
alanında ilk ve tek olarak,
bu sene 22. si düzenlenen
Uluslararası Altın Safran 
Belgesel Film Festivali 
sevilen sanatçı Şevval Sam
konseri ile sona erdi.10’da

‘FiNAl’

YIL: 3 sAYI:  25 1 eKim 2021

BiZi instaGramda
taKiP EdEBilirsiniZ
@karadenizturizmgazetesi

Karacaören 
Şelalesine ‘Cam Seyir’ 

platformu yapılıyor
sAmsun’un salıpazarı
ilçesindeki Karacaören

Şelalesi’ne  179 metrekarelik
çelik cam teras

yapılıyor. 4’te

ortahisar Belediyesi’nin
düzenlediği ‘Turizm Paydaşları
Toplantısı’ Radisson Blu 
Hotel’de turizmcilerin ve STK
temsilcilerinin katımıyla 
gerçekleştirildi. Turizmciler so-
runlarını anlattı. Ortahisar Be-
lediye Başkanı Ahmet Metin
Genç turizmcileri dinledi. 5’te

ortahisar'da turizm Çalıştayı
ahmet

metin
Genç

Altın
Safran'da 
muhtesem

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla
cazibesi artan Yoroz Kent Ormanı, dağcılık ve
kaya tırmanış sporlarına açılıyor.Büyükşehir 
Belediyesi’nin hazırladığı çalışmalarla Yoroz Kent
Ormanı’nda tırmanış parkuru oluşturularak yeni
sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.           6’da

yoroZ, dAG 
SPorUNA 
ACılıyor

amasYa'da, Harşena Kalesi ve Kızlar
Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarında
600 yıllık Osmanlı Külliyesi keşfedildi. 8’de

HArSENA KAlESi'NdE
600 yıllıK KUlliyE KESFi

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz
dolgusuna yapılacak Türkiye'deki 2. havalimanı
olma özelliğine sahip olacak rize-Artvin Havalimanı
projesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.          11’de

Havalimanında 

rize-Artvin

100 milyon tonluk dolgu
tamamlanmak üzere

toKat Belediye-
si'nin organize ettiği
“Tokat'ın Evlatları
Ahde Vefa Geceleri”
programı Tokatlı Sa-
natçı Birgül Mutlubaş’ın Kanal Tokat kena-
rında verdiği konserle başladı.                3’te

toKAt’tA 
AHdE 
vEFA 
GECElEri

KoNAKlAMAdA Kdv
iNdiriMi SoNA Erdi

Pandemi nedeniyle, aralarında “Otel, motel, pansiyon, 
tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan 
geceleme hizmetleri, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,
yolcu taşımacılığı” gibi hizmetlere uygulanan Katma Değer
Vergisi indirimi süresi 30 Eylül 2021'de sona  erdi.

Söz konusu KDV indiriminin süresi  Cumhurbaşkanı
kararı ile 31 Temmuz 2021’den 30 Eylül 2021’e uza-
tılmıştı.Buna göre, bazı mal ve hizmetlere uygulan-

makta olan KDV oranları yüzde 18'den yüzde 8'e,
bazılarında ise yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti.  2’de

GümüşhanE'nin Kelkit ilçesine bağlı
Sadak Köyü'ndeki Satala Antik Kenti'ndeki
kazılarda 5 bin yıllık bulgulara rastlandı.12’de

Satala Antik Kenti'ndeki 
kazılarda 5 bin yıllık 
bulgulara rastlandı

Çorum Belediyesi'nin 1984 model Buick
marka klasik otomobili bu zamana kadar
tam 3 belediye başkanına hizmet verdi. 11’de

37 yıllık klasik makam
arabası 3 baskana 
HiZMEt vErdi

Kısıtlamalar
ardından da çok 
sayıda yerli turist
Sinop'un gözde
turizm alanlarından
İnaltı Mağarası'nı 
tercih ediyor.           7’de

SiNoP iNAltı 
MAGArASı'NA 

ZiyArEtCi AKıNı
GirEsun Belediye

Başkanı Aytekin
Şenlikoğlu, Giresun
turizmi için master

planı hazırlanacağını
açıkladı.

9’da

GirESUN tUriZMi 
iÇiN MAStEr PlANı 

HAZırlANACAK 

    

          
v            
d  

UNESCo toUriStiCA
Foto SAFAri bASlıyor

unEsCo’nun
17 kültürel mirasında
Foto Safari başlıyor.
Turizm sektöründe
yeni çalışmalar
ve projelerle Kültür
Turizm gelirlerini
artırmayı hedefleyen
proje kapsamında ilk
durak, Kapadokya
olacak.3’te

Kastamonu Taşköprü 
Belediyesince Pompeiopolis
Antik Kenti'nin ören yeri yapıla-
rak turizme açılması için Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansına
(KUZKA) proje sunuldu.      10’da

Pompeiopolis 
Antik Kenti 
ziyarete açılmaya
hazırlanıyor

‘’
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Kanuna göre basit Konaklama Turizm 
İşletmesi Belgesi alan konaklama tesisleri 

pansiyon, motel, Apart otel, butik otel,
tatil köyü, otel (1,2,3,4 ve 5 yıldızlı) yıldız simgesi
veya çağrıştıracak sembolleri kullanamıyor.

Örneğin pansiyon veya otel (1,2,3,4 ve 5)
yıldız belgeli konaklama tesisi “Butik Otel” 
ibaresini kullanamaz.
Kullananlara ilk tespitte
on üç bin beş yüz Türk
lirası para cezası, her
tespitinde ise bir
önceki cezanın
iki katı 
tutarında
para cezası”
uygulana-

cak.

Eğer şikayet Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Ticaret
Bakanlığı’na yapılırsa 
uygulanacak cezalar 
yetmiş bin Türk lirası 
civarında olacaktır.

Alaçatı, Akyaka, Boz-
caada, Bodrum, Datça, 
Fethiye, Kaş, Kalkan, Dal-
yan, Selimiye, Kapadokya,
Mardin ve Sapanca başta
olmak üzere binlerce ko-
naklama tesisi “Butik Otel”
ibaresini kullanmaktadır. Bu
tesisler Turizm İşleme Bel-
gelerini aldıktan sonra bu
ibareyi kullanamayacaklar.

Daha önce sadece ba-
kanlık Turizm İşletmesi

Belgeli tesislerde şi-
kayet veya tespit

üzerine bu 
cezalar 
uygulanı-

yordu.

2 Haberler

(Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği)
Aylık Yayın Organı
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Söz konusu KDV indiriminin süresi
Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Tem-
muz 2021’den 30 Eylül 2021’e

uzatılmıştı. Buna göre, bazı mal ve hiz-
metlere uygulanmakta olan KDV oranları
yüzde 18'den yüzde 8'e, bazılarında ise
yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti.

KDV oranı 30 Eylül 2021 tarihine kadar
yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen mal ve
hizmetler ise şöyle idi; “Sinema, tiyatro,
opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay
ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane,
ayakta yemek yenilen yerler, yemeği
pakette satan veya diğer şekillerde
yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, iç-
kili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde
verilen hizmetler. (Bu yerlerde verilen
hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden
kısmı hariç), otel, motel, pansiyon, tatil
köyü ve benzeri konaklama tesislerinde
sunulan geceleme hizmetleri.”

konAkLAmADA 
kDv indirimi sona erdi
Pandemi nedeniyle, aralarında “Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve 
benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri, konser, 
fuar ve lunapark giriş ücretleri, yolcu taşımacılığı” gibi hizmetlere 
uygulanan Katma Değer Vergisi indirimi süresi 30 Eylül 2021'de sona  erdi.

Diğer yandan 2020’de en
yüksek net kar imalat
sektöründe, en yüksek

net zarar ise, ulaştırma ve tu-
rizmde. İmalat sektörü 184 Mil-
yar 992 Milyon TL ile en yüksek
net kar elde eden sektör oldu.

Ulaştırma ve depolama sek-
törü, 2020 yılını 40 Milyar 976
Milyon TL ve konaklama ve yi-

yecek hizmeti faaliyetleri sek-
törü ise, 25 Milyar 56 Milyon
TL net zarar ile tamamladı.

Konaklama ve yiyecek hiz-
meti faaliyetleri sektörü
2020’de 2,7 Milyar TL faaliyet
zararıyla karşılaştı. Turizmda-
tabank’ın hesaplamasına göre;
2020’de edilen net zarar, geç-
miş 5 yılın zarar toplamını geçti.

Turizm SekTörü 
2020’de 25,5 milyar TL net 

zArAr eTTi!
TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Sektör 
Bilançoları verilerine göre; pandemi etkisinde duran
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü
2020 yılını 25,5 Milyar TL net zarar ile tamamladı.

İKİ bakanlık
arasında imza-
lanan ve turizm
sektöründe ni-
telikli personel
istihdamını
amaçlayan
"Mesleki ve
Teknik Eğitimi
Geliştirme 
İşbirliği 
Protokolü"
kapsamında
düzenlenen
toplantı sonrası
açıklamalarda bulunan
Bakan Ersoy, nitelikli per-
sonel ihtiyacını karşılamak
için 3 yıl önce Milli Eğitim
Bakanlığı ile çalışma başlat-
tıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer
de,“ Kültür Turizm Bakanlı-
ğımız ve sektör temsilcile-
riyle İstanbul'daki
otellerimizin insan kaynağı
ihtiyacının karşılanması için

mesleki eğitim merkezle-
riyle ilgili yeni bir adım atı-
yoruz. İlk defa mesleki
eğitim merkezlerinde ya-
bancı dil eğitimi ile ilgili bir
başlangıç yapacağız ve İs-
tanbul'da tüm otellerimizin
insan ihtiyacını karşılamış
olacağız. Yaklaşık 25 bin 
insanımıza hem turizm 
alanında eğitim hem de
istihdam imkanı kazandır-
mış olacağız."  dedi.

Turizm SekTorunDe 
25 Bin kiSiye eGiTim 
ve iSTiHDAm imkÂnı
Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği 
Protokolü Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer’in katılımıyla İstanbul'da yapıldı. 

AyvAcıK belediye Başkanı Halil Kalaycı, Ay-
vacık'ın bozulmamış ve el değmemiş doğası,
su kaynakları, ormanı, baraj gölleri ile saklı cen-
net ünvanını koruduğunu belirterek, " Normal-
leşme dönemi başlar başlamaz da kaldığımız
yerden çalışmalarımıza devam ettik. İlk olarak
Samsun Büyükşehir
Belediyesi'nde olan 7
bungalov evin Beledi-
yemze devrini sağladık
ve turizme kazandırıl-
ması için çalışmalara
başladık. Şu anda bun-
galov evlerin onarımları
bitti, sayısı 8'e çıktı. Yol
ve çevre düzenlemeleri
yapıldı. Yanına inşa edi-
len bir restoran ile bir-
likte yakın zamanda
faaliyete geçecek.

Bir diğer çalışmamız
da Ayvacık'ta atıl du-
rumda olan Kale beledi-
yemize tahsis edildi. Biz de oırayı turizme hizmet
edecek restoran haline getirdik. Orman İşletme
Müdürlüğü'mnden Terice Deresi yanındaki alanın
belediyemize tahsisini sağladık. Burada da tu-
rizme hizmet edecek, mesire alanı ve piknik
alanları oluşturma çalışmalarımızı başlattık. 

DOKAP'tan 3.5 milyon liralık destek 
alarak Ayvacık girişi  Sahil Yolu Düzenleme 
Projemizin çalışmaları başlıyor." dedi.

AyvAcık, Turizm
ATAGınA Geciyor
Karadeniz Bölge Sağlık Turizmi 
Derneği Başkanı Taylan Ölçüm ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Ayvacık Belediye 
Başkanı Halil Kalaycı'yı ziyaret etti.

Butik Otel ibaresini kullanan 
konaklama tesislerine, yeni “Turizmi
Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına” dair kanuna
göre Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından ağır cezalar yağacak.

Butik otel ibaresini kullanan
işletmelere ağır cezalaryağacak

Halil Kalaycı
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Bu zor süreçte sektörü-
müzü yalnız bırakmayan ve
destek olan Kültür ve Turizm
Bakanımız Sayın Mehmet
Nuri Ersoy’a sizin huzuru-
nuzda da tekrar teşekkür
etmek istiyorum. “UNESCO
Touristica Photo Safarisi’ni”
TÜROFED olarak  önemsiyor
ve destekliyoruz. Ayrıca bu
projeyi destekleyen Sayın
Kültür ve Turizm Bakanımıza,
Türkiye Turizm Tanıtım ve
Geliştirme Ajansımıza (TGA)
bu önemli organizasyonun ev
sahibi Turizm Tanıtım Platfor-
muna ve değerli katılımcılara
teşekkür ediyorum.”dedi.

UnESCO Touristica 
Foto Safari baslıyor
UNESCo’NUN 17 kültürel mirasında Foto Safari başlıyor. turizm 
sektöründe yeni çalışmalar ve projelerle kültür turizm gelirlerini 
artırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk durak, kapadokya olacak.

Türkiye’de önemli sivil toplum kuruluşlarında
olan; Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP),
Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED,

Turizm yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED)’,
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı
(TGA)’nın desteklediği bir sosyal sorumluluk pro-
jesi olan Foto Safari, 22 Eylül'de Kapadokya’dan
başlayacak ve 2022 Mayıs’ta sona erecek. Foto
safaride; birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçün-
cüye 3 bin TL para ödülü verilecek. 

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş da
projeye önem verdiklerini belirterek, şu açıklamaları
yaptı: “Öncelikle sektör olarak çok zor günler geçir-
dik. tekrar bir arada olmaya başlamak moral verici.
artık kötü günlerin sonuna geldik. 2022 yılıyla bir-
likte pandemide olumsuz bir gelişme olmadığı tak-
dirde sektör olarak eski günlere döneceğiz.

Dernek Yöneticileri ilk ziyaretlerini Samsun İl Sağlık Mü-
dürü Öğretim üyesi Dr. Muhammet Ali Oruç'a gerçekleş-
tirdi. Dernek Başkanı Taylan Olçum, Yönetim Kurulu

üyeleri Murat Toktaş, Birsen Öztürk, Dr. Sabina Guliyeva, Dr.
Mustafa Nusret Çiçekli, Coşkun Özbek İl sağlık Müdürü'ne der-
neğin amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Taylan Olçum, ilk olarak Samsun ve 
bölgede uluslararası sağlık sigortası kapsamında tedavi 
görenlerin faturlandırılmaları ve bu sigortadan yararlandırıl-
malarının sağlanması konusunda dernek olarak  katkı sağla-
maya ve gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

karadeniz Bölge Sağlık turizmi 
Derneği kuruluşunu tamamlamasının
ardından ziyaretlerine başladı.

Bir süre mühimmat deposu olarak
kullanıldıktan sonra 2010 yılında tama-
men boşaltılan NATO üssünün turizmde
yeni bir destinasyon olması için Maçka
Belediyesi tarafından proje hazırlandı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan,
11 önce eski NATO üssünün terk edildiğini
dile getirerek, hangarların dışarıdan görül-
meyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.
Eski NATO üssü için hazırlanan projede
hobbit evleri, paintball, macera parkı, res-

toran, günübirlik alanlar ve bir futbol mer-
kezi olduğunu vurgulayan Başkan Koçhan,
“Maçka'da Sümela Manastırı ve macera
parkımızın yanında ayrı bir destinasyon
olarak kazandırılabilir. Projemiz hazır. Bura-
daki hiçbir şeyi değiştirmek istemiyoruz.
Buranın özelliği hangarlar. Üsttün görül-
memeleridir. Üstelerine belki bir korku tü-
neli yapabiliriz. Askeri yatakhane ve
yemekhanenin olduğu bölümlere de pa-
intball düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Maçka'daki nATO üssü
turizme kazandırılacak
trabzon`un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi 
tarafından bilinen ve 2010 yılında türk askerlerinin de tesisi terk
etmesi ile atıl duruma düşen Nato üssü turizme kazandırılacak. 

YeşilırmaK üzerinde 1250 yılında
Selçuklular tarafından inşa ettirilen tarihi 
Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları
kapsamında daha önce yapılan asfalt sökü-
lerek, temizlik ve onarım gerçekleştirildi.

Tokat Hıdırlık
Köprüsü'nde 

tokat'ta, Selçuklular dönemine
ait 771 yıllık Hıdırlık köprüsü'nde
restorasyon çalışması bitti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, tarihi köp-
rüde restorasyon çalışmasının yaklaşık 1 yıl
sürdüğünü belirtti.Restorasyon çalışmala-
rının sona erdiğini söyleyen Eroğlu, "Köp-
rümüzün açılışını bu ay içinde yapmayı
planlıyoruz. Güzel bir restorasyon işlemi
yapıldı. Köprüdeki 70 santimetrelik tabaka
kalktı. Eski taşlar ortaya çıktı." dedi.

tamamlandı

RESTORASyOn 
CALıSMASı 

tokat

KüçüKlüğünden beri müzikle iç içe olan; Mısır, Kosova gibi
ülkelerde Türkiye adına konserler veren ve İstanbul'da 4 koronun
şefliğini ve yönetmenliğini yapmakta olan Sanatçı Birgül Mutlu-
baş, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin sevilen parçalarını
seslendirdi. Kendisini davet ettikleri için teşekkür eden sanatçı
Mutlubaş, "Memleketimde konser vermek beni çok heyecan-
landırıyor. Karşınızda olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Sanatçı Mutlubaş'a hediye takdim etmek için sahneye
gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Burası Muştur,
yolu yokuştur' türküsüne eşlik etti. Daha sonra Tokatlılar
Mutlubaş'ın seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

TOKAT’TA AHDE VEFA GECELERi
tokat Belediyesi'nin
organize ettiği “to-

kat'ın Evlatları ahde
Vefa Geceleri” prog-
ramı tokatlı Sanatçı

Birgül Mutlubaş’ın
kanal tokat kena-
rında verdiği kon-

serle başladı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç da Derneğin
hayırlı olmasını diledi. Dr. Oruç; Samsun'un sağlık tesisleri ve he-
kimler alanında Türkiye'de önemli bir altyapıya sahip olduğunu,
Sağlık turizminin  gelişmesi için Samsun'da kamu özel ve tüm
STK'ların birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dernek yöneticileri daha sonra Samsun il Kültür ve Turizm
Müdürü Adnan İpekdal'ı ziyaret etti. İpekdal da Samsun turizmi-
nin gelişmesi ve sağlık turizmi ile birlikte hareket ederek turiz-
min bileşenlerini bir araya getirmesi için gereken her türlü
desteği vermeye ve katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

tokat

Kültür Müdürlerine ziyaret

Karadeniz Bölge Sağlık 
Turizmi Derneği'nden 
Samsun İl Sağlık ve İl 
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4 Samsun

kurtarma kazısında 
kalP desenli

Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğünden alınan izin-
lerin ardından 1,5 ay süren bir kur-
tarma kazısı yaptıklarını ifade eden
İpekdal, "Geçtiğimiz temmuz
ayında yaklaşık 10 işçi ve 3 uzma-
nın nezaretinde kurtarma kazı ça-
lışması yürütüldü. Milattan sonra
5. ve 6. yüzyıla tarihlediğimiz bir
kilisenin taban mozaiğine ulaşıldı.
Daha önce yapılan kaçak kazılar ya

da doğal sonuçlardan mozaiğin
büyük bir bölümü tahrip edilmiş
şekilde ortaya çıktı.

Bundan bin 500 yıl öncesine ait bir
mozaiğin Vezirköprü'nün Özgüney
Mahallesi'nde ortaya çıkmış olması
da önemli bir arkeolojik buluntu.
Samsun açısından önemli. Mozaik-
ler müzemizde muhafaza altına
alındı. Yeni müzemiz açıldığında
orada teşhire sunulacak." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, 
Özgüney Mahallesi'nde bir kişinin tarlasında
kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede

Samsun Müze Müdürlüğü uzmanlarının incele-
mesinde mozaik parçalarına rastlandığını belirtti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük Ta-
biat Parkı olma özelliğini taşıyan “Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı”,
ailesiyle birlikte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin

uğrak noktası oluyor.Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı alanı içerisinde, tarihi
Selçuklu mimarisini yansıtan cami, Çarşamba Konağı, restoran, yöresel el
sanatları yapım-satış reyonları, yöresel yiyecek satış üniteleri, büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlara ev sahipliği yapan çiftlik, hobi bahçeleri, at bini-
cilik tesisleri, çocuk parkı ve piknik alanları yer alıyor.

yEşiLırMak doğaL yaşaM Parkı
Çarşamba’da sosyal ve kültürel faaliyet alanlarını geliştirmek adına

çalışmalara hızla devam ettiklerini belirten Çarşamba Belediye 
Başkanı Halit Doğan, bölgenin en
büyük Tabiat Parkı olma özelliğini 
taşıyan Yeşilırmak Doğal Yaşam
Parkı’nın bu anlamda ilçeye büyük
değer kattığını vurguladı. 

Doğan; “ Çarşamba’mız bir
tarih, doğa ve kültür şehri. İlçe-
mizde; Tarihi Köprü, Göğceli Cami,
Ordu Köyü Cami, Kabaceviz Şela-
leleri ve Yeşilırmak Doğal Yaşam
Parkı gibi birbirinden değerli ve
güzel birçok yer ev sahipliği yapıyor. Göğceli Mezarlığı içinde yer alan ve
Anadolu ahşap mimarisinin, çivi kullanılmadan yapılmış en nadide örneği
Göğceli Cami’miz 820 yıldır varlığını korumaya devam ediyor. İlçemizde
böyle eşsiz ve önemli eserlerin olmasından gurur duyuyoruz. Tüm va-
tandaşlarımıza da gelip görmelerini, o manevi havayı tatmalarını tavsiye
ediyorum. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kabaceviz Şelaleleri
de ilçemize büyük değer katıyor. Bizim tek gayemiz ilçemizin güzellikle-
rini herkese tanıtmak, Çarşamba’mıza yeni güzellikler katmak” dedi.

bölgenin en buyuk
tabiat Parkı carsamba 
‘yesilırmak dogal
yasam Parkı’

Çarşamba “Yeşilırmak Doğal Yaşam
Parkı” yemyeşil doğası ve birbi-

rinden güzel birçok etkinlik
alanı ile ailesi ve arkadaşla-

rıyla birlikte doğayla iç içe
vakit geçirmeyi seven ziyaret-

çilere ev sahipliği yapıyor.

mozaik cıktı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 
kurtarma kazısında bir kilisenin taban
döşemesi olarak ortaya çıkarılan kalp
desenli mozaik müzede sergilenecek.

BÜyÜkşEhir Belediye Başkanı Mustafa
Demir, DOKAP işbirliğiyle turizme kazandırıla-
cak olan 179 metrekarelik çelik konstrüksi-
yonlu cam terasın ihale sürecinin başlatıldığını
ve 18 ayda tamamlanacağını söyledi. 

Salıpazarı ilçesindeki 13 şelaleden biri olan
Karacaören, Samsun Büyükşehir Belediyesi
tarafından tanıtılacak. Öncelikle Karadeniz
Bölgesi’nin en uzun şelalelerinden 92 metre
uzunluğundaki Karacaören’in zirvesine çelik
konstrüksiyonlu cam seyir platformu Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak
şelale turizme kazandırılacak.

karacaören Şelalesine 
‘cam seyir’ platformu yapılıyor

Samsun’un
Salıpazarı 
ilçesindeki
Karacaören
Şelalesi’ne

179 
metrekarelik

çelik 
cam teras 
yapılıyor.

MÜZE iÇiNdE MÜZE
Açık Hava Müzesi içinde samanlıktan

dönüştürülen Tarım ve Kırsal Yaşam Mü-
zesi de yer alıyor. Müzede yöre halkının
geçmişte tarımda ve günlük hayatlarında
kullandığı aletler, gaz lambaları, radyolar,
tedavülden kalkan paralar, kurmalı tele-
fonlar gibi eski eşyalar bulunuyor. Kağnı
arabalarından yayıklara, beşiklerden,
çeyiz sandıklarına, tahta asker bavulla-
rından testilere, heybelerden örgü maki-
nalarına kadar 427 etnografik eserin 9
kategori altında sergilendiği müzede en
büyük ilgiyi ise 2500 yıllık yılan ve 
dinozor kafası fosilleri ile kabaktan 
yapılan dünya haritası çekiyor.

ambarköy turizm 
destinasyon 
alanı olacak

Samsun’un Ladik ilçesinde çiftçi-
lerin hasat ettikleri buğdayları

sakladıkları eski ambarlarını hibe
etmesiyle kurulan ve Dünya’da
benzeri bulunmayan Ambarköy

Açık Hava Müzesi, Samsun Büyük-
şehir Belediyesi’nin yatırımıyla tu-

rizm destinasyon alanı yapılıyor.

Ladik ilçesinde bulunan Am-
barköy Açık Hava Müzesi, köy-
lerde tahıl saklamak amacıyla
17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapı-
lan ahşap ambarlar ile ahşap
yapıları korumak, gelecek nesil-
lere taşımak amacıyla 2010 yı-
lında 14 bin metrekarelik alanda
kuruldu. İçerisinde 300 yıllık
Şeyhülislam Mehmet Efendi
Ahşap Cami, Şehit Savcı Selim

Kiraz Külliyesi, 24
ambar, 4 ahşap ev, 2
sergen, 2 mısır se-
lenderi, 4 su kuyusu,
seyir kulesi, köy
kahvehanesi, ahşap
çocuk oyun parkı,
ahşap ve zincirli
köprüleri ile su de-
ğirmeni bulunuyor.
Dünyada benzeri ol-
mayan müze, Ladik
Belediyesi’nin katkı-
larıyla turizmin öğesi
haline getiriliyor.  
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Turizmciler sorunlarını anlattı. Ortahi-
sar Belediye Başkanı Ahmet Metin
Genç turizmcileri dinledi. Toplantıya; İl

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Vekili Mustafa
Asan, Trabzon Üniversitesi Turizm Otelcilik
Meslek Yüksek Okulu Doç. Dr. Melike Kur-
taran Çelik, Türkiye Seyahat Acentaları Bir-
liği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil
Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Daire Başkanı Fatih Bayraktar, Trabzon Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük,
Trabzon Sanayici İş İnsanları Derneği Baş-
kanı Seçkin Kanca, Doğu Karadeniz
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı
Mustafa Yılmaz, TİSAD Başkanı
Murat Çavga, Trabzon Oteller
Birliği ve Turizm Geliştirme
Derneği Başkanı Mustafa
Dündar, Türkiye Otelciler
Birliği Trabzon Temsilcisi
Yüksel Mutlu, Karadeniz
Turistik İşletmecileri Der-
neği Trabzon Temsilcisi
Serkan Serdar ile çok sa-
yıda STK temsilcisi katıldı.

KAYIT dIŞI TESiSlERE diKKAT ÇEKTi
Trabzon Oteller Birliği ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı

Mustafa Dündar da salgının turizm üzerindeki etkilerinin incelen-
mesi gerektiğini kaydederek, “Turizm ve hizmet sektörünün en
önemli sorunu olan salgının önlenmesi için aşılama konusunu
gündeme taşımalıyız. Biz yasadışı işletmelerle mücadele için ku-
rulduk. İlçemizde 500’e yakın tesis var. Bunlardan sadece 213 ta-
nesi belgelidir. Aslında bu turizme vurulan en büyük baltadır. Tesis
size kayıtlı olanlardır. Diğerleri tesis değildir. Biz kayıt dışı işletme-
lerle ilgili şikâyetlerimizi kurumlara ilettik. Ama istediğimiz sonuç-
ları alamadık. Güvenli turizm sertifikası uygulaması 213 tesisten
sadece 57 tesiste var. Geriye kalanların kapatılması gerekir. Trab-
zon turizm sektörü sadece yasadışılıktan korkuyor,
başka kimseden korkmuyor. Bizim sorunumuz hak-
sız rekabettir. Bunun da nedeni yasadışılıktır. Nitelikli
personel çalıştırılmalı. Çok turist istemiyoruz, biz ni-
telikli turist istiyoruz. Para kazandıran turist istiyoruz.
Bizim eğlence parkına ihtiyacımız var. Turizm yatı-
rımcıları yeni imar alanları istiyoruz.” diye konuştu. 

Türkiye Otelciler Birliği Trabzon Temsilcisi Yüksel
Mutlu, “İnsanlar uzayda otel açarken biz hep aynı
sorunları konuşuyoruz. İkinci olarak Trabzon’un tanı-
tıma ihtiyacı var. Hepimizin bu şehri tanıtması gere-
kiyor. Kaçak işletmeler şehrimizin en büyük
sorunudur, riskidir. Bunlar terör ve sağlık açısından
da risktir. Gerçek otelcilik yapmak için Trabzon’da
her şey mevcuttur. Bunları yapmak için tek 
eksiğimiz koordinasyon, planlamadır.” dedi.

5Trabzon

15 EKiM’E KAdAR 
ÜCRETSiZ GEZilEBilECEK

Başkan Zorluoğlu ayrıca, Kızlar Manastırı’nın 15 Ekim 
tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini, ardından ise 
girişte minimum düzeyde bir ücret belirleneceğini açıkladı.

KIZLAR MANASTIRI’NAGÖRKEMLİ ACILIS
Trabzon’un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında 
yer alan Kızlar Manastırı, restorasyon çalışmalarının
tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Murat Zorluoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşen açılışta, ünlü piyanist ve

besteci Tuluyhan Uğurlu da konser verdi. Baş-
kan Zorluoğlu, Kızlar Manastırı’nın 15 Ekim’e
kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından Trabzon
Büyükşehir Belediyesine devredi-
len Kızlar Manastırı, Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleşti-
rilen görkemli bir organizasyonla
turizme açıldı. Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanı Murat Zorlu-
oğlu’nun ev sahipliği yaptığı açılışa;
AK Parti Trabzon Milletvekilleri
Muhammet Balta, Adnan Günnar,
Salih Cora, Ortahisar Belediye
Başkanı Ahmet Metin Genç, AK
Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin
Mumcu, Trabzon Baro Başkanı
Sibel Suiçmez sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ortahisar'daTurizm Calıstayı
Ortahisar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Turizm Paydaşları Toplantısı’ Radisson
Blu Hotel’de turizmcilerin ve STK temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirildi.

ETKiNliKlER kapsamında 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi de
otağ kurdu. Otağa yoğun ilgi göste-
ren ziyaretçilere Trabzon’u simgele-
yen çeşitli hediyeler takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
Okçular Vakfı tarafından Malazgirt
Zaferi’nin 950'nci yıl dönümü dolayı-
sıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde ‘1071
Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın ku-
rulduğu alanda düzenlenen etkinlik-
lere, Trabzon’un da aralarında olduğu
birçok ilden katılım sağlandı. Trab-
zon’un sosyal ve kültürel yapısını
yansıtan figürler ve el yapımı fındık
ezmesinin yer aldığı Büyükşehir 
Belediyesine ait otağa ilgi büyüktü.
Etkinliğe katılanlara Trabzon’u 
anlatan çeşitli hediyeler verildi.

MALAZGiRT ZAFERi
ETKiNLiKLERiNDE
TRABZON RÜZGÂRI
Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl 
dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat 
ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron
inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin

örülmesiyle yapılan Trabzon hasırı, takı
seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten

oluşuyor. Yörede yapılan düğünlerde gelin-
lerin vazgeçilmez takısı haline gelen Trab-

zon hasırı, altın ayarı, gramaj ve şekline göre
değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.  Trabzon

Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali
Yazıcı,  bu sene yerli ve yabancı turistlerin

gelmesiyle satışların arttığını söyledi. 

Trabzon 
hasırına
ilgi arttı

TRABZON'dA bir asrı
aşkın geçmişi bulu-
nan ve kuyumculuk
sektöründe maki-
neye girmemiş tek
el sanatı olan Trab-
zon hasırı, kente
gelen turistler ve
düğün sezonu sa-
yesinde yoğun ilgi
görmeye başladı. 

Ortahisar Belediye Başkanı
Ahmet Metin Genç de şunları söyledi:

“ Gelişen trendimiz turizm. Değişik ülke-
lerden gelen ziyaretçilerin ilgisi turizmi cazip
hale getiriyor. Amacımız şehrimize gelen tu-

ristlerin kalma sürelerini artırmak. II. Abdülha-
mit döneminde yapılmış olan tarihi Hasan Paşa
Hamamı’nı restore edip kültür ve sosyal amaçlı
hazırlayarak turizme açacağız. Zağnos ve Ta-
bakhane vadilerimize yeni bir cazibe kazandır-
mak için Ankara’nın doğusunda olmayan bir
proje tasarlardık. Akvaryum düşüncemiz bu-
rada hayat buldu. Yıl sonuna kadar hizmete ala-
cağız. Yine şehrimizin en güzel noktası olan
Boztepe’de 1 km uzunluğunda seyir terasını ya-
pacağız.  Yukarı Hisar çok ciddi bir turizm ve ta-
rihi zenginliği olan bir alan. Burada Kommenos
Krallığı’ndan kalma kalıntılar var. Bu projede kazı
çalışmaları başladı. Çok önemli kalıntılar çıkacak.
Ve burada bir arkeoloji müzesi yapacağız.”dedi.

TRABZON PAZARI 
BATUM'A KAYIYOR

TİSAD Bakanı Murat Çavga, Ortahisar’ın kendi-
sini yansıtan bir müzenin olmamasının çok büyük
bir eksiklik olduğuna vurgu yaptı.Trabzon Bölge-
sel Turist Rehberleri Odası Başkanı Davut Demir
ise turizm pazarının Batum’a kaydığını söyledi.

Çavga, "Bölgemize gelişlerde pazarların Gür-
cistan’a aktığını görüyoruz. İranlı turistler
Batum’a gelip yılbaşını burada kutluyor. Bizim tu-
ristlerin akşam vakitlerini geçirilebilecekleri eğ-
lenceli yerler yok. Eğlence sektörü eksik.
Zamanında İsraillilerin kaçtığı gibi Arapların ve
İranlıların da Gürcistan’a kaçtığını görüyoruz. Şu
anda bölgemize gelişler daha çok Anadolu’dan…
En alt ekonomik gruplar geliyor. Bu turizmin can
çekiştiğinin göstergesidir. Biz artık misafirimizi
Uzungöl’e sokmuyoruz. Çok kalabalık, bozulmuş.
Turist, bozulmamış, doğal yerler istiyor. 

Daha bakir yerlere götürüyoruz. Sahada hiz-
met sektöründe çok büyük eksikler var. Hiçbir
şoförümüzün eğitimi, kültürü yok. Gözleri Arap
turistten başka bir şey görmüyor. Tur otobüsle-
rini yıllardan beri şehir merkezine sokamıyoruz.
Trabzon’da müzelerimiz kapalı. Bu da büyük bir
sorun. Şehir Müzemiz çok başaralı ama buraya
turist getiremiyoruz. O trafiğe insanları sokamı-
yoruz. Tur otobüsleri için ayrı bir park alanı oluş-
turulmalı. Trabzon’a gelen turistlerin binde biri
Trabzon’u görüyor.” şeklinde konuştu. 

Ahmet
Metin
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6 Ordu

GÖREV BASINDA
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 

bünyesinde oluşturulan Çevre ve Turizm Zabıta ekibi, 
kente gelen yerli ve yabancı turistlere 7/24 hizmet veriyor.

17kişiden oluşan ve tamamının yabancı dil bil-
diği Çevre ve Turizm Zabıta ekibi kente gelen
turistlere iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler,

kent tarihi, turist rehberliği ve turizm destinasyon
noktaları hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Ordu’nun 19 ilçesinde görev
yapan Çevre ve Turizm Zabıta-
sında temel amacın Ordu’ya
gelen yerli ve yabancı turistlere
yardım etmek ve onları en
doğru şekilde yönlendirme-
lerde bulunmak olduğunu be-
lirten Zabıta Daire Başkanı
Cevdet Çağlar,  Ordu Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Hilmi Güler’in talimatları ile
Çevre ve Turizm Zabıta ekibinin
sayısının 17'ye çıkarıldığını, eki-
bin 19 ilçede 7/24 görev ba-
şında olduğunu belirtti.

Zabıta Dairesi Başkanı Cev-
det Çağlar “ Tamamına yakını
iyi derecede yabancı dil biliyor.
İlimizde ağırladığımız yerli ve
yabancı turistlere şehrimizin
gezip görüleceği yerler başta
olmak üzere her türlü konuda
yardımcı oluyor.” dedi.

‘’
Ordu Büyükşehir Bele-

diyesi Tarım ve Hay-
vancılık Hizmetleri

Dairesi Başkanlığı öncülü-
ğünde hazırlanan, İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü ve Ordu
Doğa Koruma
ve Milli Parklar
Şube Müdür-
lüğü girişimle-
riyle “Ordu
İlinde Su Kay-
naklarının Ba-
lıklandırması
Projesi” kapsa-
mında Turna-
suyu Irmağı’na
50 bin adet kır-
mızı benekli
yavru alabalık
bırakıldı. 

Küresel ısınmadan dolayı doğanın dengesinin
bozulması, bilinçsiz ve aşırı avlanma sonucunda
türkülere konu olan “Ordu’nun derelerinde” balık 
popülasyonun azaldığına dikkat çeken Başkan 
Güler, derelerin ve ırmakların eski canlı günlerine 
dönmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti. 

KAYA tIRMANIŞ 
etKİNLİĞİ dÜZeNLeNdİ

Yoroz Kent Ormanı’nda planlanan
çalışmalarla ilgili yerinde tespit
amaçlı Ordu Büyükşehir Belediyesi
ve Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü
iş birliği ile tırmanış etkinliği gerçek-
leştirildi. Tırmanışa Ordu Büyükşehir
Belediyesi Başkan Danışmanı Asım
Suyabatmaz, Ordu Dağcılık İhtisas
Spor Kulübü Başkanı Yılmaz 
Seferoğlu ve kulüp üyeleri katıldı.

YOROZ, DAG SPORUNA 
ACILIYOR

Ordu Büyükşehir
Belediyesi’nin
çalışmalarıyla 
cazibesi artan

Yoroz Kent 
Ormanı, dağcılık
ve kaya tırmanış

sporlarına 
açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı çalışmalarla 
Yoroz Kent Ormanı’nda tırmanış parkuru oluşturularak
yeni sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve
Haziran 2006’da Kent Ormanı ilan edilen 900 metre yüksekli-
ğindeki Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoroz
Kent Ormanı’nda başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmala-
rın ardından cazibesi artan Yoroz Kent Ormanı Büyükşehir Bele-
diyesi’nin girişimleri ile dağcılık sporuna açılıyor. Bünyesinde
barındırdığı doğal tırmanış alanları ile dağcılık sporuna ilgi duyan
herkesin ilgisini çeken Yoroz, oluşturulacak olan tırmanma par-
kurları ile dağcılık ve kaya tırmanışı sporuna hizmet verecek.

AdetA kumsalın
üzerine inşa edilen 17
katlı 3 blok gökdelen
inşaatını mahkeme
kararıyla durdurarak
yıkımın kararı alın-
masını sağlayan ve
bunu gerçekleştiren
Ordu Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler
geri adım atmamış,
hukuk mücadelesini
kazanarak binaların
yıkımını sağlamıştı.

Ordu’nun Altınordu
ilçesi Kirazlimanı Ma-
hallesi sınırları içeri-
sinde yer alan ve
kumsal üzerinde inşa
edilen 17’şer katlı,
280 daireli 3 blok bi-
nanın mahkeme ka-
rarıyla yıkımının
ardından ortaya
çıkan kumsal halkın
hizmetine açıldı.

Ordu Büyükşe-
hir Belediye
Başkanı Dr.

Mehmet Hilmi
Güler’in “Sahil-
ler halkındır” il-

kesinden yola
çıkarak mah-

keme kararıyla
yıkımını sağla-
dığı gökdelenin
yerinde ortaya
çıkan ve halka
açılan kumsal

her gün denize
giren vatan-

daşlarla dolup
taşıyor.

ORDU’DA GOKDELENiN 
YIKILDIGI KUMSAL
HALKA ACILDI

Ordu’da sahile
yapılan 17 katlı
gökdelenlerin 

yıkımının 
ardından ortaya

çıkan kumsal
halka açıldı. Sı-
caktan bunalan

vatandaşlar gök-
delenin yıkıldığı
ve halka açıldığı
alanda denize

girmenin keyfini
yaşıyor. 
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Hilmi Güler, Turnasuyu Irmağı’na nesli tükenme
tehlikesi ile karşı karşıya olan kırmızı benekli
50 bin adet alabalık yavrusu bıraktı.
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Türkiye'nin en
kuzey ucunda, denizin

içine uzanmış bir yarıma-
dada kurulu Sinop'ta, kentin

iç limanına bakan bölümde
yer alan ve bu özelliği saye-

sinde, Karadeniz'de boğulma va-
kalarının en önemli sorumlusu rip

akıntısına kapalı olan güvenli plajlara
tatilciler yoğun ilgi gösteriyor

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren:- "190 kilomet-
relik sahil bandımızın 170 kilometresi plajlardan oluşuyor. Bunun
yaklaşık 100 kilometreye yakın kısmı da sadece iç limanda ve
rip akıntıya kapalı olmasından dolayı Sinop çok tercih edilen bir
yer haline geldi. Tarihi ve kültürel mirasa sahip Sinop'un son yıl-
larda deniz turizmi alanında da yoğun talep gördü. Anadolu'nun
her tarafından kente gelen tatilcilerin büyük bölümü deniz tu-
rizmini tercih ediyor.  Sinop'un kuzey ve güneye bakan iki ya-
kasının bulunuyor. Güney plajları, boğulma vakalarının en
önemli nedeni olan "rip" akıntılara kapalı." dedi.

7Sinop

Sinop'un boğulmalara
sebebiyet veren 

rip akıntısına
(çeken akıntı) 
kapalı güvenli

plajları, 
tatilcilerin

uğrak noktası
haline geldi. 

Balatlar kazısında
Bizans mozaikleri
cıktı

SİNOP'ta, 
2 bin 

300 yıllık 
Balatlar Yapı 

Topluluğu'nda
süren 

kazılarda, 
mozaiklere

ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 12 yıl
önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıl-
lık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı

çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı ça-
lışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7'nci
yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı. 

Daha önceki kazılarda 5'inci ve
6'ncı yüzyıllar arasında tarihlenen
Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik
Kenti'ndekilere benzer mozaikler de
bulundu. Erken Bizans dönemine ait
mozaiklerin altında mezarların oldu-
ğunu belirten kazı başkanı Prof. Dr.
Köroğlu, "Onlardan bir tanesini yakın
zamanda kazdık ve bireyi altından çı-
kardık. Bu mozaikler aslında ölen bi-
reylerin bir adağı olarak üstünü
kaplamak amacıyla yapılmış. Kom-
pozisyonlar ise birbirine çok benzer
ve tekrar motiflerden oluşuyor. Şu an
10'uncu panoyu kazıyoruz. Bunların
altında da mezar olduğuna bir işaret
bu. Ayrıca mozaiklerde daha çok
Hristiyan temaları içeren motifler var.
Hristiyan dünyası da burayı çok ya-
kından takip ediyor ve ziyaret alan bir
bölge. Çalışmalar bittikten sonra bu-
rası güzel bir arkeolojik park olarak
Sinop turizmine ve tarihine hizmet
edecek" diye konuştu.

Sinop’taki müzelerdeki eser sayısı ise 11 bin 91 oldu. Sinop’ta 
Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçilerinin yüzde 76,3’ü 
ücretli müzeleri ziyaret ederken, ziyaretçilerin yüzde 23,7’si ise

ücret ödenmeyen müzeleri ziyaret etti. Sinop’ta 2020 yılında bin 849
adet müze kartı satıldı. Sinop’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı
müzelerde ise toplam 10 bin 919 eser bulunmakta ve bunların yüzde
50,7’sini sikkeler, yüzde 18,1’i ise etnografik materyallerden yüzde
30,6’sının ise arkeolojik materyal oluştuğu görülmektedir.

131 bin kisi ziyaret etti 

Sinop'ta
müzeleri 

2000'li yılların başlarında keşfedilen
ve Türkiye'nin en büyük ilk
10 mağarası arasında yer alan 

Ayancık İnaltı Mağarası, pandemi 
sürecinde de turist akınına uğruyor.

Çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirlenen
ve 3.5 kilometresine kadar gidilebilen İnaltı
Mağarası'ndaki oldukça serin hava ve ilginç
oluşumlar ziyaretçi-
leri adeta bü-
yülüyor. 

Kısıtlamalar ardından da çok sayıda 
yerli turist Sinop'un gözde turizm 
alanlarından İnaltı Mağarası'nı 
tercih ediyor. 

Binlerce yıldır
sadece yöre halkı
tarafından bilinen

doğa harikası
mağara, geçtiğimiz

yıllarda bölgeye
giden yetkililer tara-
fından keşfedilmişti.
Bu arada her yıl çok

sayıda turisti ağırlayan
mağaranın çok yakı-

nında, yine doğa harikası
Akgöl bulunuyor. Endemik

bitki örtüsünün birçok türünü
bulmanın mümkün olduğu

bölge, ayrıca oksijen deposu.

Sinop'ta deniz turizmine 
ilgi artıyor İnaltı Mağarası'na ziyaretçi akını

Sinop’ta 
3'ü Kültür 
ve Turizm 

Bakanlığına
bağlı, 1’i  ise
özel olmak

üzere 4 müze
ve ören 
yerlerini 
ziyaret 

edenlerin 
sayısı 131 bin
782 kişi oldu. 

‘’

‘’
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8 Amasya

Toplantıda Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile İl Özel
İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Müze Müdür-

lüğü ve Turizm Derneğinden yetkililer yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuş-

mada,  “Amasya köklü tarihi ve kültürü ile tu-
rizmde iddialı bir ildir. Turizmde vizyonumuz ise
Harşena Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesine girebilmesidir. Salgının da etkisiyle
geçtiğimiz yıl oldukça düşen yerli ve yabancı tu-
rist sayımız, aşılamada ‘Mavi’ iller arasında yer
almamız ile gün geçtikçe artış kaydetmektedir.
Turizmde paydaş kurumlarımızın da katkısıyla
önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

Turizm Danışma Ofisinin faaliyete geçmesi, tarihi
eserlerimizin dokusuna uygun tabelalar hazırlan-
ması, Anonim Türbe Restorasyonu, Kılıçaslan İlk-
okulunun Geleneksel Osmanlı El Sanatları
Merkezine dönüştürülmesi, Sofular Mahallesi
sokak düzenlemesi bu çalışmaların başlıcalarıdır.
Bu projelerin tamamen hayata geçmesiyle Amasya
turizmine de olumlu katkılar sağlayacaktır.” 

Amasya turizm 
Üst Kurulu toplandı

Amasya Turizm Üst Kurulu 
Toplantısı Vali Mustafa Masatlı’nın

Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'nın desteğiyle
9 yıl önce başlatılan,

Harşena Kalesi ve Kızlar
Sarayı'ndaki kazı çalışmaları
devam ediyor. İstanbul Üni-
versitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emine Naza Dön-
mez başkanlığında sürdü-
rülen kazı çalışmalarında
bugüne kadar 15'inci yüz-
yıla ait cami, zaviye,
imarethane, soğuk
hava deposu ve
ocak kalıntısı gün
yüzüne çıkarıldı. Bu
sezon yapılan kazı
çalışmalarında ise
600 yıllık Osmanlı
Külliyesi keşfedildi.
Kazı ekibi, tarihi 
yapının gün yüzüne
çıkarılması için
çalışma başlattı.

HArseNA 
KAlesi'NDe 600 

YIllIK KUlliYe KeŞfi
AMASYA'da, Harşena Kalesi ve Kızlar 
Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarında 
600 yıllık Osmanlı Külliyesi keşfedildi.

“ ”

AmAsyA Valiliği ile Esnaf ve Sanatkârlar
Odasının girişimleriyle Coğrafi İşaret Tescili
yapılan Amasya'ya özgü bir lezzet olan
Amasya Baklalı Dolmanın Coğrafi İşaret Lans-
manı Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah
Demircan’ın katılımlıyla gerçekleştirildi. 

Büyük Amasya Otelinde gerçekleştirilen
programda konuşan Amasya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odası Başkanı İsa Köse, Valiliğin ön-
cülüğünde yürütülen çalışmayla  Baklalı
Dolmanın coğrafi işaret belgesini almanın
mutluluğu içesinde olduklarını ifade etti.

Baklalı Dolma'ya 
CogrAfi isAret tesCili

Amasya Mutfağımının Lezzetli Yemeklerinden 
Olan Baklalı Dolma’nın Coğrafi İşareti Tescil Edildi.

Amasya'da 
Pers sarayının 
mutfağına ulaşıldı
Amasya'da yürütülen Oluz Höyük
kazılarında yaklaşık 2 bin 500 yıllık
Pers sarayının mutfağına ulaşıldı.

AmAsyA'dA yürütülen Oluz Höyük kazıla-
rında yaklaşık 2 bin 500 yıllık Pers sarayının
mutfağına ulaşıldı.Oluz Höyük'te 2007 yılından
beri süren, bu yıl 5 Temmuz'da başlayan kazılar,
aralık ayının sonuna kadar devam edecek.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dön-
mez başkanlığındaki kazı ekibinde 9 akademisyen,
5 arkeolog ve bir yabancı uyruklu uzman olmak
üzere 15 kişi yer alıyor.Kazı Başkanı Prof. Dr. Dön-
mez, Pers Yolu'nun kuzeyindeki çalışmaların
önemli sonuçlar vermeye başladığını söyledi.

AçılışA Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı  Ahmet Mis-
bah Demircan, Amasya Milletvekilleri M. Levent
Karahocagil ile Hasan Çilez, protokol üyeleri, si-
yasi partilerin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü
Bilal Eken, Yeni Halk Kütüphanesinin
özellikleri hakkında bilgi verdi. Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah
Demircan da bir konuşma yaptı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “
Saraydüzü Kışla Binası içerisinde oluş-
turduğumuz Modern Halk Kütüphane-
mizde, İl Özel İdaremiz ve Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansının da desteğiyle yakla-
şık 3 milyon TL bedel ile kapsamlı bir ta-
dilat yapılmıştır. 

Kütüphanemizin tefrişatı için ise Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 1
milyon 250 bin TL destek sağlanmıştır.
Sultan Bayezid Külliyesi içinde yer alan

eski kütüphane binamız ise
Vakıflar Genel Müdürlüğünün
de onayıyla Yazma Eserler
Kütüphanesi olarak restoras-
yona alınacaktır. Türkiye
Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığımız da restorasyon
sürecine büyük oranda 
destek olmaktadır." dedi. 

Amasya’ya Halk 
Kütüphanesi
Amasya, Saraydüzü Kışla Binası Milli
Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi
Binası içerisinde yapımı tamamlanan
Modern Halk Kütüphanesi  açıldı.
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9Giresun

daha iyi yerlere geleceğiz
Önümüzdeki süreçte Giresun turizmi için bir master planı

hazırlayacağız. İlimiz turizmde çok daha iyi yerlere gelecek.
Yapılacak araştırmalar sonucunda hazırlanacak olan master
planıyla potansiyel turizm alanlarının belirlenmesi, mevcut
durumun ortaya konulması, Giresun turizmine yönelik gele-
cekte yapılacak çalışmalar için yol haritası belirlenmesi ve
bunun kaynak teşkil etmesi hedeflenmektedir ” dedi.

GiRESUN TURiZMi iCiN 
MASTER 
PLANI 

HAZIRLANACAK 

"Giresun doğal güzelliği ile sakin ve keyifli bir şehir.
Büyük şehirlerin keşmekeşliğinden uzaklaşmak isteyen
insanları Giresun’umuzda görmek istiyoruz. Şehrimiz de-
niziyle, yeşiliyle, yaylasıyla, Kale, Ada ve Gedikkaya’sıyla
tam bir turizm kentidir. Giresun’umuzu turizmden
hak ettiği payı daha fazla alması için çok önemli çalışmalar
yapıyoruz. Kalemizi her yönüyle güzelleştiriyoruz. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile
uzun uzun Giresun turizmini konuştuklarını ve tu-
rizm master planı hazırlanmasının kararlaştırıldı-

ğını söyleyen Başkan Şenlikoğlu, Giresun’u turizmde
arzulanan noktaya getirmek istediklerini belirterek,

Kafe hizmeti de veren seyir
terasında misafirler  sıcak
ve soğuk içeceklerini yu-

dumlarken doğa ve denizin eşsiz
manzarasını izleyebiliyor.

Giresun Belediye Başkanı Ay-
tekin Şenlikoğlu, hem tarihi me-
kanları hem de turizm potansiyeli
bulunan Giresun’umuzun bölge-
nin incisi olduğunu söyledi.

Giresun’un güzelliklerini dün-
yaya tanıtmak için çalışmalarına
devam ettiklerini belirten Şenli-
koğlu, “İnsanlar artık değişik
yerler gezip görmek istiyorlar.

İlimiz bu anlamda doğal güzellik-
leri ile görülmeye değer bir yer.
Bizler şehrimizin tanıtımı ve
gelen misafirlerimize en iyi hiz-
meti verebilmek için çalışıyoruz.
Giresun’un turizmden istediği
payı alabilmesi için projeler üreti-
yoruz. Bu projelerden hayata ge-
çirdiğimiz seyir terasımız yerli ve
yabancı misafirlerini bekliyor.
Misafirlerimiz seyir terasımızdan
Giresun’umuzun eşsiz manzara-
sını izleyebilirler. Seyir terasımı-
zın şehrimiz turizmine katkısının
olacağına inanıyorum.” dedi.

SEYiR TERASI
MiSAFiRLERiNi
BEKLiYOR 
Giresun Belediyesi, Kale’nin Kuzey 
Batı yakasına inşa edilen şehir 
manzarasına hâkim alandaki seyir 
terası projesini hayata geçirdi.

Giresun 
Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun turizmi 
için master planı 
hazırlanacağını 
açıkladı.

Giresun 
Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun turizmi 
için master planı 
hazırlanacağını 
açıkladı.

Giresun 
Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun turizmi 
için master planı 
hazırlanacağını 
açıkladı.

Giresun 
Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun turizmi 
için master planı 
hazırlanacağını 
açıkladı.

Giresun 
Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun turizmi 
için master planı 
hazırlanacağını 
açıkladı.

Giresun 
Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun turizmi 
için master planı 
hazırlanacağını 
açıkladı.

Giresun 
Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, 
Giresun turizmi 
için master planı 
hazırlanacağını 
açıkladı.

dereli ilçesinde
Kuzalan Tabiat Par-

kı'nda bulunan Mavi-
göl, kireç taşları ve

sodalı suyun etkisiyle
turkuaz renkte akı-

yor.Havzanın kayalık
yapısının da etkisiyle
yörede oluşan göller,

haziran sonundan iti-
baren turkuaza dönü-

şüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göller aralık ayına kadar
rengini   koruyor. Bu yıl Kovid-19'a karşı aşılama oranının artmasıyla

geçen yıla göre ziyaretçi potansiyeli de artan Mavigöl'de, özellikle
temmuz ayında yoğunluk yaşandı.  Karadeniz turuna çıkan vatan-

daşlar ve tur şirketlerinin taşıdığı turistler, Mavigöl'e ilgi gösterdi.

Doğal güzelliğiyle 
hayran bırakan "Mavigöl"
turistlerin uğrak yeri oldu
Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü 
küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, turizm
sezonunda ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

KUMYALI’DA Ki 
KULTUR EVi BiLGi EVi’NE

DONUSTURULUYOR
Giresun Belediyesi gençlerin bilgiye 

ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 
kurduğu Bilgi Evi sayısını artırıyor.

Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından
Aksu Mahallesi’nde kurulan Bilgi Evi’nin

ardından, diğer mahallelere de Bilgi Evi açılıyor.
Bu kapsamda ilk olarak Hacısiyam Mahallesi

Kumyalı mevkiinde Belediyeye ait olan ve kültür
evi olarak bilinen binayı bilge evine dönüştürecek.
Bu tarihi binanın Bilge Evi’ne dönüştürülmesi ça-
lışmalarının kısa zaman sonra başlayacağı bildiri-

lirken, öğrencilerin okullarda aldıkları eğitime katkı
sağlayan, bilgi ve becerilerini geliştiren, okul dışın-

daki zararlı ortamlardan uzak durmalarına yar-
dımcı olan Bilgi Evi’nde eğitimler ücretsiz veriliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, Bilgi Evi’nde öğrencilere yönelik her türlü
imkânı olan güzel bir eğitim ortamı hazırladık-
larını belirterek: “Öğrencilerimiz kitap okuyabi-
lecek, ders çalışabilecek ve dersleri için gerekli
olacak birçok bilgiye buradan ulaşabilecek. Ai-
leler çocuklarını buraya güvenle gönderebile-
cekler. Buraya gelen her öğrencimizi, kendi
çocuğumuz gibi görüp ona göre eğitip donata-
cak ve onlara sahip çıkacağız. Gelenek ve gö-
reneklerimizi de öğreteceğiz. Bilgi Evleri’nin
sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçici kabulü Vali Enver Ünlü’nün talimatıyla
oluşturulan bir komisyon tarafından gerçekleş-
tirilecek olan bina, İl Özel İdaresi ve Gümrük Mü-
dürlüğü arasında yapılacak protokolle tamamen
Giresun Gümrük Müdürlüğü’ne devredilecek.

Giresun Liman Sahası bölgesinde yer alan,
18 Bin 421 m² alana sahip taşınmaz üzerine
7 Bin m² kullanım alanına sahip Gümrük Hizmet
Binası yapıldı. İnşaat işleri tamamlanan ve çevre
düzenlemesi ile elektronik sistemleri gibi eksik-
likleri bulunan bina içerisinde 700 m² lik bir
alanda Giresun Gümrük Müdürlüğü hizmet ve-
riyor. İnşaatına 21 Ekim 2015 tarihinde başlanan
bina içerisinde Gümrük Hizmet Binasının yanı
sıra; 2 bin m2 alanlı fuar ve sergi salonu, 
450 kişilik kongre salonu, 34 odalı misafirhane
ve 200 m² alana sahip restoran yer alıyor.

Gümrük 
Müdürlüğü 

Binasında 
Sona Gelindi

Proje bedeli 
Ticaret 

Bakanlığı 
tarafından k

arşılanan, 
inşaat yapım 

ve denetim 
hizmetleri 
Giresun İl 

Özel İdaresince
yürütülen Gire-

sun Gümrük Hiz-
met Binası’nda

sona gelindi.
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10 Kastamonu - Karabük

Safranbolu
Belediye
Başkanı Elif
Köse yaptığı
konuşmada,
"Uzun bir ça-
lışma tempo-
sunun
ardından fes-
tivalin so-
nuna geldik.
Etkinlikler
süresince
emek ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir din-
lenme süresinin ardından önümizdeki yılın çalışmalarına başlayaca-
ğız. Herkesin emeğine sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum."dedi. 

altın safran'da muhtesem final

16, 17 ve 18 Eylül günleri boyunca birbirindan güzel
programlar ile tüm kitlelere hitap eden festivalin
son günü, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder ta-

rafından organize edilen doğa yürüyüşü ile başladı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev

sahipliğindeki programa; Safranbolu Kayma-
kamı Mehmet Türköz, Mezitli Belediye Baş-
kanı Neşet Tarhan, Amasra Belediye Başkanı
Recai Çakır, Karabük İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü İbrahim Şahin, İş İnsanı Şefik Dizdar ile
çok sayıda sanat sever katıldı.

Profesyonel kategoride Ulaş Tosun'un bel-
geseli en iyi film seçildi. Amatör film kategori-
sinde en iyi belgesel film ödülünü Yasin
Serindere'nin "Kanalı Beklerken" eseri aldı. 

Alanında ilk ve tek olarak, bu sene 
22. si düzenlenen Uluslararası Altın 

Safran Belgesel Film Festivali sevilen 
sanatçı Şevval Sam konseri ile sona erdi. 

ROMA döneminde yayıldığı alan olarak Anadolu'nun en
büyük kentleri arasında bulunan Pompeiopolis Antik Ken-
ti'nde 2006 yılında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve Taşköprü
Belediyesinin desteğiyle devam ediyor.

İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya
bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalış-
malarına, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tay-
yar Gürdal başkanlık ediyor. KUZKA'nın vereceği destekle
antik kent sınırlarının koruma altına alınması, güvenlik kamera
sistemi yapılması, yeni bir ziyaretçi karşılama, tanıtım merkezi
ile kazı depo ve laboratuvar alanları oluşturulması planlanıyor.

antik kenti ziyarete 
acIlmaya hazIrlanIyor

PomPeioPolis 
Kastamonu Taşköprü Belediyesince Pompeiopolis Antik
Kenti'nin ören yeri yapılarak turizme açılması için Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) proje sunuldu. Yenice Belediyesi’nin düzenlediği 23’üncü

Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali 
etkinlikleri içinde , öğrenciler arasında 

“ YENİCE “ konulu resim yarışması düzenleniyor.
4 Ekim- 25 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek

olan 23. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali etkin-
likleri içinde yapılacak olan yarışmanın birincisine 750 TL,
ikincisine 500 TL , üçüncüsüne 250 TL ödül verilecek.

Yarışmaya İlkokul 1’inci sınıf ve Lise son sınıf ara-
sındaki tüm öğrenci gurubu katılabiliyor. Yarışmacılar
çizim olarak bir resim ile yarışmaya katılacak.
Yarışmada dereceye giren eserler, 27 Ekim 2021 
Çarşamba günü saat 16.00’da Yenice Belediyesi Top-
lantı Salonunda seçilecek. Dereceye giren eserlerin
ödülleri festival kutlamaları kapsamında verilecek.

yenice Belediyesi resim
yarışması düzenliyor

KASTAMONU ile Çankırı sınırında bulunan,
kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Da-
ğı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 
500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet
tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza
bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğase-
verler için güzel görüntüler oluşturdu.

Dağın yüksek kesimlerindeki çam 
ağaçları beyaza bürünürken fotoğraf 
tutkunları için eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Türkiye'nin önemli kayak 
merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın zirvesi,
mevsimin ilk karının yağmasının 
ardından beyaza büründü.

Serbest kategoride en iyi belgesel ödülüne Neşe Uğur
Nohutçu'nun "Töz" eseri, jüri özel ödülüne ise Ahmet Keçi-
li'nin "Seval" filmi değer bulundu. Belgesel film yapım destek
ödülünü Göksel Tuzun'un "Hüseyin ve Fatma Şimdi Oturum
Açtı" eseri aldı. Sinema onur ödülüne Burçak Evren, belgesel
sinema emek ödülüne ise yönetmen Hakan Aytekin ve
Akademisyen-Yönetmen Özcan Gürbüz lâyık görüldü.

Ilgaz DagI'na 
mevsimin 
ilk karI yagDI
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11Çorum - Rize

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti
ve Hititlerin kültürel mirasının bulunduğu
Hattuşa Ören Yeri, UNESCO "Dünya Kül-

tür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek
antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm
mekanları arasında yer alıyor.1906 yılından bu
yana yapılan kazılarda 8 bin yıllık geçmişi olduğu
tespit edilen tarihi kentteki mimari eserler, ziya-
retçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.Alman
Arkeoloji Enstitüsü adına çalışmaları yürüten
kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, 
bu yıl kazı çalışmalarının çeşitli noktalarda 
onarım ve restorasyonla başladığını söyledi.

HATTUSA'DA
115'iNci KAZI 
SEZONU BASLADI
Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan 
Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmaları, 
önceki yıllarda keşfedilen Hitit Mahallesi'nin bütün 
olarak ortaya çıkarılması hedefiyle 115'inci kez başladı.

ÇORUMBelediye Başkanı Dr. Halil İbrahim
Aşgın Veli Paşa Hanında incelemelerde bu-
lundu. Hanın yapılış amacına uygun olarak bu-
günün şartlarında kullanılmasının mümkün
olmadığını ifade eden Başkan Aşgın, “Şehrimi-
zin en önemli kültürel varlıklarından biri olan

Veli Paşa Hanımız yapıldığı tarihte adından da
anlaşılacağı gibi han yani otel olarak kullanılmış.
Bugünkü şartlarda hanın odalarının büyüklüğü
bir otel olarak kullanılmasını imkansız kılıyor.
Hanı şehrimizin kültür hayatına yön verecek
şekilde işlevselleştirmek istiyoruz.” dedi.

RESTORASYONUNDA SONA gELiNDi
VELi PASA HANI 

Bugüne kadar 3 belediye başkanının
makam aracı olan klasik otomobil, kentte
düzenlenen motosiklet festivali ve oto kros
gibi sportif etkinliklerde de görsel amaçlı
kullanılıyor. Eski başkanlardan Turhan Kılıçcı-
oğlu döneminde 1984 yılında belediyeye ka-
zandırılan Arif Ersoy’un da bir süre makam
aracı olarak kullanıldığı klasik otomobil, belli
bir süre sonra garaja çekildi. Mevcut Belediye
Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından
eksikleri giderilen ve bakımı tamamlanan
otomobil, yeniden trafiğe çıkmaya başladı.

37 yıllık klasik makam
arabası 3 başkana 

hizmet Verdi
ÇORUMBelediyesi'nin 1984 model Buick marka

klasik otomobili 3 belediye başkanına hizmet verdi.
Belediyenin envanterlerinde bulunan 

1984 model Buick marka klasik otomobil,
yoğun ilgi görüyor. 37 yıllık klasik otomobili
bugüne kadar 3 belediye başkanı kullandı. 

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından
deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki 2.
havalimanı olma özelliğine sahip olacak

Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalış-
maları devam ediyor.  100 milyon tonluk dolgu-
nun gerçekleşeceği Rize-Artvin Havalimanı
projesinde 97 milyon tonluk dolgu tamamlanır-
ken, pist, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde
olacak giriş tagı kule de şekillenmeye başladı. 

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip ola-
cak olan Rize-Artvin Havalimanı dolgusunda yüzde 97,
üst yapıda ise yüzde 47,5 tamamlanma olduğunu dile
getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Havalimanında bugün
itibariyle yüzde dolgu anlamında yüzde 97 tamam-
lanma sağlandı. Diğer alt yapı işleri ile birlikte toplam alt
yapı seviyemiz yüzde 94,5, üst yapıda da yüzde 47,5
seviyesine ulaştık.  Amacımız bu yıl sonunda tamam-
lanmış olarak havalimanımıza ilk uçağı indirmek" dedi.

Rize-Artvin Havalimanında 
100 MiLYON TONLUK DOLgU
TAMAMLANMAK UZERE

Türkiye'de koronavirüs aşısıyla ilgili çeşitli kurumların
çağrılarına turizm tesisleri de kampanyayla destek
verdi. Rize'de bazı turizm tesisleri aşı olan ya da aşı

programına başlayanlara yönelik indirim kampanyasını ha-
yata geçirdi. Kampanyaya destek veren işletmelere gelenler,
konaklamalarda yüzde 10 indirimden yararlanıyor.İkizdere il-
çesindeki termal tesis yöneticisi Amaç Ekşi, aşının önemini
hatırlatmak için kampanya başlattıklarını belirterek, ' Pan-
demi döneminde aşının ne kadar önemli bir rol oynadığını
hep beraber gördük. Turizm çalışanları olarak sezon başın-
dan beri aşılarımızı ve rutin kontrollerimizi oluyoruz. Turizm
sezonunun canlılığını ve hareketlerini sürdürebilmek ve aşı-
nın önemini hatırlatmak için bizler de bir adım attık. 

RiZE'DE  ASILI MiSAFiRLERE
iNDiRiM KAMPANYASI
RİZE'de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı 
programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor.

Tesisimize gelen misafirlerimiz, aşı
uygulamasına başlamış veya aşılarını
tamamlamış ise konaklama fiyatlarında
yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bizler de
aşıyla ilgili üzerimize düşen görevi bu
şekilde uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

ANZER BALININ 
KiLOSU 1200 TL OLDU

ANZER balı için şu ana kadar ise 1 ton 
sipariş verildi.İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki
Anzer Yaylası'nda bu yıl 200 üretici, 3 bin
kovanda bal üretimi yaptı. Yaylada arılar,
yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçek-
ten oluşan zengin yayla florasından çiçek
özü toplayarak, 2 ton 400 kilo bal üretti.
Ballar tahlil için Ankara'da Hacettepe 
Üniversite'sine gönderildi. Tahlilden 
dönen balların öncelikli hastaların talepleri
karşılanmak üzere satışına başlanacak.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, 
2 bin 300 rakımlı Anzer 
Yaylası'nda üretilen 
dünyaca ünlü Anzer balının 
bu yılki kilo satış fiyatı 
1200 TL olarak belirlendi.
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12 Gümüşhane - Artvin

Roma İmparatorluğu'nun Doğu sınırında
günümüze kadar ulaşabilmiş dünyadaki
tek lejyon kalesi olan Satala Antik Ken-

ti'nde 2017 yılından beri devam eden arkeolojik
kazılarda önemli bulgular elde edilmeye devam
ediyor.Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlı-

ğında gerçekleştirilen ve 1,5 ay önce başlayan
kazı çalışmaları bu yıl 40 kişilik ekiple devam
ederken toprağın 50 santimetre altından başla-
yan tarihi bulgular 5 metre derinliğe kadar ulaştı.

Roma İmparatorluğunun Apollinaris Lejyonu
da denilen 15.Lejyonunun yaklaşık 600 yıl
hüküm sürdüğü alanda çok sayıda açma ger-
çekleştiren ekip önemli bulgular ve eserler or-
taya çıkarırken 5 bin yıllık mezarlığın yanısıra
Ayasofya'yı yaptıran İmparator Justinyanus ta-
rafından tamir ettirildiği belirlenen surlar da
gün yüzüne çıkarıldı.Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'nın, Gümüşhane Valiliği ve İl Özel İdaresi ile
Kelkit Kaymakamlığı ve Kelkit Belediyesi'nin
katkılarıyla gerçekleştirilen kazı çalışmaları Bar-
tın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürlüğü başkanlığında aynı
üniversitenin akademisyenlerinden Doç. Dr.
Şahin Yıldırım ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Satala Antik Kenti'ndeki
kazılarda 5 bin yıllık 
bulgulara rastlandı
Gümüşhane'nin

Kelkit ilçesine
bağlı Sadak 
Köyü'ndeki 

Satala Antik 
Kenti'ndeki 

kazılarda 5 bin 
yıllık bulgulara

rastlandı.

İl Kültür Müdürlüğü Salonu'ndaki sergi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları
Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdür-

lüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve
Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş bir-
liğiyle gerçekleştirildi.Serginin açılışına ka-
tılan Vali Kamuran Taşbilek, emeği
geçenlere teşekkür etti. GAKSA Yönetim
Kurulu Başkanı Işın Fırat ise amaçlarının
genç kitlelere ulaşarak Selçuklu ve Daniş-
mendlileri tanıtmak olduğunu söyledi.

Karadeniz turnesine Bayburt'tan başla-
dıklarını, Karadeniz Ereğli'ye kadar devam
edeceklerini belirten Fırat, "Bu sergi 13 şehri
dolaşacak. Sergide, sultanların, hanım sul-
tanların, banilerin, ulemaların kitreden, dö-
kümden ve canlandırma silikondan yapılan
heykelleri, replika kostümler, Selçuklu'yu ve
Danişmendlileri ifade eden aynı zamanda
menkıbe tasviri dediğimiz yaşanmışlıklarıyla
yağlı boya tablolara dönüştürdüğümüz 350
parçalık bir koleksiyon yer aldı." diye konuştu.

Gümüşhane'de Cihad-ül 
Ekber Danişmendliler ve 
Bir Zamanlar Selçuklu sergisi 
Gümüşhane'de, "Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir Zamanlar Selçuklu"
projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendiler dönemine ait şapkalar, kitre
heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi açıldı.

KArşıyAKA Tabiat Parkı işletmeciliğini 7+13 yıl süreyle
Belediye olarak yapacaklarını ifade eden Başkan Çimen,

“Şehrimiz için büyük önem taşıyan ancak yapımına başlanı-
lamayan Karşıyaka Tabiat Parkı projesini

Belediye olarak üstlendik. Sermayesi
yüzde 100 Belediyemize ait olan GÜMSAŞ

şirketimiz ile yaklaşık 84 hektarlık
alana sahip olan bu alan için çalışmaları-

mıza kısa sürede başlayacağız.” dedi.
Karşıyaka Tabiat Parkı’nda, 22 adet

orman köşkü, giriş kontrol noktası, tanıtım
birimi, idari ve ziyaretçi merkezi, mescit, çok

amaçlı kır lokantası, büfe, otopark, macera
parkı, piknik alanları, engelsiz oyun grupları,

çocuk oyun parkları yapılması planlanıyor.

Karşıyaka Tabiat Parkı Projesi’ni
Gümüşhane Belediyesi üstlendi

Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, Karşıyaka 
Tabiat Parkı’nın işletme 
ihalesi Belediye olarak 
aldıklarını ve sözleşme
imzaladıklarını söyledi.

Toplam uzunluğu 29 km olan projenin gü-
zergah üzerinde toplam uzunluğu 23,8 km
olan 17 adet tünel ve toplam uzunluğu 494 m
olan 6 köprü ile 530 m uzunluğunda Şilenkar
Viyadüğü bulunuyor.Ayrıca baraj şantiyesi
içerisindeki tünel de ulaşıma kapatılacağı için
yapılmakta olan Artvin-Yusufeli Karayolu 
Relokasyonu ulaşıma açılıncaya kadar 
Yusufeli ilçesine Artvin Erzurum Devlet Yolu 
üzerinden servis yolu ile ulaşım sağlanacak. 

Yusufeli Barajı ve HES Projesi
kapsamında inşa edilen 
Artvin-Erzurum Devlet Yolu
Relokasyonu ulaşıma açıldı.

Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla 
birlikte Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki 
ulaşım ağının önemli bir bölümü tamamlandı. 

Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında inşa edilen Art-
vin-Erzurum Devlet Yolu Relokasyonu ulaşıma açıldı.İhale
Kapsamında Artvin-Erzurum Devlet Yolu ile Artvin-Erzu-
rum ayrımı-Oltu-Olur Devlet Yolu yeni güzergahları ta-
mamlanarak 4 Eylül'den itibaren hizmet vermeye başladı.

Artvin-Erzurum 
Devlet Yolu Relokasyonu
ulaşıma açıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, arkeolojik sit alanı
olan Gevhernik Kalesi ve çevresinde Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birli-
ğiyle yaklaşık
2 ay önce ar-
keolojik kazı
çalışması
başlatıldı.

Kazı çalış-
masında iki
mezar bu-
lundu. Me-
zarların 17.
yüzyılda Çıldır Beylerbeyi olarak görev yapan Sefer
Paşa ve Yusuf Paşa'ya ait olduğu tespit edildi.

Orta Çağ ve Osmanlı dönemine ait cami, 
türbe, çeşme, şadırvan, hamam, tarihi konut,
dükkan ve kilise kalıntılarının bulunduğu alanda
yürütülen kazı çalışmasıyla tarihi dokunun 
gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılması
amaçlanıyor. Arkeolojik sit alanı olan alanda 
yapılan kazıda, şamdan, 1819 tarihli Rus parası,
Osmanlı padişahlarından 2. Mahmud'a ait gümüş
sikke gibi taşınabilir kültür varlıklarına ulaşıldı. 

Artvin Gevhernik
Kalesi kazılarında 
2 mezar bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan
'Doğal Sit Alanı' özelliği taşıyan Papart
Vadisi aynı zamanda bölgenin bal üre-
tim merkezi olarak dikkat çekiyor

Doğal dokunun bozulmadığı, yöreye
özgü ahşap mimarinin yer aldığı vadide,
nitelikli ormanları kendine hayran bırakı-
yor.Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık Kö-
yünde yer alan Papart Vadisi 2010 yılında
'Doğal Sit Alanı' ilan edildi. Papart Vadisi,
Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendi-
rilen 'sakin şehir' unvanına sahip Şavşat
ilçesine 50 km uzaklıkta yer alıyor. 

Papart Vadisi Doğal Sit Alanı içeri-
sinde, şelaleler, göller ve coşkun akan
buz gibi dereler ziyaretçiler tarafından
büyük ilgi görüyor. Yaz aylarında yerli
ve yabancı turistler kamp alanı olarak
bu bölgeyi kullanıyor. Yaylalarda yer
alan Şavşat evi olarak tescillenmiş yö-
reye özgü ahşap mimarilerinin yer aldığı
evler vadiye farklı bir güzellik katıyor.

Muhteşem doğasıyla
Papart Vadisi 
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