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sağlık ve Turizm Sektörünün pro-
fesyonel isimleri Karadeniz Bölge Sağ-
lık Turizmi Derneği'ni kurdu.  Dernek
Kurucu üyeleri, sektör bileşenlerini de
kapsayacak, turizme yeni bir anlayış

ve soluk getirecek profesyonel bir
bakış açısıyla, tüm sektör temsilci ve
kuruluşları ile işbirliği içinde sağlık, tu-
rizm ve ekonomiye katkı sağlama
amacında olduklarını açıkladı. 3’te

Karadeniz Bölge sağlık Turizm Derneği kuruldu

samsun Valiliği, 2021 Yılı İtiba-
rıyla Samsun’da  Toplam 15
Adet Coğrafi İşaret Tescili Alın-
mış Ürün Bulunduğunu açık-
ladı.Samsun Valisi  Doç. Dr.
Zülkif Dağlı, günümüz ekono-

misinde fikri ve sınai mülkiyet
haklarının en önemli kavram-
lardan birisi olduğunu ve bu
hakları elinde bulunduranların,
birçok avantaja sahip oldukla-
rını ifade etti.  3’te

sAmsUn’DA 15 ÜRÜn
cOğRAFİ TEscİl AlDı

dasdas
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sinoplular,
pandemi sonra-
sında ziyaretçi
hedefini yeniden
1 milyon olarak
belirledi. 7’de

sinop'ta hedef
yeniden 1 milyon

ziyaretçi 

yeni sezonla birlikte Şehit Temel Şimşir Gemisi gezinti
turlarına başladı.  1 Temmuz 2021 Perşembe günü iti-
bariyle gezintiye başlayan Şehit Temel Şimşir Gemisi,
Altınordu’da düzenlendiği turlarla hizmet veriyor.  6’da

Ordu’da gemi turları başladı

doğu Karadeniz Pro-
jesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı
(DOKAP), Tarihi Çorum
Sokağı Projesi için, 1
Milyon 100 Bin TL hibe
desteği verdi. 10’da

Tarihi Çorum sokağına
1 milyon lira hibe

Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin
bulunduğu alanda 240 metre yüksek-
likte yapılan cam seyir terasına bu yıl
200 bin ziyaretçi bekleniyor. 11’de

Gümüşhane cam
seyir terasına bu yıl
200 bin ziyaretçi
bekleniyor arTvin Valisi Yılmaz

Doruk, Rize Valisi Kemal
Çeber, Trabzon Valisi İsmail
Ustaoğlu, Tarihi Artvin So-
kağı’nı inceledi.  11’de

3 İlin Valisi
Tarihi Artvin
sokağını gezdi

GeçTiğimiz haf-
talarda İstanbul ve
Rize’de düzenle-
nen basın toplantı-
larıyla duyurusu
yapılan GastroRize
tanıtım günleri 1
Temmuz itibariyle
Çay hasadı ve 
kültürel varlıkların
tanıtımıyla 
başladı. 10’da

Gastro Rize tanıtım
günleri başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde ilk kez
uygulanan CIPP sistemi ile Uzungöl’ün 1500 metre-
lik kanalizasyon hattını rehabilite etti. Menfezlerin
gölle buluştuğu noktalara file yerleştirilerek göl yü-
zeyinde rüsubat oluşumunun önüne geçildi. 5’te

Uzungöl’ün altyapısı yenilendi

KARADEnİZ BölGEsİnE
DEsTEKlERİmİZİ sÜRDÜREcEğİZ
KATİD Başkanı ve TÜROFED Karadeniz Bölge Başkanı ve TGA Yönetim Kurulu üyesi Murat Toktaş,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile TÜROFED- Google toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Karadeniz Bölgesi
turizmi ile ilgili
göçrüş alışveri-

şinde bulunan Toktaş ve
Bakan Ersoy, pandemi
sonrası bölge turizminin
durumu ve yapılması
planlanan çalışmalarla ilgili
konuştu. Murat Toktaş,
Karadeniz Bölgesi'nde
pandemi sonrası sektö-
rün durumu, turizm işlet-
meleri ve turizme yönelik
yatırım ve faaliyetler ile
turizmcilerin beklentileri
hakkında  Bakan Ersoy'a
bilgi sundu. 3’te

GooGle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜRO-
FED), pandemi koşullarının zorunlu hale getirdiği diji-
tal dönüşüm sürecinde turizm işletmelerini
desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi.  2’de

Google ve TÜROFED İşbirliği
Turizmde Dijitalleşme Hamlesi 

Giresun’un önemli mesire alanları arasında
bulunan ve yerli, yabancı turistlerin uğrak yerleri
arasında yer alan Kale yaz sezonuna hazır. 9’da

Giresun Kalesi
yeni görünümüne

kavuştu

amasya Valiliği ve Belediye
Başkanlığı işbirliği ile ‘Kent

Turizmi Çalıştayı’ turizm
sektörü temsilcilerinin katı-

lımı ile gerçekleştirildi. 8’de

Amasya için
‘Kent Turizmi

Çalıştayı’

TokaT Reşadiye İlçesi'ndeki
Zinav Gölü'nde Tabiat Parkı projesi
devam ediyor.  Tokat Valisi Ozan
Balcı, yaklaşık 3 milyon TL'ye mal
olacak olan çalışmaları yerinde in-
celedi. Vali Balcı, eşsiz doğa manz-
arasıyla Zinav'ın sadece gölüyle
değil kanyonuyla da doğa harikası
bir yer olduğunu kaydetti.  8’de

Zinav Gölü
turizme
kazandırılıyor

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov’dan
Kastamonu Belediyesi’ne ziyaret 12’de
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Google ve TÜROFED tarafından imzalanan işbirliği pro-
tokolü, binlerce turizm işletmesi ve çalışanlarına  diji-
tal dönüşüm için gerekli beceri ve içgörüleri

kazandırırken, sektörün yenilikçi ürün ve hizmetlerle destek-
lenmesini hedefliyor.

Google ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), pandemi
koşullarının zorunlu hale getirdiği dijital dönüşüm sürecinde tu-
rizm işletmelerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi. İki
kurum arasındaki işbirliği protokolü Google Türkiye Ülke Direk-
törü Mehmet Keteloğlu ve TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır

tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı ehmet Nuri Ersoy’un ka-
tılımıyla gerçekleşen törenle imzalandı.

İşbirliği kapsamında, turizm sektörüne özel olarak hazırla-
nan “Online Turizm Eğitim Programı” ile sektöre yeni dijital be-
ceriler kazandırılırken, turizm işletmeleri ve çalışanları yeni
dijital ürün ve araçlarla tanıştırılacak. Google platformunda
hazırlanan turizm sektörüne özel, tamamen Türkçe ve 
ücretsiz eğitim programı ile 2500 turizm işletmesine 
ulaşılması ve Google’ın sektörün dijitalleşmesine verdiği 
desteğin sürdürülmesi hedefleniyor.

Google ve TÜROFED İşbirliği
Turizmde Dijitalleşme Hamlesi 

Google ve Türkiye Otelciler Fede-
rasyonu (TÜROFED), pandemi ko-
şullarının zorunlu hale getirdiği
dijital dönüşüm sürecinde turizm
işletmelerini desteklemek ama-
cıyla güçlerini birleştirdi. 

Turizm Otel Yöneticileri Derne-
ği'nin (TUROYD) 3. Olağan Genel
Kurulu RadissonBlu Hotel &Spa

İstanbul Tuzla Otelde gerçekleştirildi. Ali
Can Aksu yeniden başkanlığa seçilirken,
Murat Toktaş da yeniden yönetim kuru-
lunda görev aldı.

Genel Kurulda 2021-2023 dönemi Yö-
netim ve Denetim Kurulu  Asil ve Yedek
Üyelerinin seçimi yapıldı ve Ali Can Aksu
yeniden başkanlığa seçilirken KATİD Baş-
kanı e TÜROFED Karadeniz Bölge Başkanı
TGA Yönetim Kurulu üyesi Murat Toktaş
yeniden Yönetim Kurulunda yer aldı.

Bu arada, yeni dönemde teşkilat alt yapısını güç-
lendirerek 9 Bölge Yürütme Kurulu Başkanı, Başkan
Yardımcısı ve Genel Sekreteri ile 87 İl ve İlçe Başkanı
ve 18 Ülke Başkanı atamaları yapıldı. Ayrıca TU-
ROYD ve üniversiteler işbirliği ile 24 üyeden oluşan
Akademisyenler Kurulu oluşturuldu. TUROYD Baş-
kanı Aksu, genel kurulda, “Hayata anlam katan her
eylemin içinde profesyonel anlayışımızla Türk Turiz-

minin gelişimine katkıda
bulunmaya, sektöre
yön vermeye ve ol-
mazsa olmazımız Otel-
cilik Meslek Yasası'nın
çıkarılması için tüm gü-
cümüzle çalışmaya
devam edeceğiz'' dedi.

Başkan Yar-
dımcılığına
Savaş Ço-

lakoğlu, , Genel Se-
kreterliğe Tayfun
Sancar,  Sayman-
lığa Barış Kahraman
seçilirken, yönetim
kurulu da şu isim-
lerden oluştu:

Birol Yalçın, 
Halil Duru, 
Nadir Kadakal, 
Murat Toktaş, 
Erhan Çetin, 
Soner Metin, 
Uğur Şahbaz, 
Orhan Genceli, 
Ahmet Güner
Güney, 
Didem Ersoy, 
Türkan Sekman, 
Gürkan Kaban, 
Hatice Coşkun, 
Erdal Kurtuluş, 
Tuncay Beyaz 
Filiz Acar.

TUROYD 3. OLAĞAN
GENEL KURULUNU YAPTI

Boğaziçi Üniversitesi
İklim Politikaları Araş-
tırma Merkezi Mü-

dürü Prof. Dr. Levent Kurnaz,
"İstanbul'da yaşayanlar yaz
turizm için Antalya, İzmir ve
Bodrum'a gidemeyecek ve
insanlar denize Aralık ayından
girmeye başlayacak. Şu an
için bizler soğuktan kaçıyoruz,
ancak ileride sıcaktan kaçaca-
ğız. Bundan sonra yazın kum-
sal turizm olmayacak.
Şimdiden turizmcilere Kara-
deniz'e yatırım yapmasını
öneriyorum" dedi.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Biz
turizmi geçmiş yüzyılın dü-
şünceleriyle değerlendiriyo-
ruz. Mesela yazın çok sıcak
olduğunda turist ülkemize
gelir ve kumsalda yatar. Bu
düşünceler yavaş yavaş de-

ğişmek zorunda çünkü iklim
değişiyor” dedi.

“Türkiye’de öyle zamanlar
olacak ki sıcaklık ve nemden
dolayı güneşe çıkamayacağız”
uyarısında bulunan Kurnaz,
“Hatta bu yüzyılın sonunda
Antalya’da neredeyse ölümcül
derecede sıcaklar görülecek.
Aynı şekilde İzmir, Marmaris,
Adana ve Alanya’da da bu
ölümcül sıcaklıklar görülecek.
Şu an çocuklarımızı dışarıya
bırakıyoruz. Haziran ayının so-
nundan Eylül’ün başına kadar
çocuklar sokaklarda ser-
bestçe oyun oynuyor. Ancak
ileride o çocukları klimalı alan-
larda tutmak zorunda kalaca-
ğız. Dolayısıyla bütün yaşam
stillerimizi iklim değişikliğine
göre ayarlamamız zorunda-
yız” diye konuştu.

‘İklim değişecek, aralık ayında denize
gireceğiz, Karadeniz’e yatırım yapın’

TBMM İklim Değişikliğini Araştırma
Komisyonu’na daha önce sunum

yapan Boğaziçi Üniversitesi İklim
Politikaları Araştırma Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim

değişikliğinin turizme etkileriyle il-
gili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni destek açıklaması
geldi. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı özel tiyatrolara

destek yapılacağını duyurdu. Devlet
destekleri sürüyor. Pandemi döne-
minde birçok sektör destek öde-
melerinden yararlandı. Yeni destek
açıklaması ise Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'ndan geldi. Yapılan açıkla-
mada özel tiyatrolara turne desteği
sağlanacağı duyuruldu. Bakanlık
tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bakanlığımızca küresel salgın sü-
recinde başlatılan "Tiyatrolarımız DT
Sahnesinde" projesinin devamı ni-
teliğinde bir uygulama olan "Özel
Tiyatrolar Yaz Turnesinde" prose-
siyle özel tiyatrolara 1 Temmuz - 30
Eylül arasında Devlet Tiyatroları'nın
sahnelerinde turne yapabilme im-
kanı sunulacak. Bakanlığa kayıtlı
415 özel tiyatronun yararlanabile-
ceği proje kapsamında destek tu-
tarı 25 milyon lirayı bulacak."

Özel Tiyatrolara
bakanlıktan turne desteği

İNKUMU PLAJI'NDA
3 BÖLGEYE MAVİ BAYRAK
Bartın'da, 3 kilometrelik İnkumu Plajı'ndaki

3 bölgede mavi bayrak çekimi yapıldı. 

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi
Bayrak Ulusal Koordinatörü Al-
mıla Kından Cebbari, Mavi bay-

rağı almak zor, kaybetmek kolaydır
dedi.İnkumu'ndaki 3 kilometrelik sahil şe-
ridinde, 3 ayrı bölgeye 'mavi bayraklı' un-
vanı verildi. Plajda düzenlenen bayrak
çekim törenine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
Mavi Bayrak Ulusal Koor-
dinatörü Almıla Kından
Cebbari, Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın ve be-
lediye personeli katıldı. 

Bartın Belediyesi'nin
uzun yıllar çalışmalar yap-
tığını belirten Koordinatör
Cebbari, Bu verilen emek-
lerin sonucudur, öncelikle bu bölgeye
arıtma tesisinin yapılmasıdır. Mavi bayra-
ğın alınmasında en önemli kriterlerden biri
de bu tesislerimizdir. Bir arıtma tesisini

yaptıktan sonra denizin istenilen sevi-
yeye gelmesi 3-4 yılı alıyor. Bu nedenle
yatırımlara dikkat çekmek istiyorum. Tabi
bunlar tamamlandıktan sonra plajda bir-
çok olanaklar var. Özellikle engelli vatan-
daşlarımızın kumsala ulaşması, geri
dönüşüm atıklarının toplanması, cankur-
taran hizmetlerinin verilmesi gibi birçok

kritere bakıyoruz. Bunlardan
en önemlisi yüzme suyunun
temiz olması gerekir. Bu-
nunla ilgili Sağlık Müdürlü-
ğü'müzün sudan aldığı
numunelerin Avrupa Birliği
standartlarında olması ge-
rekir. Bu bizim vazgeçilmez
kurallarımızın arasında yer

alıyor ancak şunu da belirtmek isterim;
mavi bayrağı almak zor, kaybetmek çok
kolaydır. O yüzden bütün insanlarımızın
topyekun hareket etmesi gerekiyor dedi.
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Karadeniz Bölgesi Turizmi gelişmesi
için desteklerimizi sürdüreceğiz

KATİD Başkanı ve TÜRO-
FED Karadeniz Bölge Baş-

kanı ve TGA Yönetim
Kurulu üyesi Murat Toktaş,

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy ile TÜRO-

FED- Google toplantısı ön-
cesinde bir araya geldi.

Bakan Ersoy da ," Pandemi sürecinde olumsuz
etki,lenen sktörün, eski camlılığına kavuşması için
faaliyetlerimiz ve desteklerimiz devam edecek.
Özellikle Karadeniz Bölge turizminin altrenatif turizm
bölgesi olma çalışmaları ve çabaları ile belirlenen yeni
destinasyonlara ve altyapılara desteklerimizi sürdü-
receğiz. TGA ile de Karadeniz Bölgesi turizm potansi-

yelini dünyaya tanıtmak, Türkiye'ye gelen ve alterna-
tif turizm arayışında olan turistleri bölgeye çekmek
için de çalışmalar içindeyiz. Bakanlığımız, yerel yöne-
timlerimiz ve turizmcilerimizin katkısı ve ortak çalış-
mae sıkıntılı günleri geride bırakacağımıza ve
işletmeler açsısında ciddi bir toparlanma yaşanaca-
ğına dair inancımız tamdır” dedi.

Karadeniz Bölgesi turizmi ile ilgili
göçrüş alışverişinde bulunan Tok-
taş ve Bakan Ersoy, pandemi

sonrası bölge turizminin durumu ve yapıl-
ması planlanan çalışmalarla ilgili konuştu.
Murat Toktaş, Karadeniz Bölgesi'nde pan-
demi sonrası sektörün durumu, turizm iş-
letmeleri ve turizme yönelik yatırım ve
faaliyetler ile turizmcilerin beklentileri hak-
kında  Bakan Ersoy'a bilgi sundu.

Dernek Kurucu üyeleri, sektör bileşenlerini de
kapsayacak, turizme yeni bir anlayış ve
soluk getirecek profesyonel bir bakış açı-

sıyla, tüm sektör temsilci ve kuruluşları ile işbirliği
içinde sağlık,turizm ve ekonomiye katkı sağlama
amacında olduklarını açıkladı.

Dernek kurucu yönetim
kurulu üyeleri görev dağılımı-
nın ardından  sektörün geliş-
mesi, sağlık ve turizmin
entegrasyonu, tanıtım faali-
yetlerinin planlanması, yurt-
dışı ve yurt içi bağlantıların
kurulması ve Samsun'da ve
sağlık turizmi ve turizm ala-
nındaki ortak noktaların tes-
piti konusunda görüş
alışverişinde bulundu.

Karadeniz Bölge Sağlık Tu-
rizmi Derneği Başkanı Taylan
Ölçüm, " Sağlık turizmi, diğer
turizm faaliyetlerine göre
önemli ölçüde gelir getiren bir
sektör. Ancak samsun ve
Karadeniz Bölgesi'nde 32
Sağlık Turizmi Belgesi almış
olan sağlık kuruluşlarına rağ-
men gelirlerde artış görün-
müyor. Amacımız uluslararası
sağlık sigortaları kapsamında
ya da kendi olanakları ile Samsun, Bölge ve Türkiye
genelinde sağlık hizmeti almak isteyen insanlara,
Samsun ve bölge sağlık turizmi ve turizm olanakları
ve fırsatlarını tanıtmak, ulusal ve uluslararası ilişkileri
geliştirerek fuarlar düzenleyip, fuarlara katılarak sek-
törlerimizin temsilcileri ve hedef kitleyi buluşturarak
sinerji yaratmak.

Aynı zamanda derneğimizde alanında uzmanlaş-
mış profesyonel sektör temsilcileri ile turizm, sağlık
turizmi konusunda rehberlik  ve danışmanlık yapma

görevlerini de planlıyoruz. Bölge turizmine entegre bir
şekilde sinerji kazandırmak ve. Azerbaycan başta
olmak üzere bölge ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile bağ-
lantılar için girişimlere de başladık. Alanında uzman,
Samsun ve Bölge turizmine katkı sağlayacak, turizm
gelirlerini artıracak turizm paydaşı kişi ve kuruluşları

derneğimize üye olmaya ve çalış-
malarımıza katkı vermeye çağırı-
yoruz. Kapımız profesyonelce
katkı vermek isteyen herkese
açıktır." dedi.

Karadeniz Bölge Sağlık Turizmi
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Toktaş da; "Samsun ve
bölge turizminin gelişmesi ve tu-
rizm gelirlerinden bölgemizin
daha fazla pay alması için yıllardır
çaba gösteriyoruz. Sağlık altyapı-
sının Samsun ve Bölgede güçlen-
mesi ile  birlikte, hem sağlık, hem
de turizm ve alternatif turizm ge-
lirlerinin artması, bölgenin sektö-
rel ve altyapısı gelişmiş alanlarının
tanıtımı için profesyonel bir yapıya
ve bakış açısına ihtiyaç vardı.

Sağlık ve turizm sektörü pro-
fesyonellerinin bir ayara gelerek
somut ve sonuç veren adımlar at-
ması gerekliliği yıllardır konuşulan
bir konu. Samsun Valisi Sayın Zül-

kif Dağlı'nın turizme özel önem vermesi, Turizm Ba-
kanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un Karadeniz
Bölge turizminin geliştirilmesine yönelik destek, ça-
lışma  ve açıklamaları bizim bu adımı atmamızı sağladı.
Amacımız bölgenin ve ülkemizin tüm turizm profes-
yonellerini bir araya getirerek somut adımlar atmak
ve bu adımlara katkı sağlayarak hayata geçirmeyi
planladığımız tanıtım ve işbirliği platformlarında yer
alarak turizm gelirlerimizin ve dolayısıyla ekonomimi-
zin canlanmasına katkı sağlamaktır!" diye konuştu.

Karadeniz Bölge Sağlık
Turizm Derneği kuruldu
Sağlık ve Turizm Sektörünün profesyonel isimleri Karadeniz

Bölge Sağlık Turizmi Derneği'ni kurdu.

Başkan: Taylan Olçum (Uluslararası
Sağlık Sigortaları Uzmanı / Sektörel
Danışman)

Başkan Yardımcısı : Murat Toktaş
(North Point Hotel koordinatörü, KATİD
Başkanı, TUROFED Karadeniz Bölge
Başkanı)

Genel Sekreter : Birsen Öztürk 
(Sağlık Yöneticisi)

ÜYELER:
Sabina Guliyeva (Tıp Doktoru)
Yüksel Oltulu (Dermatoloji Uzmanı)
Naci Öner (Turizm ve Seyahat 

Acentası Sahibi)
Gülnare Salmanova ( İnfluencer )
Mustafa Nusret Çiçekli (Tıp 

Doktoru-Başhekim)
Coşkun Özbek (Karadeniz Turizm 

Gazetesi Yayın Yönetmeni)

Dernek Yönetim Kurulu
şu isimlerden oluştu:

2018 yılında Türk Dünyası Kültür
Başkenti olan Kastamonu'nun da
arasında bulunduğu, Türk halkları-
nın yakınlaşması, ortak Türk kül-
türünün tanıtılması ve kültür
başkenti ilan edilen şehirlerin tanı-
tıldığı Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Fotoğraf Sergisi ve Ünlü
Kazak Şairi Mukagali Makatayev’in
doğumunun 90. Yılı münasebe-
tiyle “ Son Turnalar Giderken” adlı
kitabın tanıtım programı Vali  Avni
Çakır’ın katılımı ile Mimar Vedat
Tek Kültür, Turizm ve Sanat Mer-
kezinde gerçekleştirildi.

Programa ayrıca Kazakistan
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Abzal Saparbekulı, TÜRKSOY
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
Kazakistan Kültür Bakanlığı Bakan
Danışmanı Yerlan Jurınbayev, Ka-
zakistan Kültür ve Spor Bakanı
Danışmanı Erlan Jurınbayev, Ka-
zakistan Almatı Eyaleti Kültür İda-
resi Başkanı Marlen Kölbayev,
Kazak Şairi Mukagali Makatayev’in
oğlu Juldız Makatayev, Uluslararası
Mukagali  Makateyev Vakfı Baş-
kanı- Bahıtgül Aydarova  ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu'da Türk Dünyası
Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi 

Protokol konuşmalarının ardından Merkez Ortaokulu öğrencileri ta-
rafından halk oyunları gösterileri, Şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Devamında, Ünlü Kazak Şairi Mukagali Makatayev’in eserleri hakkında
bilgilendirme  oturumu gerçekleştirildi.Program Vali Çakır ve protokol
üyelerinin katılımıyla sergi açılışının ve serginin gezilmesi ile sona erdi.

ÇARŞAMBA Belediyesi tarafından ha-
yata geçirilen "Dikey Bahçe" projesi, ilçe-
nin tarihi, kültürel ve önemli
unsurlarınıyansıtıyor.

Çarşamba Belediyesince ilçenin tanıtı-
mına katkı sunmak ve Çarşamba’nın de-
ğerlerini herkese aktarmak adına,
Çarşamba Fen Lisesi duvarında oluştu-
rulan Dikey Bahçe projesi vatandaşlar
tarafından büyük ilgi görüyor.

Tarihi Çarşamba Evi, Ordu Köyü
Cami,Göğceli(Çivisiz) Cami, Cami, Tarihi
Yel Değirmeni, Anıt Ağacı, sekiz köşe
kasket ve yumurta topuk ayakkabı gibi
ilçenin markalaşan değerlerinin yanı sıra
Yıldıray Çınar, Ali Fuat Başgil, Mustafa
Kemal Güneşdoğdu ve Mustafa Kemal
Atatürk'ün Çarşamba’ya gelişinde çekil-
miş fotoğrafı gibi birçok tarihi simge ve
önemli unsuru barındıran Dikey Bahçe
hem Çarşamba'nın tarihini yaşatıyor
hem de ilçe estetiğine önemli bir 
katkı sunuyor. 

Dikey Bahçe projesi kapsamında du-
varda oluşturulan elle çizim özel tablo-
lara, ilçenin tanıtımına katkı sunmak
amacıyla hazırlanan belgesel videoların
barkodları da eklenerek vatandaşların
konu hakkında daha fazla bilgi edinme-
sine olanak sağlanacak.

ÇARŞAMBA'NIN TARiHi
‘DiKEY BAHÇE’DE YAŞATILIYOR
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Samsun Valisi  Doç. Dr. Zülkif Dağlı, günümüz ekonomi-
sinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının en önemli kav-
ramlardan birisi olduğunu ve bu hakları elinde

bulunduranların, birçok avantaja sahip olduklarını ifade ederek,
“Patentler, markalar veya tasarımlar, genellikle bir kişiye, bir
ekibe, bir üniversiteye veya bir firmaya ait oluyor. Coğrafi işaret-

ler ise bütün bir bölgeye, bütün bir şehre ve hatta bir ülkeye ait
olabiliyor.  Bizler de bu konuda atacağımız adımlarla şuan için 15
olan coğrafi işaretli ürün sayımızı daha da artırabilir, tanıtımını iyi
bir şekilde yaparsak dünyadaki örneklerde de olduğu gibi hem
ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar
sağlar, refah seviyesinin daha da artmasına vesile oluruz.” dedi.

Samsun’da 15 ürün
coğrafi tescil aldı

Samsun Valiliği, 2021 Yılı İtibarıyla Samsun’da Toplam 15
Adet Coğrafi İşaret Tescili Alınmış Ürün Bulunduğunu açıkladı.

İşte Samsun’un Coğrafi Tescilli 15 Ürünü:
1- Bafra Kaymaklı Lokum 
2-Vezirköprü Tahtaköprü kilimi 
3- Vezirköprü Susuz bezi 
4- Çarşamba Pidesi 
5- Vezirköprü Semaveri 
6- Yakakent Mantısı 
7- Bafra Nokulu
8- Bafra Zembili 
9- Samsun Simidi
10- Samsun Kaz Tiridi 
11- Terme Pidesi
12- Bafra Pidesi
13- Yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı
14- Çarşamba sekiz köşe kasketi/Çarşamba kasketi
15- Çarşamba Kıvratması şeklindedir.
Bunların yanı sıra; Terme Pirincive Çarşamba Keşkeğiiçin yapılan
başvurular ise değerlendirme aşamasında.

Türkiye’nin 29 kilometre uzunluğu ile en uzun kumsallarından
birine sahip Samsun, ‘13 Mavi Bayraklı Plajı’ ile Karadeniz'de
en temiz plajlara sahip çok mavi bayrağa sahip il oldu. 

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi
Bayrak’ta Türkiye yine önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl 519 plaj, 22
marina, 6 bireysel yat ve ilk kez 10 turizm teknesi Mavi Bayrak al-
maya hak kazandı. Sahiliyle tüm ülkeyi kendisine hayran bırakan
Samsun, aynı başarısını plaj noktasında da göstermeyi başardı. Kara-
deniz Bölgesi’nde en çok mavi bayrağa sahip il Samsun oldu. 

Merkezi Danimarka Kopenhag’da bulunan Uluslararası Çevre Eği-
tim Vakfı-FEE, 2021 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan tüm
ülkelerden ilk beş ülke sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine Dünya

3.’sü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor.  Türki-
ye’nin arkasından 4. sırada İtalya ve ardından 5. sırada Fransa yer aldı. 

Kent bazında Karadeniz'de en çok mavi bayrağa sahip il Samsun
oldu. Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, Terme
Karavan Plajı, Terme Çevre Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik Plajı, Deni-
zevleri Plajı, Denizkızı Plajı, Dantel Plajı ve Golf Plajı Mavi Bayrak unva-
nına sahip adresler. Şehirde toplam 13 Mavi Bayraklı plaj bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en çok mavi bayrağa sahip ili olduklarını söy-
leyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu
anda 13 plajımız mavi bayraklı. Bizim hedefimiz tüm plajlarımızın mavi
bayrağa sahip olması. Bunun için çevre yatırımlarımıza önem veriyor
ve her zaman bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun, Karadeniz’in en çok mavi bayrağa sahip ili oldu

Samsun'un Salıpazarı İlçesi Bereket
Mahallesi Şehit İbrahim Yaman Parkı
içerinde yapımı devam eden Kültür Evi

ilgi odağı haline geldi.
Salıpazarı Belediye başkanı Halil Akgül Kültür

Evi’nde incelemelerde bulunarak “İlçemizin
geçmişten günümüze tarihini ve kültürünü ya-
şatacak olan bu eser ilçe turizmine de katkı
sağlayacaktır” dedi. 

Başkan Akgül, “Kültür Evimiz Salıpazarı tari-
hinde geçmişinden gelen kültürünü yansıtacak
bir eser olacak. İnşallah yakın zamanda ta-
mamlayıp halkımı-
zın hizmetine
sunmayı düşünü-
yoruz. Belli bir yaşın
üzerindeki insanla-
rımız buraya gelip
gördüklerinde emi-
nim ki çocuklukla-
rını ya da
gençliklerini hatırla-
yacaklar. Burası
tam bir nostalji köşesi olacak. İnsanlarımız
geçmişini bu evde bulacaktır. 

Ahşap Kültür Evimiz 6 dönümlük Şehit İbra-
him Yaman Parkı içerisinde 2 katlı ve toplamda
240 metre kare olarak inşa edildi diyen Başkan
Akgül, “Özellikle gurbetten gelen vatandaşla-
rımızı ilgisini çeken Kültür Evimiz fotoğraf me-
raklılarının da ilgi odağı oldu. Yakın zamanda
tamamlanacak olan bu eserimizi ve Salıpazarı
ilçemizin diğer güzelliklerini görmeleri için her-
kesi Salıpazarı’na davet ediyorum” dedi. 

Bu ev Salıpazarı
kültürünü yansıtacak

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tunç Çağı'ndan
ve Paleolitik Dönem'den (Eski Taş Çağı)
izler taşıyan tünel ve mağaranın turizme

kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi hare-
kete geçti.

Hititler'in kutsal kenti Zalpa'yı bulabilmek için
Bafra ilçesinde 1971 yılından beri İkiztepe Kazıları
sürdürülürken, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Ba-
şaran köyü sınırları içindeki kayalara oyulmuş tü-
nelin, Zalpa şehrine ait olduğu düşünülüyor.
Günümüzde Tepen Deliği adı verilen ve 2012'de
bulunan tünelde, 136 basamak yer alıyor. Birinci
derecede sit alanı olan Tepen Deliği yerleşkesinin,
Helenistik ve Roma dönemlerinde de kullanıldığı
biliniyor. Tünelin çevresindeki kayalarda mezar
olabilecek oyuntular dikkati çekerken, tünelin

geçmişi, yüzey araştırmalarına göre Tunç Çağı'na
kadar gidiyor.Yine Başaran köyü sınırları içinde,
Tepen Deliği'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki
Hayat Kaya Mağarası'nın ise Paleolitik Dönem'de
yerleşim görmüş olabileceği değerlendiriliyor. İki
akarsuyun kesiştiği kayalık bölgede köylüler tara-
fından 2012 yılında bulunan Hayat Kaya Mağarası,
Samsun'da tespit edilmiş en uzun mağara olma
özelliği taşıyor.

Mağara içinde doğal olarak oluşmuş Su Batar
Deresi, dikit, sarkıt ve farklı yönlerde ilerleyen ga-
leri oluşumları görülürken mağara içi boyunca iler-
leyen Su Batar Deresi'nin başlangıcında ise küçük
bir şelale yer alıyor. Tepen Deliği ve Hayat Kaya
Mağarası'nın tescil çalışmaları ise Samsun Müze
Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Bafra'daki mağaralar
turizme kazandırılacak

Paleolitik

döneme ait

kalıntılara

rastlanıldı 

Samsun Sağlık Turizmi Derneği
(SASTUD) Yönetim Kurulu Üyeleri
Samsun Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi Toplantı Salonu'nda  basın toplantısı
düzenledi. 

Toplantıya SASTUD Başkanı Prof Dr. Fatih
Özkan, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet

Şen, Genel Sekre-
ter Erdoğan Köksal,
Yönetim Kurulu
Üyeleri Temel Uzlu,
Hakan Demir, Sinan
Demirkol ve Şen-
nur Caner katıldı.
Programa ev sa-
hipliği yapan Sam-
sun Eğitim ve
Araştırma Hasta-
nesi Başhekimi ve
SASTUD Başkan
Yardımcısı Doç. Dr.

Ahmet Şen, kamu hastanesi olarak sağlık
turizmi kapsamında ayda ortalama 100 tu-
riste hizmet verdiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan da,
"Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD)
ilimiz ozelinde 11 Sağlık Müdürlüğü, Samsun
Büyükşehir Belediyesi Samsun Ticaret ve
Sanayi Oda ve ozel hastanelerimizin deste-
ğiyle 2017 yılında kurulan kamu destekli bir
demektir. Derneğimiz, ülkemizin sağlık tu-
rizminde kaliteli ve ekonomik fiyatlar ile sağ-
lık hizmet sunumunda dünyada lideri bir ülke
olmayı hedeflediği bir noktada samsun ilinin
de her alanda olduğu gibi Sağlık Turizmi ala-
nında da güçlendirilmesini ve globalleşen
dünyada ilimizin potansiyelinin araştırılması-
nın, geliştirilmesini, yurtiçi ve yurtdışında
özellikle uluslararası platformlarda yeterli
düzeyde tanıtımının yapılması ile sağlık tu-
rizmi getirilerinden daha çok pay almasını
hedeflemektedir." dedi.

SASTUD, sağlık turizmini
canlandırmak için start verdi!

Turizm ve sağlık turizminin koronavirüs salgınının ekonomik
alanda en olumsuz etkilediği sektörlerden olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Fatih Özkan," Bir açıdan da sağlık krizi sona erdiğinde
sağlık turizmi, salgın sonrası önem kazanan hijyen kurallarına

uygun olarak yeniden yapılandırılması ve ülke tanıtımında bu ça-
baların ön planda tutulması şartıyla ekonomiyi yeniden hareket-

lendirebilecek temel itici güçlerden biri olacaktır. Sağlık
turizminde dünyanın önde gelen birkaç ülkesi arasında, Avrupa'da
ise birinci sırada değerlendirilen Türkiye'deki sağlık turizmi, özel-
likle salgın sürecinin ardından yabancı ülkelerden gelebilecek ta-

leplere yanıt verecek kapasiteye sahiptir." diye konuştu.

“
”
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YENİ YÖNTEM UYGULUYORUZ
Trabzon’da göreve geldikleri günden itibaren

ısrarla yeni bir yöntem uyguladıklarını da belir-
ten Başkan Zorluoğlu, “Gastronomi turizmini
geliştirmek, yöresel lezzetlerimizi tanıtmak ve
hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni resto-
ranlar oluşturuyoruz ve bu mekanları belediye
şirketimiz marifetiyle sosyal girişimcilik mantı-
ğıyla işletiyoruz. Örneğin Uzungöl’de Trabzon
Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa yer alıyoruz ve yöresel mutfağımız bu
kadar kapsamlı olarak belki de ilk defa bir menüde yer alıyor. Fiyat politikamızı
da; çevredeki esnafı zora sokmayacak şekilde olabilecek en uygun fiyatlar
şeklinde belirleyerek, öncelikli hedefimizi mutfağımızı tanıtmak olarak belirli-
yoruz. Sümela Manastırı’nda da sahillerimizde de Boztepe’de de birçok desti-
nasyon ve tarihi lokasyonda bu uygulamalarımız artarak devam edecek” dedi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU TRABZON’UN
GASTRONOMi DEĞERLERiNi ANLATTI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İstanbul’da ger-
çekleştirilen Gastronomi Turizm Fuarı & Konferansı ‘Gastro Show’ kapsa-

mında düzenlenen panelde, şehrin gastronomi değerlerini anlattı. 

Gastronomi Turizm Fuarı & Konferansı 'Gastro Show' kap-
samında düzenlenen panelde konuşan Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizm

sektörünün hem ülkelerin hem de şehirlerin kalkınmasında önemli
bir etken olduğunu söyledi.

TRABZON DENİLİNCE AKLA GELEN ÜRÜNLER
Trabzon denilince akla balık geldiğini belirten ve balık çeşitlerin-

den bahseden Başkan Zorluoğlu, “Trabzon mutfağında, balıkçılığın
gelişmiş olması sebebiyle hamsi, mezgit, palamut, istavrit gibi ba-
lıkların ızgara, buğulama ve kızartmaları ile tatlı su balıklarından
yapılan yemekler de mevsimsel olarak çok fazla tercih edilmekte-
dir. Hamsiyi balıkların arasında saydık ama biz diyoruz ki ‘hamsi
balık değildir. Hamsi, hamsidir…’ Hamsinin her türlüsünü yaparız
yeriz. Akçaabat köftesi, Vakfıkebir ekmeği, Hamsiköy sütlacı,
Tonya tereyağı, Kalkanoğlu pilavı, Trabzon peynirlisi, kıymalısı, dö-
neri, karalahana çorbası, etli lahana sarması, karalahana yemeği
ve Laz böreği, tüm Türkiye’de en çok bilinen ve tercih edilen ge-
nellikle kahvaltılarda tükettiğimiz kuymak da çok sevilen gastro-
nomik değerlerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz 
Bölgesi'nde son yıllarda
artan turizm potansiyeli

üzerine talebi karşılayamaz hale
gelen Uzungöl Turizm Merkezi’ne
alternatif yeni yerler için çalışma
başlatıldı. 

Kentte, yapay göllerin yer ala-
cağı 8 yeni turizm merkezi kurulu-
yor. İlk yapay göl, Düzköy ilçesi
Hırsafa Yaylası’nda oluşturuldu.

Alternatif bölge arayışına giren
kurumlar belirlenecek yerleri
mera, arkeolojik sit ile ulaşım ve
diğer özellikleri bakımından ayrın-
tılı araştırdı. Kentte, yapay göllerin
yer alacağı 8 yeni turizm merkezi
kurulması için adım atıldı. İlk yapay

göl, Düzköy ilçesi Hırsafa Yayla-
sı'nda oluşturuldu. Hayvan içme
suyu ve rekreasyon amaçlı kullanı-
lacak, 108 metre uzunluğundaki
göl, 30 bin metreküp su tutacak.

SIRADA 7 GÖL DAHA VAR
İkinci yapay göl ise her yıl nisan

ayında ‘mavi yıldız’ çiçeğinin açtığı
Kadıralak Yaylası'nda yapılacak.
Devlet Su İşleri 22'nci Bölge Mü-
dürlüğü'nce diğer yapay göller ise
Akçaabat Hıdırnebi, Uçarsu, Düz-
köy Beypınarı, Köprübaşı Barma,
Şalpazarı Gökçeköy ve Sandıklı
yaylalarında oluşturulacak. Yeni
alanlarda kaçak ve gelişigüzel ya-
pılaşmanın önlenmesi için Koruma
İmar Planları da hazırlanıyor.

Trabzon’da 8 yapay
Uzungöl’ün ilki tamamlandı

Deniz seviyesinden 1050 metre
yükseklikte bulunan, dışındaki
doğal güzellikleriyle de göz ka-
maştıran Çal Mağarası, İl Özel İda-
resince ahşap yürüyüş yolu ve
ışıklandırma yapılarak 2003 yılında
ziyarete açıldı. Üzerinde tarihi kale
bulunan ve içinden dere akan ma-
ğara, ziyaretçilerin beğenisini 
topluyor.

Dünyanın en uzun mağaraları
arasında yer alan Çal Mağarası,
içinden geçen deresiyle ziyaretçi-
lerini karşılıyor. "Yeraltındaki saklı
cennet"in girişinden 200 metre
sonra ayrılan sol kolunda 150, sağ
kolunda ise 400 metrelik ahşap
yürüyüş yolu bulunuyor.

Yağışlı mevsimlerde 1,5 metreye
yükselen suyun derinliği, yaz ayla-
rında 25 santimetreye kadar dü-
şüyor. Üzerinde bulunan
kalesindeki çayevi ve yöre mutfa-
ğıyla da dikkati çeken Çal Mağ-
arası, koronavirüs döneminde en
sakin günlerini yaşadı.

Kademeli normalleşme döne-

minde ise yerli ve yabancı turistle-
rin gözde mekanlarından biri ol-
maya hazırlanan mağara, salgın
tedbirleri kapsamında kapılarını zi-
yaretçilerine açtı.

Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu, mağarayı
daha cazip hale getirmek için gay-
ret gösterdiklerini, çalışmalar kap-
samında mağara içindeki ahşap
yürüyüş yolunun paslanmaz çelik
olarak yenilendiğini dile getirdi.

Mağaranın, doğal güzelliğinin
yanı sıra dünyanın en uzun ikinci
mağarası olma özelliğini de taşıdı-
ğını işaret eden Zorluoğlu, "Mağara
içi acil durum planına göre kamera
sistemi, aydınlatma sistemleri,
alarm sistemleri, acil durum çıkış
noktaları düzenlenmiştir. Şimdi de
ziyaretçilerimize hizmet verecek
bilet ve ürün satış alanı, kafe ve
seyir terasının yapım çalışmaları
sürüyor. Kısa sürede tamamlaya-
cağımız çalışmalarımızla Çal Mağ-
arası her açıdan çok daha cazip
hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

ÇAL MAĞARASI CAZiP
HALE GETiRiLiYOR

"Yer altındaki saklı cennet" yerli
ve yabancı turistlere görsel
şölen sunmaya hazırlanıyor

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli tu-
rizm destinasyonları arasında yer alan ve "Yer-
altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal

Mağarası, kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal
Mağarası, içindeki muhteşem doğal şekilleri, deresi, şela-
leleri ve göletleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

UZUNGÖL’ÜN ALTYAPISI YENİLENDİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde ilk kez uygula-

nan CIPP sistemi ile Uzungöl’ün 1500 metrelik kanali-
zasyon hattını rehabilite etti. Menfezlerin gölle

buluştuğu noktalara file yerleştirilerek göl yüzeyinde rüsubat
oluşumunun önüne geçildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi
TİSKİ Genel Müdürlüğü ülkenin en önemli turizm merkezlerin-
den biri olan Uzungöl’de başlattığı kapsamlı kanalizasyon ve
yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarını tamamladı. Bazı nokta-
larda sızıntı ve yeraltı sularının kanalizasyon hattına karıştığı-
nın tespit edilmesinin ardından harekete geçen TİSKİ Genel
Müdürlüğü, gölün daha sağlıklı hale gelmesi adına Trabzon’da
ilk kez uygulanan CIPP sistemini hayata geçirdi.

KAZI YAPILMADAN KAPLANDI
TİSKİ Genel Müdürlüğü, Uzungöl’de aşırı de-

forme olmuş, sızdırmazlığını kaybetmiş boru hat-
larını kazı yapılmadan ana borunun içinde tek
parça boru oluşturma tekniği olan CIPP sistemini
1500 metrelik hatta uygulayarak göle sızan katı
atıkları engelledi. Bunun yanı sıra bölgedeki dere-
lerden Uzungöl’e çok fazla evsel atık ve rüsubat
karıştığını tespit eden ekipler, menfezlerin gölle
buluştuğu noktalara özel fileler yerleştirerek bu
atıkların göle karışmasını engelledi.
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Gü-
ler’in turizm alanında hayata geçirdiği yatırımlarla Ordu,
her alanda adından söz ettiren bir il oluyor. Bu kapsamda

Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir bölgeden
biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun ‘sakin şehir’ ün-
vanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Ordu Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan çevre düzenlemelerinin ardından her gün
yüzlerce insanın ziyaret ettiği turizm merkezi haline geldi.

HER GÜN YÜZLERCE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından adanın karşısına seyir te-

rası, kumsala inişi kolaylaştıran ahşap basamaklar, oturma grupları,
korkuluk ve gözlem dürbününün yapılması ile birlikte Hoynat Adası
cazibesini her gün arttırıyor. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ederek
seyir zevki yaşadığı alanda çay-kahve servisi de bulunuyor.

Yeni sezonla birlikte Şehit Temel Şimşir Gemisi
gezinti turlarına başladı.  1 Temmuz 2021

Perşembe günü itibariyle gezintiye başlayan
Şehit Temel Şimşir Gemisi, Altınordu’da düzenlendiği
turlarla hizmet veriyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak

üzere ziyarete açık olacak gemi de vatandaşlar do-
yumsuz deniz keyfinin tadını çıkarırken, Ordu’yu ise

denizden seyretme imkanı bulacaklar.
İlk olarak Altınordu ilçesi ile turlarına başlayan gemi,
hafta içi 18.00 ile 19.30’da hafta sonu ise 12.00’den

sonra düzenleyeceği turlarla sahil güzergahında gezinti
yapacak. İlerleyen günlerde ise Şehit Temel Şimşir Ge-

misi kıyı şeridinde bulunan diğer ilçelerde de vatandaş-
lar ile buluşturulacak.  Yaz boyunca misafirlerini

ağırlayacak olan Şehit Temel Şimşir Gemisi, şehit ya-
kınları ve gazilere ise ücretsiz hizmet verecek.

Ordu’da gemi turları başladı

Gümüş Martılar
bu Adada yaşıyor

Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Hilmi
Güler, Türkiye'de
tepeli karabatak
kuşlarının yuva
yaptığı nadir
alanlardan biri
olan ve çift
gümüş martıların
yaşadığı Hoynat
Adası’nda yapılan
çalışmalarla böl-
geyi bir çekim ve
cazibe merkezi
haline getirdikle-
rini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kara-
deniz’i dalga sörfünde iddialı ko-
numa getirmek amacıyla hayata

geçirdiği Dalga Sörfü Merkezi ile sörf spo-
runa ilgiyi artırıyor. 

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediye-
sinin öncülüğünde sörf sporunun Ordu’da
yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar
meyvelerini vermeye başladı.

Efirli’de yapımı devam eden Dalga Sörfü
Merkezi’nde Sörf Eğitmeni Deniz Toprak
öncülüğünde yurt içi ve yurt dışından gelen
kursiyerlere dalga sörfü eğitimi veriliyor.
Isınma hareketlerinden denge eğitimlerine,
kaykaylardan sörfe kadar tüm aktivitelerin
yapıldığı alan ayrıca katılımcıların bilgi ve bi-
rikimlerini paylaştığı, yeni fikirlerin üretildiği
bir mekâna dönüşüyor. 

DALGA SÖRFÜ
EĞİTİMLERİ
BAŞLADI

Karadeniz’de sağlık turizmine hizmet ede-
cek olan Fatsa Termal SPA Otel düzenle-
nen törenle hizmete açıldı.

Açılışa, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, DP
Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu İl
Başkanı Halit Tomakin, Fatsa Kaymakamı Ömer
Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem
Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, CHP
İlçe Başkanı Murat İnanlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Eda
Doruk Çivici, ilçe belediye başkanları ve sivil top-
lum örgüt temsilcileri katıldı. 

Müteşebbis Şenel Duran ve Turgay kaynak ta-
rafından 80 oda, 200 yatak kapasiteli, 4 yıldız
standartlarında kaplıca ve kür oteli olarak 35 mil-
yon TL’ye inşa edilen Fatsa Termal SPA & Otel
yoğun görkemli bir törenle resmen hizmete açıldı.

ORDU, KARADENİZ
BÖLGESİNDE TERMAL SAĞLIK
TURİZMİ İLE ANILACAK

Karadeniz bölgesinde Ordu’nun termal sağlık tu-
rizmi ile anılacağını ifade eden  Fatsa Termal SPA &
Otel işletmecilerinden Şenel Duran,  Sarmaşık kaplı-
casının tarihinin milattan önce 500’lü yıllara dayan-
dığını, mineral zenginliği açısından ılıca kaplıca
suyunun diğer kaplıca sularından ayırt edici özelliği-
nin içilebilir termomineral su olduğunu söyledi.

FATSA, TÜRKİYE’NİN
ŞİFA MERKEZİ OLACAK

Fatsa Termal SPA & Otel’in Ordu ilinin ilk ve tek

termal tesisi olma özelliğine sahip olduğunu kay-
deden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar,
“ Su kalitesi açısından dünyanın sayılı kaplıcaları
arasında gösterilen Fatsa’mızın kaplıca suyu, Tür-
kiye’nin en kaliteli kaplıca sularının başında gel-
mektedir. Fatsa Termal ve SPA Otel, ülkemizde
sağlık ve kaplıca turizmi denince sağlıklı yaşamın
adresi olacak.  Dünya standartlarının oldukça üze-
rinde bir mineral yapısına sahip kaplıca suyu ile
Fatsa’mız, sadece Karadeniz’in  değil, Türkiye’nin
şifa merkezi olacak.” diye konuştu. 

ORDU’NUN iLK TERMAL OTELi 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, plaj ve
kıyıları yeni sezon için halkın kulla-
nımına hazırladı

Yaz mevsiminin girmesiyle birlikte Bü-
yükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar
Dairesi Başkanlığı ekipleri plaj ve kıyılarda
hummalı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşla-
rın yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha
etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için buralarda
ekipler bakım ve temizlik çalışması gerçek-
leştiriyor.

YENİ ARAÇLARLA
TEMİZLİK YAPILIYOR

Plaj temizliği için Büyükşehir Belediyesinin
araç filosuna kattığı 5 yeni iş makinesiyle
denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Per-
şembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temizlik ve
bakım çalışmaları yapılarak plajlar pırıl pırıl
hale getiriliyor.

Ordu'da plajlar
temizlendi
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Sinop, uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusu,
Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi
tabiat parkları, tarihi mekanlarıyla da son yıllarda

Karadeniz bölgesinin cazibe merkezi olma özelliğini koru-
yor. Kentte bazı konaklama tesislerinde doluluk oranları
şimdiden yüzde 100'e ulaştı.İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili
Metin Süren,  kademeli normalleşme sürecinin ardından
kente yoğun ziyaretçi akını beklediklerini söyledi.Huzur
içinde bir yaz sezonu geçirilmesi için turizm sektörü tem-
silcileriyle sürekli görüşme yaptıklarını anlatan Süren, özel-
likle kayıt dışı ev pansiyonculuğu ile mücadele edilmesi için
ilgili birimlere gerekli talimatların verildiğini aktardı.

Süren, "Yaz sezonuna yönelik konaklama tesislerimize
yoğun rezervasyon var. Şimdiden doluluk oranına ulaşan
tesislerimizin olması bizi memnun ediyor. Pandemi öncesinde
1 milyon turist hedefini bu sezon tekrar bu rakamları yakala-
yacağımızı düşünüyorum. Turizm komisyonumuz konaklama
tesisleri ile devamlı irtibat halinde. Nitelikli ve kaliteli konak-
lama hizmeti sunulması için eğitimler veriyoruz. Sektörün ta-
leplerini dinliyor, buna yönelik adımlar atıyoruz. İnşallah
sorunsuz bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Sinop'ta hedef yeniden
ziyaretçi 1 MiLYoN 

Sinoplular, pandemi sonra-
sında ziyaretçi hedefini yeni-
den 1 milyon olarak belirledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Baş-
kanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Al-
paslan ve beraberindeki heyet, restorasyon
çalışmalarının devam ettiği Sinop Tarihi Ce-
zaevi ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Al-
paslan, "Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin
Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışma-
larımızı yoğun şekilde devam ettirmekteyiz.
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi restorasyo-
nunda şu anda yüzde 24 seviyesindeyiz.
Projenin nihayete ermesi için son tarih bizim
için 2022 yıl sonu. İlk projede Mayıs 2022'de
tamamlanması gerekiyordu ilave işlerle bir-
likte inşallah 2022'nin sonunda tamamlaya-
cağız. diye konuştu.

Tarihi Sinop
Cezaevi ve Müzesi
2022'nin sonunda
tamamlanacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Alpaslan Restorasyon çalışmaları
devam eden Tarihi Sinop Cezaevi

ve Müzesi'nin 2022'nin sonunda tamam-
laağını söyledi. Tarihi Sinop Cezaevi ve Mü-
zesi restorasyonunda yüzde 24 seviyesine
gelindiğini ifade eden Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "İnşallah
2022'nin sonunda tamamlayacağız. İl dışın-
dan gelenlere de gerekli tedbirler alınarak
işin yavaşlamasına engel olmayacak şekilde
müsaade ederiz" dedi.

Sinop'ta 1954 yılından kalma atıl vazi-
yetteki tarihi Buzhane binası, Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)'nın

desteği ile doğal yapısı bozulmadan Kültür
Merkezi olarak hizmet verecek.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyo-
nunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tara-
fından sağlanan destek kapsamında Sinop
Belediyesi tarafından uygulanan projeyle Ta-
rihi Buzhane Binası"nın kültür merkezine dön-
üştürüleceğini söyledi. 

Proje ile eskiden buzhane olarak kullanılan
ve tarihi bir niteliği olan binanın restore edile-
rek sahip olduğu endüstriyel mirasla birlikte
gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını
belirten Genel Sekreter Genç,  "Bu projeye
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak yüzde
75 oranında yaklaşık 3 milyon lira destek sağ-
lıyoruz. Proje ile eskiden buzhane olarak kulla-
nılan ve içinde makinelerin bulunduğu bu tarihi

yapının restore edilmesini sağlamış oluyoruz.
Proje aynı zamanda sahip olduğu endüstriyel
mirasın da korunarak gelecek nesillere aktar-
masına vesile olacak. Burası alan düzenlemesi
yapıldıktan sonra bir müze olarak kullanılabi-
lecek, sergilere ve Sinop'un kültürüne katkı
sağlayacak fuarlara ev sahipliği yapabilecek.
Tüm bu etkinliklerin düzenlenebileceği bir alan
olarak hizmet verecek."dedi.

Tarihi Buzhane binası
Kültür Merkezi olacak

Sinop'un Tarihi Buz-
hane binası tamamlan-
dığında Sinop'un Kültür
Merkezi olacak.

SİNOP'ta Sinop Sportif Havacılık Kulübü Derneği
tarafından yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştır-
mak için  deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Sportif Havacılık Kulübü Derneği tarafından Si-
nop'ta 'Mutluluktan Uçuyoruz' projesi hayata geçi-
rildi. Kulüp üyeleri, deneme uçuşu için kentteki
Adabaşı mevkisinde hazırlıklarını tamamlayarak
yamaç paraşütleriyle uçtu. İlk uçuşu başarıyla ger-
çekleştiren sporcular, kent semalarında bir süre
süzülüp, belirlenen noktaya iniş yaptı. Proje kapsa-
mında kentte 14 kursiyer yamaç paraşütü başlan-
gıç eğitimi alıyor, hava şartları el verdiğinde
deneme uçuşlarına katılıyor.

Kulüp Derneği Başkanı Nuri Şişman, "Sinop'ta
'buranın rüzgarları ters ve buralarda bu sporlar
olmaz' şeklinde yanlış bir algı var. Ama alakası yok,
biz başladık ve uçuyoruz. Sinop yamaç paraşütü
için gayet güzel. Batı rüzgarlarında saatlerce uçabi-
leceğimiz Martı Tepesi var. Türkiye'nin her yerinden
gelen yaklaşık 20 sporcuyla buradan etkinlik yap-
tık. Buranın daha da iyi tanıtımını sağlayabiliriz. Ge-
rekli destek sağlanırsa, bu sporun Sinop'ta
yaygınlaşacağına eminim? dedi.'

YAMAÇ PARAŞÜTÜ
YAYGINLAŞTIRILACAK

Ziyaretçilerine aynı anda hem denize gi-
rebilme hem de orman içinde piknik ve
yürüyüş yapma imkanı sunan doğa ha-

rikası tabiat parkları, huzur ve sessizlik arayan-
ların ilk tercihleri arasında yer alıyor. İl Kültür ve
Turizm Müdür Vekili Metin Süren,Sinop'un ek-
oturizm açısından çok zengin bir kent olduğunu

söyledi. Akliman, Hamsilos, Erfelek Tatlıca Şela-
leri ve Çatak Kanyonu gibi kentte çok sayıda ta-
biat parkı bulunduğuna işaret eden Süren, bu
alanların özellikle yaz sezonunda binlerce kişiye
ev sahipliği yaptığını anlattı.Kent merkezine en
yakın olan Akliman ve Hamsilos tabiat parkla-
rına yoğun ilgi bulunduğunu vurguladı.

Tabiat parklarına
ziyaretçi akını 

Sinop'ta denizle
ormanı birleştiren
ve son yıllarda ca-
zibe merkezi ko-
numuna gelen
tabiat parkları,
doğanın tadını çı-
karmak isteyenle-
rin uğrak noktası
haline geldi.

Yeni normalleşmeyle birlikte
Sinop'ta gezi teknelerinin
hizmete başladığı duyuruldu.

Sinop Gezi Tekneleri Kooperatifi
Başkanı Kutlu Altun, yeni normalleş-
meyle birlikte gezi teknelerinin hiz-
mete başladığını duyurdu. Başkan
Kutlu Altun, "Dezenfektan, hijyen ve
temizlik kuralları ile ilgili gerekli tüm
tedbirleri aldık. Bugün normalleş-
meyle birlikte ilk turlarımızı gerçek-
leştirdik. Geçen seneki fiyattan
devam ediyoruz. Bir turumuz 
45-50 dakika sürüyor. Kişi başı 
20 TL olarak uyguluyoruz. Sahil Gü-
venlik'e danıştık o doğrultuda tam
kapasiteyle çalışmaya başladık. 
Şu anda kişi sınırlaması olmadığını
düşünüyoruz" dedi.

Gezi tekneleri
hizmete başladı
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kır-
langıç'ın moderatörlüğünde, Vali Mustafa
Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl

Kültür Turizm Müdürü Bilal Eken, Turizm Derneği
Başkanı Saime Çoban'ın katılımı ile Kent Turizmi
Çalıştayı'nda, şehrin turizmcileri ile birlikte Amas-
ya’nın turizmini ilerletmek adına planlanan çalış-
malar ve projelerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Amasya'nın turizmi adına fikir alışverişinde bulu-
nulan toplantıda şimdiye kadar yapılan çalışmalar
ve planlanan projeler masaya yatırıldı. Toplantıda
ayrıca Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, sek-
tör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

‘AMASYA'NIN POTANSİYELİNİ
TAM OLARAK KULLANMAYI 
HEDEFLİYORUZ’

Amasya'daki görev sürecinin başından itibaren
salgınla mücadele ettiklerini söyleyen Amasya
Valisi Mustafa Masatlı, “Turizm sektörü temsilcile-

riyle dönem dönem bir araya geldik. Kültür ve tu-
rizm alanında ise çok geniş bir yelpazeye yayılan
projelerimizle Amasya'nın potansiyelini tam olarak
kullanmayı hedefliyoruz. Sofular Mahallesindeki
tarihi dokunun turizme kazandırılması için çalış-
malarımız da devam etmektedir. Ayrıca tarihi ya-
pılarımızın bilgilendirme tabelaları ve turizm
danışma ofisimiz de bu sezon misafirlerimize hiz-
met verecektir” dedi.

AMASYA iÇiN ‘KENT
TURiZMi ÇALIŞTAYI’
GERÇEKLEŞTiRiLDi

Amasya Valiliği ve Belediye Başkanlığı işbir-
liği ile ‘Kent Turizmi Çalıştayı’ turizm sektörü

temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Bele-
diye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın gastro-
nomi alanında geniş bir yelpazeye sahip
nadide illerden biri olduğunu kaydetti. To-
kat'ın asırlık geleneksel yemeklerine dikkat
çeken Başkan Eroğlu, "Tokat şehrimiz sebze
ve meyve bahçesi gibidir. Bu ürünlerden çok
güzel çeşit çeşit yemekler elde ediliyor. To-
kat'ımızda yetişen nadide ürünler ve ye-
meklerimiz için tescil çalışmalarımız devam
ediyor. Coğrafi işaretler bir kişiye veya ku-
ruma değil bütün bir bölgeye, bir şehre hatta
bir ülkeye ait olabiliyor. Coğrafi işaretler, o
ürünün gerçekten de o coğrafyada ve gele-
neksel kurallara uygun bir şekilde üretildiğini
teminat altına alıyor. Bu özellikleri sebebiyle
bu işarete sahip ürünler, pazarlara daha yük-
sek fiyatlarla girebiliyor" dedi.

Tokat'ta 10 ürüne
coğrafi işaret başvurusu

Tokat'ta 10 ürüne coğrafi işaret
alınması için Türk Patent Kuru-

mu'na başvuru yapıldığı kaydedildi.

Tokat'ta, narince salamura asma yaprağı,
Niksar cevizi, Tokat kebabı, Tokat yazması,
Turhal yoğurtmacı, Erbaa narince bağ

yaprağı, Zile kömesi ve Zile pekmezine coğrafi işa-
ret alındı. Tokat bez sucuğu, Almus yarı değerli süs
taşları, Niksar sandığı, Zile beji mermeri, Tokat
yağlısı, Tokat ev ekmeği, Tokat cevizli çöreği, Tokat
honça tepsisi, Tokat bileziği ve Tokat perpereli kü-
pesine coğrafi işaret alınması için Türk Patent Ku-
rumu'na başvuru yapıldı. 

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Ata-
türk, Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin

canlandırılması ve konvoyla başladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da

Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe
mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı. Daha
sonra, Atatürk'ü karşılama heyetinin başında bu-
lunan ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir."
diyen Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile
şehir merkezine doğru yürüyüş canlandırıldı.

Amasya'da Uluslararası Atatürk,
Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi

Vali Mustafa Masatlı,
Belediye Başkanı Mehmet
Sarı, protokol üyeleri ve
vatandaşların bulunduğu
araçlarla Cülüs Tepe'den
Yavuz Selim Meydanı'na
kadar "Atatürk ve Bay-
rağa Saygı" konvoyu dü-
zenlendi.Meydanda saygı
duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunma-

sının ardından
Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hi-
taben yaptığı konuşma okundu.

Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, ec-
datlarının sergilediği olağanüstü gayrete
ve Milli Mücadele'ye tam destek veren
Amasyalılara saygının ifadesi olarak çe-
şitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Etkinlikler, daha sonra Çelebi Mehmet
Meydanı'nda yerli ve yabancı halk oyun-
ları ekiplerinin gösterileriyle devam etti.
Amasya Belediyesinin meydana yerleş-
tirdiği minderlere oturan vatandaşlar,
sosyal mesafelerini koruyarak TRT sa-
natçısı Ethem Kaya'nın seslendirdiği par-
çalara eşlik etti.

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şeh-
zade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, İz-
zettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına
ait mumyalar, Amasya Müzesi'nde sergileniyor. 

Müzede yer alan 4'ü çocuk, 4'ü yetişkin olmak
üzere 8 mumya, nem ve ısı ayarının yapıldığı özel
bölmede korunuyor.

Bünyesinde 23 bin eseri barındıran müzede
mumyaların bulunduğu bölüme, ziyaretçiler daha
çok ilgi gösteriyor.

Müze Müdürü Celal Özdemir, "Müzedeki mum-
yalar Müslüman kişilere ait. Bu mumyalardan en
iyi korunanı bebek mumyası. Mısırda bilinen
mumyalardan farklı olarak Anadolu'daki mumya-
lama tekniği çok farklı. Mısırda bilinen mumyalama
ceset aldıktan sonra yıkanıyor, yıkandıktan sonra
iç organlarının tamamı çıkartılıyor. Bazılarında kal-
bin yerinde olduğunu çünkü bilgeliğin ve ruhun
tekrar kalbe geri gelineceğini düşünüyorlar. Sonra
cesedin organları çıkartıldıktan sonra tanrı sem-
bolleri dediğimiz kapların içine koyup yine mezara
koyuyorlar. Daha sonra cesedin iç organlarını te-

mizleyip keten bezle sarıyorlar ve üzerini reçine ile
kaplıyorlar. Buda tamamen cesedin havayla te-
masını kesmiş oluyorlar. Daha sonra bizim bildiği-
miz gibi piramitlerin altındaki anıtsal mezarların
içine defnediyorlar. Bizim buradakiler ise tama-
men farklı. 2003 yılında buradaki mumyalar en-
doskopi cihazıyla incelendi. İç organlarının
çoğunun yerinde olduğu sadece beyin ve bağır-
saklarının olmadığını tespit ettik. Mumya 
görmek için Mısır'a gitmeye gerek yok, 
Amasya'ya bekliyoruz" dedi.

Amasya müzesindeki mumyalar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan
Zinav Gölü Tabiat Parkı turizme ka-
zandırılıyor. Tokat Reşadiye İlçe-

si'ndeki  Zinav Gölü'nde Tabiat Parkı projesi
devam ediyor.  Tokat Valisi Ozan Balcı, yak-
laşık 3 milyon TL'ye mal olacak olan çalış-
maları yerinde inceledi. Vali Balcı, eşsiz doğa
manzarasıyla Zinav'ın sadece gölüyle değil
kanyonuyla da doğa harikası bir yer oldu-
ğunu kaydetti. Vali Balcı, "İnşallah çalışmalar
bittiğinde insanlar aileleriyle birlikte buraya

gelip doğanın keyfini çıkaracaklar. Burada
yürüyüş yolu, kır lokantası, camisi, otoparkı,
piknik üniteleri, çocuk oyun parkları, çar-
dakları ve kamelyaları ile iyileştirme, geliş-
tirme, güzelleştirme çalışmalarımız devam
ediyor. Gölü kirleten suların temizliğine katkı
sağlayacağız, onunla ilgili projelerimiz var.
Üçüncü aşamada da kanyonu da geliştire-
ceğiz. Burada da insanlarımız doğanın tadını
çıkaracaklar. Kanyonu daha etkin olarak
kullanacaklar. " ifadelerini kullandı.

Zinav Gölü turizme kazandırılıyor



9Giresun

VALİ ÜNLÜ “GİRESUNUMUZA
DEĞER KATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bakan Ersoy’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Ünlü, in-
celemelerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Kültür ve Turizm Bakanı-
mız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Giresun Adamızı ziyaret
ederek buranın öneminden bahsettik. El birliğiyle yapacağımız tanı-
tım faaliyetleri, projeler ve çalışmalarla ilimizin turizm gelişimini des-
tekleyerek Giresun'umuza değer katmayı hedefliyoruz." dedi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’da Giresun Kalesi ve
Giresun Adası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında Bakan Ersoy’a bilgi
vererek, Giresun il merkezinde yaptıkları projelerin son durumu hak-
kında bilgilendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı
Ersoy Giresun’a Geldi

Belediye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu’nun talimatıyla özel önem
verilen ve yoğun bir çalışma

programı uygulanan Kale’nin içinde bulun-
duğumuz yaz mevsiminde yoğun ziya-
retçi akınına uğraması bekleniyor.
Aydınlatma sistemi, güvenlik kameraları
konulması, ot biçme ve çalılık alanları te-
mizleme, Giresun yazılı totem tabela yer-
leştirme, korkuluk çalışması, seyir terası
yenileme, yürüyüş yolu yapımı, bordür
taşları boyama ve yön tabelaları takılması

gibi çalışmalar yapılan ve adeta çehresi
değişen Kale’de bakım ve temizlik çalış-
maları ise yıl boyunca aralıksız olarak
devam ediyor.

Giresun’un önemli me-
sire alanları arasında bu-
lunan ve yerli, yabancı
turistlerin uğrak yerleri
arasında yer alan Kale

yaz sezonuna hazır.

GİRESUN KALESİ YENİ
GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet
Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve inceleme-
lerde bulunmak üzere Giresun’a geldi.

Bakan Ersoy, Giresun Ka-
lesi ve Gedikkaya mev-
kiinde incelemelerde

bulundu. Bakan Ersoy, Giresun
Liman Sahasında düzenlenenen
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Programı’na katıildı, Deniz Şehit-
leri İçin denize çelenk bıraktı. Vali

Enver Ünlü tarafından Bakan Er-
soy’a başta tarihi Giresun evleri-
nin yer aldığı Zeytinlik semtinde
gerçekleştirilen restorasyon ve
rekreasyon çalışmaları olmak
üzere, Giresun turizmine ivme
kazandıracak faaliyetler hak-
kında bilgi verildi.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) top-
lantısı Zeytinlik mevkiindeki Giresun Turizm Uygu-
lama Oteli ek binasında yapıldı. Toplantıda söz alan

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, GİRTAB’ın
devam eden uzun bir yolculuğu olduğunu söyleyerek:
“Ancak zaman zaman hafızalarımızı tazeleyip eksiklerimiz
nelerdir diye düşünüp gözden geçirmek gerekir” dedi.

Giresun Turizm Altyapı
Hizmet Birliği Toplandı

Başkan Şenlikoğlu konuşmasında, Belediye olarak vatan-
daşlara vermiş oldukları sözlerin ana eksenini turizmi des-
tekleyici projelerin oluşturduğunu belirterek:
“Giresun’umuzda turizm için ortaya çıkan, iyi sunulması ge-
reken birçok unsurumuz olsa da, ne yazık ki bu zamana
kadar istediğimiz şekilde sunulamadı. Bizim hedefimiz bu
turizm odaklı unsurları daha iyi sunabilmek, turizme daha
kazandırabilmek ve dönüşümünü alabilmek. Bu işi sektör
haline getirip bu işin dönüşümünü alıp, Giresun’un turizm-
den hak ettiği payı alabilmesi noktasında da istenilen so-
nuca ulaşabilmek. Ancak, daha almamız gereken yol var.
Bizim sahil güzergahımızı, Gedikkaya, Ada, Kale ve Aksu çöp
sahası gibi bölgelerimizi turizme kazandırmamız gerekiyor.

Başkan Şenlikoğlu ayrıca, Kale’de yapımı tamamlanan
restoran ve kafeyi yakın zamanda faaliyete geçireceklerini
ve restoranda şehrimize özgü yemekleri, tatları sunacakla-
rını, Zeytinlik mevkiinde bulunan Mekan adlı yeri de sosyal
tesis olarak kullanıma açacaklarını sözlerine ekledi.

Mitolojik hikayeleri ve tarihi ka-
lıntılarıyla ön plana çıkan Gire-
sun Adası, Korona virüs

(Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan kı-
sıtlamalar sonrasında ziyaretçilerini ye-
niden ağırlamaya başladı.

Amazon kadınları, Herkül’ün altın
postu aramak için adaya gelmesi gibi
mitolojik hikayelere konu olmasıyla bili-
nen ve aynı zamanda çok sayıda kuş tü-
rüne de ev sahipliği yapan Karadeniz’in
yaşanılabilir tek adası olan Giresun
Adası’na pandemi sonrası yeniden tekne
turları düzenleniyor.

Kıyıdan 1,6 km açıkta olan ve tekneyle
ulaşılan ada, Karadeniz’de karabatak ve
martıların doğal olarak ürediği ve aynı
zamanda göçmen kuşların uğrak ve din-
lenme yeri olarak biliniyor. Giresun
Adası’na Altın Post gezi teknesiyle dü-
zenlenen ziyaretlere ada rehberi de eşlik
ederek adanın mitolojik yönü anlatılarak
gezdiriliyor. Doğu Karadeniz`de üzerinde
insanların yaşadığı tek ada olan Giresun
Adası`nda  tarihi surlar, manastır hara-
besi, şapel gibi tarihi kalıntılar bulunuyor.
Yaklaşık 40 dönüm alana sahip ada, do-
ğasıyla da dikkati çekiyor.

Giresun Adası, ziyaretçilere açıldı

Giresun Kümbet Yaylası kaya tırmanış bölgesi olacak
Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK)

tarafından şehrin turizm alanlarından bi-
risi olan Kümbet Yaylası'nda kaya tırma-

nış rotası belirlenerek tırmanış yapıldı.
Ordu Dağcılık Kulübü ve Samsun Explorer Dağ-

cılık Kulübünden katılan ekiplerce kaya tırmanışı
etkinliği gerçekleştirdi. Giresun, Ordu
ve Samsun dağcılık kulüplerinin ka-
tılımı ile yapılan etkinlikte Giresun'da
kaya tırmanışı bölgesinin oluşması
için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Giresun Doğa Sporları Kulübü
Başkan Ahmet Kılıç, Giresun'un
önemli turizm alanlarından birisi olan
Kümbet Yaylası Koçkayası mevkiinin
kaya tırmanışı için uygun bir bölge
olduğunu belirterek, "Türkiye genel-
likle turistik bölgelerinde hazırlan-
mış kaya tırmanış rotalarına yurt içi
ve dışından birçok ziyaretçi uğra-
makta. Kümbet Yaylası Koçkayası

mevkiide bu iş için oldukça uygun. Ordu ve Sam-
sun illerinden gelerek Kümbet yaylasında kaya tır-
manışı bölgesi oluşturulması için emek veren Ordu
Dağcılık Kulübü ve Samsun Explorer Dağcılık Ku-
lübü'ne teşekkür ederiz. Temmennimiz buranın da
turizme kazandırılmasıdır" dedi. 
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ÇORUM Belediyesi'nin ha-
yata geçireceği Kültür Yolu Pro-
jesi içerisinde yer alan “Tarihi
Çorum Sokağı” projesi için 1
Milyon 100 TL’lik hibe, Doğu Ka-
radeniz Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile
yapılan imza töreninin ardından
onaylandı.  Çorum Vali Yardım-
cısı Recep Yüksel, DOKAP Baş-
kanı Hakan Gültekin, Belediye
Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü
tarafından imzalanan proje pro-
tokolü ile  Çorum’un tarihi alan-
ları gün yüzüne çıkacak.

Tarihi yerleşmeyi korumak,
kültür mirasını günümüz yaşa-
mıyla bütünleştirmek isteyen
belediyemiz, şehrin mimarisini,
estetik anlayışını ve kültürünü
yaşatmayı hedefliyor. 270
metre uzunluğundaki Şeyh
Eyüp Sokağın tarihi noktalarını
günümüzle bütünleştirmesini
sağlayan bu proje, şehre gelen
turistler sayesinde Çorum’un
tarihi sokak kültürünü ulusal
alanda tanıtmayı planlanıyor.  

TARiHi ÇORUM
SOKAĞINA
1 MiLYON LiRA HiBE
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP),
Tarihi Çorum Sokağı Projesi için, 1 Milyon 100 Bin TL hibe desteği verdi.

ÇORUM Belediye Başkanı Dr. Halil
İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahalle-
sinde bulunan Şehit Öğretmen Şenay
Aybüke Yalçın Kültür Merkezinde in-
celemelerde bulundu.

Çorum  Belediye Başkanız Dr. Halil
İbrahim Aşgın “Batman’ın Kozluk ilçe-
sinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı terö-
ristlerce düzenlenen saldırıda Şehit
olan Şenay Aybüke Yalçın’ın şahadeti-
nin yıl dönümünde şehidimizin adını
verdiğimiz Kültür Merkezimizde çalış-
malarımızı bitirip açılışa hazır hale ge-
tirdik. Kadınlarımızın ve gençlerimizin
faydalanabileceği içerisinde çeşitli
kursların olduğu bu merkezimizde,
öğrenmek ve güzel vakit geçirmek is-
teyen tüm hemşehrilerimiz faydala-
nabilirler. Şehit Öğretmen Şenay
Aybüke Yalçın Kültür Merkezimiz şeh-
rimize hayırlı olsun” dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE
YALÇIN KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI

RİZE BELEDİYESİ’NDEN İKİNCİ
“ARABALI SİNEMA” ETKİNLİĞİ

Haziran 2017’de PKK’lı terö-
ristlerce düzenlenen saldı-

rıda Şehit olan Şenay Aybüke
Yalçın’ın adı Çorum'da Kültür

Merkezi'ne verildi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın deste-
ğiyle belediyemizin hazırlamış olduğu
arabalı sinema etkinliğinin ikincisini dü-
zenledik. Vatandaşlarımızın şu salgın dö-
neminde en azından böyle bir etkinlikte
aileleri ile beraber arabalarında güzel bir
sinema filmi izleyerek vakit geçirmesini
istedik. Hem pandemi kurallarına uyduk
hem de bu dönemde mesafeli olarak
sosyal ortam oluşturduk. " dedi.

Rize Belediyesi
tarafından koro-

navirüs tedbir-
lerine uygun

şekilde düzen-
lenen 'Arabalı

Sinema' etkin-
liği ikinci kez
düzenlendi.

'CEp Herkülü Naim Süleymanoğlu' filminin gösterildiği et-
kinlikte vatandaşlar dev ekrana yansıtılan filmi araçlarından
inmeden izledi. Etkinlik için gelen araçlar, Rize Belediyesi Sahil
Otoparkında kurulan dev ekranın karşısına belediye görevlile-
rinin yardımıyla park ettirildi. Belediye ekipleri, araç içerisinde
film izleyen katılımcılara gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Fil-
min sesi, kapalı devre radyo sistemiyle dinlendi.

Geçtiğimiz haftalarda
İstanbul ve Rize’de
düzenlenen basın

toplantılarıyla duyurusu
yapılan GastroRize
tanıtım günleri 1
Temmuz itiba-
riyle Çay ha-
sadı ve
kültürel
varlıkların
tanıtımıyla
başladı.

Rize’nin her
yönüyle tanıtı-
mına ışık tutacak
olan GastroRize tanı-
tım günleri etkinliğine Rize
Belediye Başkanı Rahmi
Metin, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Kemal Genç, Rize Tica-
ret Borsası Genel
Koordinatörü Hasan
Önder ve Gastro
Rize Organiza-
törü Gökmen
Sözen ve
sektörün
önde gelen
temsilcileri
katıldı.

Çayeli Ha-
remtepe kö-
yünde bulunan
bir Çay bahçe-
sinde düzenlenen
organizasyonun ardından mi-
safir heyet, Fındıklı Çağ-
layan Vadisinde
Rize mimarisini
ve diğer tarım
ürünlerimiz
mısır ve fın-
dık üretimini
incelediler.

Rize Be-
lediye Baş-
kanı Rahmi
Metin, “Yıllardır
buralarda kullan-
dığımız organik mal-

zemelerle hazırlanan yemek-
lerimizin dünya mutfaklarında,
zincir otellerimizde de artık

Rize çayı, mutfağı, kahv-
altısı' diye tanıtı-

mına vesile
olacağız. Rize,

Türkiye'nin en
fazla yağış
alan, ken-
dine göre en
fazla dağlık

arazilerini
oluşturan bir

coğrafya. Çok
lokal bir bölge ola-

rak çay burada yetişi-
yor sadece. Türkiye'deki

çayın yüzde 70'i bu bölgede,
hemen etrafımızdaki 2-3 il-
çeyle beraber yüzde 100'ü
burada yetişiyor. Antioksidan

değeri taşıyan mor yiye-
ceklerin bu bölgede

olması hep bize
bir şeyi hatırla-

tıyor; sağlık,
doğallık açı-
sından iyi bir
coğrafya
dayız. Gas-
troRize gün-

leriyle de
yemeklerimizi,

bölgede yetişen
ürünleri Türk 

mutfağına tanıtmak 
stiyoruz."dedi.

Başkan Rahmi
Metin, gelecek

yıllarda önce
Karadeniz

bölgesin-
deki ülkeler,
daha sonra
diğer ülke-
lerle bir

yemek kül-
türü tanıtım

festivaline dö-
nüşeceğini söyledi.

GASTRO RİZE
TANITIM GÜNLERİ
RİZE’DE BAŞLADI

RİZE ENİŞTE LOKUMU
TESCİLLENDİ

Rize Belediyesinin girişimleriyle Türk Patent ve
Marka Kurumunca tescillenen "Rize Enişte Lo-
kumu"na coğrafi işaret belgesi alındı.

Kentin sembol lezzetlerinden olan Rize Enişte Lokumu
tescillenerek 26 Mayıs 2021 tarihinde coğrafi işaret belge-
sini aldı. Rize Belediyesi önceki yıllarda yapmış olduğu giri-
şimlerle ‘Rize Simidi’ ve ‘Rize Baston Ekmeği’ de tescillenip
coğrafi işaret belgesi almıştı. 

RİZE ENİŞTE LOKUMU NEDİR?
Rize Enişte Lokumu; Rize ilinde uzun yıllardır düğünlerde

davetliler için hazırlanan ve ayrıca düğün sonrasında da-
mada gönderilen bohça içinde yer alan uzunluğu 15 cm,
kalınlığı 2 cm ve ağırlığı 130 (±5) g olan rulo şeklindeki ku-
rabiyedir. Tereyağı, buğday unu, toz şeker, su, kabartma
tozu, yumurta ve limon kullanılarak üretilir.

Geçmişi 1800’lü yıllara dayanan Rize Enişte Lokumu,
Rize ilinin sadece mutfak kültüründe değil, evlenme gele-
nekleri arasında da önemli bir yere sahiptir.
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Artvin Gastronomi
Müzesinde sona geliniyor

Artvin Valiliği bünyesinde planlanan
Artvin Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Projesi kapsamında kuruluş hazırlıkları
devam eden Artvin Gastronomi Müze-
sinde sona gelindi.

Artvin'in zengin mutfağının tanıtıldıgı̆,
yor̈esel menü ve lezzet konseptlerinin
hazırlandığı Artvin Gastronomi ve Mut-
fak Sanatları Projesi, Artvin'in gelenek-
sel tadlarını ziyaretçilere sunacak.
Artvin Lezzetlerinin geçmişten
gun̈um̈üze hikayesini anlatan Artvin
Gastronomi Muz̈esi'nin bu yıl hizmete
girmesi planlanıyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 141. DOKA top-
lantısı için ilimizde bulunan Rize Valisi Kemal
Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Giresun
Valisi Enver Ünlü, Rize Belediye Başkanı Rahmi
Metin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan
Çimen ve diğer misafirler ile birlikte Artvin Vali-
liği bünyesinde planlanan Tarihi Artvin Sokağı
ve Artvin Marka Ürünler Mağazaları Şubesinde
incelemelerde bulundu.

Tarihî Artvin konseptine uyumlu şekilde yö-
resel motiflerle bezeli caddelerin, sokakların ve
binaların olduğu Tarihi Artvin Sokağı, şehrin de-
ğerlerini yansıtacak şekilde hayata geçirildi.

Eskiden pazar yeri olarak kullanılan alanın,
tarihi efektler ile dizayn edilmesiyle tasarlanan
sokakta geçmişten bugüne Artvin fotoğrafları
sergileniyor. Artvin Marka Ürünler Mağazaları
Şubesi’nin yer aldığı sokakta; “Markalaşma,
Değer Tespit, Tasarım ve Tescil Projesi” kapsa-
mında şehrin doğal ve kültürel değerlerinden
ilham alınarak tasarlanan hediyelik eşyalar ve
yöresel ürünler, satışa sunuluyor.

3 İlin Valisi Tarihi Artvin Sokağını gezdi

İbrikli Marina ziyaretçilerini bekliyor
Artvin'de Çoruh İske-

leleri Projesi kapsamında
inşası devam eden İbrikli

Marina incelemelerde bu-
lundu. Artvin Valiliği koordi-

nesinde,uygulamaya
koyulan Çoruh İskeleleri

Projesi, Borçka Barajı gölü-
nün  turizme kazandırılma-

sına ve bölgenin yerli-
yabancı turistler için  cazibe

merkezi haline getirilecek.
Borçka baraj gölü İbrikli

köyü kıyısından  tekne tur-
ları yapılmasına olanak ve-
renİbrikli İskele Tesislerinde

“Artvin Markalaşma Pro-
jesi” ile üretilen Artvin’e

özgü sembol ve tasarım-
lardan oluşan Artvin hatıra-

lık ve hediyelik eşyaları da
satışa sunuluyor.

ZiGAnA ve Sarıç dağlarına karşı kurulan, 50 ki-
şinin aynı anda seyir yapabildiği teras, 2018'de hiz-
mete girdi. Hizmete açıldığından bu yana 500 bin
ziyaretçinin çıktığı terasın, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü
normalleşmeyle bu yıl 200 bin kişiyi ağırlaması
öngörülüyor.

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir cam seyir
terasının bölge için önemli bir turizm noktası oldu-
ğunu söyledi.Terasın gördüğü ilgiden son derece
memnun olduklarını dile getiren Özdemir, gelen zi-
yaretçilere farklı turistik aktiviteler sunmak iste-
diklerini belirtti.Özdemir, "Türkiye'nin en yüksek
cam seyir teraslarından birine sahibiz. 

Buradaki adrenalini ve çeşitliliği artırmak adına
Avrupa Birliği projesi kapsamında zipline projesi
(yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış
çelik halata asılarak kayma) hazırladık. 850 metre
uzunluğunda düşünülen zipline hattı ile ziyaretçi-
lere farklı deneyimler de sunacağız. Projemizin de-
ğerlendirmesi bitti, sonuçlarını bekliyoruz. Şimdiye
kadar cam seyir terasını yarım milyon insan ziyaret
etti. Bu yıl sonuna kadar 650-700 bin ziyaretçi he-
define ulaşmayı bekliyoruz." dedi.

Gümüşhane Cam Seyir
Terasına bu yıl 200 bin

ziyaretçi bekleniyor
Gümüşhane'de tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda 240 metre yük-
seklikte yapılan cam seyir terasına bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor.

GümüşhAne İl Genel Meclisi, Satala Antik Kenti'ndeki
kazı çalışmalarına 500 bin lira ödenek aktaracak.

İl Genel Meclisi, Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında
yapılan Temmuz ayı toplantılarının son oturumunda, Kelkit
ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Roma İmparatorlu-
ğu'nun Anadolu'daki 4 lejyonundan birisi olan ve askeri
karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazı
çalışmaları gündeme alındı.

Son oturumda meclis üyeleri alanla ilgili raporun okun-
masının ardından kazılarda kullanılmak üzere Satala Antik
Kenti'ne 500 bin liralık ödenek aktarılmasına karar verdi.

GümüşhAne’de, çiğ süt ile yapılan, hafif mayhoş
tadı ve yarı sert kıvama sahip özelliğiyle ünlenen ‘de-
leme peyniri’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi
işaretle tescillendi.  ‘Deleme peyniri’ ile kentin coğ-
rafi işaretli ürün sayısı 10’a yükseldi.

Gümüşhane’ye özgü ‘deleme peyniri; bölgede
yaylalardan özenle toplanıp kaymağı alınan çiğ sütle
ile üretiliyor. Hafif mayhoş tadı ve yarı sert kıvamı-
nın yanı sıra uzun süre bozulmadan dayanabilme
özelliğine sahip ‘deleme peyniri’, Gümüşhane Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın (GTSO) başvurucu sonucu,
Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle
tescillendi. İlgi gören ‘deleme peyniri’ ile kentin coğ-
rafi işaretli ürün sayısı da 10’a yükseldi. 

“YILLAR GEÇSE DE YENİR”
Deleme peyniri üreticisi Hatice Ünal, “Peynirin özelliği

tazesi de yenir, yıllar geçse de yenir. Kaynamış sütü
makineye vurduk-
tan sonra ekşimiş
hale geliyor. Daha
sonra çökertip lor
yapıyoruz, sonra
süt içerisine koyu-
yoruz. Daha sonra
tekrar kavuruyo-
ruz. Her türlü yenir
bu, bozulmaz” 
diye konuştu.

Gümüşhane'nin 'deleme peyniri’ tescillendi

Satala Antik Kenti kazırlarına
500 bin lira ödenek desteği 

Pestil ve köme Gümüşhane'ye 
yılda 40 milyon lira katkı sağlıyor

Gümüşhane'de pestil-köme
üretimi yapan 36 adet iş-
letme bulunduğu, bu işlet-

melerde 300 kişilik bir istihdam
sağlanarak yılda 40 Milyon Türk Li-
rası ciro elde edildiği belirtildi. Ko-
nuyla ilgili bilgi veren Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Ko-
cagöz, bundan yıllar önce evlerde
misafirlere ikram edilen yöresel bir
ürün olan pestil ve kömeyi artık
yavaş yavaş dünyaya tanıtmaya
başladıklarını söyledi. İl ekonomi-

sinde pestil ve köme üretiminin
önemli bir yeri olduğunu belirten Ko-
cagöz "Pestil, köme ve marmelat
üretimi yapan işletmelerimizin mev-
cut kapasitesi yaklaşık 5 bin tondur.
Girişimcilere ve işletmelere destek
olmak amacıyla açılan İŞGEM'de
pestil-köme üreticileri için 4 tonluk
ortak üretim hattı bulunmaktadır. İli-
miz ihracat rakamlarına bakıldığında
ise 2020 yılı içerisinde 900 bin do-
larlık bir ihracat gerçekleştirildiği gö-
rülmektedir. " diye konuştu. 
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan
ve "En İyi Korunan 20 Kent" arasında
bulunan Safranbolu'nun tarihi çarşı böl-

gesinde 19. yüzyıl başlarında 2 katlı olarak yapılan
Müze ev olarak hizmet veren Kaymakamlar Gezi
Evi, tekrar turizme açıldı.

Safranbolu’nun dünyanın ve Türkiye’nin gözbe-
beği bir merkezi olduğunu ifade eden Vali Gürel
açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Safran-
bolu dünyanın ve ülkemizin gözbebeği bir turizm
merkezi burası yılda bir milyonun üstünde insanın
ziyaret ettiği bir bölge. Safranbolu bölgemiz ülke-
mizin gözbebeği.Bir önceki sene itibariyle 318 bin
konaklama gerçekleşmişti, bunun 70-80 bini
yurtdışından özellikle Çin, Tayvan bölgelerinden
gelen misafirlerimizdi. 

Kaymakamlar Gezi Evi bir önceki Kaymakamı-
mız Fatih Ürkmezer'in üzerinde yoğunlaştığı bir
projeydi. Vilayetler Hizmet Birliğinden gelen kay-
nak işimizi gördü ve restorasyon tamamlandı. İn-
şallah bundan sonra bir Osmanlı Dönemine ait
Safranbolu Konağını görme fırsatına kavuşaca-
ğız. Yılda 80 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği
bir nokta. Bir Safranbolu Konağının tüm özellikle-
rini gelen misafirlerimize göstermiş olacağız. Ka-
rabük Turizmini çeşitlendirmek, turizm alt
yapısına doğamızı entegre etmek adına bir takım

çalışmalarımız var, milletvekillerimizin çalışmaları
var, Keltepe Kayak Merkezini nasıl entegre edebi-
liriz, oranın konaklama ihtiyacını nasıl karşılayabili-
riz, orayı aynı zamanda yaz ve doğa turizmi için
nasıl kullanabiliriz üzerinde yoğunlaşıyoruz. " dedi.

Safranbolu Kaymakamlar
Gezi Evi turizme açıldı

Kastamonu Valisi  Fuat Gürel, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü tarafından onaylanan ve

Baklabostan Tabilat Parkı içerisinde yapımı
devam eden düzenlemeler ile Doğa Eğitim
Merkezinde incelemelerde bulundu.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürü Ahmet Işık ve yüklenici firma
yetkilileri ile birlikte Tabiat Parkındaki kule-
ler, seyir terasları, çevre düzenlemeleri ve
Doğa Koruma Merkezini gezerek inceleme-
lerde bulunan Vali Gürel devam eden çalış-
malar hakkında bilgiler aldı.

Yakın bir zamanda tamamlanarak hiz-
mete açılması planlanan  Tabiat Parkının
içerisinde; seyir terasları, ulaşım yolları,
ahşap merdivenler, kamelyalar ile Orman
Kütüphanesi, Toplantı Salonu, Tahnit ve
Sergi Salonu ile ofisler bulunan Doğa Ko-
ruma Merkezinde öğrencilere ve sivil top-
lum kuruluşlarına doğa eğitimleri, bitki ve
hayvan örtüsü, bitki ve hayvan varlığı hak-
kında eğitimler düzenlenecek ve yürüyüş-
çüler, doğaseverler, doğa fotoğrafçıları ve
diğer misafirleri ağırlamaya başlayacak.

Baklabostan Tabiat Parkındaki
çalışmalar devam ediyor

Ünlü  Kazak şairi Mukagali Makateev’in do-
ğumunun 90. Yılı, TÜRKSOY tarafından ya-
yımlanan “Son Turnalar Giderken” kitabının

tanıtım ve anma programı ile “Türk Dünyası Kültür
Başkentleri Fotoğraf Sergisi” açılışı münasebetiyle
Kastamonu’da bulunan TÜRKSOY Genel Sekreteri
Düsen Kaseinov ve heyeti Kastamonu Belediye
Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu’nu ziyaret etti.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı’nın (TÜRKSOY)
koordinesinde 2018 yılında Türk Dünyası Kültür
Başkentliği yapmış şehrimiz ile güçlü bağların kurul-
ması ve bu bağların devamlılığı adına TÜRKSOY
Genel Sekreteri  Düsen Kaseinov,  Kastamonu Be-
lediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Op. Dr.
Galip Vidinlioğlu ile görüştü.

Kastamonu Belediyesi  Başkanı  Op. Dr. Galip Vi-
dinlioğlu tarafından kabul edilen Kaseinov, Kasta-

monu’nun  kendileri için ve Türk Kültür Dünyası için
önemli bir şehir olduğunu belirtti. 

Ziyarette ayrıca Kastamonu Belediye Başkanı Op.
Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu  ve TÜRKSOY Genel Se-
kreteri Düsen Kaseinov günün anısına karşılıklı he-
diye takdiminde bulunulurken, Türk kültürüne ait
dinletiler sunuldu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov’dan
Kastamonu Belediyesi’ne ziyaret

Yaz sıcağında içinizi serinleten tertemiz ha-
vasıyla ve eşsiz doğanın kalbindeki ren-
gârenk çiçekleriyle Dipsiz Göl cennetten

bir köşe… 
Çam ve köknar ağaçlarından oluşan sık bir

orman, patika yollar, bol oksijen ve doğayla iç içe
bir hafta sonu tatili için mükemmel bir tercih. Göl
kıyısındaki ahşap iskelede, göle nazır hamaklarda
sadece doğanın sesiyle dinlenebilir, büyük çam
ağaçlarının serin gölgesinde semaver çayınızı yu-
dumlayabilir veya bungalow evlerde deliksiz ve
serin bir uykuya dalabilirsiniz.

Tosya’ya sadece 25 km uzaklıktaki bu saklı bah-
çede, renklerin doğaya en yakışanlarını bir arada
bulacaksınız.  Ziyaret ve incelemelerde bulunmak
üzere Tosya İlçesine giden Kastamonu Valisi Avni
Çakır, Dipsizgöl Tabiat Parkında incelemelerde bu-
lunarak, bölgede yapımı devam eden çalışmalarla
ilgili Kaymakam Deniz Pişkin'den bilgiler aldı.

TOSYA'DAKİ CENNET: DİPSİZ GÖL

Proje, nitelikli yemek hizmetleri sunmak,
nitelikli iş bulma imkanı sağlayıcı sertifika
programları düzenlemek, lise veya üniver-
site sonrası farklı alanlarında kendilerini ge-
liştirmek isteyen gençlere, çalışan kadınlara
yeni eğitim programları sunmak, yeni mut-
fak becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Projede ayrıca, yurt içi-yurt dışı kişi ve
kuruluşlarla iş birliği oluşturmak da amaçla-
nırken, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Gas-
tronomi Şehri adaylığı yolunda en güçlü
projelerden biri olması öngörülüyor. Proje ile
"Acem Hanı Gastronomi Merkezi”nin, şehrin
yemek kültürünün korunması ve sürdürüle-
bilirliği hedefleniyor.

Acem Hanı Gastronomi
Merkezi sunumu yapıldı

KUZKA’nın 2019 yılı Fizibilite Destek
Programı Kapsamında  “Acem Hanı
Gastronomi Merkezi Fizibilite

Projesi”nin sunumu, Kastamonu Valisi Avni Çakır,
Belediye Başkanı Op.Dr.R.Galip Vidinlioğlu ve be-
raberlerindeki heyetin katılımı ile gerçekleşti.


