ’a rekor ziyaret

Pandemi dönemi nedeniyle sosyal
mesafe kurallarının dikkate alın-
masına karşın ziyaretçi rekoru

kıran 2 bin metre yükseklikteki tesis, bir
haftada 5 bin yerli ve yabancı turisti misa-
fir etti. Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, ilçede gerçekleş-
tirecekleri yatırımlarla turizmi geliştirmeye
devam edeceklerini söyledi. Karadeniz
Bölgesi’nde doğa, kaplıca ve kış turizminin
bir arada bulunduğu ender ilçelerden Ladik,
farklı destinasyonları, potansiyelleri ve ko-

naklama avantajlarıyla öne çıkıyor. Sam-
sun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara
karayoluna 24, ilçe merkezine ise 7 kilo-
metre uzaklıkta olan Akdağ Kayak Mer-
kezi, 1400 metre pist ve 1360 metre
telesiyej uzunluğuyla kayak severlerin ilgi-
sini çekiyor.  Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi’nin alt ve üst yapı çalışmalarıyla ve
son dönemde gerçekleştirilen otel yatı-
rımlarıyla turizmde büyüyen ilçe haline
gelen Ladik, yerli ve yabancı turistlerin de
ilgi odağı haline geldi.

Kış mevsiminde
doğaseverlerin
ve adrenalin
tutkunlarının
günü birlik
eğlence tercihleri
arasında yer alan
Samsun Akdağ
Kayak Merkezi,
büyük ilgi
görüyor. 

Samsun’da 7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan
Saathane Meydanı Projesi’nde adım adım sona
doğru yaklaşılıyor. Sultan 2.Abdülhamit’in tahta çı-

kışının anısına 1887 yılında yaptırdığı Saat Kulesi çevresinde
şekillenen proje kapsamında 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı,
Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği Taşhan,
1803 yılında hizmete açılan medrese ile caminin restoras-
yonları tamamlanmak üzere.  Saathane Meydanı projesinin
tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini,
hem Samsunluların hem de kente gelen yerli ve yabancı tu-
ristlerin burada tarihi bir yolculuğa çıkacağını söyleyen Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Saathane 
Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip
çıkma projesidir Bu projeye büyük önem veriyoruz. Burası
tamamlandığında Saathane Meydanı, eşsiz konseptiyle
gezip görenlerin keyifli zamanlar geçireceği, tarihi doku-
suyla büyüleyen bir turizm alanı haline gelecek. Saathane
Meydanı, Subaşı Meydanı ve Bankalar Caddesi ile Anakent İş
Merkezi’nin bulunduğu alanı da içine alarak burayı bir bütün
olarak değerlendirildiğimizde yapılacak otoparklarla birlikte
Samsun’un turizmine, tarihine ve kültürüne önemli bir ışık
tutacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa De-

mir’in, “Kültürel mi-
rasımıza sahip çıkma
projemiz” dediği Sa-
athane Meydanı, ta-

rihe  ışık tutacak. 

Saathane
Meydanı

tarihe ışık
tutacak

GENEL Sekreter İlhan Bayram,
Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıl-
dız, Kültür ve Turizm Daire Başkanı
Ömer İdris Akdin ve birim personeli-
nin yer aldığı toplantıda konuşan
Başkan Demir, daha verimli çalış-
malar yapmak amacıyla belediyenin
tüm birimleriyle değerlendirme
toplantıları gerçekleştirdiklerini dile
getirdi. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mustafa Demir, “Tüm arkadaş-
larımızın şehrin sanat, kültür ve

turizm ile alakalı her konuda daha
özverili çalışması, çok daha fazla
projeye imza atması gerekiyor.
Şehrin kaybolan, kaybolmaya yüz
tutan tüm sanatsal öğelerini gün
yüzüne çıkarmak için her alanda
daha aktif olmalıyız. Sanat konu-
sunda halkımıza güzel hizmetler
vermemiz onları mutlu etmemiz
gerekiyor. Nesiller arasındaki kül-
türü, sanat duyarlılığını ve olgusunu
aktarmamız gerekiyor. ” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile de-
ğerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 

Kültür ve turizmde daha
çok projeye imza atılmalı
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Turizmin ve turistin çeşitlendirilmesi çalışma-
larına çok önem verdiklerini her fırsatta dile
getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat

Zorluoğlu, turizm projelerini birbiri ardına hayata ge-
çiriyor. Amaçlarının tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü
Trabzon’u çekim merkezi haline getirmek olduğunu
belirten Başkan Zorluoğlu, Uzungöl, Altındere Vadisi
ve Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası,
Barma Yaylası, Boztepe ile Kızlar Manastırı’nda ta-
mamlanan ve devam eden projelerle ilgili açıklama-
larda bulundu.

UZUNGÖL 1. ETAP
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

BüYükŞehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,
sadece Trabzon’un değil Türkiye’nin sayılı turizm
destinasyonları arasında yer alan Uzungöl ile ilgili
yoğun mesai harcıyor. Uzungöl’ün cazibesini daha da
artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Zorluoğlu,
“Büyükşehir Belediyesi olarak tahsisini Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımızdan aldığımız alanda bir düzen-
leme yaptık. Uzungöl’ün Çevre Rehabilitasyon
Projesi’nin 1’inci etap çalışmaları kapsamında, gölün
çevresinde peyzaj çalışmaları ile tretuvar ve aydın-
latma düzenlemesi yapıldı. Park Uzungöl yenilendi.
Yine Uzungöl Müzesi çevre, altyapı ve peyzaj çalış-
maları ile içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon
çalışmaları yapıldı. Yemyeşil bir alanda insanların ra-
hatça oturup konaklayabilecekleri, yiyip içebilecekleri
çok güzel bir alan oluşturduk” dedi.

GÖLÜN ETRAFI
TAMAMEN AÇILACAK

UzUngöl 2’nci etap proje çalışmalarının da so-
nuna geldiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu,
“Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte
çalışıyoruz. Uzungöl’ün 2’nci etap çalışmalarında
çok güzel dokunuşlar olacak. Projeye son şeklini
verdikten sonra etap etap ihalesine çıkarak proje-
mizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşımımız gölün etrafını
bütünüyle açmak olacak. Çok daha yeşil bir göl
çevresi oluşturmaya çalıyoruz. Hedefimiz 2022 yılı
sonuna gelindiğinde çok daha farklı bir Uzungöl or-
taya çıkarmak. Çok daha yeşil, ulaşım ve park me-
selesi çözülmüş, altyapısı, üstyapısı, yolları,
kaldırımları, peyzajı ve içerisinde Büyükşehir’in de
bizzat bulunduğu bir Uzungöl olacak. Bu seneden
itibaren hem işletmeci olarak hem de zabıta ve gü-
venlik birimlerimizle 7/24 bölgede var olacağız”
şeklinde konuştu.

SÜMELA’YA TELEFERİK
PROJESİ İHALE AŞAMASINDA

TürkiYe'nin önemli turizm merkezlerinden Sü-
mela Manastırı'na ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaş-
tırmak ve bulunduğu vadiyi üstten görebilme fırsatı
sunmak amacıyla kurulacak teleferik projesi ile ilgili
de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “İki duraklı olacak
şekilde hazırlanan teleferik projemiz tamamlandı.
Birinci ayağı vadinin içerisinden başlıyor ve Süme-
la'ya uzak ancak yüksekçe bir noktaya ulaşıyor.
İkinci ayağı ise Sümela'ya yakın bir noktaya sizi ta-
şıyor, dolayısıyla iki duraklı bir teleferik sistemi. Bi-
rinci durağında bambaşka 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 gidi-
liyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDERE VADİSİ’NE
KIR KAHVESİ VE
KIR LOKANTASI YAPILIYOR

AlTındere Vadisi’nde ziyaretçilerin güzel vakit
geçirmesini sağlamak amacıyla önemli bir projeyi
de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Zorlu-
oğlu, “İçerisinde bir kır kahvesi, bir kır lokantası ve
yine ziyaretçi merkezi olan ve yöreye uygun mimari
ile hayata geçirdiğimiz yatırımımızda gerçekleşme
oranı yüzde 70 seviyelerini bulmuş durumda. Tu-
rizm sezonu ile birlikte orayı hizmete açtığımızda,
yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz için kaliteli hizmetin
sunulduğu yeme içme ve dinlenme mekanları oluş-
turmuş olacağız. Ayrıca hediyelik eşya dükkanlarını
da Büyükşehir Belediyesi olarak biz işleteceğiz. Sü-
mela Manastırı şu anda UNESCO’nun Dünya Mirası
Geçici Listesi’nde var olan bir yer. Başlattığımız sü-
reçle, önümüzdeki yıllarda Sümela Manastırı’nın
Dünya Mirası Listesi’ne alınmasıyla ilgili çalışmayı
tamamlayacağız. Ve Sümela Manastırı artık dün-
yada çok daha bilinen, ziyaretçilerin gelmeyi daha
çok arzu edecekleri bir destinasyon haline gelmiş
olacak” diye konuştu.

TRAFİK KEŞMEKEŞİ
ORTADAN KALKACAK

AlTındere Vadisi’nde büyük bir trafik ve ulaşım
keşmekeşi olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu,
“Bunun bütünüyle önüne geçecek tedbirlerimizi
aldık. Gerek otobüsler gerek normal araçlar için ayrı
ayrı 2 adet büyük otopark alanı oluşturduk. Gelen zi-
yaretçilerimiz aşağıda bizim son derece modern
şartlarda hazırladığımız otoparklarda araçlarını park
edecekler. Ziyaretçilerimizi minibüslerle çok daha
konforlu ve güvenli bir şekilde, ring biçiminde bir ula-
şım sistemiyle bu bölgeye götüreceğiz ve daha sonra
da yine kendi araçlarının bulunduğu otoparklara geri
getireceğiz. Böylece trafik keşmekeşi büyük oranda
ortadan kalkmış olacak. Bunu yaparken de transit
olarak Çakırgöl’e, yukarıdaki yaylalara ve köylere gi-
decek vatandaşlarımız için de gerekli tedbiri düşün-
dük. Bir sorun oluşturmayacak 11 kilometrelik yeni bir
yol oluşturduk” dedi.

SAKLI CENNET ÇAL
MAĞARASI İLGİ GÖRÜYOR

TrABzon'dA sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri
ve göletleri ile yer altındaki ‘saklı cennet’ olarak ni-
telendirilen Çal Mağarası’nı daha cazip hale getir-
mek için çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren
Başkan Zorluoğlu, “Dünyanın en uzun ikinci mağ-
arası kabul edilen Çal Mağarası, Karadeniz'in en
önemli doğal ve turistik mekanlarından biri. Çalış-
malar kapsamında mağara içindeki ahşap yürüyüş
yolu, paslanmaz çelik olarak yenilendi. Bunun yanı
sıra mağara içi acil durum planına göre kamera sis-
temi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil
durum çıkış noktaları düzenlenmiştir. Ayrıca ziya-
retçilerimize hizmet verecek bilet ve ürün satış
alanı, kafe ve seyir terası, mağaranın silüetine
olumlu katkı yapacak şekilde yenilendi. Tamamla-
nan çalışmalar sonrasında turizm merkezimiz her
açıdan çok daha cazip hale geldi” şeklinde konuştu.

ATATÜRK KÖŞKÜ İÇİN KAPSAMLI 
ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

TrABzon'Un önemli tarihi ve turistik mekânların-
dan Atatürk Köşkü’nün yerli ve yabancı turistler ta-
rafından büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan
Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü bir taraftan şehrimizin tu-

rizm anlamında çok önemli bir alanı ama diğer taraf-
tan da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün gelip kaldığı, hatıraları olan bir yer.
Her iki bakımdan da bizim için çok önemli bir mekan.
2014 ve 2016 yıllarında kısmi çalışmalar yapıldı. Gö-
reve geldikten sonra hem dış cephesi hem içerideki
mobilyalarının durumu hem de peyzaj anlamında çok
daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmek adına içe-
risinde uzman hocalarımızın da bulunduğu komisyon
kurduk. Restorasyon çalışmaları oluşturulan Atatürk
Köşkü’nü daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Koro-
navirüs salgını sürecine rağmen Atatürk Köşkü yerli
ve yabancı turistlerimiz tarafından bu yıl da büyük ilgi
gördü. Yeni turizm sezonunda pandeminin etkisinin
de azalmasıyla, Atatürk Köşkü’nün daha çok misafire
ev sahipliği yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

BOZTEPE YENİ BİR
KİMLİĞE KAVUŞACAK?

hem Trabzonlu vatandaşların hem de yerli ve ya-
bancı turistlerin şehir merkezindeki uğrak yeri olan
Boztepe’yi bambaşka bir kimliğe kavuşturmak iste-
diklerini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Çok
önemli turizm destinasyonu Boztepe’de, Ortahisar
Belediyemizle ortak proje çalışmamız var.  Şu anda
var olan çay bahçeleri çok eski yılları andıran bir gö-
rüntüde. Boztepe’yi insanlar için çok daha çekici hale
getirmek adına seyir terası, ahşap yürüyüş yolları,
daha kaliteli çay bahçeleri, dinlenme, yeme içme me-
kanları, ışıklandırması ve otopark imkanlarıyla Trab-
zon’a kazandıracağız. Boztepe’yi estetik açıdan
güzelleştirerek, halkımızın daha çok yararlanacağı bir
hale getireceğiz” diye konuştu.

KIZLAR MANASTIRI AÇILIŞA HAZIR
resTorAsYonU tamamlanan önemli turizm

destinasyonlarından Kızlar Manastırı ile ilgili de bilgi-
ler veren Başkan Zorluoğlu, “Manastırın mülkiyeti
Aralık 2019 itibarıyla Büyükşehir Belediyesine dev-
redildi. Şehrimizin güzide mekanlarından Kızlar Ma-
nastırı'mız, yeni yüzüyle müzikten tiyatroya,
resimden edebiyata, sanatın her alanında, kültür
sanat merkezi olarak turizme katkı sağlayacak. Ko-
ronavirüs süreci olmasaydı çalışmaları tamamlanan
ve gece ışıklandırması da yapılan Kızlar Manastırı’nı
çoktan hizmete açmış olacaktık. Açılışı yaptığımızda
Kızlar Manastırımız da önemli bir destinasyon mer-
kezimiz olacak” dedi.

BARMA YAYLASI’NDA
ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

CUmhUrBAŞkAnı Recep Tayyip Erdoğan’ın kara-
rıyla korunan alan olarak ilan edilen Barma Yaylası
çalışmaları ile ilgili de açıklama yapan Başkan Zorlu-
oğlu, “Barma Yaylası’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğımızla birlikte Doğa Eğitim Müzesi, ahşap seyir
terasları ve yürüyüş yolları çalışması gerçekleştiriyo-
ruz. Proje ile Trabzonlu vatandaşlarımızın o doğal gü-
zelliklere eşsiz şekilde bakacakları alanları korumayı
amaçlıyoruz. Projeyi 2021 yılı ağustos ayında bitir-
meyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

TRABZON TURiZMiN
YÜKSELEN YILDIZI OLACAK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren turizmin geliş-
tirilmesi ve 12 aya yayılması noktasında yoğun gayret gösteriyor. Trabzon ve turizmi bir bütün olarak

gören Başkan Zorluoğlu, şehri turizm merkezi haline getirmek adına etkin çalışma yürütüyor.

İLK İŞİMİZ BÖLGE TURİZMİNİ
KAYITDIŞILIKTAN
KURTARMAK OLMALI

Ali ŞAhin, ” Küresel sorunumuz olan pan-
demi sürecinin tüm dezavantajlarını avantaja
çevirebilmek Karadeniz turizmi açısından bi-
rinci önceliğimiz olmalıdır.Elbette yaşanan sı-
kıntıların da uzun süren zorlu sürecinde
hizmet sektörünü büyük bir kayba uğrattığı-
nın farkındayım. Önceliğimiz kaybetmek
üzere olduğumuz çalışma barışını sağlamlaş-
tırarak işine, kendisine ve çalışma arkadaşla-
rına güvenen bir bilinç geliştirmek.  Her
zaman olduğu gibi bugünde yapıcı fikirlere ve
düşüncelere açığız. 

Biz gerçekleri unutmadan ama hayalleri-
mizdende asla vazgeçmeden bu süreci atla-
tacağımıza inanıyorum. İlk işimiz ise bölge
turizmini kayıt dışılıktan kurtarmak olmalıdır.
Bu noktada gerek yerel yönetimlerin gerek-
sede bürokrasinin hizmet sektörünün ya-
nında olması gerektiğine inanıyorum.. Kayıt
dışılıktan kurtulmuş, kaliteli hizmeti önceliği
haline getirmiş, haksız rekabetin olmadığı,
yerel yönetimlerin ve bürokrasinin adilane ve
pozitif anlamda hizmet sektörünün yanında
olduğunu hissettirdiği bir ortamda kaybetti-
ğimiz güveni yeniden kazanacağımıza, turizm
sektöründe ihtisas sorununu çözeceğimize,
bölgedeki talebin yatak arzından daha fazla
olacağına inancım tamdır. “ dedi.

Yeni yatırımcıların sektöre bu bilinçle gir-
melerini istediklerini ifade eden Ali Şahin,
“Belirtmek isterim ki; tüm bu sürecin bizlere
hatırlattığı her şeyin başı sağlık anlayışından
hareketle turizm sektöründe hizmet veren
tüm işletmeler için güvenli turizm sertifikası
zorunluluğu getirilmelidir. Diğer taraftan bu
sertifikaya sahip olan işletmelerin çalışanları-
nında öncelikli sıralamaya alınarak bir an evvel
aşılama çalışmalarının sezon öncesinde ta-
mamlanmasının çok faydalı olacağına inanı-
yoruz. Kısa çalışma ödeneğinin çalışma barışı
açısından en az üç ay daha devam etmesinin
turizmciler adına çok büyük fayda sağlayaca-
ğını ve bütün işletmelerin sezona daha güçlü
girmesini sağlayacağını düşünüyorum.” Diye
konuştu.

KATİD Başkan
Yardımcısı Ali Şahin’e
önemli görev
Trabzon ve bölge turizminin
önemli isimlerinden KATİD Başkan
Yardımcısı Ali Şahin Trabzon Zorlu
Otel İşletme Müdürlüğü görevinin
ardından Trabzon Ortahisar Turizm
Danışmanlığı görevine getirildi.

Yeni görevi
ile ilgili olarak
görüşlerini al-
dığımız Ali
Şahin, Kara-
deniz ve Trab-
zon Turizmi ile
ilgili değerlen-
dirmelerini ve
yapılması 
gerekenleri
anlattı.
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ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve yö-
netim kurulu üyesi Coşkun Özbucak, Ordu
Saraycık Mahallesi’nde Asar Kayası olarak

adlandırılan alanda incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Gönül,

“Arkeolog arkadaşımızla birlikte inceleme yaptık.
Bulgular burasının bir yaşam alanı olduğunu gösteri-
yor. Asar Kayaları Turnasuyu Irmağı Havzası’nda yer
alıyor. Burada HES projesi var. İki kez mahkeme kararı
ile durduruldu. Yeniden ÇEd süreci başlatıldı. HES bu-
raya zarar verecek. Ayrıca taşocağı var. Kurul Kale-
si’nin altındaki gibi buranın da taşocağı nedeniyle
zarar görme tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle incele-
meler tamamlanmalı ve Asar Kayaları bir an önce ar-
keolojik sit alanı ilan edilmelidir” dedi.

Ordu’nun tarihi mirası Asar
Kayası HES tehdidi altında
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Turnasuyu Irmağı’na ya-
pılmak istenen HES’in arkeolojik özelliği olan Asar Kayası'nı tehdit ettiğini söyledi.

OrÇeV yöneticilerinin görüştüğü Saraycık Mahalle Muhtarı Nazım
Kurnaz da bölgede arkeolojik inceleme yapılması için başvurduğunu
açıkladı. Kurnaz, “Burası önemli bir yer. Büyüklerimiz dilden dile do-
laşan bir efsane anlatıyor. Buraya kadar deniz gelirmiş. Ordu Kültür
ve Turizm İl Müdürlüğü’ne arkeolojik inceleme yapılması için dilekçe
verdim. dilekçem Samsun’a gönderildi. Takip ediyorum. Buradaki ta-
rihi miras gün yüzüne çıkarılmalı, turizme kazandırılmalı” dedi.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı dr. Mehmet Hilmi
Güler’in ‘3 ay değil 12 ay Ordu’ sloganıyla Ordu’yu
çağdaş turizm seviyesine çıkarmak için ortaya koy-

duğu vizyon doğrultusunda çalışmalar aralıksız sürüyor. 
Bu kapsamda Başkan Güler’in hassasiyetle üzerinde dur-

duğu Ünye ilçesinde bulunan Çamlık’ta hummalı bir çalışma
yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, doğal dokunun korun-
duğu alanı nefes alan bir görünüme kavuşturdu. 

Araç girişinin kapatılarak ses ve görüntü kirliliğinin önüne ge-
çildiği, moloz yığınlarının çıkarılarak fiziken korumaya alınan
Çamlık’ta son yapılan çalışmayla çevre düzenlemesi ve fidan
dikimi gerçekleştirildi. Parklar ve Yeşil Alanlar dairesi Başkanlığı
tarafından 17 farklı alanda yapılan çalışma ile iklim yapısına
uygun fidanlar toprakla buluşturuldu. Ünye Çamlık’ta fidan di-
kimi gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan danış-
manı Asım Suyabatmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak
Ordu’nun nefes alan yeşil bir görünüm kazanması için ağaçlan-
dırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

ÜNYE ÇAMLIK’TA
CAZİBE ARTIYOR
Ünye Çamlık projesinde sona gelindi. Çevre düzenlemele-
rinin devam ettiği alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı. 

SOMUT ADIMLAR ATILDI
Karadeniz’e örnek olacak bir turizm pro-

jesi’ninstartını verdiklerini söyleyen Fatsa Be-
lediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “ Bugün,
uzun uğraş, gayret ve emeklerin karşılığını al-
dığımız bir gündür. denizi ve şehri kuşbakışı
gören önemli turizm destinasyonları içeri-
sinde yer alan Çerkezler Tepesi ile alakalı saha
teslim tutanağıyla imza altına aldığımız tüm Karadeniz’e örnek
olacak bir projenin startını vermiş oluyoruz.” dedi.

FATSA, TURİZMDE MARKA ŞEHİR OLMA
YOLUNDA ADIM ADIM İLERLİYOR

Şehrimizin turizm zincirinin önemli halkalarından birisi olacak
Çerkezler Tepesi’ni Karadeniz’e örnek olacak rekreasyonel çalış-
malarla turizme kazandıracaklarını ifade eden Fatsa Belediye
Başkanı İbrahim Etem Kibar,  “ Fatsa’mız, eşsiz güzelliklerinin
öne çıkarılmasıyla Türkiye’nin yıldızı parlayan ilçeler sıralama-

sında yerini alacak imkana sahiptir. Bu
manada bizler, tarihi ve kültürel zengin-
liklerini ortaya çıkaracağımız Fatsa’mızla
ilgili turizm alanında somut adımlar atı-
yoruz. Bugün attığımız önemli adımlar-
dan birisi de, Fatsa’mızın değerine değer
katacak, kentimizin turizmini şekillendi-
recek Çerkezler Tepesi, projemizdir. daha

önce 39 dönümlük mesire alanı olarak kullanıma sunulan Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli 60 dönümlük arazi ile birleştirerek
99 dönüme çıkarmayı başarmıştık. Bugün imzaladığımız saha
teslim tutanağı ile şehrimizde, tüm Karadeniz’e örnek olacak bir
projenin startını vermiş olduk.  A tipi mesire alanı statüsüne
sahip Çerkezler Tepesi,  Fatsa turizmine can suyu olacak çok
önemli bir projedir. Mesire alanı içerisinde planlanan ve Karade-
niz’de ilk ve tek olacak fındık kulesinin yanı sıra gezinti alanları,
seyir terasları, piknik alanları, kafeteryalar, konaklama alanları ve
sosyal donatılar ile keyifli zaman geçirilecek bir merkezi hayata
geçireceğiz” diye konuştu.

FATSA ÇERKEZLER TEPESi
TURİZME KAZANDIRILIYOR

Turizme kazandı-
rılacak Fatsa Çer-
kezler Tepesi’ndeki
99 dönümlük arazi-
nin  kullanımı ger-
çekleştirilen imza
töreni ile 29 yıllı-
ğına Fatsa Beledi-
yesi’ne tahsis edildi. 

Belediye Başkanlık Maka-
mında gerçekleştirilen
imza töreninde, Fatsa

Belediye Başkanı İbrahim Etem
Kibar ve Fatsa Orman İşletme
Şefi Sevil Şen’in saha teslim tu-
tanağına attıkları imza ile Tarım
ve Orman Bakanlığı’na ait Çer-
kezler Tepesi’ndeki 99 dönümlük
arazi 29 yıllığına Fatsa Beledi-
yesi’ne tahsisi gerçekleşti. 

ORdu’Yu kıyı turizminde
cazibe merkezlerinden biri
yapmayı hedefleyen Bü-

yükşehir Belediyesi Perşembe
Aktaş Plajı’nı yenileyerek turizme
kazandırıyor. Çalışmaların hızla
devam ettiği projeyle Ordu, kıyı tu-
rizminde yeni bir mekâna kavuşuyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu, uçsuz
bucaksız yayları, şelaleleri ve gölleri
ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çeken Ordu, kıyı turizmiyle de adın-
dan söz ettiren bir il oluyor. Bünye-
sinde barındırdığı kıyı turizm
alanlarını yaptığı çalışmalarla cazibe
merkezi haline getiren Ordu Büyük-
şehir Belediyesi, yeni destinasyon
alanları oluşturmak için çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor.

YENİLENEN YÜZÜYLE
MODERN OLACAK

Büyükşehir Belediyesi bu kap-
samda Perşembe ilçesinde bulunan
Aktaş Plajı’nı yine aynı isimle tu-
rizmde gözde mekânlardan biri ha-
line getiriyor. Vatandaşların yoğun
olarak kullandığı, doğası ve özgün

kimliğiyle büyük bir potansiyeli
içinde barındıran plaj, çalışmalarına
kısa süre önce başlanan Aktaş Plajı
Restoran Projesi ile taçlanarak daha
modern bir alana dönüşüyor. Aktaş
Plajı Restoran Projesi’nin tamamlan-
ması ile Ordu’nun kıyı turizmine yeni
bir mekân kazandırılırken Perşembe
ilçesinin de cazibesi artacak.

PERŞEMBE AKTAŞ PLAJI KIYI
TURİZMİNDE GÖZDE MEKAN OLUYOR

Ordu’nun Altınordu ilçesinde
daha önce bir turistik tesis ile aynı
alanda bulunan tarihi iskelede ça-
lışmalar devam ediyor.  Altınordu
ilçesinde sahil kenarında bulunan
ve beton ayakların korozyona uğ-
raması sebebiyle yıkılma tehlikesi
bulunan iskelenin yıkımı için birinci
etap ihalesi yapıldı. İhale kapsa-
mında korozyona uğraşan iskele
ayakları yıkıldı. Yapılacak iskelenin
deniz içi derinliğin ve dalga etkisi-

nin artması göz önüne alınarak
zemin etüdü yapılarak projesi ha-
zırlandı. Aynı zamanda iskele üze-
rinde yer alacak restoran yapısının
projelendirilmesi de tamamlandı.
Teknik ve bürokratik detayların
tamamlanmasının ardından ikinci
etap ihalesi Mart ayında gerçek-
leştirilecek iskelenin yapımıyla
birlikte Altınordu ilçesi yüzyılın ba-
şında sahip olduğu tarihi yapıya
yeniden kavuşacak.

TARİHİ İSKELEDE ÇALIŞMALAR
DEVAM EDiYOR

Türkiye'nin son yıllarda Kibele
heykeli gibi en gizemli arkeolojik bu-
luntuların çıktığı Ordu Kurul Kalesi ta-
şocağı tehdidi altında.

Kalenin yer aldığı ve içinde henüz
çalışma yapılmamış tarihi kalıntılar
olan ana kaya kütlesi, taş ocağı tara-
fından yutulmak üzere. MÖ 150 yılında
Pontus Kralı Mithradates'in Roma İm-
paratorluğu'na karşı Anadolu'yu sa-
vunmak üzere inşa ettiği çok
önemli bir kale olan  Kurul
Kalesi, aynı zamanda sa-
vunma amacı dışında
çok önemli, Pers İmpa-
ratorluğunun dinsel
inancının devamı olan
Mithra kültürünün ya-
şatıldığı bir dini merkez. 

Tanrıça Kibele'nin se-
lamlanarak girildiği Kurul Ka-
lesi'nin zirvesinde sunak alanı
bulunuyor. İçerisinde yerin altına 45
derece eğimle inen 450 basamaklı  bir

dehliz bulunan
kalede 2010
yılından beri
arkeolojik ka-
zılar yapılıyor ve MÖ 150 ile MÖ 60
arasını aydınlatan önemli buluntular
gün yüzüne çıkarılıyor.  Ancak Kurul
Kalesi'nin Melet ırmağına bakan yö-
nünde daha önce ruhsat almış bir taş
ocağı faaliyet gösteriyor. İçerisinde

kaya mezarları ve henüz araş-
tırma yapılamayan tarihsel

alan iş makineleriyle ça-
lışılarak dinamitleniyor.
Hızla devam eden taş
ocağı nedeniyle Kurul
Kalesinin içinde ol-
duğu ana kaya kütlesi

öğütülerek çakıl haline
dönüştürülüyor. Va-

tandaşlar ve turizmciler
taşocağının faaliyetlerinin bir

an önce durdurulmasını ve tarihi do-
kuya zarar verilmemesini istedi.

KURUL KALESİ'NDE
TAŞ OCAĞI TEHDİDİ
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan
'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi'
desteği alan Ortaköy Belediyesi ‘Bir

Hitit Başkenti ŞAPİNUVA’ isimli 12 odalı otel pro-
jesi için EKAP üzerinden ilana çıktı.

OTEL EKSİKLİĞİ GİDERİLECEK
ORTAKÖY Belediye Başkanı Taner İsbir yap-

tığı açıklamada; "Hitit medeniyetine askeri,
dini, ticari ve idari başkentlik yapmış Şapinuva

tarihi kentini sınırları içerisinde barındıran Or-
taköy ilçemizde ziyaretçilerimizin konaklaya-
cağı herhangi bir tesisimiz yoktu. Bu eksikliği
uzun yıllarca hissettik. Orta Karadeniz Kal-
kınma Ajansı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
projesi kapsamında destek bularak nihaye-
tinde ihale aşamasına geldik.İhalemiz
04.05.2020 günü saat 14.00 da Ortaköy 
Belediye Başkanlığı ihale salonunda
gerçekleştirilecektir." dedi.

Çorum'da Şapinuva otel projesi için ihale tarihi belli oldu
Çorum Ortaköy

Belediyesi Hitit-
lere başkentlik
yapmış Şapinu-

va'ya 12 odalı
otel projesi için

ihale tarihini
açıkladı.

ÇORUM'UN tek 5 yıldızlı turistik oteli banka
tarafından satılığa çıkarıldı. Çorum'un ilk ve
tek 5 yıldızlı turistik oteli Anitta Otel satılı-
yor. Uğur Barlık'ın sahibi olduğu Çorum'un
ilk ve tek 5 yıldızlı oteli Anitta Otel Ziraat
Bankası aracılığıyla satışa çıkarıldı.

60 MİLYON LİRA
İnönü Caddesi üzerinde 27 bin 464 m2 kapalı

ve açık alana sahip, 503 yatak ve 216 oda kap-
asiteli turistik tesis, Ziraat Bankası tarafından 60
milyon 825 bin liraya satışa çıkarıldı. Otelin satış
ilanları ünlü emlak sitesinde yayımlandı.

Anitta Otel bankadan satılık

Mezarlar Sinop doğa koruma ve milli
parklar şube müdürlüğü tarafından
ahşap çitlerle çevrilerek koruma altına

alındı. Sinop'un Akliman mevkiindeki mesire ala-
nında bulunan ve yaklaşık olarak üç asırlık olduğu
belirtilen mezarlar görenlerin dikkatini çekiyor.
Karadeniz'de tek doğal liman olma unvanına sahip
olan Sinop yarımadasının batısında bulanan ve
“Harmene Limanı” olarak bilinen bölge günü-
müzde mesire alanı olarak kullanılıyor. Mesire ala-
nında bulunan tarihi mezarlar görenlerin dikkatini
çekerken yetkililer de mezarların kime ait olduğu-
nun belirlenmesi için çalışma başlattı.  Yapılan ça-
lışmalar neticesinde bu bölgeye eski dönemlerde

Karadeniz'de seyahat eden gemilerde ölen gemi
görevlileri ya da yolcular defnedildiği  öğrenildi.
Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, yaklaşık
3 asırlık bir geçmişe sahip olan bu mezarların
üzerinde yazılan yazılar tercüme ettirilerek me-
zarların, Hüseyin Reis Ayandonlu , Molla Muham-
med, Seyid Ömer, Algüllü İbrahim reisin oğlu Molla
Hüseyin , Keşanlı Seyyid Ahmet Muhammed,
Bayraktaroğlu Seyyid Mustafa Kaltabanoğlu’na
ait olduğu belirlendi. Sinop Doğa Koruma Ve Milli
Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Mezarların
üzerine hangi mezarın kime ait olduğu nu belirten
açıklayıcı levhalar koyulduktan sonra mezarların
etrafı ahşap çitlerle çevrilerek koruma altına alındı.

Sinop’taki tarihi
mezarların sırrı çözüldü
Sinop’ta bir mesire alanında bulunan 3 asırlık geçmişe ait tarihi
mezarların eski dönemlerde Karadeniz'de seyahat eden gemilerde
ölen gemi görevlileri veya yolculara ait olduğu belirlendi.

Sinop'taki tarihi
kazılarda çıkan
mozaikler, takı-

lara yansıtılıyor. Ortaya
çıkan tasarımlar, Si-
nop'un tanıtımına da
katkı sağlıyor. Sinop’un
tarihi güzellikleri sanatın
da ilham kaynağı oluyor.
Kazılarda ortaya çıkan
mozaikler özgün tasa-
rımlarla takılara işlenerek
şehrin tanıtımı ve kültür
aktarımı gerçekleştiri-
yor.Uzun bir tarihi geç-
mişi bulunan Sinop sahip
olduğu kültür hazine-
siyle dikkatleri üzerine
çekiyor. Kentte yürütü-
len kazı çalışmaları şehrin
geçmişine ışık tutarken
geleceğine de yön veriyor. Geçmişten gelenle gü-
nümüzün bütünleşmesi geleceğe aktarılacak
özgün ürünler meydana getiriyor.

Tarihi Balatlar Yapı Topluluğu’nda yürütülen ka-
zılar  tasarımcı Özgül Köksal’ın elinde hayat buldu.
Buradan çıkartılan mozaiklerden esinlenen tasa-
rımcı tarihin izlerini takılarına işlemeye başladı.

Mozaiklerde bulunan figür ve sembolleri sanat ve
sanat tarihi ile bütünleştiren Köksal, her birinin hi-
kayesi bulunan el emeği takılar çalışıyor. Bunlarla
meydana getirdiği koleksiyonsa hem kentin tanıtı-
mına katkı sunuyor hem de tasarımlarıyla gele-
ceğe ışık tutuyor. Tasarımlar bu yönüyle sadece
göze hitap etmiyor, aynı zamanda kültür aktarımı
da gerçekleştiriyor.

SİNOP'TA TARİHTEN İZ TAŞIYAN
TAKILAR TASARLANDI
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AmAsyA'dA Oluz Höyük kazılarında Frig döne-
mine ait 2 bin 600 yıllık 'Kubaba Sunağı' keşfedildi.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez ve ekibi Oluz
Höyük kazı çalışmaları sırasında Friglerin kutsal
tanrıçası Kubaba’nın heykeline ait parçaya rastladı.

Kazı ekibinin Kububa’nın parçasını bulduğu böl-
geye yoğunlaşmasıyla Frigyalılar dönemine ait 2
bin 600 yıllık dini ibadetlerin yapıldığı ‘Kububa Su-
nağı’ keşfedildi. Dönmez, kazılarda bulunan suna-
ğın ilk olduğunu belirterek, “Keşfettiğimiz Kubaba
Sunağı Anadolu arkeolojisi açısından bir ilk duru-

munda. Bundan sonraki aşamada da restorasyon
çalışmalarını gerçekleştireceğiz.Özellikle antik dö-
nemde adakların adanıp kurban sunularının yapıl-
dığı dini yapılar olan sunaklar mimari açıdan da
değer taşımaktadır. Bugüne kadar bu bölgede
Kubaba tapınımı ile ilgili Boğazköy ve Alacahö-
yük’ten pek çok bilgi bilmemize rağmen ilk defa bu
inanca ait önemli bir yapıyı açığa çıkarmış bulunu-
yoruz. 14 yıldır arkeolojik kazılarımız sürüyor. Bu
keşif, 10 kültür katmanının saptandığı Oluz
Höyük’ün her dönemde kutsal bir önemi oldu-
ğunu gözler önüne serdi.” dedi.

Amasya'da  2 bin 600
yıllık sunak keşfedildi

“AmAsyA Mutfağı Gastronomide
Markalaşıyor” Projesi’nin Lansman

Toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeye bağlı Strateji Geliştirme

Müdürlüğü tarafından hazırlanan OKA
destekli “Amasya Mutfağı Gastronomide

Markalaşıyor” Projesi’nin lansman top-
lantısı Kültür Merkezi Hüseyin Hüsamet-

tin Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya Başkan Sarı’nın yanı sıra

Başdanışman Ahmet Yenihan, Dekapar
Yazılım Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Da-
nışmanlık LTD. ŞTİ. Yetkilisi Mustafa Ün-

salan, OKA temsilcisi Murat Şimşek,
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Rek-
lamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal

Ünsalan, belediye birim müdürleri ve
basın mensupları katıldı. 

AmAsyA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Amasya Kent Araştırmaları Merkezi kapsa-
mında oluşturulmaya başlanan Kent Arşivi için
Amasya’nın kent belleğini oluşturan insanları
kayıt altına alan “Bir Amasya Hatıratı”
isimli proje başlattı. 

Koordinatörlüğünü Amasya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Bilal Eken'in yaptığı Proje kapsa-
mında; Amasya İlinde ikamet eden, Amasya’da
yıllarını geçiren ve şehrin soyut kültürel mira-
sında izler bırakan kişilerin kısa belgesel film çe-
kimleri yapılıyor. Proje ile bu kişilerin anlattıkları,
yaşanmışlıklar, hikayeler, özel hayatlar, sanat-
sal yaratılar, vecizeler, hatıralar gibi somut ol-
mayan kültürel miras değerlerinin kaybolup

gitmemesi, kayıtlarda kalması, gelecek kuşak-
lara aktarılması ve şehir koruma bilincinin artı-
rılması hedefleniyor. Bu bağlamda 100'den fazla
belgeseli çekilecek insan hazinesi, el sanatları
ve mekan belirlendi. Her ay 2-3 civarında bel-
gesel çekilerek yayınlanıyor. Amasya İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, Amasya'da Ekim ayından
itibaren 6 adet belgesel çekimi gerçekleştirdi.
Yapımlar, Amasya İl Kültür Müdürlüğü'nün sos-
yal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Amasya Kültür Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri,
Amasya'da  kültürel ve sanatsal gelişimi des-
teklemekten öte bizzat içinde olduklarını ve
personelleri ile birlikte sanat icra etmenin he-
yecanı içinde bulunduklarını açıkladı.

AMASYA MUTFAĞI
GASTRONOMiDE MARKALAŞIYOR

‘BU PROJE AMASYA'YI CAZİBE
MERKEZİ HALİNE GETİRECEK’

AmAsyA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “ Yemek ko-
nusunu daha geliştirerek ilimizdeki geleneksel yemekleri
de içine katarak çok daha kapsamlı bir çalışma Amasya’
ya yakışır. Son zamanlarda deniz, kum, güneş turizminin
yerini kültür turizmine bırakması ile insanlar kültür turiz-
minin yapıldığı tarihi ve kültürel zenginliklere sahip şehir-
lere yönelmeye başladı. Şehrimizi turizm açısından
destekleyerek Amasya'mızı cazibe merkezi haline geti-
recek olan bu proje ile zengin mutfağımızı tanıtma, geliş-
tirme ve yenileme fırsatı kazanacağız.  Gastronomi
turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması şehrimize gelen
turist sayısını doğrudan etkileyeceği gibi turizm alanında
da bizleri rekabet edilemeyecek seviyelere çıkaracaktır.
Amasya'yı  Şirini turizm açısından tahmin edemeyeceği-
niz kadar ilerleteceğiz. Teleferik, Tramvay, Ferhat tepesi
ve otel projemizin yanı sıra bu proje ile Amasya'mızın
adını duymayan kalmayacak." dedi.

Amasya belgeseli çekiliyor

BAşkAn Mehmet Sarı’nın önemli proje-
leri arasında yer alan "Nostaljik Tramvay
Projesi"nin fizibilite ve etüt çalışmalarında
sona gelindi. Başkan Sarı, çalışmaların son
durumu hakkında TCDD Teknik A.Ş. Etüt
Proje Müdürü Kamil Demircan, Teknik
Uzman Hamdullah Kara ve teknik ekip ile
birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptı.
Yapılan istişareler sonucunda firma yetkili-
lerine güzergahla ilgili görüşler iletildi. 

Toplantıya ayrıca, Başdanışman Ahmet
Yenihan, Belediye Başkan Yardımcıları Ali
Özel, Ahmet Çoban ve Hasan Şahin, Bele-
diye Meclis Üyesi Mustafa Karakaş, İmar
İşleri Müdürü Berati Kaynar, Amasya Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlan-

gıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve
Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Süleyman Gökçe katıldı.

NOSTALJİK
TRAMVAY 
PROJESİNİN
FİZİBİLİTE
ÇALIŞMALARINDA
SONA GELİNDİ

Amasya'da  nostaljik tram-
vay projesinin Fizibilite ve
etüt çalışmaları hakkında
bir değerlendirme toplan-

tısı gerçekleştirdi.

AmAsyA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Telefe-
rik Projesi"nin uygulanacağı alanın belediyeye tah-
sisi için Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ile protokol
imzaladı.  Başkan Mehmet Sarı , “ Teleferiğin kalkış
istasyonun yeri bize ait. Şimdi ise çıkış noktası var.
Teleferik projemiz için 380 dönümlük orman arazi-
sinin devri için bugün protokol imzalıyoruz. Bu böl-
gemizde mesire alanları, spor merkezi, bungalov
evleri, çocuk eğlence merkezlerinin dışında Amas-
yalının ihtiyacı olan piknik alanlarımız var." dedi.

Başkan Sarı’nın açıklamasının ardından teleferik
projesinin uygulanacağının alanın belediyeye 
tahsisi için Amasya Orman Bölge Müdürü 
Halil Oflu ile protokol imzaladı.

TELEFERİK İÇİN İMZALAR ATILDI

Belediye Başkanı Mehmet
Sarı’nın öncülüğünde Kültür-
Sanat Evleri 2020-2021 yılı yüz
yüze eğitim açılış programı geniş
bir katılım ile gerçekleştirildi.

Amasya Belediyesi Kültür-
Sanat Evleri 2020-2021 yılı yüz
yüze eğitim açılış programı Vali
Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ,
Amasya Belediye Başkanı Meh-
met Sarı, Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman El-
macı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer
Coşkun, Amasya İl Genel Meclisi
MHP Grup Başkanı Mesut Ünal,
Belediye Meclis Üyeleri, Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Murat
Kırlangıç, Usta Öğreticiler, basın mensupları ve
halkın katılımı ile gerçekleştirildi.

Amasya Belediyesi  Kültür İşleri Müdürü
Oğuzhan Zobu , “ Kapalı işyerlerindeki esnafla-
rımız ve hizmet üreten insanlarımızda zor bir
süreçten geçiyor. Ancak salgın ile başlayan bu
zor koşullarda bence en çok etkilenen grup
kültür ve sanat faaliyetlerini gösteren grup
oldu. Konserlerimizi ve sergilerimizi uzun za-

mandır yapamıyoruz. Gençlerimizin yeni dö-
nemde kültür ve sanatın her alanında aktivite-
lere katılacağı kültür ve sanat evlerimizdeki
yapacağımız faaliyetlerin yoğun olacağı bir yıl
diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Dağ,
Belediye Başkan Yardımcısı Sarı, Rektör Elmacı, İl
Milli Eğitim Müdürü Coşkun ve beraberindekiler
Şeyhçui mahallesindeki Kültür evini gezdiler.

Amasya Belediyesi Kültür Evleri
yüz yüze eğitime başlıyor
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Mart ayında yapımına başlanması dü-
şünülen projenin önümüzdeki deniz
sezonuna yetiştirilmesi planlanırken,

proje içerisinde sosyal faaliyetlere uygun anfi
tiyatro, karavanlı ziyaretçiler için kamp alanı,
sosyal tesisler, kabinler, tuvaletler, mescit,
bebek emzirme odaları, otopark, çocuk oyun
alanları ve bisiklet yolu da yer alıyor. Giresun
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bazı işlet-
mecilerin direnmesi ve yargıya başvurmasın-
dan dolayı projenin geciktiğini belirterek: “Artık
projemize başlama zamanı geldi. Aşama aşama
sahil bölgemizde düzenlemeler yapıyoruz. Bu
projemiz şehrimize vizyon kazandıracak. Kara-
deniz Bölgesi'nin en güzel plajlarına sahibiz.

Şehrimizin turizmden aldığı payın artırılması
hedefiyle kentin sahip olduğu doğal değerleri
en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Farklı
projelerle sahillerimizi cazibe merkezi haline
getirerek hak ettiği değeri almasını 
sağlayacağız.” dedi.

PLAJLAR BÖLGESİ PROJESİ
İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 

Giresun Plajlar
Bölgesi Düzen-
leme Projesi kap-
samında Güre
Mahallesi’nde  1.
Etap Proje’nin
yapım ihalesi
gerçekleştirildi.

KatiD (Karadeniz Turistik İşletme-
ler Derneği) Ordu Temsilcisi Kenan
Yantur, Giresun'da yeni görevine

başladı. Ordu'da başarılı çalışmaları ile tanı-
nan Kenan Yantur, mesleki kariyerine Gire-
sun Labonita Concept otel Müdürlüğü'ne
getirildi. 1977 yılında Ordu'da doğan Kenan

Yusuf Yantur, KTÜ Turizm ve Otelcilik bö-
lümü mezunu. 1998 yılından itibaren sek-
tör içerisinde olan, 2011-2019 yılları arası
Anemon Ordu Oteli, 2019-2020 yılları ara-
sında Balıktaşı Oteli'nde Genel Müdürlük
görevlerinde bulunan Kenan Yusuf Yantud
evli ve 2 cocuk babası.

Kenan Yantur
Giresun  Labonita

Concept Otel Genel
Müdürlüğü'ne getirildi

GİRESUN BİLGİ EVİ AÇILIŞA HAZIR

Giresun Belediyesi tarafından gençlerin
bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak ama-
cıyla kurulan ve içerisinde çok amaçlı

salon, müzik, resim, satranç sınıfları, kütüphane
bilgisayar, sosyal etkinlik sınıfları yer alan Bilgi
Evi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor. Aksu
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bilgi Evi’ni zi-
yaret eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin
Şenlikoğlu, kısa zaman içerisinde Bilgi Evi’nin açılı-
şının yapılacağını söyledi. Şenlikoğlu: “Bilgi Evle-

riyle hem bilgiye ulaşım sağlanacak, hem de yeni
bilgi ve bilgiye ulaşmada yeni yöntemler sunul-
maya gayret gösterilecek. Gençlerimiz bilgisa-
yarlarını getirerek sessiz bir ortamda bilgiye kolay
ulaşımı olan ve arkadaşlarıyla birlikte ders çalışa-
bilecek. EBA üzerinden eğitim görmesi gereken
ancak evinde bilgisayarı ya da interneti olmayan
veya aynı evde birden fazla kardeşi okula giden
çocuklarımızın da Bilgi Evi’ndeki bilgisayarlar ara-
cılığıyla derslerini takip edebilecek. " dedi.

tRabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin
180 rakımlı Sis Dağı Yaylası, hava sıcaklıkları-
nın genellikle mevsim normallerinin üzerinde
seyrettiği kıyı şeridindeki vatandaşların kar
özlemini giderdiği yerlerin başında geliyor.
Trabzon'a 100, Şalpazarı ilçesine ise 26 kilo-
metre mesafedeki yayla, son haftalarda et-
kisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın
ardından beyaz örtüyle kaplandı. Ziyaretçile-
rini dört mevsim eşsiz doğasıyla karşılayan
Sis Dağı Yaylası, karla kaplı tepeleri ve beyaza
bürünen çam ağaçlarıyla ziyaretçilerine güzel
manzaralar sunmaya devam ediyor. 

Kar özlemi çekenlerin uğrak
yeri Sis Dağı Yaylası oldu

Düzenlenen konferansta; Ka-
radeniz Bölgesi’nin doğası ve
eşsiz lezzetleriyle öne çıkan

şehri Rize’nin yurt içinde ve yurt dı-
şında bir gastronomi destinasyonu
olarak tanıtılmasını  sağlamak, saklı
kalmış lokal ürünleri, mutfak ustala-
rını ve ustalıklarını gün  yüzüne çıkar-
mak, İlimizin Türkiye’nin çay bölgesi
olduğunun  altını çizmek, Anzer ve
diğer balların hakkettiği değeri gör-
mesine katkıda bulunarak, ülkemizin
turizmde ki otel, kafe ve restoranların
menülerine girişlerini sağlamak için
yapılabilecek çalışmalar değerlendiri-
lerek fikir alışverişinde bulunuldu. Dü-
zenlenen GastroRize Konferansına
Rize Valisi Kemal Çeber’in yanı sıra,
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin,
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Şaban Aziz Karamehmetoğlu, İl Kültür
ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu
ve ilgililer katıldı.

Rize Gastronomi
Destinasyonu
olarak tanıtılacak
Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediyesi tarafından
organize edilen GastroRize Konferansına katıldı.

UlaştıRma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Rize-Artvin Havalimanının dünyanın sayılı mühen-
dislik örneklerinden biri olduğunu, 2,8 milyon metre-
kare deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının
yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Ha-
valimanının dünyanın sayılı mühendislik örneklerin-
den biri olduğunu, 2,8 milyon metrekare deniz
dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yıl so-
nunda hizmete açılacağını bildirdi.Karaismailoğlu,

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize-
Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik ör-
neklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor.
2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa
edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl
sonunda hizmete sunacağız. Çalışmalarını yüzde 70
oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı,
Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı
ile üst seviyeye taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile
uyumlu mühendislik." ifadelerini kullandı. 

Rize-Artvin
Havalimanı yıl
sonunda
açılacak

Rize Valisi Kemal Çeber Başkanlığında,
Rize Valiliği Toplantı Salonunda Rize’de Tu-
rizm konulu toplantı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Vali Çeber’in yanı
sıra, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, İl Özel
İdare Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, İl
Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu
ve ilgililer katıldı. Vali Çeber, Rize’de turizmin
çok  önemli bir faktör olduğunu vurgulaya-
rak; “ İlimizde turizmi geliştirme adına sürekli
olarak çalışmalar yapmaktayız. Bilindiği gibi
pandemi süreci pek çok sektörü olumsuz
olarak etkiledi. Etkilenen sektörlerde biride
turizm oldu. Bizim hedefimiz süreç sona er-
diğinde ilimizi turizm alanında normal koşul-
larda bulunduğu noktadan daha ileriye
taşımak olacaktır. “ ifadelerini kullandı.

Rize’de turizm toplantısı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Rize Çamlıhemşin Fırtına Deresi kena-
rında bulunan alana toplu konut, turizm,

ticaret ve cami alanı yapımı için acele kamulaş-
tırma kararı aldı. 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gaze-
tede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında şöyle
denildi: “Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Merkez Mahal-
lesinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel nu-
maraları belirtilen taşınmazların, bölgedeki toplu
konut, turizm, ticaret ve cami alanı ihtiyacının kar-
şılanması amacıyla Çamlıhemşin Belediye Baş-
kanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942
sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi
gereğince karar verilmiştir.”

Fırtına Deresi
imara açıldı!
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ATATürk Parkı’nın mevcut durumuyla vatandaşların
ihtiyacına karşılık veremediğini ifade eden Başkan
Çimen,  “Parkımızda yaklaşık olarak 3 bin 500 metreka-
relik bir alanda düzenleme yapıyoruz. Bu parkımızın yaz
aylarında vatandaşlarımızca yoğun olarak kullanılıyor
ancak kış aylarında ise kullanılmıyordu. Parkımızı hem
yaz hem de kış aylarında daha kullanışlı hale getireceğiz.
Buradaki kamelyaları ve diğer kullanılmayan alanları kal-
dırdık. Bazı ağaçlarımız kurumuştu onları da aldık ve
yerlerinde yenilerini dikeceğiz. Biz her projemizde pey-
zaja önem verem veriyoruz. Yapmış olduğumuz çalış-
malar bunun bir göstergesidir. Buradaki çalışmalarımız
tamamlandığında vatandaşlarımız çok daha güzel bir
ortama sahip olacaklar” ifadelerine yer verdi.

Atatürk Parkı
yenileniyor

Gümüşhane
Belediyesi

Atatürk
Parkı’ndaki

yenileme
çalışmala-

rına devam
ediyor.

Belediye Başkanı
Ercan Çimen, yaptığı

açıklamada kent mer-
kezinde bulunan Ata-

türk Parkı’nı daha
modern bir hale getire-

ceklerini kaydederek,
“Şehir merkezimizde

vatandaşlarımızın
yoğun olarak kullandığı

Atatürk Parkımızı
daha işlevsel hale geti-
recek ve vatandaşları-

mızın hizmetine
sunacağız” dedi.

GüMüŞHAne’nin Düşman İşgalin-
den Kurtuluşunun 103. YılıDüzenlenen
Törenle  Kutlandı. Atatürk Anıtı önünde
çelenklerin sunulması, saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mı-
zın okunmasıyla başlayan Kurtuluş
Programında gaziler Gümüşhane Valisi
Kamuran TAŞBİLEK’e  Türk Bayrağı,
Belediye Başkanı Ercan ÇİMEN’e Şeh-
rin Anahtarı, İl Jandarma Komutanı
Albay İsmail GÖKCEK’e  Kurtarılmış
Yurt Toprağı hediye etti.

Program, daha sonra Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın mesa-
jının okunması, Belediye Başkanı Ercan
ÇİMEN’in günün anlam ve önemini be-
lirten konuşması, gazilerden Hüseyin
Cahit KAYA’nın tüm gaziler adına yap-
tığı konuşma, 15 Şubat Kurtuluş Günü
nedeniyle düzenlenen yarışmalarda
dereceye giren öğrencilerin eserlerini
okumaları ve dereceye giren öğrenci-
lere ödül verilmesiyle sona erdi.

Gümüşhane’nin düşman işgalinden
kurtuluşunun 103. Yılı kutlandı

GüMüŞHAne'de, 14'üncü yüz-
yılda inşa edilen ve Ortodoks mez-
hebinin Karadeniz'de bulunan 3
kutsal kilisesinden biri olarak kabul
edilen Hutura Kilisesi, hem yüzlerce
yıldır doğanın tahribatına uğradı
hem de defineciler tarafından talan
edildi.  Tarihi kilisenin restore edile-
rek inanç turizmine açılması isteni-
yor. Gümüşhane'de, 14'üncü
yüzyılda Ortodoksların, Katolik
mezhebi mensuplarıyla aralarında
çıkan çatışmalar sonucunda kaça-
rak Gümüşhane'nin Alemdar kö-
yüne gelen 3 Ortodoks papazının
öncülüğünde inşa edilen Hutura Ki-
lisesi, hem doğanın tahribatına hem
de definecilerin talanına uğradı. Ka-
zılan, duvarları tahrip edilen kilise
harabeye döndü. Yöre sakinleri ta-
rihi kilisenin restore edilerek tu-
rizme kazandırılmasını istiyor. 

Ortodoks kilisesi definecilerin talanına uğradı

ArTvin şehir merkezine 15 km uzaklıkta bulu-
nan tesis Artvinlilerin nefese aldıkları Mersivan
Yaylası'nda bulunuyor.

Bu durum Artvinliler arasında tepkilere neden
olmuştu. Yapılan görüşmeler ve Artvin İl Pandemi
Kurulunun görüşleri sonucunda Atabarı Kayak
Merkezi hafta içi her gün 10.00-17.00 saatle-
rinde hizmet vermeye başlıyor. 1 Şubat 2021 ta-
rihinden itibaren başlayan uygulamada pandemi
kurallarına dikkat edilecek.

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam et-
tiği sürece hafta sonları kapalı olacak. Buna göre;
HES kodu olmayanlar kesinlikle kayak merkezine
alınmayacak. Araçlar yolda karın başladığı yerde
hem çıkarken, hem de mutlaka zincir takacak.

Restoran kapalı olup paket servisi yapılacak.
Aynı şekilde çay servisleri de dışarıya yapılacak.
Kayak merkezinde pandemi ile ilgili tüm önlem-
ler alınmış olup bu kurallara herkesin uyması
zorunlu olacak.

ATABARI KAYAK MERKEZİ
HAFTA İÇİ HİZMET
VERMEYE BAŞLADI

Türkiye’de birçok ilde kayak merkezleri yarı tatili nedeniyle açık tutu-
lurken Artvin Atabarı Kayak Merkezi’nde kayak sporu yasaklanmıştı. 

ArTvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar ve Ol-
gunlar mevkii, kayak yapmak isteyenlerin yeni
gözde mekanlarından biri oldu. Kaçkar Dağı'nın
eteklerinde tur kayağı yapan turistler, hem terte-
miz havanın ve hem karın tadını çıkarıyor.Yusufeli
ilçesinin en yüksek köylerinden biri olan ve ilçe
merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Yayla-
lar ve Olgunlar mevkii, yoğun kar yağışıyla birlikte
beyaza büründü. Kaçkar Dağı'nın eteklerinde yer
alan bölgede, kar yağışıyla birlikte seyirlik man-
zara oluştu. Karın tadını çıkarmak ve kayak yap-
mak için bölgeye gelenler deniz seviyesinden
2500 metre yükseklikteki bölgeye hayran kaldı.
Ukrayna, Almanya ve İsviçre'den gelen turistler,
"Burası sanki dünyada kaybolmuş, hiç ayak basıl-
mamış bir yer gibi" dedi.

YUSUFELi'DE KAYAK KEYFi
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar ve Olgunlar mevkii, kayak

yapmak isteyenlerin yeni gözde mekanlarından biri oldu.

ArTvin Kültür Sanat Ustaları (AKSU)
üyeleri, Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.
Artvin Kültür Sanat Ustaları (AKSU) üye-
leri, Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.AKSU
üyesi Okay Köse, ziyarette Vali Doruk'a,
Ersin Yeni'nin kaleme aldığı "Avazanat"
adlı romanı hediye etti.

Köse, platform üyesi 24 şairin "Her Ay
Bir Şaire Bir Kitap" sloganıyla hazırladık-
ları kitap günü projelerinin ilk eserinin
"Avazanat" olduğunu söyledi.Artvin'in
kültürünü ve doğal güzelliklerini kaleme
aldıklarını belirten Köse, "Her ay bir üye-
mizin eserini kitaplaştırarak, şehrimizin
tanıtımına ve kültürümüzün nesilden
nesle aktarılmasına katkı sağlayacağız."
dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniye-
tini dile getiren Vali Doruk ise AKSU
üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Artvin’in kültürünü ve doğal güzellik-
lerini kaleme aldıklarını belirten Köse,
”Eserlerden her ay bir üyemizin eserini
kitaplaştırarak, şehrimizin tanıtımına ve
kültürümüzün nesilden nesile aktarıl-
masına katkı sağlayacağız.” dedi.

Artvin Kültür Sanat Ustaları'ndan
Vali Doruk'a ziyaret

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapı-
larından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan
geçen yıl 1 milyon 330 bin 804 yolcu, giriş çıkış yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan
1,3 milyon yolcu geçti

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapıların-
dan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl
1 milyon 330 bin 804 yolcu, giriş çıkış yaptı.AA muhabiri-
nin Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı bilgiye göre, sınır
kapısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında 15 Mart 2020'de yaya geçişlerine kapatılmasıyla,
yolcu geçişleri bir önceki yıla göre yüzde 80,4 azaldı. Sarp
Sınır Kapısı'ndan 686 bin 209 kişi Türkiye'ye girerken
çıkan yolcu sayısı ise 644 bin 595 oldu.Yolcuların 453 bin
641'ini Türk vatandaşları, 877 bin 163'ini yabancı uyruklu-
lar oluşturdu. Sarp Sınır Kapısı'nı geçen yıl 736 bin 639 ki-
şiyle en çok Gürcü uyruklular kullandı.Sarp Sınır
Kapısı'ndan geçen sene 165 bin 800 giriş, 169 bin 94 çıkış
olmak üzere toplam 364 bin 894 araç geçti.
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kaStamonu’nun UNESCO Yaratıcı Şehirler
Ağı’nda yer alan “ Gastronomi Şehirleri” kapsa-
mına alınması için ilimiz genelinde bugüne kadar
yapılan ve bundan sonra yapılması gereken çalış-
maların görüşüldüğü Gastronomi Toplantısı Kas-

tamonu Valisi Avni Çakır’ın katılımı ile gerçekleşti-
rildi. Toplantıda, Kastamonu UNESCO Masası 
Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme ile UNESCO
Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Eylem ve 
Faaliyetleri konuları görüşüldü.

Kastamonu'da
Gastronomi toplantısı 

karadEniz Bölge-
si'nde doğa turiz-
minde öne çıkan ve
motor sporlarına da
ev sahipliği yapan Az-
davay Suğla Yaylası,
Kuzey Anadolu Kal-
kınma Ajansı tarafın-
dan desteklenen 5
milyon TL'lik projeyle
turizme kazandırılıyor.

Karadeniz Bölge-
si'nde doğa turiz-
minde öne çıkan ve motor sporlarına da ev
sahipliği yapan Azdavay Suğla Yaylası, Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
5 milyon TL'lik projeyle turizme kazandırılı-
yor.2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali
Destek Programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı koordinas-
yonunda Kuzey
Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUZKA) ta-
rafından "Doğa Tu-
rizminde Marka:
Azdavay Suğla Yay-
lası Projesi"ne 2 mil-
yon 62 bin TL destek
sağlanacak. 24 aylık
sürede tamamlana-
cak projede, 480 bin
metre kare alan

içinde 10 kır evi, 250 kişi kapasiteli kır lokantası, 24
bin metre kare regresyon göleti, orman içi macera
parkurları, her türlü spor için sahalar, yürüyüş ve
bisiklet yolları, karavan ve çadır kamp alanları, eği-
tim amaçlı kayak pisti, günübirlik piknik alanları ve
yöreye ait doğal meyve ormanı yer alacak.

Kastamonu'da 5 milyon liralık
Suğla Yaylası Projesi hayata geçiyor

unESCo Dünya Miras Liste-
si'nde yer alan Karabük'ün tarihi

evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde,
"Anadolu Minyatür Saat Kuleleri

Müzesi"ni ziyaret edenler, Osmanlı
döneminin kültürel izlerini taşıyan

Anadolu'da yapılmış özgün minya-
tür saat kuleleriyle adeta za-

manda yolculuğa çıkıyor.
UNESCO Dünya Miras Liste-

si'nde yer alan Karabük'ün tarihi
evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde,

"Anadolu Minyatür Saat Kuleleri
Müzesi"ni ziyaret edenler, Osmanlı

döneminin kültürel izlerini taşıyan
Anadolu'da yapılmış özgün minya-

tür saat kuleleriyle adeta za-
manda yolculuğa çıkıyor.Osmanlı
Devleti döneminde, özellikle 1901

yılında 2. Abdülhamid'in tahta çıkı-
şının 25. yıl dönümü şerefine Ana-

dolu'nun dört bir yanında
yapılması talimatı verilen saat ku-

lelerinin minyatürleri, Sadrazam
İzzet Mehmet Paşa tarafından

1797'de yaptırılan Safranbolu Saat
Kulesi'nin yanındaki 1 dönümlük

alanda 9 yıl önce oluşturulan açık
hava müzesinde sergileniyor.

Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri
zamana tanıklık ediyor

anadolu'da yapılmış özgün saat kulelerinin minyatürlerinden
oluşan ve Osmanlı döneminin kültürel izlerini taşıyan "Anadolu
Minyatür Saat Kuleleri Müzesi"nde, 15 minyatür saat kulesi yer
alıyor.Müzede, Adana, Amasya, Bursa, Çanakkale, Çorum,
Edirne, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, İzmit, Kayseri, Kütahya,
Samsun ve Saraybosna'da bulunan saat kulelerinin minyatürleri
izlenime sunuluyor.Saat kulelerinin 1 ila 3 metreyi bulan minya-
türlerinin yer aldığı müzeyi ziyaret edenler, Anadolu'daki saat
kulelerinin hikayelerini de öğrenme imkanına sahip oluyor.Saf-
ranbolu Tarihi Saat Kulesi ile orijinaline uygun hazırlanan 1/10 öl-
çekli 15 minyatür saat kulesi, adeta zamana tanıklık ediyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından
Karabük ve bölgenin var olan turizm potansi-
yelini artırmak, kültür mirasını araştırarak koru-
mak ve bilinilirliğini artırmak amacıyla
oluşturulan Turizm Tanıtım Çalışma Grubu ilk
toplantısını Karabük Valiliği Toplantı Salonunda
gerçekleştirdi. 

Toplantıya, Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Batı Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.
Lütfü Altunsu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Mehmet Uzun Kültür ve Turizm İl Müdürü İbra-
him Şahin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Ka-
rabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin
Eren ve kurul üyeleri katıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliş-
tirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet
Çetinkaya tarafından Karabük ilinin turizm po-
tansiyeli ve bu potansiyeli harekete geçirecek
aktiviteler ile kurulan turizm komisyonu hak-

kında sunum gerçekleştirildi.
Vali Gürel “Bölgemiz ve ilimiz çevre ve orman

açısından çok zengin ve doğal güzellikleri çok
fazla olan bir alan, bunu mutlaka turizme ka-
zandırmamız gerekiyor. Özellikle pandemi
sonrası vatandaşlarımız doğal güzelliklere yö-
neliyor ve tatil anlayışlarını değiştiriyorlar.
Bizim de turizme bakış açımızı değiştirerek bu
yönde çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor.
Oluşturan Turizm Tanıtım Çalışma Grubunun bu
amaçla çalışmalar gerçekleştirip bölgemizin ve
ilimizin turizmine önemli katkılar sağlayacağını
düşünüyorum. Keltepe Kayak Merkezimiz ve
çevresi, Eğriova Göleti, Baklabostan Tabiat
Parkı ve yaylarımız, Yenice Ormanları ile diğer
doğal güzellik alanlarımız bu noktada değer-
lendirilmesi gereken potansiyeli yüksek turizm
noktalarımız olarak karşımızda duruyor.” Şek-
linde konuştu.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsa-
mında İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile
birlikte Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Şube Mü-
dürü Ahmet Işık’tan 2020 yılında yapılan çalış-
malar hakkında bilgiler aldı.

Tabiat parkları ile ilgili bilgiler veren Işık, ka-
muoyu tarafından gündeme gelen Baklabos-
tan Tabiat Parkı ile ilgili olarak 374 dekarlık bir
alanı kapsadığını, orman, akarsu ve ekosistem
olarak ana kaynak değerinin bulunduğunu,
2017 yılında tabiat parkı olarak ilan edildiğini
söyledi. Işık, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları;
Sırçalı, Yenice, Sökü, Kavaklı, Çitdere, Eskipazar
Türbe Çamı Tabiat Anıtı ve 17 adet avlak saha-
ları hakkında Doğa Turizmi Master Planının ha-
zırlandığını bildirdi.

Baklabostan Tabiat Parkı Peyzaj Uygulama
Planının yapım işinin tamamlandığını söyleyen
Şube Müdürü Işık, Doğa Eğitim Merkezi, İdare
ve Ziyaretçi Merkezleri, Giriş Kontrol Ünitesi,

Çevre Düzenleme, Seyir Terası, Gözetleme Ku-
lesi, Kır Evleri gibi komplekslerin yapımlarının
devam ettiğini ifade etti. Şube Müdürü Işık, Ta-
biat parkı çevre düzenlemeleri için 199 Bin 420
TL yatırım yapıldığını, Sırçalı yaban hayatı geliş-
tirme sahasında 70 Bin TL manzara seyir terası
gerçekleştirildiğini, 2017 Yılında Sari İhale ile
başlayan Kavaklı ve Çitdere Tabiatı Koruma
Alanları Yönetim Planı Yapımı İşinin 2019 Yılı
Sonunda 65 Bin 206 TL harcama yapılarak Ta-
mamlandığını Toplam Maliyetin: 218 Bin 149 TL
olduğunu ifade etti.

Karabük Turizm ve Tanıtım
Çalışma Grubu kuruldu

Karabük Turizm
ve Tanıtım Ça-

lışma Gurubu İlk
Toplantısını Vali
Fuat Gürel Baş-
kanlığında Ger-

çekleştirdi.

Burkina Faso
Büyükelçisi'nden

Kastamonu
Valisi'ne Ziyaret

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Bra-
hima Sere Karabük Valisi Fuat Gürel’i Ziyaret
Etti. Vali Fuat Gürel, 27. Yasama Dönemi
Türkiye-Burkina Faso Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu Başkanı ve Karabük Millet-
vekili Niyazi Güneş’in davetlisi olarak resmi
temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen
Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima
Sere, Burkina Faso Kültür Ateşesi Edwige

Zagre ve  Burkina Faso  Ekonomi Müsteşarı
Ousmane Omar Barry’i makamında kabul
ederek bir süre görüştü.

Valilik Makamında Burkina Faso Ankara
Büyükelçisi Brahima Sere ve beraberindeki
heyet ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Ziyaret görüş alışverişinde
bulunulmasıyla devam etti.

Baklabostan Tabiat Parkı son aşamada
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'ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ VE
MÜSLÜMANLAŞMASINDA ÖNEMLİ'
niKsAr Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kalenin
Pontus krallığı döneminde inşa edildiğini ve bunun da
milattan önce yaklaşık 300- 350'li yıllara tekamül et-
tiğini belirterek, "Pontus krallığı Roma, Bizans ve son-
rasında da Melik Ahmet Danişmend Gazi'nin burayı
fethiyle ve imarıyla ecdat burayı hem kale surlarını
güçlendiriyor, kale içerisine 22'den fazla eser bırakı-
yor. Anadolu'nun ilk medresesi olan Yağıbasan Med-
resesi'ni inşa ediyor. Bu manası ile Türklerin
Anadolu'da ilk yerleşkeleri Ahlat, Harput ve en batıda
da Niksar var. Burayı Danişmendliler imar ediyor. Ta-
rihçilerin bir kısmı beylik bir kısmı da devlet olarak
ifade ediyor. Yaklaşık 1074- 1080 yılında kurulup,
1180 yılında ise Selçuklulara ilhak oluyorlar. Burası
Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması açı-
sından kilit bir kaledir.Kalenin restorasyonu ile ilgili
Bakanlığımızla beraber çalışmalar yürütüldü. 2021 yılı
yatırım programında da yaklaşık 5 milyon liralık res-
torasyon kaynağı aktarıldı. UNESCO'nun geçici miras
listesinde olan Niksar Kalesi'nin de, içindeki eserlerin
de restorasyonunu yaparak bir kaleyi etaplar halinde
tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Tarihi Niksar Kalesi'nin
yıkık surları yeniden yapılacak

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulu-
nan ve 6,2 kilometrelik surları
ile Diyarbakır'dan sonra Anado-
lu'nun ikinci büyük kalesi olma
özelliği taşıyan tarihi Niksar Ka-
lesi'nin harabe bölümleri etap-
lar halinde restore edilerek
turizme kazandırılacak.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulunan ve 6,2 kilo-
metrelik surları ile Diyarbakır'dan sonra Anado-
lu'nun ikinci büyük kalesi olma özelliği taşıyan tarihi
Niksar Kalesi'nin harabe bölümleri etaplar halinde
restore edilerek turizme kazandırılacak.Niksar ilçe-
sinde bulunan ve 6,2 kilometrelik sur uzunluğu ile
Diyarbakır'dan sonra Anadolu'nun en büyük ikinci
kalesi durumundaki Niksar Kalesi yapılan restoras-
yon çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırılıyor. İlçede
Pers kökenli Pontus Krallığı zamanında yapıldığı ve o
dönemki adının 'Kaberia' olduğu bilinen Niksar Ka-
lesi, Roma Dönemi'nde eklenen yeni yapılarla bu-
güne kadar geldi. Şu anda sadece 3 kilometrelik
bölümü görülebilen surların kalan kısmı da etaplar
halinde yeniden inşa edilecek.

TOKAT'TA 2017 yılında kurulan Olgunlaşma
Enstitüsü'nde, usta öğretici Hilal İşler (43) tara-
fından Danişmendli Beyliği döneminde yapılan
ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında
olan ahşap yakma sanatı yaşatılmaya çalışılıyor.

TOKAT'TA 2017 yılında kurulan Olgunlaşma
Enstitüsü'nde, usta öğretici Hilal İşler (43) tara-
fından Danişmendli Beyliği döneminde yapılan
ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında
olan ahşap yakma sanatı yaşatılmaya çalışılı-
yor.Kent merkezinde 2017 yılında kurulan Tokat
Olgunlaşma Enstitüsü, unutulmaya yüz tutmuş
eserlerin yeniden canlandırılmasına ev sahipliği
yapıyor. Enstitü tarafından Danişmendli Beyliği
döneminde yakma usulü yapılan hat eserleri
araştırılarak yeniden gün yüzüne çıkartılıyor.
Enstitüde usta öğretici olarak görev yapan evli
ve 3 çocuk annesi Hilal İşler, günlerce uğraşarak
yaptığı eserleri gelecek nesillere aktarmaya ve
mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Tokat'ta bin yıllık ahşap
yakma sanatı yaşatılıyor

Helenistik dönemin Çördük
Kalesi'nde defineci tahribatı
TOKAT'ta Helenistik çağdan kalan ve bugüne kadar birçok uygarlığa
ev sahipliği yapan Çördük Kalesi define avcılarının talanına uğradı.

TOKAT'TA Helenistik çağdan kalan ve bu-
güne kadar birçok uygarlığa ev sahipliği
yapan Çördük Kalesi define avcıları-
nın talanına uğradı. Tokat Gazios-
manpaşa Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
lümü Dr. Öğretim Üyesi Hatice
Uyanık, "Kalede birçok yerli ve
yabancı araştırmacılar incele-
mede bulundu. Günümüzde
ise tescilli olmasına rağmen
defineciler tarafından tahrip
edilen bir eser. Arkeolojik alanlar
zarar görüyor" dedi.Tokat merkeze
bağlı Çördük köyü sınırları içerisinde bulu-
nan ve bir çok uygarlığa ev sahipliği yapan Çör-
dük Kalesi yıllara meydan okuyor. Tokat-Sivas

karayolu üzerinde kayalık üzerine kurulu kale-
nin güney kısmında sur duvarları bulu-

nuyor. Tokat Müzesi tarafından
tescillenen tarihi yapının bir çok

bölümünde ise define arayan-
ların yaptıkları kaçak kazılar
ile yol açtığı tahribat göze
çarpıyor.

ÇördüK Kalesi Tokat'ı Si-
vas'a bağlayan yol üzerinde-

dir. Kent merkezine yaklaşık
olarak 8 kilometre uzaklıktadır.

Çördük Köyü'nde yer alan bu kale
kayalık bir alan üzerine inşa edilmiş-

tir. 20'nci yüzyılın başından itibaren kalede,
yerli ve yabancı araştırmacılar ve bilim adamı
tarafından yüzey incelemeleri yapıldı." dedi.


