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Doğu Karadeniz turizmcilerinin
hedefi yerli turist Türkiye'nin önemli turizm merkezle-

rinden Doğu Karadeniz'de turizmci-
ler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle bu yıl turizm sezo-
nunda Orta Doğu'dan gelemeyecek
turistlerin yerini yerli ziyaretçilerle
doldurmak için planlama yapıyor.

Kovid-19 salgını dola-
yısıyla kalabalıktan
ve günlük yaşamın

yoğunluğundan uzaklaşmak
isteyenlerin kısa tatil güzer-
gahları arasında yer alan
Trabzon, Rize, Artvin ve ilçe-
lerindeki doğal güzellikler,
yerli ve yabancı ziyaretçilere

her mevsim farklı alternatifler
sunuyor.Salgın nedeniyle
geçen yılı sessiz geçiren böl-
gedeki turizmciler, bu yıl da
Orta Doğu ülkelerinden turist
gelmesini beklemiyor. Tu-
rizmciler bu alanda yaşaya-
cakları kaybı yerli turistlerle
telafi etmek istiyor. 3’te

140 YILLIK IHLAMUR AGACI
‘ANIT AGAC’ OLDU

Ordu’nun Perşembe
ilçesinde bağlı Aziziye

Mahallesi sınırları içeri-
sinde bulunan 140 yıllık
ıhlamur ağacı Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi’nin

girişimleri ile koruma al-
tına alınarak “anıt ağaç”

olarak tescillendi. 6’da

baKtOb  (Batı Karadeniz Tu-
ristik Otelciler Birliği)  Baş-
kanı ve TUROFED Yönetim
Kurulu Üyesi Halit Ergül,
Bolu’yu ve
Bolu’daki tu-
rizm desti-
nasyonlarını
tanıttı, Bolu
Turizmi ile il-
gili bilgiler
verdi. 2’de

Bolu ziyaretçilerini bekliyor

sinOp’ta Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın
desteğiyle 2010 yılında
başlatılan ‘Balatlar Yapı
Topluluğu’ kazısında
son yılların en önemli
keşfi yapıldı. 9’da

200 Yıl önce tören
kıyafetleri ile gömüldüler

RiZE'DE VATANDASLAR
DENiZLE BULUSACAK 
rize Belediyesi ve Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı ara-
sında imzalanan protokol
kapsamında Rize Merkez
İslampaşa ve Portakallık
mahalleleri sahil şeridinde
10 milyon TL’lik sosyal alan
inşa edilecek. 7’de

KATiDVE TÜRSABKACAK
iSLETMELERE SAVAS ACTI

Katid, trabzon
Valiliği'ne başvurdu

Katid, Trabzon Oteller Birliği ve Trab-
zon Turizm Platformu adına açıklama
yapan Av. Begüm Gürel, kayıt dışı iş-

letmeler
için Trabzon
Valiliğine
başvuru
yaptıklarını
açıkladı. 3’te

türKiye ve bölge genelinde
belgesiz ve kayıtdışı turizm ve
otelcileik faaliyetind ebulunan-
lara karşı sürdürülen mücade-
lede TÜRSAB Orta Karadeniz
Bölge Başkanlığı Samsun'da da
önemli bir adım attı. 4’te

türsab, belgesiz
acentalara karşı

amasya'da Vali Mustafa Masatlı başkanlığında 12-22
Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat
Festivali Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.  8’de

Amasya'da Uluslararası
Atatürk Kültür ve Sanat

Festivali toplantısı

trabzOn'un önemli merkez ilçelerinden olan Ortahi-
sar Belediyesi Dünyada tünel içinde ilk akvaryum olma
özelliğine sahip olan Akvaryum Ortahisar Projesi ile
Zağnos ve Tabakhane Vadilerini birbirine bağlıyor. 5’te

AKVARYUM ORTAHiSAR 2021
YILINDA HiZMETE ACILACAK

masterChef'in ünlü yarışmacıları arasında yeralan
ve finale kalan Alaçamlı aşçı Barbaros Yoloğlu, Survi-
vor yarışmacıları için Samsun Mantısı yaptı. 4’te

Survivor'da Samsun
Mantısı tanıtımı

ÇOrum'un Ortaköy ilçe-
sine bağlı Şapinuva bel-
desinde traktörle tarlasını
süren çiftçi tarafından bu-
lunan Hitit dönemine ait 3
bin 500 yıllık 'çekiş başlı
damga mührü' gazeteci-
lere tanıtıldı. 12’de

Çorum'da 3 bin 500 yıllık
'damga mührü' bulundu

22. Uluslararası Altın Safran
Belgesel Film Festivali

16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek
11’de

Rize-Artvin Havalimanı'na
ilk uçak yıl sonunda inecek
türKiye'nin deniz
dolgusuna inşa
edilecek ikinci ha-
valimanı olan Rize-
Artvin Havalimanı
projesinde inşaat
tüm hızıyla devam
ediyor. 10’da

KastamOnu'da, tüm
parçaları el işçiliğiyle yapı-
lan Evrenye bıçağı İnebolu
Ticaret ve Sanayi Odasının
girişimiyle coğrafi işaret
alarak tescillendi. 11’de

Kastamonu Evrenye
bıçağı coğrafi işaret aldı

Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı (OKA) Mart Ayı Yönetim
Kurulu Toplantısında Akdağ'ın
Zirvesinden Kazova'ya Kırsal
Turizm Rotası (Ballıca Mağarası)
Güdümlü Projesi  6 milyon 383
bin 140 TL destek aldı. 12’de

OKA’dan Ballıca
Mağarası projesine
6 milyon lira destek
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Bolu coğrafi olarak iki
büyük merkezin, An-
kara ve İstanbul’un

ortasında yer alır.Toprakları-
nın%65’i ormanlarla kaplıdır.
Abant, Yedigöller, Gölcük,
Sünnet Gölü, Çubuk Gölü,
Sülüklü Göl, Yeniçağa Gölü ve
Seben Gölü olmak üzere irili
ufaklı birçok doğal ve yapay gölü bu-
lunmaktadır.

KartalkayaKayak Merkezikış turizmi açısın-
dan ülke çapında bilinen hatta son yıllarda ya-
bancı turistlerin de ilgisini çeken önemli bir
merkezdir. Bolu il merkezine 42 km. mesa-
fede bulunan Kartalkaya Kayak MerkeziTop-
lam 1.568 yataklı 5 otel, Aralık- Martayları
arasında sezonluk olarak hizmet vermekte-
dir. Gerede Arkut Dağı da önemli bir kayak po-
tansiyeli taşımakta olup, bölgede her yıl
mukavemet dalında ulusal ve uluslararası kayak
yarışmaları ile milli takım kampları yapılmaktadır

Bolu’nun termal turizm potansiyelini Karacasu, Mu-

durnu Babas ve Sarot, Seben Kesenözü-Pavlu, Göynük-
Çatak kaplıcaları oluşturmaktadır. 

Bolu, başta futbol olmak üzere özellikle yerli ve yabancı
spor takımlarının tercih ettiği yerler arasındadır. Bolu’da
Köroğlu Şelalesi, Karadere Şelalesi, Kınıkçı Kanyonu, Dom-

baydere Kanyonu yer almakta,  doğa yürüyüşü,
kampçılık, doğa ve kuş gözlemciliği,

avcılık, sportif balıkçılık, dağ bi-
sikleti, off-road gibi çeşitli

dallarda alternatif turizm
parkurları bulunmaktadır. 

Mudurnu ve Göynük
İlçeleri“Citta-Slow”
“sakin şehir” unvanına
sahiptir.Bolu Müze-
sinde arkeolojik, etno-
grafik ve sikke olmak

üzere toplam 17184
eser bulunmaktadır.Ak-

şemsettin Türbesi, Tokad-i
Hayrettin Türbesi, Babahızır

Türbesi ve Ümmi Kemal Türbesi
ziyaret edilmektedir.

Bolu ziyaretçilerini bekliyor
BAKTOB  (Batı Karadeniz Turistik Otelciler Birliği)  Başkanı ve TUROFED Yönetim Kurulu Üyesi Halit

Ergül, Bolu’yu ve Bolu’daki turizm destinasyonlarını tanıttı, Bolu Turizmi ile ilgili bilgiler verdi.

İl genelinde 26turizm
işletme belgeli, 105 adet ma-

halli idare belgeli ve 12 kamu misa-
firhanesi olmak üzere toplam 143 tesis

bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam yatak
kapasitesi 4244’ü turizm belgeli olmak üze-
retoplam 8400‘dür.  Koronavirüs salgınından
önemli ölçüde etkilenen Bolu’da konaklama
sayısında 2019 yılına göre % 25 azalma ol-
muştur.Bolu’da önemli korunan  alanlarıo-
lanYedigöller Milli Parkı,  Abant Tabiat Parkı,

Gölcük Tabiat Parkı,Sünnet Gölü, Sülük-
lügöl, Aladağ Göksu ve Kıbrıscık Ka-

ragöl’e toplam 1.225.411ziyaret
gerçekleşmiştir. 

“

“

Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan
turizm sektörü ve bölge turizminin eski
günlerine kavuşması ve alternatif turizm

seçenekleri için turizm yetkililerinin ve özel sektö-
rün çıkış arayışı sürüyor.

Tüm Tütkiye'de bölge illerinde alternatifle ve
çözüm üzerinde çalışmalar yapılıyor.Bu kapsamda
Amasya ve Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini
ziyaret eden TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Başkanı
Yılmaz Uzunlar, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü
Birol Eken  ve Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü
Adem Çakır ile görüştü.

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Birol Eken
Amasya'da turizm faaliyetlerinin gelişmesi ve turiz-
min canlanması için çalışmalara ve arayışlara devam
ettiklerini, yeni ve farklı arayışlarla turzmi canlandır-
mak için tüm bileşenleriyle çalışmalar yapmaya
devam ettiklerini söyledi.

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ise,
Tokat'ın yeni ve keşfedilmeyi bekleyen bir destinas-
yon olduğunu , tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı
sıra da gastronomi turizmi ile de öçn plana çıkması
iöçin kamu, özel sektör ve STK'larla çalışmaların
sürdürüldüğünü ifade etti.

Amasya ve Tokat turizmde çıkış arıyor

Karadeniz Bölgesi'nde  54 yıldır yürütülen ça-
lışma kapsamında bu yıl, 186 bin 259 su
kuşu tespit edildi.

Orta ve Doğu Karadeniz illerindeki sulak alan ve
baraj göllerinde 16 noktada 'Kış ortası su kuşu sa-
yımı' çalışması yapıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi, Tarım ve
Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü çalışma Samsun,
Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde
gerçekleştirildi. 

İlk sayım işleminin 54 yıl önce gerçekleştirildiği be-
lirtilirken, bu yıl ocak-mart aylarında yapılan çalışma-
larda, bölgede 186 bin 259 su kuşu sayıldı. Bu
kuşlardan 97 bin 793 tanesi Samsun'da bulunan Kı-
zılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kayıt altına alındı. 

Karadeniz'de,
186 bin 259 su

kuşu tespit edildi

2020 yılında turizm, seyahat ve alınan
diğer tedbirler kapsamında COVİD-19 salgı-
nından en çok etkilenen sektörler arasında
yer alırken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ara-
sında turistik konaklama işletmelerinde ge-
çirilen gece sayısı 2019 yılına oranla yüzde
52 düşüşle 1,4 milyar oldu.

Bu rakama bakıldığında 2006 yılından bu-
güne en düşük seviyesinde olduğu kayde-
dildi.  Geçen yıl bu durumdan en çok
etkilenen ülkeler yüzde 70’i aşan düşüşle
Kıbrıs, Yunanistan ve Malta olarak belirlendi.
Ölçeğin diğer ucuna bakıldığında ise en az
düşüşün yüzde 35 ile Hollanda ve Danimar-
ka’da olduğu gözlendi.

AB’de
turizm
yarıya

indi

TÜRkiyE ile Azerbaycan arasında
uzun süredir konuşulan kimlikle se-
yahat uygulaması 1 Nisan'da Başladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklamada, Türkiye ile Azerbay-
can arasında 'Kimlikle Seyahat
Protokolünün' onay sürecinin ta-
mamlandığı ve 1 Nisan'dan itibaren iki
ülke arasında kimlikle seyahat edile-
bileceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı,
Türkiye ile Azerbaycan arasında 'Kim-
likle Seyahat Protokolünün' iç onay
sürecinin tamamlandığını ve protoko-
lün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe 
gireceğini duyurdu.

Türkiye Azerbaycan
arasında kimlikle
seyahat başladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ-
ROFED) Yönetim Kurulu Başkanı
Sururi Çorabatır ,Dünyada Seyahat

eden 1 milyar kişinin 2020’de Dünya Turizm
Örgütü verilerine göre seyahat etmediğini
ve bunu karşılaştırdığımızda 2020 rakamla-
rının 30 yıl önceki seviyelere gerilediğini gö-
rebildiklerini söyledi.

Turizm sektörünün
Türkiye  ve paydaşları
açısından bakıldığında
önemli bir konumda ol-
duğunu dile getiren Ço-
rabatır, “Burada göze
çarpan, artık bütün ül-
keler için stratejik bir
konu olduğunun ortaya
çıkması. Bütün dünya
ülkeleri seyahat en-
düstrisinin ne kadar
önemli olduğunu eko-
nomilerine ne kadar katkı verdiğini kayıp
olunca anladı. Biz en olumsız etkilenen sek-
törlerin başında geliyoruz. Dünya Turizm
Örgütü verilerine göre 8 trilyon üzerinde
ekonomiye katkı koyan turizm, yaklaşık 330
milyon kişiye iş olanağı sağlıyordu"’ dedi.

TÜROFED: Turizm 
30 yıl geriye gitti
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240 MİLYON DOLAR KAYIP VAR
240 Milyon Dolar kayıp var. Bu da Trabzon’a gelen 3 tu-

ristten ikisinin kayıp olduğu anlamına geliyor. Nereye gitti-
ğini ne tespit edebiliyoruz, ne de kayıt altına alabiliyoruz.
Bu kayıt dışılık hem sağlık, hem de güvenlik açığına neden
oluyor. Bugün 56 işletme için başvuru yaptık. Bugün su-
nulan dilekçelerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na oradan
da belediyelere iletilecek. Bunun takipçisi olacağız, müca-
deleyi bırakmayacağız. Eğer bugün buradan bir sonuç elde
edemezsek devamında gerekli yerlere şikayetlerimizi,
hatta savcılığa suç duyurusuna kadar gideceğiz.” dedi. 

Gürel, “Biz bu mü-
cadeleyi sekiz aylık
yoğun bir çalışma ne-
ticesinde başlattık.
Belediyelerden ruh-
satlı ve ruhsatsız iş-
letmeleri ve emniyet
üzerinde kimlik bilgi-
lendirme sistemine
kayıtlı olanlar ile ol-
mayanları tespit ettik.
Sonrasında hem be-

lediyelerle, hem valilikle hem de belediye başkanlarıyla
görüştük. Bugün itibariyle bizim mücadelemizi duyan kayıt
dışı işletmelerin ruhsat başvurusunda bulunduklarını da
öğrendik. Eğer hizmet veriyorlarsa bu hizmeti beş yıldızlı
olarak, en doğru şekilde vermelerini sağlamak. Rezidans
ya da günlük ev kiralanıyorsa şartlarına uygun olarak hiz-
met vermeleri gerekir. ”  diye konuştu.

Trabzon'da kayıtdışı
işletmelerle
mücadele başladı

KATİD, kaçak işletmeler için Trabzon Valiliği'ne başvuru yaptı 

Karadeniz Turizm İşletmeler Derneği (KATİD), Trabzon Oteller Birliği ve
Trabzon Turizm Platformu adına açıklama yapan Av. Begüm Gürel, kayıt dışı
işletmeler için Trabzon Valiliğine dilekçe ile başvuru yaptıklarını açıkladı. 

KAÇAK İŞLETMELER TURİZMİN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
AV. BEGÜM Gürel, Trabzon’da kayıt 

dışı işletmeler için hukuki bir işlem başlattık-
larını belirterek, “Trabzon’da kaçak işletme-
lerden dolayı turizmin kalitesinin düştüğünü
gözlemlemekteyiz. Trabzon’da kayıt dışı 

olarak 434 kayıt dışı apart, rezidans, otel 
ve 1727 günü birlik kiralık daire tespit 
edildi. Amacımız bu işletmelerin bizler gibi
ruhsatlı, devletine vergi ödeyen bir işletme
haline gelmesini sağlamak. 

Sektör ciddi bir
haksız rekabet
ile karşı karşıya
Trabzon'da başlatılan Kayıtdışı işlet-

melerle mücadele uygullamasını
değerlendiren KATİD Başkanı Murat

Toktaş bu konu ile ilgili olarak gerekli ve ye-
terli müücadele verilmediğini belirterek,"
Sektör Ülke genelinde uzun zamandır
devam eden belgesiz tesis ve günü birlik
evlerin çoğalması ile ciddi bir haksız reka-
betle karşı karşıya. Özellikle Trabzon başta
olmak üzere birçok şehirde kaçak işletme-
ler haksız rekabete yol açtığı gibi şehrin hiz-
met kalitesini de düşüyor. 

AMAÇ KAÇAK TESİSLERİN
SİSTEMİN İÇİNE
GİRMESİNİ SAĞLAMAK

Bu konu ile gerekli mücadele verilmi-
yor ve yasalar ne yazık ki sağlıklı
çalıştırılmıyor. Kaçakla mücadelede

ve yasaların işletilmesi konusunda Trab-
zonlu meslektaşlarımızın başlattığı müca-
dele Türkiye’deki diğer illere de örnek
olacaktır. Amaç bu tür tesislerin kapatıl-
ması yada ceza alması değil sistemin içine
girmelerini sağlamaktır." dedi.

Murat Toktaş:

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden
Doğu Karadeniz'de turizmciler, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl tu-

rizm sezonunda Orta Doğu'dan gelemeyecek
turistlerin yerini yerli ziyaretçilerle doldurmak için
planlama yapıyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla kalabalıktan ve günlük
yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin
kısa tatil güzergahları arasında yer alan Trabzon, Rize,
Artvin ve ilçelerindeki doğal güzellikler, yerli ve ya-
bancı ziyaretçilere her mevsim farklı alternatifler su-
nuyor.Salgın nedeniyle geçen yılı sessiz geçiren
bölgedeki turizmciler, bu yıl da Orta Doğu ülkelerinden
turist gelmesini beklemiyor. Turizmciler bu alanda ya-
şayacakları kaybı yerli turistlerle telafi etmek istiyor. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu
Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı
Ragıp Pirselimoğlu, salgın dolayısıyla Orta Doğu ve

Arap pazarından büyük bir beklentileri olmadığını, bu
konuda kendilerine gelen bir planlama da bulunmadı-
ğını söyledi. Pirselimoğlu, "Beklentilerimiz daha çok iç
pazarda, yerli pazarda. Bir yıldan beri evde kalan va-
tandaşlarımız artık yazın gelmesiyle tatile çıkma ihti-
yacındalar. Yapılan araştırmalarda, bize ulaşan
bilgilerde daha çok aile grupları, iş yeri grupları, küçük,
mini gruplar şeklinde seyahatler planlıyorlar.

Bunlar da 12-14 kişilik küçük gruplar ve bunlar
bölge için avantajlı. Çünkü bölgemizin dağlarına, yayla-
larına, vadilerine ve göllerine çok rahatlıkla minibüs
türü küçük araçlarla ulaşılabiliniyor. Biz bunları tanıta-
cağız, bunları pazarlayacağız. Turizmci gerçekten
zorda. Sıkıntılı günler geçirdi ve geçirmeye de devam
ediyoruz. Aldığımız ufak tefek kredilerle, kısa çalışma
ödeneği ile ayakta durmaya çalışıyoruz." dedi.

Samsun'un yerel İnternet üzerinden
yayın yapan TV kanalın'da Alper Cab-
bar'ın konuğu olan Murat Toktaş

önemli açıklamalarda bulundu:
"Pandeminin ilk günlerinde bütün 

tesislerimiz kapalıydı. Türkiye genelinde ciddi
bir kapanmalar söz konusu oldu. Yurtdışı 
seyahatleri birden bire kesildi, uçuş seferleri
durduruldu, birçok ülkede giriş çıkış koruma
altına alındı. Bu durumda seyahat eden insan
da kalmayınca tesisler de kapanmak 
zorunda kaldı.

Ülke çapında pazara baktığımızda büyük bir
rakam ama, bölgesiyle değerlendirdiğimizde
kayıp rakamları değişkenlik gösteriyor.  Türki-
ye'deki daralma ya da genişleme  birebir böl-
gemizde de yaşanıyor.Karadeniz Bölgesi'nde
yaklaşık yüzde 75 civarı daralm var. Bu yıl da-
ralma biraz daha hafifleyecek gibi görünüyor.
Samsun üzerinden bakarsak yaklaşık yerli-
yabancı 400 bine yakın misafir ağırlamışken
geçen sene bu rakam 100 bini ancak buldu.

Aynı şey Trabzon için de geçerli.
Trabzon biraz daha fazla etkilendi. Çünkü

en iyi ve en hareketli pazar son 10 yılda 
Trabzon, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi
Körfez ülkelerinden gelen misafirlerle ciddi
bir hareketlilik sağlıyordu.

Son dönemlerde, özellikle Körfez ülkele-
rinde yaşanan siyasi gerginlik turizme de
yansımaya başladı. Bir de arkasından pan-
demi vurunca yaklaşık 100'ün üzerindeki ba-
kanlık belgeli tesislerde ciddi bir şekilde
boşluğa düşüldü. Yüzde seksene yakın ka-
panma oldu. İnşallah pandemi hafifleyecek ve
normale döneceğiz.

KATİD Başkanı, TGA Yönetim Kurulu üyesi Murat Toktaş, sam-
sun'da katıldığı Televizyon programında pandeminin bir yılını,
bölge ve ülke turizmine etkilerini değerlendirdi.

Murat Toktaş, Kanal 362'de
pandeminin bir yılını değerlendirdi

Doğu Karadeniz turizmcilerinin hedefi yerli turist

6. ULUSLARARASI Karadeniz'e Kıyısı Olan Ül-
keler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28-30
Nisan 2021 tarihlerinde Giresun'da gerçekleştirile-
cek. Sempozyumun Başkanı, Giresun Üniversite-
sinden Dr.Öğretim Üyesi Abbas Karaağaçlı ve
Organizasyon Komitesi Başkanı da Zonguldak Bü-
lent Ecevit Üniversitesinden emekli Dr.Öğretim
Üyesi Bülent Haner; ayrıca Sempozyum Düzen-
leme Kurulu'nda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniver-
sitesinden Dr.Öğretim Üyesi Veli Akarsu ve
Öğr.Gör. Hüseyin Mungan görev aldı.

Giresun Üniversitesi, Giresun ve Ordu Belediyesi
ile Erciyes, Batum, Ordu, Gümüşhane Üniversitesi-
nin akademisyenleri, 
sempozyumun organize
edilmesinde görev aldı. 
Sempozyuma dileyen katı-
lımcılar yüz yüze katılarak
sözlü sunum yapabilecekler
veya dileyen katılımcılar ise
online sunum yaparak 
katılabilecekleri bildirildi. 

Giresun, Karadeniz'e
kıyısı olan ülkeler
Sempozyumu'na hazırlanıyor

Samsun Turizmciler Derneği ve Karadeniz Turistik
İşletmeciler Derneği (KATİD) işbirliğinde uygula-
nan Samsun Misafirini Arıyor Projesi’nin eğitim ve

danışmanlık ihtiyaç analizi değerlendirme toplantısı 30
Mart 2021 tarihinde düzenlendi. 

Samsun Turizmciler Derneği tarafından Karadeniz Tu-
ristik İşletmeciler Derneği (KATİD) işbirliğinde yürütül-
mekte olan Samsun Misafirini Arıyor İsimli Hizmet Sektörü
Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'nin (HİSER) ilk toplan-
tısı yapıldı.

Katılımcı firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının
ele alındığı değerlendirme toplantısı online olarak gerçek-
leştirildi. Toplantıya Ticaret Bakanlığı  uzmanı, işbirliği yapan
derneklerin başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve il Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, OKA temsilcileri ile projede yer alan
24 firma temsilcisi katıldı.

Samsun Turizmciler Dernek Başkanı Dilek Genç projenin
aşamaları  hakkında bilgilendirme yaptı. Genç, raporun Ti-
caret Bakanlığına sunulacağını, projeye katılan firmalara
verilmesi gereken eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ba-
kanlık onayı sonrasında hayata geçirileceğini bildirdi.

KATİD Başkanı Murat TOKTAŞ,  sektör açısından 
belirtilen eğitimlerin oldukça önemli olduğunu, sektörün
temsilcilerinin her düzeyde bu eğitimlere ihtiyacı olduğunu
söyledi. Toplantıda katılımcılar,  yüz yüze toplantı 
yapılarak katılımcı turizm firmalarının daha fazla katkı 
sağlaması gereği vurguladı. 

Samsun misafirini
arıyor projesinin
ilk toplantısı yapıldı
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Uzun süredir belgesiz seyahat
acentaları ve kayıtdışı işletme
ve kuruluşlarla mücadele eden

TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Başkanı
Yılmaz Uzunlar'ın girişimiyle TÜRSAB
Orta Karadeniz Bölge Başkanlığı, Sam-
sun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Em-
niyet Müdürlüğü, SGK ve Maliye
yetkilileri ile birlikte kaçak işletmelere
düzenlenen denetimlerde, özellikle mül-
tecilere ait belgesiz faaliyet gösteren 5
acentaya cezai işlem uygulandı, faali-
yetten menedildi.

Denetim ve uygulamalarla ilgili olarak
bir açıklama yapan TÜRSAB Orta Kara-
deniz Bölge Başkanı Yılmaz
Uzunlar,"Pandemi salgını nedeniyle
daha da zor günler yaşayan turizm sek-

törüne en büyük zarar kayıtdışı işletme-
lerden geliyor. Sektörde kayıtdışı olarak
faaliyet gösteren her işletme hem dev-
lete, hem bölgeye, hem de sektörde bel-
geli ve kurallara uygun olarak çalışan
işletmelerimize ve acentalarımıza  zarar
vermekteler. 

Son olarak da Samsun'da devletin ilgili
4 kuruluşu ile birlikte vergi, SGK, İşletme
Belgesi ve güvenlik açısından denetim
yaptık. Tespit edilen 5 firmaya gereken
yasal yaprıtımların uygulanmasını sağ-
ladık. Kayıtdışı ve kurallara uymadan ça-
lışan işletmelerle mücvadelemiz devam
edecek.Ben bu konuda bize destek
veren ve hassasiyet gösteren Samsun
Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya çok
teşekkür ediyorum." dedi.

TÜRSAB Samsun'da belgesiz
acentalara savaş açtı Türkiye ve bölge gene-

linde belgesiz ve kayıt-
dışı turizm ve otelcileik
faaliyetinde bulunanlara
karşı sürdürülen mücade-
lede TÜRSAB Orta Kara-
deniz Bölge Başkanlığı
Samsun'da da önemli
bir adım attı.

Yılmaz
Uzunlar

MasterChef'in
ünlü yarış-
macıları

arasında yeralan ve
finale kalan Alaçamlı
aşçı Barbaros Yo-
loğlu, Survivor yarış-
macıları için Samsun
Mantısı  yaptı.

Survivor’ın Mart Ayı
sonlarında ekrana gelen  bö-
lümünde, 'MasterChef Türkiye'
yarışmacıları konuk oldu. Mas-
terChef 2019 şampiyonu Cemre
Uyanık, MasterChef 2020 şam-
piyonu Serhat Doğramacı, Ekin
Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Ba-
tuhan Bayır, Emir Elidemir ile
Barbaros Yoloğlu, dokunulmaz-
lığı kazanan takımın yarışmacıla-
rına özel yemek hazırladı.

Dokunulmazlığı kazanan takı-
mın yarışmacılarına; hanımağa
çorbası, deniz mahsüllü arpa
şehriyeli pilav, Samsun mantısı,
hünkarbeğendi, dana kuyruğu,
patates püre, bademli kaymaklı
baklava ve astarlı sütlaçtan olu-
şan zengin bir menü ikram edildi.

Menü'ye Alaçamlı
aşçı Barbaros Yo-

loğlu'nun Sam-
sun Mantısı
damga vurdu.
Barbaros
Yolğlu, Samsun

Mantısı'nı yarış-
mada da yaptığını,

çok beğenildiğini ve
Samsun'un markası

yapabilmek için patent çalışma-
larına başladığını açıkladı.

Survivor'da Samsun
Mantısı tanıtımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi,
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106.

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ça-
nakkale Deniz Zaferi ve Mehmetçik ser-
gisi açtı. Kent Müzesi'nde,  Genelkurmay
Başkanlığı arşivinden derlenen fotoğraf-
lardan oluşan sergi ziyaretçilerin ilgisine
sunuldu. 

Türk milletinin Ça-
nakkale'de yedi dü-
vele karşı verdiği
destansı mücadele-
nin dünya tarihinin
yeniden yazılmasına
sebep olduğunu
kaydeden Kültür ve
Turizm Daire Baş-
kanı Ömer İdris
Akdin, "Tarihimizde
önemli bir dönüm
noktasıdır Çanakkale. Orada başlayan
varoluş sürecimiz Kurtuluş Savaşı ile
devam etmiş sonunda bu mücadele bize
Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmiştir.
Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı olarak biz de Çanakkale'mizin
o ruhunu bir kez daha gözler önüne ser-
mek için bir sergi açmak istedik. Sergi-
deki tüm fotoğraflar Genelkurmay
Başkanlığımız arşivinden. Çanakkale Sa-
vaşları’nın dünya ve ülkemiz açısından
öneminin resmedildiği sergiye 7'den
77'ye tüm herkesi davet ediyorum" dedi. 

Kent Müzesi'nde
18 Mart sergisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Baş-
kanlığı koordinesinde Kent Mü-

zesi’nde Çanakkale Sergisi açıldı. 

ÇARşAMBA Belediyesi,  Hürriyet Sa-
hilinde yapacağı dev proje ile Karadeniz
turizmine büyük katkı sağlayacak. İlçe-
nin güzelliklerini herkese tanıtacak
proje için imzalar atıldı.

Çarşamba’nın güzelliklerini ortaya çı-
karmak adına Hürriyet mevkiinde bulu-
nan 500.000 m2 likalana yapılacak olan
B tipi mesire alanı için imzalar atıldı.

Hürriyet Mesire Alanında; Kır lokan-
tası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı,
çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik
bitki bahçeleri, karavan kamp alanları,
gençlerin ve sporseverlerin doğa spor-
ları, plaj sporları turnuvaları, festivaller
gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri bir
alan kurulması hedefleniyor.

Mesire alanı içerisinde günübirlik zi-
yaretçiler için çeşitli faaliyet alanlarının
olduğunu belirten Çarşamba Belediye
Başkanı Halit Doğan, “Mesire alanımızı,
bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak alana ve ülkemiz
standartlarına yakışır, modern şekilde
revize yaparak bölgemiz insanlarına ka-
zandırmayı hedefliyoruz. Çarşambamı-
zın turizmi ve gelişimi için her zaman
çalışmaya devam ediyoruz.Sahiliyle or-
manıyla Samsunumuzun cennet köşe-
lerinden olan Hürriyet Sahilimizi ve
ormanımızı turizme kazandırıyoruz.
500.000 metrekarelik alanda konak-
lama, piknik ve karavan park alanları

oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye’nin en
büyük aromatik bitki alanlarından birisi
de yine burada olacak.  Orman Genel
Müdürlüğümüzle imzaları attık. Memle-
ketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Çarşamba’da  Hürriyet
sahiline dev proje

21 MART Dünya Down Sen-
dromu Farkındalık Gününde; Sam-
sun Balkan Türkleri Derneğinin
hazırladığıdownsendromlu gençle-
rinde etkinliklerde aktif katılımının
sağlanacağı Atalarımın dansı pro-
jesi hayata geçiyor.

Samsun Balkan Türkleri Derneği,
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan
destek alarak hayata geçireceği
Atalarımın Dansı Projesi ile down-
sendromlu gençlerin de yer aldığı
daimi bir Genç Balkan Halk Dansları
Ekibi oluşturuyor.

Unutulmaya Yüz Tutmuş
Kültürel Değerler Yaşatılacak

Atalarımın Dansı Projesi hak-
kında bilgi veren Samsun Balkan

Türkleri Derneği Başkanı Uğur
Burak Özata; “ Unutulmaya yüz
tutmuş halk oyunlarımız,  proje
kapsamındayöresel kıyafetlerle
profesyonel genç bir ekip ile sergi-
lenecek. Projemiz, unutulmaya yüz
tutmuş Balkan Türklerine ait kültü-
rel mirasın yeni nesle aktarılmasını
ve yaşatılmasını sağlayacaktır.Ye-
tişkinlerden oluşacak bir ana grup
ile bu grubun sürekliliğini sağlaya-
cak bir alt destek grubuna 9 ay bo-
yunca Balkan Halk Dansları eğitimi
verilecek. Bu projemizde eğitim
alan gençlerimiz yurtiçi ve yurtdışı
festivallerde, yarışmalarda yete-
neklerini sergileme ve akranları ile
rekabet etme imkânı bulacaklardır.
Aynı zamanda online Balkan Halk
Dansları Eğitim Kayıtları düzenle-
nerek herkesin faydalanması için
sosyal medya hesaplarımızda ya-
yınlanacaktır” dedi.

SAMSUN BALKAN
TÜRKLERİ DERNEĞİ’NDEN

ATALARIMIN DANSI PROJESİ

Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi Kül-
tür ve Turizm

Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle Kent Mü-
zesi'nde “Cumhuriyet'in
Yetiştirdiği Kadın İlkler Ser-
gisi” açıldı.  Türkiye'de
mesleklerinde ilkleri ger-
çekleştiren ve hepimize
ilham olan başarılı kadınları
anlatan resim sergisi 49
parçadan oluştu. “Cumhu-
riyet'in Yetiştirdiği Kadın
İlkler” isimli sergide ilk Türk
kadın seramik sanatçısı Fü-
reya Koral'dan, ilk kadın vali
Lale Aytaman'a, seçilmiş ilk
kadın muhtar Gül Esin'den,
Türkiye'nin ilk kadın tiyatro
ve sinema sanatçısı Ney-
vire Neyir'e kadar 49 ka-
dına yer verildi. 

İlklere imza atan Türk
kadınları sergisi ilgi odağı oldu
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Tünel Akvaryum
projesi için öne-
rilen 2. güzergah

Trabzon Kültür Varlıkları
Koruma Kurulu tarafın-
dan onaylandı. Tünnelin
uzunluğu 193, genişliği
16, metre, yüksekliği ise
8,5 metre olarak ger-
çekleştiriliyor. Tünel
açma ve akvaryum yapılması şek-
linde 2 kısım olarak ele alınan projenin
tünel açma ihalesi 9 Şubat  2018 tari-
hinde yapılmış ve tamamlanmıştı.

Ortahisar Belediye Başkanı Avukat
Ahmet Metin Genç, proje ile ilgili ola-
rak yaptığı açıklamada, "  Kentimize
ve İlçemize ivme kazandırılması
amacıyla Zağnos ve Tabakhane Va-
dilerini birleştirecek şekilde planlanan
“Tünel Akvaryum” 4 etap olarak ele
alınarak uygulamasına başlanılmıştır.
Projenin 1. Etabını oluşturan tünel
açma ve püskürtme beton imalatı
tamamlanarak 6,5 Milyon TL har-
cama yapılmıştır. 

2. Etap, Nihai Beton kaplaması şek-

linde olup, 2019 yılının
Aralık ayında uygulama-
sına başlanılmıştır. Bu
kısmın 2 Milyon TL’ye mal
olacağı ve 2020 yılın ilk
çeyreğinde tamamlana-
cağı öngörülmektedir.
Projenin 3. Etabını meka-
nik aksamın yapılması
oluşturmaktadır. 4.

aşama ise akvaryum havuzlarının
kurularak tesisin hizmete açılması
olacaktır.

Projemizin Yap İşlet Modeli ile 22
Eylül 2021 tari-
hinde 20 yıl süreyle
işletilmek üzere
ihalesi yapıldı ve
2021 yılı içinde hiz-
mete açılmasını
planlanıyoruz. Pro-
jenin faaliyete geç-
mesi ile Ortahisar,
Trabzon ve Bölge
turizmine büyük
katkı sağlamasını
bekliyoruz." dedi.

AKVARYUM ORTAHiSAR 2021
YILINDA HiZMETE ACILACAK

Trabzon Ortahisar Belediyesi'nden muhteşem proje

Trabzon'un önemli merkez ilçelerinden olan
Ortahisar Belediyesi Dünyada tünel içinde
ilk akvaryum olma özelliğine sahip olan 
Akvaryum Ortahisar Projesi ile Zağnos ve
Tabakhane Vadilerini birbirine bağlıyor.

1 ADET büyük restoran, 3 adet cafe restoran, 1 adet kitap cafe, 7 adet
fındık büfemiz, 150 metrekare 2 adet ahşap seyir terasları var. 2 adet
40 metre uzunluğunda deniz kenarı terasları var. 7 adet 15 ila 30
metre uzunluğunda denize dik uzanan, amatör balıkçılarımızın da ya-
rarlanabileceği iskelelerimiz var. 1 adet sonsuzluk penceresi, 1 adet
gün batımı terası, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu, 2 bin 837 metre bi-
siklet yolu olacak. Ganita’dan Faroz’a kadar bisiklet ve yürüyüş yolla-
rını yeniden dizayn ediyoruz” diye konuştu.

Bu imzalar Trabzon'un
çehresini değiştirecek
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin vizyon proje-
leri arasında yer alan ve Trabzonlu vatandaşları

denizle barıştırmayı amaçlayan Ganita-Faroz
Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi

için sözleşme imza töreni düzenlendi. 

Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım
Projesi sözleşme imza töreninde konuşan Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “ Ganita-Faroz arası

kentimiz için çok önemli bir destinasyon. Yaklaşık 3 kilometre bir
alan ve 200 bin metrekarelik bir lokasyonda çalışma yürütülecek.
Burası bir rekreasyon alanı, yaşam alanı ve denize ulaşabileceğimiz
en yakın lokasyon. Projenin 2022 yılında tamamlanması bekleni-
yor, ancak biz daha önce tamamlanmasını umuyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu, Ortahisar
ilçesine bağlı Yalıncak Ma-

hallesi’nde hayata geçirilecek olan
yaklaşık 900 metrelik plaj alanında
yürütülen çalışmaları inceleyen
Başkan Zorluoğlu, “ Burası Trabzon
merkeze çok yakın bir destinasyon.
Göreve başladığımız günden itiba-
ren vatandaşlarımız denize gideme-
mekten ve düzgün bir plaj
olmamasından yakınıyordu. Bu çer-
çevede ilk olarak Yalıncak bölge-
sinde yaklaşık 900 metrelik bir sahil
alanında bir çalışma balattık. Bu sa-
dece bir plaj çalışması değil, çok
ciddi bir sahil rekreasyon projesi.
Plajımızın yanında arka tarafta yeşil
alanlar, yeme içme mekanları, çocuk
oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet
yolları ve otoparklarla yepyeni bir
yaşam alanı oluşturuyoruz. Hedefi-
miz haziran ayı içerisinde plajımızı
tamamlamak ve Trabzon’daki deniz
sezonuna yetiştirip vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunmak” dedi.

YALINCAK PLAJI DENiZ
SEZONUNA YETiSTiRiLECEK
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yalıncak Mahallesi’nde yapımı
devam eden plajın  deniz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Doğu Karadeniz’in ünlü turizm merkez-
lerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni

imar planı çalışması yargıya taşındı. 
İmar planına karşı, şehircilik ilkelerine ve imar

mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle planın
belirli kısımları için açılan 30 davadan 6’sı hak-
kında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İmar
planı hazırlanırken Uzungöl’de yaşayan yerel hal-
kın taleplerinin dikkate alınmadığını söyleyen va-

tandaşlar, yeniden hazırlanacak imar planında
Uzungöl sakinlerinin de gözetilerek ortak karar
alınmasını istedi.

“80 NOKTAYA İTİRAZ VAR”
Trabzon İdare Mahkemesi’nin ara kararına se-

vinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekle-
dikleri planda kendilerinin de talepleri ile ortak
düzenleme yapılmasını istedi.

Turizmci İdris Akyüz, imar planında sayısı 80’i

bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların
dava açtığını söyledi. Akyüz, kararın ara karar ol-
duğuna ve mahkeme sürecinin devam ettiğine
dikkat çekerek, “Mahkeme, ara karar olarak 6
vatandaşın davasına yürütmeyi durdurma kararı
verdi. Trabzon Şehir Plancıları Odası da ayrıca
planın geneli üzerinde bir dava açmıştı, bu ise
henüz sonuçlanmadı. Vatandaşların sıkıntılarını
ve taleplerini karşılanması için açılan bu davaların
bizim asıl hedeflerimize ulaştıracaktır” dedi.

Uzungöl ‘İmar Planı'na durdurma
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Ordu’nun  Perşembe
ilçesine bağlı Azi-
ziye Mahallesi sı-

nırları içerisinde bulunan ve
140 yaşında olduğu tespit edi-

len ıhlamur ağacı, Büyükşehir
Belediyesi’nin girişimleriyle

koruma altına alındı.Samsun
Tabiat Varlıklarını Koruma

Bölge Komisyonu’nda değer-
lendirilen ve yapılan değerlen-

dirme sonucunda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nda onay-

lanan ıhlamur ağacı ‘anıt
ağaç’ olarak tescillendi.

140 YILLIK
IHLAMUR AGACI
‘ANIT AGAC’ OLDU
Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan
140 yıllık ıhlamur ağacı Ordu Büyükşehir
Belediyesi’nin girişimleri ile koruma altına
alınarak “anıt ağaç” olarak tescillendi.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler’in talimatı ile ku-
rulan ORTAR A.Ş. yöresel ürün satış

noktalarını sanal ortama taşıdı. Ordu’da yetiş-
tirilen 50’’yi aşkın ürün kurulan sanal satış ma-
ğazaları ile Türkiye pazarındaki yerini aldı.

5 BİN SİPARİŞ VERİLDİ
Kurulduğu günden bu yana Ordu’da üre-

tilen ürünler ile Gülyalı Çikolata Park’ta üretilen
Kybele çikolatalarının 81 ile pazarlanmasının
sağlandığı www.orduorganik.com,
www.kybelecikolata.com, www.orduorganik-
pazar.com, facebookshop ve instagramshop
sanal mağazalarına ilgi yoğun oldu. Üreticiler-
den aracı olmadan alınan ürünlerin pazarlandığı
mağazaları kısa süre içerisinde 10 bini aşkın kişi
ziyaret etti. Ordu’nun yöresel ürünlerine ilginin
arttığı sanal mağazalardan yapılan 5 bin sipa-
rişle 200 bin TL gelir elde edildi.

ORDU’NUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ
81 iLE PAZARLANIYOR

Ordu’da kırsal
alanda üretilen yö-
resel ürünler aracı-
sız olarak E-ticaret
uygulaması ile 81
ile  pazarlanııyor.

Ordu'da cam sanatını gelecek kuşaklara aktarmak ama-
cıyla Sıcak Cam Atölyesi kuruluyor. Büyükşehir Beledi-
yesi, unutulmaya yüz tutan sanatlardan olan cam sanatını

gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışma başlattı. Gülyalı il-
çesi Çikolata
Park içerisinde
yer alacak
proje Ordu’da
da bir ilk olacak.
Proje kapsa-
mında kurula-
cak olan sıcak
cam atölye-
sinde mini tri-
bün
oluşturularak,
Çikolata Park’a
ve atölyeye
gelen ziyaretçi-

lere gösteriler yapılacak. Misafirlerin de sıcak cam ürünleri yapma-
larına fırsat verilerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak. 

ÇİKOLATAPARK’A SICAK
CAM ATÖLYESİ KURULUYOR 

1560-1600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak
inşa edilen tarihi Laleli Camii’nde çevre düzenleme çalışmaları
tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından tamam-
lanan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Coş-
kun Alp, “2012 yılında restore edilerek ibadete açılan Laleli
Çivisiz Camii’nin çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında tarihi caminde şadırvanın yanı sıra
peyzaj ve dinlenme alanları oluşturuldu. Yürüyüş yolları,
oturma grupları, çardak, otopark, sert zemin düzenlemeleri
tamamlandı. Son olarak iki yakayı birleştirecek olan yaya
köprüsü projemiz de var” dedi.

İKİZCE LALELİ ÇİVİSİZ
CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEME
ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

ORDU TOSTU COĞRAFi
iŞARET ALIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak 1958 yılında Kemal ve
Zeki Yamaner tarafından yapılmaya başlanan ve geçen sürede
kentin markası haline gelen Ordu Tostu’nun patent alması için ça-
lışma başlattı. Bu kapsamda, "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün"
başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na başvuru yapıldı.  Yapılan değerlendirmeler sonrası 
Büyükşehir’in ön başvurusu kabul edildi. 

Ordu’nun
vazge-
çilmez

lezzetlerinden
olan, günü-

müzde kentin
gastronomi ala-

nında markası
haline gelen

Ordu Tostu, Bü-
yükşehir Beledi-
yesi’nin girişim-

leriyle coğrafi
işaret alıyor. 
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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Spor Toto
Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Ankara’da bir
araya gelerek yapılacak sosyal alan için 10 milyon

TL’lik protokol anlaşması imzaladı.
İslampaşa-Portakallık Mahalleleri Dolgu Alanı Spor

Kompleksi olarak adlandırılan proje, 550 metrelik sahil aksı
üzerindeki 40 bin metrekare alanda; halk arasında Yat li-

manı olarak bilinen bölgede yapılacak.
Alanın içerisinde iskele, kaykay ve bisiklet parkuru, mini

golf sahası, street workout, çocuk oyun alanı, yoga-jim-
nastik alanı, yamaç paraşütü pisti ve model uçak pisti yer
alacak. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in girişimleri 
sonucunda imzalanan projede, ihale sürecinin ardından
yapım aşamasına geçilecek. 

RiZE'DE VATANDASLAR
DENiZLE BULUSACAK 

Rize Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı arasında imzalanan protokol
kapsamında Rize Merkez İslampaşa ve
Portakallık mahalleleri sahil şeridinde 10
milyon TL’lik sosyal alan inşa edilecek.

Vali Çeber, Rize Ticaret
Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı

Mehmet Erdoğan’dan
Çay Çarşısı Projesi’nin
son durumu hakkında
bilgi aldı.

Yapılan incelemele-
rin ardından Çay Çar-
şısı’nın Rize’nin en
önemli vizyon proje-
lerinden birisi oldu-
ğunu dile getiren Vali
Çeber, “İlimizle özdeş-
leşen ve ilimizi sembo-
lize eden pek çok doğal
ve tarihi güzelliğe sahibiz.
Yapımı devam eden Çay Çar-
şısı’da tamamlandığında ilimizin
önemli sembollerinden biri haline

gelecek. İlimizin en önemli ticaret kay-
naklarından biri olan çayımızın pek

çok çeşidini burada tanıtma imkanı
bulacağız. Bu proje ile sadece Tür-

kiye’de değil ilimize gelen turist-
lerin ziyaretleri ile birlikte
uluslararası alandan da ürünle-
rimizi sergileme imkanı elde
edeceğiz.

Bunların yanı sıra Çay Çarşısı
içerisinde yer alacak olan sos-
yal alanlarla birlikte hemşehri-

lerimizi ve gelen misafirlerimizi
en güzel şekilde ağırlamayı he-

defliyoruz. Ayrıca alanda yer alan
dükkanlarımızda sadece çay değil

ilimize özgü diğer ürünleride sergi-
leme imkanımız olacak. Buda bizlere ti-

cari ve kültürel anlamda büyük katkılar
sağlayacak.  “ ifadelerini kullandı.

Valilik önündeki tören alanında
bulunan Atatürk Anıtı'na çe-
lenk sunulmasıyla başlayan

törende, ardından saygı duruşunda
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin olarak
İl Jandarma Komutanlığında görevli
Jandarma Yarbay Murat Baytaş’ın
yaptığı konuşmanın ardından Rize Be-
lediye Başkanı Rahmi Metin’de bir ko-
nuşma yaptı.

Belediye Başkanı Metin, "Vatanımız
için mücadele eden ecdadımıza,
bugün biz torunları olarak daha çok
çalışıp vefa borcumuzu ödemeliyiz.

Vatan ve bayrak sevgimiz, birlik ve
beraberlik anlayışımız, kalkınma ve
gelişme vizyonumuz bize yol göstere-
cektir. 103 yıl önce özgürlük, bağım-
sızlık ve kurtuluş için şahadet
şerbetini içen tüm şehitlerimizi rah-
met, saygı ve minnetle anıyorum."
diye konuştu.

Daha sonra, 18 Mart Çanakkale Za-
feri'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla dü-
zenlenen "Anadolu Gönül Yolu"
etkinliği kapsamında Çanakkale Şe-
hitliği'ne götürülecek Türk bayrağı,
Artvin'den getirilerek Rizeli gence
teslim edildi.

Rize'nin düşman
işgalinden Kurtuluşunun
103. Yıl dönümü kutlandı
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103.
yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rizeliler Çay Çarşısı'nı bekliyor
Rize Valisi Kemal

Çeber, yapımı
hızlı bir şekilde

devam eden Çay
Çarşısı Projesinin

son halini ye-
rinde inceledi.

Vali ÇEBER Başkanlığında gerçekleşti-
rilen toplantıya; her biri alanında
uzman ve ülke çapında saygınlığa

sahip olan  şehir plancıları, kentsel tasarım, dağ
yatırımları ve finansman uzmanları ile akade-
misyenlerden oluşan yetkin isimler katılırken,
Vali ÇEBER’e, Vali Yardımcısı Gülhani Ozan
SARI, İkizdere Kaymakamı Cafer KAYMAKÇI, İl
Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Hüseyin SARI
ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra ALEMDA-
ROĞLU eşlik etti.

Toplantıda; Rize’nin hali hazırdaki turizm var-
lığı ve hareketliliği, yapımına devam eden pro-
jeler ve bu projelerin önümüzdeki dönemde
Rize turizminin gelişimine etkileri konuları ele
alınırken, ilgili uzmanlar tarafından farklı ülke-

lerdeki benzer örneklerden hareketle Rize’nin
turizm geleceğine yönelik potansiyeli ve neler
yapılabileceği konuları ele alındı.

Vali ÇEBER, tarafından yapılan değerlendir-
mede; Rize’nin coğrafyasının, tabiatının, kültü-
rel yapısının ve folklorik değerlerinin önemli bir
mirasa sahip olduğu, halihazırda ilimiz gene-
linde devam eden Havalimanı gibi büyük öl-
çekli yatırımların, ulaşılabilirliği kolaylaştıracağı,
bu durumun turizm faaliyetlerinin çeşitlendiril-
mesini ve daha profesyonel bir bakış açısı ile
ele alınmasını zorunlu hale getirirken, mutlaka
il genelinde makro ölçekte bir plana sadık ka-
lınmasının, koruma kullanma dengesinin sağ-
lanması, çevre tahribatına yol açılmaması
açısından önemli olduğu vurgulandı.

Rize’nin turizm geleceği ‘Turizm Master Planı’ ile şekillenecek
Rize Valisi Kemal ÇEBER Başkanlı-
ğında, Turizm Master Planı Konulu

toplantı gerçekleştirildi.
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Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılı-
şında yaptığı konuşmada Amasya’nın in-
sanlık tarihi ve milletimizin tarihi

açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları
söyledi: “ Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelenin ‘Doğum

Belgesi’ olarak nitelenen  Amasya Genelgesini tüm
dünyaya ilan ettiği bu önemli günü, tarihi anlam ve
önemine yaraşır şekilde kutlamak önceliğimiz
olacaktır.  İçinde bulunduğumuz pandemi şartları
hafiflerse, halkımızın tüm kesimlerinin ilgisini çe-
kecek sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik-

ler yapmayı planlıyoruz." dedi.  Valilik Kutlama Ko-
mitesi Başkanı Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ tara-
fından etkinliklerin genel mahiyeti hakkında
bilgilendirme yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü
Bilal Eken 12-22 Haziran tarihleri arasında planla-
nan etkinliklerin detaylı sunumunu yaptı.

Amasya'da ‘Uluslararası
Atatürk Kültür ve Sanat 
Festivali’ toplantısı Amasya'da

Vali Mustafa
Masatlı baş-

kanlığında 12-
22 Haziran

Amasya Ulus-
lararası Ata-

türk Kültür ve
Sanat Festi-
vali Hazırlık

Toplantısı ger-
çekleştirildi. 

Toplantının açılışında konuşan Vali Mustafa
Masatlı, “İlimizde tarım, sanayi, turizm, hizmet
sektörü, kırsal kalkınma gibi farklı hizmet

alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşlarının hazırlamakta oldukları projeleri
değerlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Amasya

ile özdeşleşen Amasya çöreği, etli çiçek bamya ye-
meği, toyga çorbası, baklalı dolma ve Yassıçal çuha
dokumasına ‘coğrafi işaret’ alınması için çalışmaları-
mız da devam etmektedir. Kadın girişimciliğinin bir
yansıması olan kadın kooperatiflerini de destekle-
meye devam ediyoruz." dedi.

Amasya'da 5 ürüne
coğrafi işaret çalışması

devam ediyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Projeler Üst Kurulu toplantısında
Amasya'da 5 ürüne coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Amasya'da 2021 yılı beklentilerini
sorduğumuz Başlangıç Turizm,
Grand Harşena Otel ve Bayezidhan

Konak Otel işletmecisi İsmet Abay, 2021 yılı
için Amasya turizmini değerlendirdi.

İsmet Abay, şunları söyledi: "Dünya, ben-
zeri görülmemiş bir salgınla 2020 yılından
beri mücadele vermekte. Küresel olarak et-
kisinde kaldığımız ve neredeyse 100 milyonu
aşkın insanı enfekte eden, beşeri ve ekono-
mik anlamda ağır kayıplara sebep olan Covid
19 salgınından “Karadeniz’in açık hava mü-
zesi Amasya”da oldukça etkilenmiştir. 

Turizmin gelişimi, yapılan projeler ve tanı-
tımlar ile desteklenince gelen ziyaretçi sayı-
sını günbegün artıran Amasya, pandemi
öncesinde 2020 yılından da umutluydu.
Ancak Mart 2020’de kısıtlamaların başla-
ması ile 3 ay boyunca tam kapanma yaşa-
yan şehrimiz, Haziran başında normalleşme
başlamış olsa da, tüm Türkiye’de olduğu gibi
turizm sektöründe yeterli bir ivme 
yakalayamadı.

Bugün hala restoran ve cafe gibi işletme-
lerimizin bir çoğu kapalı olup, hizmete başla-
mak için normalleşme sürecini bekliyor.
Turizm işletmeleri elbette bu uzun ve sancılı
süreci tüm kaynaklarını tüketip, borçlanarak
atlatmaya çalışıyorlar.  2019 yılında her hafta
binlerce turist ağırlayan şehrimiz, uygulanan
sıkı salgın tedbirleri ile güvenli turizm ilkesini
koruyarak pandemiye rağmen arzu edilen
ölçüde olmasa da 2020 yılında da yerli-ya-
bancı turistlere ev sahipliği yapmıştır. 

Tek derdi ayakta kalabilmek olan Amasyalı
işletmecilerimiz , bu sene ziyareti hedefle-
nen yabancı turist sayısından umutlu ol-
masa da, yerli turist açısından son derece
umutlu. Ülke genelinde başlayan ve başarılı
bir şekilde devam etmekte olan aşılama ça-
lışmalarıyla iç turizmde başlayan hareket-
lenmeler, 2021 yılı Ocak ayından itibaren
rezervasyon taleplerinde yaşanan artışlar,
turizm işletmelerine ve de tüm meslektaş-
larımıza rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz. "

Amasyalı işletmeciler
yerli turistten umutlu
Pandemi nedeniyle sıkıntılı gün-
ler yaşayan turizm sektörü umu-

dunu yerli turistlere bağladı.

8Mart Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle belediye kültür merkezi salo-
nunda gerçekleştirilen “Geleneksel

El Sanatları” sergisinin açılışına Amasya
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Mus-
tafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı Amasya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman El-
macı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Özel İdare
Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim
Müdürü Ömer Coşkun, Siyasi Partiler,
Kamu Kurum ve Kuruluşların Temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Amasya Belediye Baş-
kanı Mehmet Sarı, “ Kadınlar dediğimizde
ilk akla gelen anamızdır. Toplumda, kadın-
lara fırsat eşitliğinde önlerini açmamız ve
fırsat tanımamız lazım. Kadına saygı esas-
tır. Kız çocukları evin rahmeti ve bereketi-
dir. Bu vesile ile buraya uzaktan, yakından
gelen başta Hanımefendi olmak üzere
mülkü amirlerimiz, birim müdürlerimiz,
hemşehrilerimiz, arkadaşlarımıza ayrı ayrı
teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel El Sanatları Sergisi açılışı yapıldı
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne-

deniyle  organize edilen “Geleneksel El Sanatları” sergisinin açılışını yaptı.
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200 yıl önce
tören kıyafetleri
ile gömüldüler

Arkeologların 11 yıllık çalışması sonucunda
son zamanların en önemli keşiflerinden
birine imza atıldı. Tören kıyafetleriyle bir-

likte, yaklaşık 200 yıl önce tören kıyafetleriyle
oturur vaziyette gömülen  gömülen iki piskoposun
mezarına ulaşıldı. Bu çalışmayla ilk kez bir kumaş
eser de gün yüzüne çıkmış oldu.

Piskoposların inanışa göre Hz. İsa geldiğinde
onu karşılamak için tören kıyafetiyle oturur vazi-
yette gömüldüğü bildirildi. Ellerinde 1 sayfalık İncil,

başlarının arkasına da içi saman dolu bir yastık ko-
nulmuş şekilde bulunan piskoposların kıyafetleri
ve üzerlerindeki tören kıyafetleri İstanbul'a Mimar
Sinan Üniversitesi'ne getirildi. 200 yıllık İncil yap-
rağı ve kumaş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi'nde konservatörler tarafından onarılarak
titiz bir şekilde bir araya getiriliyor. Kumaş eser
aslının aynısı şeklinde ipek bir kumaşın üzerine
dokunacak, böylece 200 yıl önce piskoposların
giydiği tören kıyafeti ortaya çıkmış olacak.

Sinop’ta Kül-
tür ve Turizm
Bakanlığı’nın
desteğiyle
2010 yılında
başlatılan
‘Balatlar Yapı
Topluluğu’
kazısında
son yılların
en önemli
keşfi yapıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş,
beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdür
Vekili Metin Süren ve AK Parti İl Başkanı

Uğur Giresun ile İl Genel Meclis Başkanı Yakup
Üçüncüoğlu Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incele-
mede bulundu. Milletvekili Nazım Maviş, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, cezaevinin tarihi
dokusunun aslına uygun şekilde restore edildiğini
ve tarihi yapının orijinal güzelliğinin ön plana çıka-
rılması için titiz bir restorasyon çalışması yürüt-
tüklerini ifade etti.

Tarihi cezaevinin Sinop'un marka değerine çok
önemli katlılar sağladığını belirten Maviş, "Çok
ciddi maliyetler ile yapılan bu restorasyon süreci-
nin, hangi aşamada olduğunu biz de bugün arka-
daşlarımızla birlikte yerinde görmek istedik. Hem
Avrupa Birliği temsilcisi arkadaşlarımız hem de
müteahhit firmanın temsilcisi olan arkadaşlarımız
şu ana kadar geldiğimiz süreçle ilgili detaylı ve
teknik bilgileri verdiler. Koruma kurulu tarafından
yapılan revize çalışmalar ile proje yürüyor. 

Restorasyon süreci devam ederken ziyaretçi
kabulümüz de devam ediyor. Projede var olan do-
kunun dışında çok fazla bir değişiklik yok. Var olan
dokunun orijinalini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz.
Projede otel yapımı yok" diye konuştu.

Sinop'ta tarihi cezaevinde
restorasyon devam ediyor

,Sinop'ta 1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan,
1999 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi
Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Baş-
kanlığı tarafından finanse edilen Av-
rupa Dayanışma Programı

kapsamında ‘Benim şehrim Giresun - gençler
bir arada’ projesinde süreç devam ediyor. Proje
kapsamında, 13 Ocak - 14 Mayıs 2021 tarihleri
aralığında İspanya’dan şehrimize gelen İspanyol
ve Kolombiyalı iki Erasmus öğrencisi Belediye-
nin sosyal projelerinde etkinliklere katılmaya
devam ediyor.

Öğrenciler, sokak güzelleştirmesi programı
kapsamında Gazipaşa İlkokulunun bir cephesini
Giresun’un önemli turizm merkezi ve figürleri
olan Gedikkaya, Ada, Kale, fındık, kiraz, taflan
resimleriyle süsledi. Çalışmanın tamamlanma-
sıyla birlikte ortaya güzel bir görüntü çıktı ve
büyük beğeni topladı. Oluşturulan farkındalıkla
birlikte boş duran duvarlar değişik motiflerle
rengârenk güzelleştirilip renklendirilerek, okul
daha güzel bir görselliğe kavuşmuş oldu. Bele-
diye yetkilileri, projenin şehrimizin muhtelif
yerlerinde devam edeceğini bildirdi.

‘Benim şehrim Giresun 
gençler bir arada’ projesi

Verilen bilgide, bu genç ofis-
lerin içerisinde yer alacak olan

Kitap Kafelerin; gençlerin bir
araya gelmesini, edebi, bilişsel

ve sanatsal yönlerinin geliş-
mesini sağlayan kültürler arası

farkı ve maddi imkansızlıkları
en aza indiren mekanlar ola-

cağı belirtilerek, bu ofislerin ve
Kitap Kafelerin, imkânı olma-

yan gençlere güvenli alanlar
oluşturarak, sosyalleşmele-

rine katkı sağlanmasının
amaçlandığı ifade edildi.

Giresun'da gençlere
‘Kitap Kafe ve Genç Ofisi’

Giresun Şeyh Keramettin
Mahallesi Gazi Caddesi
üzerinde bulunan mülki-

yeti hazineye ait 3 katlı kargir bina
Giresun gençliğine ve Giresun üni-
versitesinde eğitim gören gençle-
rin hizmetine verildi.

Binanın içerisinde yer alacak olan
Genç Ofislerde, gençler tarafından
yürütülmekte olan ve yürütülecek
olan çalışmaların, ülkemizdeki gö-
nüllülük faaliyetlerinin yaygınlaş-
masına ve toplumsallaşmasına
katkı sunması bekleniyor. Bu ofis-
ler sayesinde, gençlerimiz gönüllü-
lük faaliyetlerine daha çok
katılabilecek ve bu faaliyetleri 
destekleyebilecekler.

Sinop'ta başlatılan "Mutluluktan Uçu-
yoruz" adlı proje ile 16-40 yaş arası
kursiyerler yamaç paraşütü eğitimi

alarak kendi başlarına ilk uçuşlarını yapacak.
'Mutlu kent' Sinop'ta yamaç paraşütü spo-

runu yaygınlaştırmak amacıyla Sportif Ha-
vacılık Kulübü Derneği tarafından
"Mutluluktan Uçuyoruz" adlı proje başlatıldı.
Projeyle ilgili Sportif Havacılık Kulübü Derneği

tarafından kente davet edilen, 4 yamaç para-
şüttü pilotu, şahin tepesinde kalkış ve iniş
alanı çalışması için deneme uçuşu yaptı. 

Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı
Nuri Şişman konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"STK, kurum ve kuruluşların iş birliği ile özel-
likle gençlerimizin yamaç paraşütü ekstrem
sporu alanındaki potansiyellerinin geliştirile-
bilmesi ve hatta bu sporu meslek edinebil-

melerine olanak sağlamak için bu projeyi ha-
zırlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında
16-40 yaş arası sınırlı sayıda öğrenciye baş-
langıç seviyesi paraşüt kursu verilip, kendi
başlarına ilk uçuşları gerçekleştirmeleri sağ-
lanacaktır.  Projeyle ilgili çalışmalarımızı bir iki
ay içinde tamamlayacağız. Aynı zamanda
burada Sinop'un tanıtımı için ne yapılabilir ko-
nusunda çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Sinop'ta mutluluktan uçuyoruz projesi
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100 milyon ton dolgunun üzerine yapılması
planlanan ve Doğu Karadeniz bölgesi için 
büyük önem taşıyan Rize-Artvin Havalimanı
projesinde yüzde 80'e yakın kısmı tamamlandı.
Terminal binaları dolgu sahası üzerinde yükse-
lirken, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de
şekillenmeye başladı. Rize-Artvin Havalima-

nı'nın Doğu Karadeniz'in yayla turizmine katkı
sağlaması bekleniyor. Temeli, 3 Nisan 2017'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan atılan ve inşaatının yüzde 80'e yakını 
tamamlanan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli
Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk uçağın yıl 
sonunda inmesi planlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı'na
ilk uçak yıl sonunda inecek

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci
havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesinde

inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

İl merkezİndekİ bir otelde düzenlenen toplantıda Vali Doruk,
Artvin'in turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla Valilik ola-
rak hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Daha sonra
Artvin Valiliğince projelendirilerek hayata geçirilen turizm çalış-
maları, slayt sunumu eşliğinde katılımcılara anlatıldı.Toplantı, kenti
tanıtan "Göğe Komşu Topraklar Artvin" tanıtım filminin izlenme-
siyle sona erdi.Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Ömer Gümüş ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan
Kantarcı da katıldı.Toplantının ardından seyahat acentesi temsilci-
leri, kentte turizme kazandırılan bölgeleri inceledi.

Trabzonlu seyahat
acenteleri Artvin'de

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trab-
zon'dan gelen 30'u aşkın seyahat
acentesi temsilcisiyle bir araya geldi.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü
Gücükdene mevkiinde yer
alan ve 2014 yılında Tabiat
Parkı ilan edilen Çağlayandibi
Şelalesinde doğal olarak 15
metre yükseklikten düşen
su damlacıkları havaların so-
ğumasıyla birlikte kalın buz
tabakalarına dönüştü. De-
nizden 870 metre yüksek-
likte bulunan ve Kürtün ilçe
merkezine 5, Gümüşhane il
merkezine ise 64 kilometre
mesafedeki şelalenin buz
tutmuş hali muhteşem gö-
rüntüler oluşturdu.

Gümüşhane Çağlayandibi
Şelalesi buz tuttu Gümüşhane'nin

Kürtün ilçesi sı-
nırlarında bulu-
nan Örümcek
Ormanları'nın
eteklerindeki
Çağlayandibi Şe-
lalesi buz tuttu.

Gezmek için bölgeye giden Serkan Özde-
mir tarafından kayıt altına alınan karlı ve
buzlu Çağlayandibi Şelalesi görüntüleri sosyal
medyada da çok sayıda paylaşım ve beğeni
aldı.Kabaktepe şehitliği, Çıkrıkdüzü, Güvende,
Kazıkbeli gibi dünyaca bilinen yaylaların yolu
üzerinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi Av-

rupa ve Kafkasların en yüksek ve en yaşlı
ladin ve köknar ağaçlarının bulunduğu ve
doğal ağaç müzesi olarak nitelendirilen
Örümcek Ormanları'na 4 kilometre mesa-
fede.Mevsim itibariyle etrafı karla kaplı olan
şelale yılın her mevsiminde ziyaretçilerine
sunduğu görsel güzelliklerle ilgi çekiyor.

Gümüşhane'de kadınların ürettiği orga-
nik sarı kantaron bitkileri yurtdışına
ihraç edilmeye başlandı.

Gümüşhane'de geçtiğimiz yıl ilk kez kadın
üreticiler tarafından organik olarak üretilen ve
dünyadaki endemik bitkilerin içerisinde önemli
bir yeri olan sarı kantaron bitkisi kadınlar tara-
fından ihraç edilmeye başlandı.

Şiran ilçesinde geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Kara-
deniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından desteklenen projeyle kadınlar tara-
fından ilk kez ekilen sarı kantaron bitkisinin ihra-
catı da kadınlar tarafından gerçekleştirildi.İlçe
genelindeki 4 köyde 5 kadın üretici tarafından 13
dekar alanda üretilen organik sertifikalı sarı kan-
taron bitkisi kurutulduktan sonra paketlenerek
Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifinin girişimleriyle ihraç edilmek üzere
Mersin limanına gönderildi.

Gümüşhane'de Sarıkantaron İhracı

Sarı kantaron yetiştiriciliği projesinin danış-
manlığını Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yük-
sel Kan'ın yaptığı kaydeden Halep, Gümüşhane
tarımına alternatif ürün kazandırma yolunda
Şiran ilçesinde lavanta ve aspirden sonra Sarı
Kantaron bitkisinin de önemli bir ürün olduğunu
sözlerine ekledi.Alternatif tıbbın vazgeçilmezleri
arasında yer alan Sarı Kantaron bitkisinin çiçeği,
yağı ve tohumu kullanılıyor. Organik olarak kuru-
tulup çayı da elde edilen Sarı Kantaronun stres
ve depresyona da iyi geldiği biliniyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sek-
törel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Alt-
yapı Programı kapsamında Bayburt’tan

destek almaya hak kazanan 7 proje için imzalar
atıldı. Toplum tutarı 12 milyon lirayı bulan projeler
içerisinde kent müzesi, Bayburt Kalesi Kültür Yolu
ve Bamsı Beyrek Seyir Terası gibi önemliturizm ya-
tırımları da var. İmza töreni öncesinde açıklama-
larda bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt
olarak KUDAKA’ya teşekkür ettiklerini belirtti. Vali
Epcim şu şekilde devam etti: “Bayburt’ta ihtiyacını
hissettiğimiz Bayburt Kent Müzesi… Bayburt şu
anda Türkiye’deki dört müzesi olmayan şehirden

bir tanesi. Bunu bu şekilde gidermiş olacağız. Yine
Çini Maçin Kültür Yolu Projesi çok özel anlamlar
ifade etmekte. Şu anda kalenin korunması, gelecek
nesillere aktarılması, yürüyüş yolu yapılması ve
oradaki çevre düzenlemesinin yapılmasıyla önemli
bir destinasyon noktası olarak burayı biraz daha iyi-
leştirmiş olacağız. Yine Belediyemizin Bamsı Bey-
rek ya da diğer adıyla Bey Böyrek Seyir Terası
projesi, Arpalı’daki Çoruh Nehri kenarına yapılacak
düzenleme ile birlikte ilimiz 8,3 milyon lira destek
alacak. Toplamda 12 milyon liralık bir yatırımı yıl içe-
risinde KUDAKA destekleriyle yapmış olacağız.
Bunun mutluluğu içerisindeyiz.”

Bayburt müzeye kavuşuyor

Konuşmaların ardından proje sahibi ku-
rumlar ile KUDAKA arasında sözleşmeler

imzalandı. İmza törenine Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Süleyman Seyhan, BTSO

Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, İl Özel İdare
Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Kültür ve

Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, KOSGEB İl
Müdürü Mete Emir, KUDAKA Bayburt İl Ko-

ordinatörü Lokman Altunbilek katıldı.

Bir Zamanlar Bayburt’
temalı fotoğraf yarışması

Bayburt Belediyesi olarak Bay-
burt’un geçmişine ışık tut-

mak ve şehrin hafızasını
yeniden kayıtlara geçirmek adına fo-

toğraf albümü oluşturmak üzere fotoğ-
raf yarışması düzenledi. Bayburt

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ya-
rışma ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Belediye tarafından yapılan açıkla-
mada yarışmaya 30 Nisan 2021 akşa-
mına kadar fotoğraf gönderilebilecek.

Bayburt’ta fotoğrafın ilk çekildiği tarih-
ten itibaren, daha önce hiçbir yerde ya-
yınlanmamış, Bayburt konulu her türlü

eski fotoğraflarla katılınabiliyor. 

Katılımcılar n arşivlerindeki
fotoğrafları belediyenin bbele-
diye@gmail.com mail adresine
veya bizzat Belediye Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü’ne gelerek  iletmesi is endi.
Uygun görülen fotoğraflar Be-
lediye tarafından yayınlanacak
olan albüm çalışmasında de-
ğerlendirilecek olup daha sonra
sahiplerine iade edilecek. Yarış-
mada 1. olan fotoğrafın sahibi
tam altın, 2. olan fotoğrafın sa-
hibi yarım altın ve 3. olan fotoğ-
rafın sahibi çeyrek altın,
mansiyon ise gram altın ile
ödüllendirilecek."
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İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şakir İşeri,  ismini ilçeye bağlı Evrenye
köyünden alan bıçağın tescili için geçen yıl şubatta
Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını
belirtti. Sürecin ardından Evrenye bıçağına coğrafi
işaret verildiğini belirten İşeri, "Evrenye bıçağı, ta-

rihi 14-15. yüzyıllara dayanan, coğrafi işaret almayı
çoktan hak etmiş bir üründür. Evrenye'de, bir
dönem Osmanlı ordusuna süngü bıçak verilen bu
meslek, fabrikasyon ürünler nedeniyle ölmeye
başladı. Odamızın ve İnebolu'nun ilk coğrafi tescilli
ürünü Evrenye bıçağı oldu." dedi.

Kastamonu Evrenye
bıçağı coğrafi işaret aldı

Kastamonu'da,
tüm parçaları el

işçiliğiyle yapılan
Evrenye bıçağı
İnebolu Ticaret

ve Sanayi Odası-
nın girişimiyle

coğrafi işaret ala-
rak tescillendi.

Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile
Kazakistan arasında 3.1 milyar dolar olan
ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak

için çalıştıklarını ve inşaat sektöründe Türk firma-
larının devlet garantili 26 milyar dolarlık devletten
ihale aldıklarını söyledi.

İlk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır ile bir
araya gelen Büyükelçi Abzal Saparbekuly ve Bü-
yükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, ar-
dından Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş
adamları ile buluştu.Kastamonu’nun coğrafi işa-
retli ürünleri olan çekme helva ve siyez buğdayı
üreticileri ile buluşan Büyükelçi Saparbekuly, iş
adamlarına ülkesindeki yatırım olanakları ile ilgili
bilgi verdi. İş adamlarına Kazakistan’a yatırım yap-
maları çağrısında bulunan Saparbekuly, Türkiye ile
Kazakistan’ın stratejik önemine vurgu yaptı.

“3,1 milyar dolar olan ticaret hacmini 10
milyar dolara çıkarmak istiyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı arasında ikili görüşmelerin
çok yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden
Saparbekuly: “Cumhurbaşkanlarımız arasından
yüksek derece birliktelik var. Ayrıca karma eko-
nomi birlikteliği var. Ticaret, ekonomi, savunma

sanayi, uzay bilimleri, bilişim, kültür alanlarında iki
ülke arasında başarılı ortak projeler yürütülüyor.
Kazakistan’da birçok iş adamı faaliyet yürütüyor.
Okullarda öğrenciler okuyor. Şu anda iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmi 3,1 milyar dolara ulaştı. He-
defimiz bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak.
Kazakistan’da Türk iş adamları inşaat sektöründe
devletten 26 milyar dolarlık iş aldı. Almaya da
devam ediyorlar. İnşaat sektörü Kazakistan’da is-
tikrarlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi
Abzal Saparbekuly Kastamonu'da 

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly
ve Büyükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul,

Kastamonu’da iş adamları ile bir araya geldi.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, hafta son-
ları çok sayıda kayakseveri ağırladı. Ilgaz Dağı
Kayak Merkezi ile geçen yıl açılışı yapılan 5,6 kilo-
metrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi'ne
gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal gü-
zellikleri arasında kayak yaparak keyifli vakit ge-
çirdi.  Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Karabük,
Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum
ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan te-
sislerde hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.Kayak
merkezinde sık sık anonslar yapılarak vatandaşla-
rın sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.
Jandarma ekipleri de kayak merkezinde denetim-
lerini aralıksız sürdürüyor.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak
merkezlerine büyük ilgi 

Festival Komitesi Başkanlığını üstlenen Safranbolu Belediye
Başkanı Elif Köse ve komite üyelerinin katılımıyla Leyla
Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, festivalin ta-

rihi ve yan teması belirlendi. 
Bu yıl 22'ncisi yapılacak etkinliğin, 16-18 Eylül'de "Ahilik Kültürü"

yan temasıyla düzenlenmesi karara bağlandı.Toplantının ardından
açıklama yapan Köse, festivalin tarihini belirlediklerini ve ön hazır-
lıkları tamamlandıklarını söyledi.Festivallerin kentlerin hem ekono-
misine hem de tanıtımına katkı sağladığına işaret eden Köse, "Bu
festivallerin gerçekleştirildiği bölgeye çok boyutlu katkısından do-
layı uluslararası alanda bilinirliklerinin ve katılımcı sayılarının artırıl-
ması önem taşımaktadır. Pandemi gölgesinde
gerçekleştireceğimiz festivalimizi geniş kitlelere ulaştırmak için
elimizden geleni yapacağız." dedi.Köse, festival kapsamında bel-
gesel ve fotoğraf yarışmalarının da düzenleneceğini kaydetti.

22. Uluslararası Altın Safran
Belgesel Film Festivali 

16-18 Eylül'de
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her

yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana
temasıyla yapılan "Uluslararası Altın
Safran Belgesel Film Festivali" bu yıl

16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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OKA Mart Ayı Yönetim Kurulu
Toplantısı Samsun Valisi
Doç. Dr. Zülkif Dağlı Baş-

kanlığında, Vali Dr. Ozan Balcı,
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi
Mustafa Çiftçi ve yönetim kurulu üyelerinin ka-
tılımıyla videokonferans yöntemiyle gerçekleş-
tirildi. Gündemdeki diğer maddelerin
görüşüldüğü toplantıda; Akdağ'ın Zirvesinden
Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası (Ballıca Mağ-
arası) Güdümlü Projesi  6 milyon 383 bin 140 TL
destek aldı. Vali Dr. Ozan Balcı, "Hazırlanan pro-
jeler ve sağlanan destekler Tokat’ımıza, Tokatlı

hemşehrilerimize, ilçelerimize, sanayi-
cimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği
geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

OKA’dan Ballıca
Mağarası projesine
6 milyon lira destek

Orta Karadeniz Kal-
kınma Ajansı (OKA)

Mart Ayı Yönetim
Kurulu Toplantı-

sında Akdağ'ın Zir-
vesinden Kazova'ya
Kırsal Turizm Rotası

(Ballıca Mağarası)
Güdümlü Projesi  6

milyon 383 bin 140
TL destek aldı.

Turizmciler, merak
uyandıran kaleye
turlar düzenlemek

için restorasyonun ta-
mamlanmasını bekliyor.
Tokat'ta, 'Kont Drakula'
olarak bilinen Romanya
Prensi ve Eflak Voyvodası
3'üncü Vlad'ın 15'inci yüz-
yılda 4 yıl boyunca esir tu-
tulduğu ileri sürülen tarihi
Tokat Kalesi, gizemli yön-
leri ile dikkat çekiyor.

TOKAT'ta, 'Kont Drakula' olarak bilinen Ro-
manya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü
Vlad'ın 15'inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tu-
tulduğu ileri sürülen tarihi Tokat Kalesi, gi-
zemli yönleri ile dikkat çekiyor. Romanya
Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın,
Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgün olarak yaşa-
dığı öne sürülen kale, hala gizemini koruyor.
Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma
amaçlı kullanılan Tokat Kalesi'nin turizme
kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapı-
lan çalışmalarda Ceylan Geçidi ortaya çıka-
rıldı. Yaklaşık 140 metre derine inilen geçitte

suya rastlanılması sonucu
çalışmalar durduruldu. Tu-
rizmciler, kaledeki çalış-
maların hızlandırılmasını ve
ziyarete kazandırılmasını
bekliyor.

'TURLAR İÇİN
RESTORASYONU
BEKLİYORUZ'

TOKAT Kalesi'nin gize-
mini koruduğunu söyleyen
Türkiye Seyahat Acenta-

ları Birliği Tokat Temsilcisi Yavuz Özseven, "
Tarihimize önemli ölçüde ışık tutacak ve tu-
rizme katkı sağlayacak kalemizin restoras-
yon çalışmaları günümüzde devam

etmektedir. Gerek ülke içinde gerekse yurt
dışındaki meslektaşlarımız kalenin restoras-
yonunun bitirilmesini ilgi ile beklemektedir.
Buraya yapılacak olan destinasyon çalışma-
ları koronavirüsten dolayı her ne kadar ak-
saklığa uğrasa da zamanı geldiğinde
planlamalar hayata geçirilecektir. Turizm
alanında birçok projesi olan ilimiz kaledeki
çalışmaların bitirilmesiyle Tokat, turizm cen-
neti olacak" diye konuştu. 

Turizmciler Tokat Kalesi'nin 
restorasyonunu bekliyor

Yeşilırmak'tan 20 ton atık toplandıTOKAT'ın
Turhal ilçesinde belediye ekipleri Yeşilırmak
yatağından 20 ton atık topladı. Turhal Bele-

diyesi'nce Yeşilırmak'ta bir yandan Kanal Turhal pro-
jesi devam ederken bir yandan da temizlik
çalışmaları sürüyor.  Turhal Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekiplerince ırmak yatağında botlarla ya-
pılan çalışmada 20 ton atık toplandı.Turhal Beledi-

yesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Soylu, "Yeşilırmak
üzerinde bulunan atık poşetler çevreye kirliliğe yol
açıyordu. Bunları temizletmek için bir çalışma baş-
lattık. Yeşilırmak yüzeyinden botla yaklaşık olarak
20 ton civarında atık topladık. Topladığımız atıkların
büyük bir kısmını geri dönüşüme gönderdik. Şu
anda ırmağımız tertemiz oldu. Bundan sonra da ge-
rekli çalışmalarımız devam edecek" dedi.

TOKAT
Yeşilırmak'tan

20 ton atık
toplandı

Ön incelemesinin ardından, sonuçların ra-
porlanması için kent müzesi bünyesinde
komisyon kurulan mührü teslim eden

çiftçinin de ikramiyeyle ödüllendirileceği belirtildi.
'İlçeye bağlı Şapinuva beldesinde ismi açıklan-

mayan çiftçi, yaklaşık 2 hafta önce tarlada çalışır-
ken demir mühür buldu. Durumu öğrenen Ortaköy
Belediye Başkanı Taner İspir, irtibata geçtiği çift-
çiyi, bulduğu tarihi eseri Çorum Valiliği'ne teslim
etmeye ikna etti. Başkan İspir, eseri bulan çiftçiyle
Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek,
tarihi mührü teslim etti. Girişimler sonucu mühür,
Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.Vali
Çiftçi'nin talimatıyla Çorum Müzesi uzmanlarınca
yapılan ilk incelemede; 'çekiç başlı damga mührü'
olduğu belirlenen eserin, milattan önce 1650-
1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olabi-
leceği tespit edildi. İsmi merak konusu olan çiftçi-
nin, traktörle tarlasında çalışırken mola verdiği,
toprağın üzerine oturup dinlendiği sırada tesadü-
fen mührü bulduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki müze ve ko-
leksiyonlarda eşine nadir rastlanan mührün, özel-
likle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu
mühürleri ile aynı gruptan olduğu değerlendirili-
yor. Ülkemizdeki müzelerde, Çorum Müzesinde,
yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda
benzer örnekleri bulunan mühürün, özellikle im-
paratorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri
ile aynı gruptan olduğu bildirildi. 

Çorum'da 3 bin 500 yıllık 
'damga mührü' bulundu
Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde traktörle
tarlasını süren çiftçi tarafından bulunan Hitit dönemine ait 3
bin 500 yıllık 'çekiş başlı damga mührü' gazetecilere tanıtıldı.

ÇORUM Belediyesi,
dünyanın en dar aras-
tası olarak da bilinen Di-
kiciler Arastası’nın
restorasyon çalışmala-
rını başlattı. Belediye
Başkan Yardımcısı
Lemzi Çöplü, zamanla
yıpranan Dünyanın en
dar sokağı olarak bili-
nen Dikiciler Arastası-
nın korunup gelecek
nesillere aktarılması için
restore çalışmalarına
başladıklarını kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının da restoras-
yon için 2 milyon lira
hibe desteği sağladığını belirten Çöplü,
“Burayı aslına uygun olarak, özellikle-
rini koruyarak, ağırlıklı ahşap malzeme
kullanarak restore edeceğiz. Kent
merkezinde yürüttüğümüz cephe
sağlıklaştırma projesiyle birlikte de-
ğerlendirdiğimiz restorasyon çalışma-
sıyla ilimiz turizmine katkı
sağlayacağız.” diye konuştu.

DiKiCiLER ARASTASINDA
RESTORASYON
CALISMALARI BASLADI

Dikiciler arastası ve 15 Temmuz Hürriyet
Meydanını insanların daha çok uğradığı bir yer  haline
getirmeyi, yöresel el sanatlarının yaşatıldığı bir mer-
kez olarak değerlendirmeyi planladıklarını dile geti-

ren Çöplü, restorasyonun mümkün olan en kısa
sürede tamamlanacağını ifade etti.


