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‘Türkiye Turizm 
Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı’ 

Kültür ve Turizm Bakaný 
Mehmet Nuri Ersoy, Tür-
kiye-Rusya Parlamentolar 
Ararasý Dostluk Grubunun 
alt oluþumu olan Türk-
Rus Toplumsal Forumu 
tarafýndan Türkiye’de ko-
nuk edilen Rus gazetecil-
erle bir araya geldi. 3’te

YAKINDA 
MECLiS’TE

Samsun’da 
Ot Yemekleri 
Festivali

5’te

Hamsiköy’ün Sütlacýndan 
Sonra Þelaleleri de Gözde

Trabzon’un Maçka 
ilçesinde sütlacý ile 

meþhur Hamsiköy’ün 
þelalelerini ilk kez 

görenler þaþkýnlýklarýný 
gizleyemiyor. 7’de

HATTUŞA’DA 
RENKLi ETKİNLİK

Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hiti-
tlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Hiti-

tlerin Başkenti Hattuşa antik kentinde “Hattuşa 
Barış Günleri” etkinliği düzenlendi. 9’da

Baþkan Ayhan: Sinop 
Turizm Sezonuna Hazýr!

Sinop Belediye 
Baþkaný Barýþ 

Ayhan, Sinop’ta yaz 
sezonunda turizm ile 
ilgili beklentilerinin 

yüksek olduðunu 
söyledi. 10’da

Islık dilinin 
anavatanı 
Kuşköy’e 
3 Milyon 
Liralık Proje

Çanakçý Kaymakamlýðýnca hazýrlanan, Doðu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (DOKAP) tarafýn-
dan desteklenen 3 milyon liralýk  “Giresun-Çanakçý-Kuþköy 
Köyüne Özgü Islýk Dilinin Tanýtýlmasý, Yaþatýlmasý ve Bölge 
Turizmine Kazandýrýlmasý” projesinin ihalesi yapýldý. 11’de

Rize Çamlýhemþin 
Dere Otel Restau-

rant  Müdürü Sündüs 
Yeniçýrak , Rize’de 2019 

Yýlý Turizm sezonunu 
deðerlendirdi. 9’da

“Bölgede 2019 Sezonu Ýçin  
Beklentilerimiz Yüksek!”

Türkiye’nin İlk 
Kahve Müzesi 
Safranbolu’da

Sayfa 13’te

Kastamonu Belediye Baþkaný Vidinlioðlu:
“Olmazsa olmazýmýz turizm”

Kastamonu Belediye Baþkaný Op. Dr. 
Rahmi Galip Vidinlioðlu, planlanan 

çalýþmalar tamamlandýðýnda çok 
ciddi bir turist çekme imkanýna 
sahip olacaklarýný söyledi.13’te

SAKLI CENNETİN GÜR SESİ: 

TOMARA

Þu an turizmdeki rekabetin en çok yatýrýmcýyý ve yöneticileri yýprattýðýný belirten 
Murat Toktaþ, “Satýþ rakamýna uygun otel yatýrýmlarý yapýlmýyor. Otel 100 USD’ 

lik, satýþlar 50 USD. Ölçülü rekabet iyidir lakin fazlasý sektörü öldürür.” dedi.  
Murat Toktaş’ın Köşe Yazsısı Sayfa 3 ‘te

Ölçüsüz Rekabet 
Sektörü Öldürür!..

Turizmde özellikle fiyatlarda yaşanan ölçüsüz rekabet turizmciyi ve 
yöneticileri yıpratıyor. KATİD Başkanı Murat Toktaş, bu sayýmýzdaki 

köþe yazýsýnda sektörde yaþanan rekabeti ve yatýrýmlarý deðerlendirdi.

‘İlk Adımdan Kurtuluşa Karma 
Resim Sergisi’ Paris’te Açıldı

Fransa’nýn baþkenti Paris’te  Genelkurmay 
Askeri Tarih ve Strateji Etüd Dairesi Baþkan-
lýðý’ndan (ATASE) alýnan belge ve fotoðra-

flarýn sergilendiði ‘Ýlk Adýmdan Kuruluþa Milli 
Mücadele Karma Sergisi’ açýldý. 4’te

70 dekarlık bir alana saltanatını kurup Gümüşhane’ye 
1380 metre yükseklikten bakan Tomara Şelalesi, 

2011 yılında Tabiat Parkı olarak kabul edilmiştir. 14’te

Çoruh Nehri Üzerindeki Baraj 
Gölleri Turizme Kazandırılacak 

14’te

Tokat’ta eko-turizm buluşması
12’de
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Resmi Gazetede bugün Cumhurbaþkaný 
Recep Tayyip Erdoðan imzalý Kültür ve 
Turizm Bakanlýðýna ait üst düzey göre-

vden alma ve atama kararlarý yayýnlandý.
Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlýðýnda 
2019/151 sayýlý Cumhurbaþkanlýðý kararý ile, 
Kültür Varlýklarý ve Müzeler Müdürü Murat 
Gürül, Tanýtma Genel Müdür Yardýmcýsý 
Nurpýnar Tente Ödemiþ ve Kýrklareli Ýl 
Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan 
görevinden alýndý.

Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgý oldu
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnda açýk bulunan 
kadrolara 2019/152 sayýlý karar ile, Kültür 
Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðüne 
Gökhan Yazgý atandý. Kültür Varlýklarý ve 
Müzeler Genel Müdür Yardýmcýlýðýna Ýsmail 
Karaman atandý. Araþtýrma ve Eðitim Genel 
Müdür Yardýmcýlýðýna Yahya Coþkun atandý. 
Telif Haklarý Genel Müdür Yardýmcýlýðýna 
Fatoþ Altunç atandý. Destek Hizmetleri Dairesi 
Baþkanlýðýna Nihat Umut Döktür atandý.

Kültür ve Turizm Bakaný 
Mehmet Nuri Ersoy, 
törende yaptýðý konuþmada 

Türkiye’nin 463 mavi bayraklý 
plajýnýn olduðunu söyledi. Yerel-
de Antalya’nýn birinci, Muðla’nýn 
ise ikinci sýrada yer aldýðýný 
belirten Ersoy mavi bayraklý plaj 
sayýsýnda dünya üçüncülüðünü 
koruyan Türkiye’yi birinciliðe 
taþýmayý hedeflediklerini söyledi. 
Bakan Ersoy þöyle devam etti: “O 
yüzden çok çalýþmamýz lazým. Bu 
önemli hedefe gelmek için de baþ-
ta turizm yatýrýmcýlarýna, otelcil-
ere ve belediyelere çok büyük 
görevler düþüyor. Onlarýn gayret 
etmesi gerekiyor ki, biz Türkiye 
olarak bu hedefimizi gerçekleþti-
relim. Çok zor bir hedef deðil. 
Mavi bayrak sayýsýnda çok hýzlý 
þekilde yükseliyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlýðý 
desteðiyle Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED), 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði 
(TÜRSAB) ve Türkiye Turizm 
Yatýrýmcýlarý Birliði (TTYD) 
koordinasyonunda organize edilen 
Türkiye Festivali, 14 - 15 - 16 
Haziran 2019 tarihlerinde Mosko-
va’da gerçekleþtirildi.
Türkiye’nin Rusya pazarýndaki 
etkinliðini ve pazar payýný artýra-

cak olan festivalin açýlýþ töreni 
de Ruslarýn büyük ilgisini gördü. 
Törene Antalya Valisi Münir Ka-
raloðlu, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý 
Ýsmail Gültekin, Türkiye’nin 
Moskova Büyükelçisi Mehmet 
Samsar, Antalya Büyükþehir 
Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, 
Muratpaþa Belediye Baþkaný Ümit 
Uysal, Kemer Belediye Baþkaný 
Necati Topaloðlu, Ýstanbul 
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü 

Coþkun Yýlmaz, Antalya Ýl Kültür 
ve Turizm Müdürü Ýbrahim Acar, 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Baþkaný Osman Ayýk, Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRS-
AB) Baþkaný Firuz Baðlýkaya, 
Akdeniz Turistik Otelciler ve 
Ýþletmeciler Birliði (AKTOB) 
Baþkaný Dr. Erkan Yaðcý, Antalya 
Tanýtým Vakfý (ATAV) Baþkaný 
Yeliz Gül Ege katýldý.

Müzeler Genel Müdürü ve Tanıtma 
Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan imzalý kararla Kültür ve Turizm 
Bakanlýðý’nda üst düzey görevden almalar ve atama kararlarý yayýnlandý.

S. Arabistan, BAE ve Katar’da düþüþ 
kaydedilmesine karþýn, Ortadoðu 
pazarý genelinde bu yýl ülkemize 
gelecek turist sayýsýnda artýþ trend-
inin sürmesi öngörülüyor. TÜROB, 
bayram sonrasýnda rezervasyonlarda 
hýzlý artýþlarýn beklendiðini belirtirken, 
Türk dizilerinin birçok Arap ülkesinde 
yayýndan kaldýrýlmasýnýn olumsuz etkisi 
olacaðýna dikkat çekti.

Türkiye’nin yýlda 4.5 milyonu aþan 
turist sayýsýyla son yýllarda en büyük 
turizm pazarlarýndan biri olan 
Ortadoðu’yla ilgili bu yýl da iyimser 
beklentiler devam ediyor. Raporda, 

Kültür yakýnlýðý ve iklim koþullarýnýn el-
veriþliliði nedeniyle Arap turistlerin ro-
talarýndaki en önemli ve en çok raðbet 
gören ülke olan Türkiye olduðuna, 
Türkiye’nin rakip ülkeler karþýsýnda 
her bakýmdan avantajlý konumda 
yer aldýðýna iþaret edildi. Raporda 
2018 yýlýnda Ortadoðu bölgesinden 
ülkemize gelen turist sayýsýnda tüm 
zamanlarýn rekoru kýrýldýðý hatýrlatýldý.

Arap turistlerin Ýstanbul ana desti-
nasyon olmak üzere en çok Bursa, 
Yalova, Sakarya (Sapanca), Bolu 
(Abant), Trabzon, Antalya, Ordu ve 
Samsun’un tercih ettiði vurgulanan 

raporda, son dönemdeyeþil ve serin 
destinasyon tercihlerinin yaný sýra 
Muðla, Antalya ve Marmaris gibi sýcak 
ve denize kýyýsý olan destinasyon-
lara da ilgi göstermeye baþladýklarý 
ifade edildi.Türkiye’nin tanýtýmýna 
önemli katkýsý ile bilinen Türk yapýmý 
dizi filmler birçok Arap ülkesinde 
yayýndan kaldýrýldýðý hatýrlatýlan 
TÜROB raporunda, Dubai merkezli 
Suudi medya grubu MBC’nin Türk 
dizilerinin programlarýnýn tamamýndan 
kaldýrma kararýnýn Arap dünyasýnýn bu 
dizilere duyduðu hayranlýk göz önüne 
alýndýðýnda þaþýrtýcý bir karar olarak 
deðerlendirildiði kaydedildi.

Türkiye Otelciler 
Birliði (TÜROB), 
kýsa bir süre 
önce Dubai’de 
gerçekleþtirilen 
Ortadoðu’nun 
önemli turizm 
organizasyonu 
olarak kabul 
edilen ATM Turizm 
Fuarý sonrasýnda 
bir araþtýrma 
raporu hazýrladý.

TÜROB: Türk Dizilerinin yayýndan 
kaldýrýlmasýnýn olumsuz etkileri olacak

Türkiye Festivaline yoðun ilgi
Türkiye’nin turizm zenginliklerini Moskova’ya taþýyan Türkiye 
Festivali, yaðýþlý havaya raðmen Ruslardan yoðun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Ersoy:
Mavi Bayrak’ta birinciliði hedefliyoruz
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Çevre Eðitim Vakfý (TÜRÇEV) tarafýn-

dan düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak ve Çevre Bilinçlendirme Ödül Töreni’ne katýldý.

Türkiye’nin en pahalý 
otelleri belli oldu!

Bu yýl turizmde rekor kýrmayý hedefleyen Türkiye’nin en pahalý otelleri belli oldu.

Bu yýl turizmde rekor kýrmayý 
hedefleyen Türkiye’nin en 
pahalý otelleri belli oldu. 

Ekonomist’ten Levent Gökmen 
Demirciler Trivago.com verilerinden 
yola çýkarak yüksek sezonda Ýstanbul 
dýþýndaki tatil yörelerinde en pahalý 
hizmeti veren 30 oteli araþtýrdý.

En pahalý oda Kapadokya’da, 
oda fiyatý 10 bin 525 TL
Bodrum’dan Antalya’ya, Alaçatý’dan 
Kapadokya’ya kadar Türkiye çapýn-
daki otelleri içeren araþtýrmada 
sýralamaya giren otellerin aðýrlýklý 
olarak Bodrum ve golf sahalarýyla öne 
çýkan Belek’te yer aldýklarý gözlendi. 

Araþtýrmaya göre Kapadokya Uçhis-
ar’daki Museum Hotel Uçhisar 10 
bin 525 TL’lik günlük oda fiyatýyla 
Türkiye’nin en pahalý oteli duru-
munda.
5 bin 999 TL’lik oda fiyatýyla Mar-
maris’teki D Maris Bay ikinci sýrada 
bulunurken Bodrum’daki Forever 
Club ise 5 bin 987 TL’lik fiyatýyla 
üçüncü sýrada yer aldý.
Türkiye’nin en pahalý otellerin-
den biri olarak ünlenen Mandarin 
Oriental Bodrum, 5 bin 753 TL’lik 
oda fiyatýyla dördüncü en pahalý otel 
oldu. Hotel Angel’s Marmaris 5 bin 
475 TL’lik fiyatýyla en pahalý 5.ci 
otel oldu.
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Murat Toktaþ
KATÝD Baþkaný - North Point 
Hotels Koordinatörü

SAMSUN-RİZE

Ölçülü rekabet 
iyidir lakin fazlası 
sektörü öldürür...

Bakan Ersoy, “Turizm Türkiye’de tarihinde ilk kez 
stratejik sektör olarak ilan edildi. Bir dizi yasal 
düzenleme þu an hýzlý bir þekilde Meclis’ten geçir-

ilmeye baþlandý. Hala devam ediyor. Türkiye’de turizm 
yatýrýmý yapýlmasýyla ilgili birçok kolaylýk getirildi. 
Özellikle Türk turizminin yurt dýþýnda tanýtýmý için çok 

daha geniþ bütçe oluþturulmasýna karar verildi. 
Bu sebeple de yakýn bir tarihte Meclis’e gelecek Tür-
kiye Turizm Tanýtým ve Geliþtirme Ajansý kuruluyor. 
Bu ajansla birlikte Türkiye tarihinde hiç yapmadýðý 
kadar çok geniþ bütçeli bir -dünya genelinde- turizm 
tanýtýmýna baþlayacak. ”” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan-
lýðýnýn sýnýr giriþ çýkýþ 
istatistiklerine göre Mayýs 

ayýnda, geçtiðimiz yýlýn ayný 
ayýna göre yüzde 9,35 artýþ yaka-
layan Türkiye, 4 milyon 22 bin 
254 yabancý ziyaretçi aðýrladý.
Yýlýn ilk 5 ayýnda ise yine bir 
önceki yýlýn ayný dönemine 

göre yüzde % 11,3 artýþla 12 
milyon 757 bin 522 yabancý 
ziyaretçi Türkiye’ye giriþ yaptý. 
Mayýs ayýnda Türkiye’ye 
gelen yabancýlarýn en çok giriþ 
yaptýklarý sýnýr kapýlarýnýn baðlý 
olduðu iller sýralamasý ise An-
talya, Ýstanbul ve Muðla olarak 
gerçekleþti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Yaban Hayatý Ekolojisi ve 
Yönetimi Bölümü Öðretim 

Üyesi Prof. Dr. Þaðdan Baþkaya, 
Türkiye’den her yýl dünyanýn farklý 
ülkelerine av yapmak için gidenler-
in olduðunu belirterek, ülkemizde 
avcýlara gereken þartlarýn saðlan-
madýðýný söyledi. 

Amerika’nýn av turizminden yýlda 35 
milyar dolar kazandýðýný, Türki-
ye’nin ise bütün turizm gelirlerinin 
30 milyar TL civarýnda olduðunu 
kaydeden Baþkaya, “Av ayný zamanda 

bir turizm çeþidi. Doðada yapýlan bir 
etkinlik. O nedenle turizmin alt kol-
larýndan biri olarak deðerlendiriliyor. 

Ülkemizde av turizmine sunduðumuz 
toplam toynaklý boynuzlu hayvan 
sayýsý 500 civarýnda. Boynuzlu türle-
rden 500 kadar hayvan vurduruyoruz. 
Bunlarýn da çoðunun kotalarýný 
dolduramýyoruz.  Av turizminden  
neredeyse hiçbir þey kazanmýyoruz.
Avrupa, Amerika gibi ülkeler bizim 
rakibimiz. Trabzon’dan Almanya’ya, 
Amerika’ya, Arjantin’e ava giden 
avcýlarýmýz var. ” dedi.

Türkiye Otelciler Birliði (TÜROB), 
Türkiye’nin Mayýs 2019 otel 
doluluklarýnýn 2018 yýlýnýn ayný 

dönemine yüzde 7.2 gerilemeyle 
yüzde 55.3 olduðunu açýkladý. 
TÜROB Baþkaný Müberra Eres-
in, mayýs ayýndaki düþüþe karþýn 
doluluklarýn haziran ayýnda topar-
landýðýný belirtti.
Dünya çapýnda veri ve analiz þir-
keti STR’nin TÜROB için hazýrladýðý 
‘Mayýs 2019 Ülke Performans Rapo-
ru’na göre mayýs ayýnda Average 

Daily Rate (ADR) olarak adlandýrýlan 
ortalama günlük satýlan oda bedeli 
68.7 Euro ile geçen yýlýn ayný ayýna 
göre yüzde 4.9 artýþ gösterdi. To-
plam oda sayýsý üzerinden odabaþý 
elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) 
geçen yýla oranla yüzde 2.7 düþüþ 
yaþandý ve 38.3 Euro olarak 
ölçüldü. Mayýs 2019’da Avrupa 
destinasyonlarý doluluk ortalamasý 
yüzde 74.9 olurken, ortalama oda 
fiyatý ise 116.1 Euro olarak tespit 
edildi.

‘Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı’ 

yakında Meclis’te
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye-Rusya Parlamento-
lar Ararasý Dostluk Grubunun alt oluþumu olan Türk-Rus Toplumsal Foru-
mu tarafýndan Türkiye’de konuk edilen Rus gazetecilerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý 5 aylýk istatistikleri açýkladý
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Mayýs ayý ile 
2019’un ilk 5 ayýna ait sýnýr giriþ çýkýþ 
istatistiklerini açýkladý. Ýþte rakamlar...

Otel doluluklarý Mayýs’ta geriledi, 
Haziran’da yeniden toparlandý

Konaklama sektöründe doluluklardaki 
artýþ trendi mayýs ayýnda kesintiye uðradý.

Türkiye av turizminden 4 milyon dolarlýk pay alýyor
ABD av turizminden yýlda 35 milyar dolar ile en fazla geliri elde eden ülke olurken, Türkiye 
av çeþitliliði bakýmýndan çok zengin olmasýna raðmen yýlda 4 milyon dolar gelir elde ediyor. 

Şu an Turizmdeki rekabet en çok 
yatırımcıyı ve yöneticileri yıpratıyor. 
Satış rakamına uygun otel yatırımları 
yapılmıyor. Otel 100 USD’ lik, satışlar 
50 USD. 

Bunun yanına hizmet rekabetini, 
Pazarlama rekabetini koyamıyoruz.

Hal böyle olunca da tek yapabildiğimiz 
rekabet çeşidi, fiziki rekabetin yanında 
fiyat rekabeti!.. Doğru rekabet 
belirleyemediğimiz takdirde birbirimize 
öldüren bu rekabette ilerliyoruz.

Bundan En büyük zararı da başta 
yatırımcı ve daha sonra da bu işin 
profesyonelleri görüyor.

Pasta o kadar hızlı büyümediği halde 
otel sayıları hızla artıyor .Her yapılan 
otel odası beş yıldız standardında 
yapılıyor; 3 Yıldız standardında 
satılıyor. 

Uzun zamandır yaşadığımız bu tehlike 
sonucunda şu anda yatırımların geri 
dönüşleri onlarca yılı buluyor.

Artık uyanmalıyız birbirimizi 
batırmadan Yola Devam etmeliyiz. 

TURİZM GERÇEKTEN  
İYİYE GİDİYOR MU? 
Son 2 yıldır resort otelcilik yapılan 
bölgelerden güzel haberler alıyoruz. 
Hem gelen kişi sayısı hem de 
kriz dönemindeki rakamlara göre 
bakıldığında kişi başı gelirde görülen 
artış memnuniyet verici. Konuya 
sadece resort penceresinden bakarsak 
durum iyi. Lakin bunun arkasına 
sığınırsak bazı şeyleri gözden kaçırmış, 
sektörün bir kısmına da ihanet etmiş 
oluruz.

TURİZM SADECE SAHİLLERDE Mİ? 
Ne yazık ki çoğu zaman turizm 
deyince; bakanlık, basın ve STK 
yetkililerinin çoğu, hep resort turizm 
üzerine söylemlerde, kıyaslamalarda 
ya da eylemlerde bulunuyor. Biz 
sadece ‘Resort’e mahkûm bir ülke 
değiliz. Kültürü turizmi, doğa turizmi, 
sağlık turizmi, kongre turizmi ve spor 
turizmi gibi birçok getirisi yüksek 
segmentlerde iddialı olabilecek bir 
ülkeyiz.

Resort’ler 2015 yılı seviyesini geçen 
sene yakalarken, Kongre turizminde 
çok yavaş iyileşme görünüyor. Bu 
şartlarda eski günlere dönmek, 2023 
leri bulacak gibi. Bu tahmin de net 
değil. Çünkü, bu konuyu etkileyen bir 
çok konjonktür var. Bunu tek başına 
turizmcilerin yapması mümkün 
değil. Devletinde bu işe yönelmesi 
hükümetinde desteklemesi lazım.

En çok gelir getiren bununla birlikte 
imajımıza da büyük katkı sağlayan 
kongre turizm konusunda ne yazık 
ki eski günlerimizden çok uzağız. 
2015 yılına kadar İstanbul, kongre 
konusunda dünya ve Avrupa da 
ortalama 8. sıralarda dolaşırken, 2018 
yılında ise, dünyada 84, Avrupa’da 
46’ncı sıradayız.

Turizm bir ana başlıktır ve altında 
onlarca kategori vardır. Konuya daha 
geniş bir pencereden bakıp, ona göre 
değerlendirme yapmamız gerekir.



Tarým ve Orman Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüðü 11. Bölge Müdürlüðü Samsun 
Þube Müdürlüðü tarafýndan Vezirköprü Halk Eðitimi 
Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantýda, 
Þahinkaya Kanyonu geliþme planý anlatýldý. 

Eylem planýný oluþturan yüklenici firma adýna proje 

koordinatörü peyzaj mimarý Cem Atik, plan hakkýndaki 
detaylarý aktardý. Atik, 608 hektarlýk sürdürülebilir kul-
laným bölgesinde yoðun ziyaretçi faaliyetlerine izin ver-
ilmediðini, bu bölgede tabiat parký içerisindeki yürüyüþ 
yollarý, manzara seyir noktalarý ve mola noktalarýnýn 
belirlendiðini söyledi. 

Atik, ziyaretçilerin yoðun olarak kullanacaðý 102 
hektarlýk kontrollü kullaným bölgesinde ise giriþ 
kontrol noktalarý, günübirlik kullaným alanlarý, kýr 
evleri kamp alaný, çadýrlý kamp alaný, konaklama 
tesisi, idari birim, hizmet birimi, tanýtým birimleri, 
doða eðitim merkezi, doða sporlarý hizmet birimi, 
teleferik hattý ve istasyonu ile asma cam köprü 
planladýklarýný dile getirdi.

Eylem Planý Doða Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüðü 11. Bölge Müdürlüðü Samsun Þube 
Müdürlüðü tarafýndan kabul edilirse projelendirme 
çalýþmalarýna baþlanacak.
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Ziyaretçilerin aný defterini imzaladýðý 
serginin açýlýþýnda ilk olarak Paris Trab-
zonlular Derneði Folklor Ekibi Karadeniz 

horonu oynadý.

Espace Mendes Frans 23 Route Epýnay-Sur 
Seine Paris’te açýlan serginin açýlýþýnda bir 
konuþma yapan Samsun Vali Yardýmcýsý Ýbra-
him Avcý, 
Yerel, ulusal ve uluslararasý düzeyde düzen-
lenen 300’den fazla proje ve etkinlikler 

kapsamýnda hazýrlanan ‘Ýlk Adýmdan Kuruluþa 
Milli Mücadele Sergisi’ ile 1919’dan 1923’e 
kadar Türk Devletinin Milli Mücadele tarihinin 
doðru, güvenilir bilgi ve belgelerle kamuoyu-
na anlatýlmasýný amaçladýklarýný belirterek, 
“Baðýmsýzlýðýmýzýn 100. Yýlý ile ilgili yapýlan bu 
çalýþmalarýn tümü, ülkemizin 2023 hedefleri 
doðrultusunda yürüttüðü çalýþmalara ilham 
kaynaðý olacaðý aþikârdýr. Açtýðýmýz bu sergi ile 
yurt dýþýnda bulunan soydaþlarýmýza ulaþmayý 
da amaçladýk. Sergimiz buradan sonra Almanya 

(Berlin), Kuzey Makedonya (Üsküp), 
Kosova (Priþtine), Bulgaristan (Kýrcaa-
li), Brüksel (Ghent - Genk), Hollanda 
(Roterdam), Birleþik Krallýk (Londra) ve 
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
(Lefkoþa) olmak üzere 9 ülkede açýlacak.” 
dedi.

Epinay Sür  Seine Belediye Baþkan 
Yardýmcýsý Mohammed Chreau, Paris 
Trabzonlular Derneði tarafýndan yapýlan 
çalýþmalara deðer verdiklerini, bunlardan 

en deðerlisinin de Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anlatan ‘Ýlk Adýmdan Kuruluþa Sergisi’nin 
olduðunu belirtti. 

Sergide; Genelkurmay ATASE Dairesi Baþkan-
lýðý’ndan alýnan belge ve fotoðraflar ile OMÜ 
Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Eðitimi Bölümü ve 
SAMFAD yerel sanatçýlar tarafýndan yapýlan 
eserler yer alýyor.

Paris Eðitim Müþavirliði öðretmenlerinin Türk 
Müziði konseri sonrasý Paris Türk Büyükelçiliði 
tarafýndan resepsiyon verildi. 

22 Haziran 2019 tarihine kadar açýk kalan 
serginin açýlýþýna ayrýca Türk Dernekleri Birliði 
Baþkaný Lütfi Bilgen, Organizatör Erkan Özark-
man ve vatandaþlar katýldý.

1206 yýlýnda yapýldýðý belirlenen 
Göðceli Camii (Çivisiz Cami), 8 
asrý aþkýn süredir  yýllara meydan 
okuyor.  Cami ters çevrildiðinde 
gemiye benziyor ve duvarlarýnda 
gemicilikle ilgili semboller var.   
  
Göðceli Camii, Anadolu Selçuklu 
Sultaný 1. Gýyaseddin Keyhüsrev 
döneminde 1206 yýlýnda yapýldý. 
Caminin o dönemde burada 
yaþayan küçük beyliklerin dire-
niþlerini kýrmak için  Karadeniz’e 
gelen bir Müslüman komutan 
tarafýndan yaptýrýldýðý rivayet 
ediliyor.

Ayrýca camide kullanýlan ahþaplarýn da gelen 
gemiler tarafýndan getirildiði söyleniyor. Cami,çivi 
kullanýlmadan yýðma tekniðiyle inþa edildiði,  
tahtalarýn birbirine geçirilmesiyle ‘kurt boðazý’ 
tekniðiyle yapýlmýþ.

 Caminin yapýmýnda kullanýlan deprem takozu sal-
lantý esnasýnda caminin esnemesini saðlýyor. Cami 
deprem esnasýnda bir beþik misali sallanýyor ama 
yýkýlmýyor. Göðceli Camii,800 yýlda yaþanan birçok 
depremin yanýsýra, 1938 ve 1942 yýlýnda olan büyük 
depremleri  de hasarsýz bir þekilde atlatmýþ.

Dünya Beyzbol Softbol 
Konfederasyonu’nun 
(WBSC) daveti 

üzerine İtalya’nın Bolonya 
kentine Beyzbol ve Softbol 
saha incelemesi için giden, 
Çarşamba Belediye Başkanı 
Halit Doğan, Türkiye Ragbi 
Federasyonu Başkanı Murat 
Pazan ve beraberindeki 
heyet, Türkiye’de ilk 
Çarşamba’da kurulacak olan 
Beyzbol ve Softbol sahaları 
için görüşmelerde bulun-
dular.
Çarşamba Belediye 
Başkanı Halit Doğan ve 
beraberindeki heyet Dünya 
Beyzbol Softbol Konfed-
erasyonu ve Uluslararası 
Beyzbol Federasyonu 
Başkanı Riccardo Fraccari ve 
Avrupa Beyzbol Federasyonu 
Başkanı Didier Seminet’i 
ziyaret ederek Çarşam-
ba’da yapılan çalışmalar 
ve projeler hakkında bilgi 
verdi. Çarşamba Belediye 
Başkanı Halit Doğan “ 

Türkiye’ de ilk olacak olan 
Beyzbol ve Softbol sahalarını 
kurarak sadece Çarşamba’da 
değil Türkiye’de de farklı 
spor dallarının gelişmesini 
sağlayacağız ve uluslararası 
etkinliklere ev sahipliği 
yapma fırsatı yakalayacağız. 
”dedi.
Yapılan çalışmaları inceley-
en Dünya Beyzbol Softbol 
Konfederasyonu ve Uluslar-
arası Beyzbol Federasyonu 
başkanı Riccardo Fracca-
ri, “Tesis bitip, sahalar 
hazır olduktan sonra hem 
Beyzbol hem de Softbol’un 
Uluslararası turnuvalarına 
Çarşamba’nın da ev sahip-
liği yapıp, çok güzel işler 
çıkacağına inanıyorum.” 
şeklinde ifade etti.
Çarşamba›daki devam 
eden çalışmalar için 
Temmuz ayında İtalyan 
mühendisler saha incelemesi 
ve teknik bilgi desteği 
için Çarşamba›yı ziyaret 
edecekler.

Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde Türkiye’de ilk 
olarak Beyzbol ve Softbol sahaları kurulacak.

Türkiye’de Sadece Çarşamba’da

‘İlk Adımdan Kurtuluşa Karma 
Resim Sergisi’ Paris’te Açıldı
Fransa’nýn baþkenti Paris’te  Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüd Dairesi Baþkanlýðý’ndan (ATASE) 

alýnan belge ve fotoðraflarýn sergilendiði ‘Ýlk Adýmdan Kuruluþa Milli Mücadele Karma Sergisi’ açýldý.

Samsun’da Þahinkaya Kanyonu için eylem planý
Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Altýnkaya Baraj Gölü’nde bulunan 

Þahinkaya Kanyonu’nu geliþtirmek için eylem planý oluþturuldu. 

Çivisiz Cami 8 asýrdýr dimdik ayakta
8 asrý aþan tarihiyle zamana meydan okuyan, Samsun’un Çarþamba 
ilçesinde bulunan çivisiz cami, deprem takozu sayesinde yýkýlmýyor.
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Samsun Turizmciler Derneði Baþkaný 
Dilek Genç, Böyle bir festivali 5. defa 
düzenlemekten dolayý duyduðu mem-

nuniyeti dile getirerek, festival hakkýnda 
bilgi verip, katýlýmcýlara teþekkür etti.

Festivalde bulunmaktan dolayý duyduðu 
mutluluðu ifade eden Vali Osman Kaymak 
da  “Samsun’un tarým kenti özelliðini öne çý-
karan ot yemekleri festivalinin düzenlenme-
si çok anlamlý. Bu gün bu festivalin 5.’sini 
açýyoruz.  Samsun’un bu potansiyellerini 
her zaman daha iyi kullanmasý gerektiðini 
söylüyoruz. O anlamda bu ot yemekleri de 
Samsun’un önemli potansiyellerinden birisi.  
Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin de 
destekleriyle  bu arkadaþlarýmýzýn daha çok 
üretmesi ve ürettiklerini satmasý ve tüket-
icilerin de bunlarý rahat bir þekilde almasý 
için gayret ortaya koymamýz lazým.” dedi.

Vali Osman Kaymak, festivalin açýlýþ kurde-
lesini kestikten sonra 55 ot çeþidiyle yapýlan 
ot kavurmasý yapýmýna yardým etti.

Kuþ gözlemi yapan ulusal ve uluslararasý 
turistlerin deltada konaklamalarý, 
bölgede daha fazla vakit geçirebilmel-

eri ve özellikle yerel ekonomiye daha fazla 
katký saðlamalarý açýsýndan bölgede yaþanan 
konaklama sorununu gidermek için Doðanca 
mahallesinde bulunan eski belediye binasýnýn 
14 odalý butik otel olarak düzenleniyor.
Kuþ cenneti projesi kapsamýnda kýr lokantasý, 
ziyaretçi tanýtým Ünitesi, Yönetim Merkezi 
Ünitesi, Giriþ Kontrol Ünitesi, Doða Eðitim 
Merkezi ve Konaklama Merkezi, Cernek 
Seyir Bölümü, Ahþap Yürüyüþ Yollarý gibi 
bölümlerin yapým çalýþmalarý devam ediyor.

Henüz fazla bilinmeyen kanyonda Kýzýlýr-
mak’ýn turkuaz ve yeþil renkli sularýnýn 
sarp kayalýklar arasýnda yol bularak 

yaklaþýk 2 bin metre ilerlemesi, ziyaretçilerine 
seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.Kanyon-
da görülebilen irili ufaklý adacýklar ise ziyaretin 
adeta görsel þölene dönüþmesini saðlýyor.
Kaplancýk Kanyonu ve Kaplancýk Mahallesi, 
Helenistik ve Roma döneminden izler de 
taþýyor.Kaplancýk Kanyonu, sunduðu doðal 
güzelliklerin yaný sýra kano, dragon bot, yamaç 
paraþütü, paramotor, base jump, slackline ve 
highline (iple yüksekten atlama), kaya týr-
manýþý, doða yürüyüþü gibi sporlarýn yapýlmasý-
na da imkan saðlýyor.
Vezirköprü Belediye etkilileri, Kaplancýk Kan-
yonu ve etrafýný “keþfedilmeyi bekleyen saklý 
bir cennet” olarak nitelendirdiler ve kanyonun 
tanýtýmý için Samsun Büyükþehir Belediyesi ile 
çalýþma yürüttüklerini belirttiler.

Samsun’un en önemli tarihi 
eserlerinden biri olan 511 
yýllýk Taþhan’ýn restora-

syonunda son rötuþlar yapýlýyor. 
Mahmud Bini Ali Paþa Vakfý 
tarafýndan 1508 yýlýnda yaptýrýlan 
tarihi Taþhan’ýn restorasyon 
çalýþmalarý Temmuz ayýnýn 
ortalarýna doðru bitirilmesi 
planlanýyor. Vakýflar Genel 
Müdürlüðünden edilen bilgiye 
göre, tarihi Taþhan’ýn restorasyon 
çalýþmalarý tüm hýzýyla devam 
ediyor. Temmuz ayýnýn ortalarýna 
doðru bitmesi beklenen Taþhan’ýn 
restorasyon çalýþmalarý için yak-
laþýk 5 milyon lira harcandý.

Her yýl Yassýdað ve Yeþilköy Mahallesinin ortaklaþa 
düzenlenerek geleneksel hale getirilen “Bahar Þenliði 
Bolluk Aþý” (Hýdýrellez Þenliðine) AK Parti Çevre Þehir 
ve Kültürden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý ve 
Samsun Milletvekili Çiðdem Karaaslan, AK Parti Samsun 
Ýl Baþkaný Av. Ersan Aksu, Yakakent Belediye Baþkaný 
Hüseyin Kýyma ve eþi, AK Parti Yakakent Ýlçe Baþkaný 
Ahmet Günel, AK Parti Alaçam Ýlçe Baþkaný Selahattin 
Alkan, AK Parti Samsun Ýl Baþkan Yardýmlarý ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri,  Mahalle Muhtarlarý, Dernek Baþkanlarý, 
þehir dýþýndan gelen misafirler ve çok sayýda vatandaþ 
katýldý. Sülükgölü mevkiinde gerçekleþen þenlikte türküler 
söylendi, yöresel oyunlar sergilendi. Belediye Baþkanýnýn 
da keþkek daðýttýðý þenlikte, vatandaþlar doyasýya eðlendi. 

Samsun’da Ot Yemekleri Festivali
Samsun Valiliði, Samsun Büyükþehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, Samsun ve Çevresi Turizm Alaný Altyapý 

Hizmet Birliði ve Samsun Turizmciler Derneði tarafýndan Samsun’da ’5. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali düzenlendi.

Önlem Alýnmazsa 
Ladik Gölü Yok Olacak

SAMSUN’un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü’nde su seviyesinin 
yükselmesi, geçen yýl karaya oturan yüzen adalara etki etmedi.

Samsun’un Ladik ilçesinde 870 hektarlýk 
alana sahip Ladik Gölü’nde, çevredeki 
erozyon tehdidi, sudaki bitki tortularý ile 

zemininin dolmasý ve tarým faaliyetleri için aþýrý 
su çekilmesi nedeniyle geçen Kasým ayýnda en 
derin yerinde su seviyesi 80 santimetreye kadar 
düþtü. Bu nedenle gölün meþhur yüzen adalarý 
karaya oturdu.
 
Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi 
Prof. Dr. Nazmi Polat, yüzen adalarýn su altýnda 
kaldýðýný belirterek, “Ladik’e gittiðimizde yüzen 
adalarý deðil de yüzen aðaçlarý görüyoruz. Çünkü 
aðaç ve bitkilerin kökleri suyun tabanýnda kaldý. 
Maalesef yüzen adalarýmýz tabanla birleþti” dedi. 

LADÝK GÖLÜ YOK OLACAK
Yakýn gelecekte sulama maksadýyla tekrar su 
çekilmeye baþlandýðýnda geçen yýl görünen man-
zaranýn biraz daha kötüsüyle karþýlaþýlacaðýný 
da kaydeden Prof. Dr. Polat, þunlarý söyledi:” En 
kýsa sürede Ladik Gölü’nün boþa akan sularýný 
sulamada deðerlendirecek yeni bir sistem kurarak 
Ladik Gölü’nün su rejimi ile daha fazla uðraþma-
mak, doðal haline býrakýp, gölün ömrünü 
elimizden geldiði kadar uzatmak bizim görevimiz 
olmalý.  Su çekilmeye baþlandýðý andan itibaren 
ham tarým topraklarýnýn büyük bir kýsmý su 
rejimi ile birlikte tabana dolmaya devam edecek 
ve dolayýsýyla Ladik Gölü’nü yakýn bir gelecekte 
önce gölete, ardýndan bataklýða dönüþtürecek ve 
yok olma seyrini hýzlandýracaktýr.” diye konuþtu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Kuþ Cenneti’nde otel açacak

Samsun Büyükþehir Belediyesi, Kýzýlýrmak Deltasý Kuþ Cenneti Projesi 
kapsamýnda eski belediye binasýný butik otel olarak hizmete açacak.

Samsun’daki 511 yýllýk Taþhan 
Temmuz Ayýnda tamamlanýyor
Samsun’un Ýlkadým ilçesi Saathane Meydaný’nda bulunan ve restorasyonu için 5 milyon lira har-
canan 511 yýllýk tarihi Taþhan’da çalýþmalarýn Temmuz ayýnýn ortalarýna doðru bitmesi planlanýyor.

Yakakent’te Bolluk Aþý Þenliði
Anadolu’da “Baharýn habercisi” olarak kabul edilen Hýdýrellez Þenliði Bolluk Aþý, 

Yakakent’in  Yassýdað Mahallesi Dikencik Sülükgölü mevkiinde coþkuyla kutlandý.

Samsun’un 2. Kanyonu: 

Kaplancýk Turizme Kazandýrýlacak
 Samsun’un Vezirköprü ilçe merkezine 23 kilometre uzaklýktaki Kaplancýk Kanyonu, Þa-
hinkaya Kanyonu’ndan sonra Altýnkaya Barajý havzasýndaki ikinci kanyon konumunda.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. 

Hülya Çalýþkan Akgül’ün baþkanlýðýnda 
yürütülen arazi çalýþmalarý, KTÜ Harita 
Mühendisliði, Jeofizik Mühendisliði bölüm-
leri, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’nden 
araþtýrmacýlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

3 - 22 Eylül 2018 tarihleri arasýnda Trab-
zon’da yürütülen yüzey araþtýrmasý sonucu 34 
buluntu yeri tespit edildi. Trabzon’un bilin-
meyen tarihi geçmiþinin araþtýrýldýðý 20 günde 
çýkan bulgular Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odasý’nda düzenlenen konferanslar anlatýldý.

Türkiye’nin tanýtýmýný sosyal bir 
sorumluluk olarak gördüklerini ve 
bu çerçevede faaliyetlerini Türkiye 

sevdasýyla yürüttüklerini ifade eden TUTAP 
Ýl Temsilcisi Ýsmet Özpýnar, UNESCO dünya 
mirasý unsurlarýnýn bütün kategorilerinde yer 
alan 111 unsurun tamamýný kapsayan ‘Dünya 
Mirasý Türkiye’ projesini yürüttüklerini ve ülke 
tanýtýmýna katký saðlamak için çalýþtýklarýný 
söyledi. Özpýnar, TUTAP’ýn Siyasi ve Ticari bir 
yapýlanma olmadýðýný belirterek,” Ülkemizi her 
alanda en verimli, en güçlü ve en aktif þekilde 
tanýtabilmek için yerelde dinamikleri harekete 

geçirip kamu kurumlarý, STK’lar ve özel sektör 
ile beraber güç birliði yaparak bu heyecaný 
oluþturmamýz gerekiyor” dedi. Trabzon’un 
daha aktif þekilde tanýtýlmasý ve bu konuda 
TUTAP ile iþbirliði yapýlmasý gerektiðine dikkat 
çeken Özpýnar, “UNESCO Dünya Mirasý Geçi-
ci Listesi’nde bulunan Sümela Manastýrý’nýn 
kalýcý listeye eklenmesi için kapsamlý ve aktif 
tanýtým çalýþmasý yapýlmalý. Trabzon turizmini 
sadece Ortadoðu’ya hapsetmemek gerekiyor. 
Alternatif ülkelerde detaylý tanýtým faaliyetleri 
yaparak bölge turizmimizi çeþitlendirmemiz 
hayati önem taþýyor” þeklinde konuþtu.

Trabzon’da 20 günde 
34 buluntu yeri saptandı
Trabzon’da akademisyenler tarafýndan gerçekleþtirilen arkeolojik yüzey 
araþtýrmalarýyla bölgede çalýþýlan 20 günde 34 buluntu yeri tespit edildi.

Turizm ve Tanýtma Platformu (TUTAP) Trabzon 
Ýl Temsilciliðine Ýsmet Özpýnar Getirildi

Türkiye’nin ulusal ve uluslararasý alanda hak ettiði düzeyde tanýtýlmasýna yönelik faaliyetler yürüten, pro-
jeler üreten, ülkemizin doðal güzellikleri, tarihi ve kültürünü 10 yýldýr dünyaya tanýtan Turizm ve Tanýtma 
Platformu (TUTAP) Trabzon Ýl Temsilciliði’ne Adwaa Travel Turizm Genel Müdürü Ýsmet Özpýnar getirildi.

Ağaç başı turba bataklýðý 
‘hassas alan’ olarak tescillendi
TÜRKÝYE’nin asidik torf topraðýndan oluþan, ölmüþ bitkilerden mey-

dana gelmiþ en büyük yüksek rakýmlý sulak alaný olan ve Tabiat 
Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu’nca 600 hektarlýk alaný koruma altý-
na alýnan Trabzon’daki Aðaçbaþý Turba Bataklýðý’nýn 50 hektarlýk alaný 
‘doðal sit alaný’ ve ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescillendi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip 
Erdoðan’ýn imzasý ile tescil-
lenen karar, Resmi Gazete’de 

yayýmlandý.

Türkiye’nin 600 hektarla asidik torf 
topraðýndan oluþan, ölmüþ bitkil-
erden meydana gelmiþ en büyük 
yüksek rakýmlý sulak alaný olan 
Trabzon’un Köprübaþý ve Sürmene 
ilçeleri sýnýrýndaki Aðaçbaþý Turba 
Bataklýðý’nýn koruma altýna alýnmasý 
için çalýþma baþlatýldý.

Roma döneminden kaldýðý 
düþünülen taþ döþeli Antik Kervan 
Yolu, Harmantepe Þehitliði ile 
tarihi hanlarýn da yer aldýðý bölgede 
Trabzon Tabiat Varlýklarýný 
Koruma Bölge Kurulu uzmanlarýn-
ca saha araþtýrma ve gözlemleri 
yapýldý. Deniz seviyesinden 2 bin 
metre yükseklikteki Aðaçbaþý Yay-
lasý’nda 10 bin yýllýk geçmiþe sahip 
olduðu belirlenen ekolojik hazine 
özelliði taþýyan bataklýkta, endemik 
bitki ve hayvanlarýn yaþam kay-

naklarý ile farklý yaþam türleriyle 
birlikte bitki ve hayvan fosilleri 
bulundu. 

Trabzon Tabiat Varlýklarýný Ko-
ruma Bölge Kurulu uzmanlarýnýn 
9 yýl süren saha incelemeleri ve 
gözlemleri sonucunda bataklýk 
koruma altýna alarak ‘Nitelikli Ko-
ruma ve Sürdürülebilir Kullaným 
Alaný’ olarak tescillendi.
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Trabzon 
Valisi Ýsmail 
Ustaoðlu, be-

raberinde Akçaabat 
Kaymakamý Soner 
Þenel, Akçaabat 
Belediye Baþkaný 
Osman Nuri 
Ekim ile birlikte 
Hýdýrnebi Yaylasý ve 
çevresinde incele-
melerde bulundu. 
Buradaki incelemel-
erinin ardýndan Vali 
Usta yaylada bulu-
nan vatandaþlarla 
bir araya gelerek 
sohbet etti.

Ýlk kez çamur rengine bürünen 
Uzungöl, yaðýþlarýn etkis-
ini yitirmesinin ardýndan 

yeniden doðal rengini aldý.
 Trabzon’un Çaykara ilçesindeki 
dünyaca ünlü turizm merkezi 
Uzungöl, geçtiðimiz hafta 
bölgede etkili olan yaðýþlar 
sonrasýnda oluþan görüntüsü 
ile adeta bir çamur gölünü 
andýrýyordu. Yoðun yaðmur ve 
kar kürtüklerinin erimesi sonucu 
Haldizen Deresi’nin getirdiði 
çamurlu sular, Uzungöl’ün 
mavi ve yeþil olan doðal rengini 
deðiþtirmiþ çamur rengi olan 
kahverengiye dönüþtürmüþtü. 
Uzungöl, bölgede yaðýþlarýn 
etkisini yitirmesinin ardýndan 
yeniden doðal rengini aldý.

Vali Ustaoğlu, Hıdırnebi Yaylasında 
İncelemelerde Bulundu

Hamsiköy’ün Sütlacýndan 
Sonra Þelaleleri de Gözde
Trabzon’un Maçka ilçesinde sütlacý ile meþhur Hamsiköy’ün 

þelalelerini ilk kez görenler þaþkýnlýklarýný gizleyemiyor.

Zigana Daðý’nýn zirvel-
erindeki karlarýn erimesi 
ile oluþan Çýralý ma-

hallesindeki þelaleler yöreye 
sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap 
turistlerin yoðun ilgisini çekiyor.
Trabzon þehir merkezine 1 saat 
mesafedeki Hamsiköy’ün ya-
maçlarýndan 3 aþamada birbirine 
yakýn küçük küçük derecikler 
þeklinde dökülen þelale hava-
dan görüntülenirken, bölgenin 
tanýtýmýnýn yapýlmasý durumunda 
yoðun turist çekeceði belirtiliyor.

Uzungöl önce çamurgöl oldu, 
sonra eski haline kavuþtu

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede 3-4 gündür 
etkili olan yaðýþlar sonrasýnda oluþan görüntüsü ile adeta bir çamur gölüne dönüþtü.

Trabzon’un Araklý ilçesindeki Taþönü 
mahallesinde çimento ham maddesi-
nin alýndýðý bölgede mahalle sakinleri 

tarafýndan geçtiðimiz yýllarda bir maðara bulundu. 
Bölgede yapýlmasý planlanan çöp tesisi alanýnda 
bulunan maðarada sarkýk ve dikitler gözlenirken, 
mahalle sakinleri maðaranýn turizme açýlmasýný 
istiyor.

Taþönü mahallesi sakinlerinden Özcan Çebi, 
“Yetkililere sesimizi duyurmak için resmi kurum-
lara müracaatta bulunduk. Bu konuda maalesef 
sesimizi pek duyuramadýk. Buraya üniversiteden 
hocalar, bilim adamlarý geldi. Burasý ileriye doðru 
gidiyor. Turizm açýsýndan çok iyi potansiyelin 
olduðunu söylediler. Tarihçesini bilemiyoruz. 
Bunlar milyonlarca yýl önce oluþmuþ þekiller.  

Burada buna benzer toplam 5 tane maðara var. 
Ancak bunlarýn birbirleriyle baðlantýlarý olup 
olmadýðýný bilmiyoruz’ dedi.

TURÝZME KAZANDIRILSIN
Recep Yakup Çebioðlu da, bölgenin turizme 
kazandýrýlmasýný istediklerini belirterek, “ Kime 
müracaat ettiysek bize sýrtýný döndü. Burasý Çal 
maðarasýndan 10 kat daha güzel bir yer. Burada 
4-5 tane daha maðara var. Bir çok yere müracaat 
ettik ancak kimse burayý gelip bakalým edelim 
demedi. Kimse ilgilenmedi. Biz burasýnýn turizme 
kazandýrýlmasýný istiyoruz. Böyle deðerler yok 
olup gidiyor. Burada maðaralar ortaya çýktýðý 
zaman belki turizme kazandýrýlýr buradan daha 
taþ alamayýz diye önünü kapattýlar’ ifadelerini 
kullandý.

Trabzon’un 
Araklý 

ilçesindeki 
Taþönü 

Mahallesi’nde 
yöre halký 
tarafýndan 
bulunan 
maðara 

keþfedilmeyi 
bekliyor.

Araklý’daki Gizemli maðara 
turizme kazandýrýlmayý bekliyor

Demirkapý Yaylasý’nda 
dört mevsim bir arada

Trabzon’un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi’ndeki dik yamaçlarýn 
arasýnda bulunan yaklaþýk 1900 rakýmlý Demirkapý Yaylasý, doða ile 
iç içe vakit geçirmek isteyenlere dört mevsimi bir arada yaþatýyor.

Trabzon’un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi’ndeki 
dik yamaçlarýn arasýnda bulunan Demirkapý 
Yaylasý, ziyaretçilerine dört mevsimi bir arada 
yaþama imkaný sunuyor. Yöre halkýnýn yaný 
sýra son yýllarda yerli ve yabancý turistlerin de 
yaz aylarýndaki ilk duraðý haline gelen yayla, 
alternatif tatil arayanlara zengin florasýnýn yaný 
sýra dört mevsim karlý tepeleri, sisli daðlarý, 
serin sularý ve bozulmamýþ doðasýyla adeta 
görsel þölen sunuyor. Haldizen Vadisi’nin dik 
yamaçlarýnýn arasýndaki yaklaþýk 1900 rakýmlý 
Demirkapý Yaylasý, konaklama imkanlarý, yöre 
kültür ve lezzetleriyle de ziyaretçilerini kendis-
ine hayran býrakýyor. Misafirlerine göl ve dere 
kenarýnda dinlenme, trekking, foto safari, dað 

bisikleti gibi farklý alternatifler de sunan yayla, 
ayný zamanda Uzungöl ile krater gölleri olarak 
bilinen “Yedigöller” bölgesine yakýnlýðýyla da 
dikkati çekiyor. Yaylaya gelen turistler, ahþap ev 
ve otellerin yaný sýra göl kenarýnda kurulan çadýr-
larda da gün boyu vakit geçirebiliyor. Gündüzleri 
genellikle yabancý turistler tarafýndan yemek 
piþirmek ve dinlenmek amacý ile tercih edilen 
çadýrlar, geceleri ise genellikle yerli turistler 
tarafýndan konaklama amacýyla kullanýlýyor. 
Tatilcilere þehrin stres ve gürültüsünden uzak, 
doðayla baþ baþa bir gün geçirme fýrsatý sunan 
Demirkapý Yaylasý, mevsime özgü doðadaki renk 
cümbüþü ve sunduðu alternatiflerle de her geçen 
gün daha fazla ziyaretçiyi aðýrlýyor.



Dernek ilk toplantýsýný Motto 
Restoran’da yaparken iftar pro-
gramlý toplantýya Ünye Belediye 

Baþkaný Hüseyin Tavlý ile Emniyet 
Müdürü Ahmet Aksu da katýldý.

Ünye Turizm Ýþletmecileri 
Otelciler, Restoranlar, Kafeler 
ve Seyahat Acentalarý Derneði 
(ÜNTÝSAD) Baþkaný Hasan 
Þimþek, “ Platform olarak faali-
yet gösteren yapýmýz artýk resmi 
olarak dernek kimliðine kavuþtu. 
Derneði kurma amacýmýz Ünye 
ilçemizin turizmini canlandýr-
mak, Ünye ile birlikte belde, köy 
gibi yerleþim alanlarýnýn ya da 
yerleþim ve turizm potansiyeli 
olmayan alanlardaki turizm 
potansiyelini harekete geçirmek. 
Turizm çeþitliliði saðlamak, böl-

geye ekonomik canlýlýk getirmek, bu al-
anda faaliyet gösteren iþyerleri ve esnafýn 
ekonomik ve sosyal sorunlarýna katkýda 
bulunmak ile sunulan hizmet kalitesini 
artýrmak amacý ile kurulmuþtur.
Bizim en büyük hedefimiz 12 ay 

sürdürülebilir turizm çeþitliðinin 
artýrýlmasýdýr. Ünye’de yýllardýr 
süre gelen bir turizm hareketliliði 
söz konusudur. Bizim en büyük 
hedefimiz bu hareketliliði 12 ay 
sürdürülebilir hale getirmektir. 
Bunun için yerel yönetimler ve 
bakanlýklar nezdinde yapýlmasý 
gereken çalýþmalarý yapacaðýz. 
Ayrýca özel sektöre de ciddi iþler 
düþmektedir. Biz üyelerimizle 
birlikte alacaðýmýz bu destekler 
ile tanýtým faaliyetleri ve turist 
akýþýnýn saðlanmasý için canla 
baþla çalýþacaðýz” ” dedi.

Sorunlarýn gündeme taþýnmasýnýn 
ayný zamanda çözümün ilk 
adýmý olduðunu belirten Ünye 
Belediye Baþkaný Hüseyin Tavlý 
ise, þunlarý söyledi; “Sorunlarý 
gündeme taþýyan sizleri tebrik 
ediyorum. Sorunlarýn gündeme 
taþýnmasý ayný zamanda çözümün 

ilk adýmýdýr. Bir yerde sorun istiþare 
edilmez, gündeme getirilmezse orada 
hiçbir sorun yokmuþ gibi algýlanýr. O 
sorunun çözümü ile alakalý giriþimde 
bulunulmaz.” 

30 turizm iþletmesi üyesi bulunan 
ÜNTÝSAD’ýn Yönetimi ve görev 
daðýlýmý ise þu þekilde oluþtu; 
“Dernek Baþkaný Hasan Þimþek, 
Baþkan Yardýmcýsý Osman Duvar, 
Genel Sekreter Osman Bay, Say-
man Orhan Yiðit, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ýsmail Hakký Kara, 
Cem Üreyener, Serdar Eroðlu, 
Celal Patak ve Murat Han Þen.”

Programa Ünye Belediye Baþkaný 
Hüseyin Tavlý ile Ünye Ýlçe 
Emniyet Müdürü Ahmet Aksu da 
katýldý.
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Ordu Belediye Başkanı Hilmi 
Güler,“Boztepe bizim misafir 
odamýz. Burada daha fazla 

hareketlilik olsun istiyoruz. Boztepe’ye 
ulaþýmý saðlayan araç yolunun stan-
dardýný yükseltmek için çalýþmalarýmýzý 
yoðun bir þekilde sürdürüyoruz” dedi.

Ordu ilinin markasý olan Boztepe’ye kon-
forlu ulaþýmý saðlayan teleferik ile birlikte 
özellikle yaz aylarýnda her gün binlerce 
kiþinin kullandýðý araç yolunun stan-
dardýný yükseltmek için çalýþmalarýmýzý 
yoðun bir þekilde sürdürdüklerini belirten 
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, Boztepe’nin turistik 
hareketliliðinin arttýrýlmasý ve cazibesinin 
yükseltilmesi için özel bir çalýþma yaptýklarýný söyledi. 
Güler, “Teleferik saatlerini yeniden düzenledik. Bundan 
sonra daha erken saatte baþlayýp daha geç saatlere kadar 
hizmet verecek.  4,6 km’lik kýsýmda sýcak asfalt tamam-
landý. ” diye konuþtu.

“BOZTEPE’DE MANZARA SATACAÐIZ”
Boztepe’nin marka deðerini artýrmak istediklerini belirten 
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, “Seyir teraslarýna aðýrlýk vermek istiyoruz. Bun-

larýn projelendirilmesini yapýyoruz. Ýlerleyen zamanda 
manzara satacaðýz. Þehir teraslarýnýn bulunduðu yerde 
çay, kahve içip tost yenilebilen ufak bir kafeterya, büfe 
gibi bir yer bulunacak. Hem orada bir döngü saðlayacak 
hem de Ordu’nun güzellikleri buradan sergilenebi-
lecek. Boztepe’de bazý uygun yerlere erguvan, manolya, 
orman gülü gibi renk renk çiçekler açan aðaçlar dikip 
görünümü güzelleþtirmek istiyoruz” dedi. Boztepe yolu, 
devam eden çalýþmalar tamamlandýðýnda özel araçlarýn 
ve tur otobüslerinin rahatlýkla kullanabileceði 15 metre 
geniþliðinde ve 3 þeritli olarak hizmet verecek.

Taþbaþý Mahallesi’ndeki tarihi evlerin restora-
syon çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. 
Devam eden çalýþmalarla ilgili Baþkan Hilmi 

Güler’e sunum gerçekleþtiren Restorasyon Uzmaný 
Sait Þaþmaz “Taþbaþý Kentsel Sit Alaný 1. Etap Sokak 
Saðlýklaþtýrma ve Kent Estetiði Projesi” kapsamýnda 
21 adet evin restore edildiðini ikinci etap çalýþma-
larýnýn ise sürdürüldüðünü söyledi. Taþbaþý Kentsel 
Sit Alaný 1. ve 2. Etap Sokak Saðlýklaþtýrma ve Kent 
Estetiði Projesi ile ilgili restorasyon uzmaný Sait 
Þaþmaz’dan bilgi alan Baþkan Güler, “Otantik mi-
mariye sahip Taþbaþý Mahallesinde tarihi evlerimiz-
in restorasyonu sürüyor. Taþbaþý, Ordu’nun tarihini 
yansýtan bir mahallemizdir. Bu tarihi dokuyu 
geleceðe taþýmak için gereken çalýþmalarý yapýyoruz. 
Ýnþallah çok güzel olacak” dedi.

Ünye Turizmine doping
Ünye’de Turizm Ýþletmecileri bir araya gelerek Ünye Turizm Ýþletmecileri 

Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneði’ni (ÜNTÝSAD) kurdu.

Türkiye’de tepeli karabatak 
kuþlarýnýn yuva yaptýðý nadir 
yerlerden biri olma özelliðiyle 

dikkati çeken Ordu’nunPerþembe 
Ýlçesi’ndeki Hoynat Adasý,  Tarihi 
ve doðal güzellikleri ile kuþ gözlem-
cilerinin yaný sýra yerli ve yabancý 
turistlerden de ilgi görüyor

Ordu  Kültür ve Turizm Ýl Müdürü 
Uður Toparlak önümüzdeki dönem-
lerde bu güzellikleri UNESCO’ya 
taþýyacaklarýný ve  UNESCO’da tescil-
lenmesini saðlayacaklarýný söyledi.
“Sakin Þehir” unvanýna sahip Perþem-
be ilçesinde, Karadeniz içerisinde yer 
alan ada, geçmiþte gemiciler tarafýn-
dan depo ve sýðýnak alaný olarak kul-
lanýlmasýyla biliniyor. Günümüzde ise 
tepeli karabatak kuþlarýnýn nadir yuva 
yaptýðý ve gümüþ renkli martýlarýn 
da yaþam alaný haline gelen ada, kuþ 
gözlemcileri tarafýndan ilgi görüyor. 
Doðal yaþamýn korunmasý için giriþ 

çýkýþlarýn durdurulduðu ancak kýyýya 
yakýn olmasý sayesinde kumsaldan ve 
yol kenarýndan izlenebilen ada, yerli 
ve yabancý turistlerin gezi rehberinde 
yer alýyor. 

Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Uður 
Toparlak, “Hoynat Adasý turizm 
geliþme alaný içerisinde. Ayný za-
manda ada kendi baþýna özgün ve 
arkeolojik sit alanýmýz içerisinde. 
Bu adamýzýn kendine has özelliði 
içerisinde 90’a yakýn tepeli karabatak 
kuþlarý ve ayný zamanda gümüþ renkli 
martýlarýný barýndýrýyor.  Ordu’nun, 
bölgenin en nadide kuþlarýndan biri 
olan tepeli karabatak kuþlarýna ev 
sahipliði yapýyor. Bu anlamda da 
bölgede tek olma özelliðine sahip. 
Ýnþallah önümüzdeki dönemlerde bu 
güzellikleri UNESCO’ya taþýyacak, 
UNESCO’da tescillenmesini saðlay-
acaðýz. Bununla ilgili de bir çalýþma 
baþlattýk” diye konuþtu.

Ordu’nun “Sakin Þehir” unvanlý Perþembe ilçesinin Hoynat 
Adasý’nýn, UNESCO’da tescillenmesi için çalýþma baþlatýldý.

Hoynat Adasý Unesco Yolunda

Boztepe’nin Cazibesi Artýrýlacak
Ordu’nun en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olan, eþsiz manzarasý ve 

þehre yakýnlýðýyla dünyadaki ender seyir teraslarýndan biri olarak gösterilen 530 
metre yüksekliðindeki Boztepe’nin cazibesi gerçekleþen yatýrýmlarla artýrýlacak.

Taþbaþý Mahallesi’ndeki Tarihi Doku Korunuyor
Ordu Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mehmet Hilmi Güler, Taþbaþý Mahallesi’nde-

ki tarihi evlerinin restorasyon çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini ve projenin 
tamamlanmasýyla birlikte mahallenin farklý bir kimliðe bürüneceðini söyledi. 
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Hititlerin ilk defa merkezi idareyi 
sağlayan devlet teşkilatlanmasını 
kurduklarını, “Pankuş” adı 

verilen ilk meclisi açtıklarını ifade eden 
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi,  “Dönemin 
diğer süper gücü Mısır İmparatorluğu 
ile imzalanan tarihteki ilk yazılı barış 
antlaşması Kadeş Barış Antlaşması’nı, 
bu topraklarda barış içinde yaşamanın en 
güzel örneklerinden biri olarak değer-
lendirebiliriz.  Hititlerin ülkemize ve 
dünyaya tanıtılması için ortaya konula-

cak her çaba, her adım bu medeniyete 
ait zenginliklerin günümüze taşınmasını 
sağlayacak ve dünya barışı için de atılan 
önemli bir adım olacaktır. İnsanlığın 
ortak mirası olan bu hazinelerin pay-
laşılması ve tüm insanlığa mal edilmesi 
ancak bu değerli mirası tanımak ve tanıt-
mak suretiyle mümkün olacaktır.” dedi. 
Konuşmaların ardından Halk Oyunları 
Gösterileri, Türk Hava Kurulu Model 
Uçak, Paramotor ve Microlight gösteri 
ve uçuşları yapıldı.  Hitit Üniversitesi 

tarafından Hitit Kıyafetleri Defilesi, 
Okçuluk gösteri atışları,  Seramik 
Atölyesi etkinlikleri düzenlendi.
Etkinliklerin son günü Hitit Yürüyüş 
Yolları parkurlarından  “İbikçam Göle-
ti-Yazılıkaya” rotasında doğa yürüyüşü 
yapıldı.
 “Sizin Gözünüzden Hattuşa” sloganı 
ile düzenlenen Foto Maratonuna 
katılan fotoğraf sanatçıları tarafından 
teslim edilen eserlerin jüri tarafından 
değerlendirilmesinin ardından “Hattuşa 
Barış Günleri” etkinlikleri sona erdi.

Çorum Belediye Baþkaný Dr. 
Halil Ýbrahim Aþgýn yaptýðý 
açýklamada, “II. Abdülham-
it’in muhafýz birliði komutaný 
Çorumlu Beþiktaþ Muhafýzý 
Yedi Sekiz Hasan Paþa tarafýn-
dan 1894 yýlýnda yaptýrýlan, 
27,5 metre yüksekliðindeki 
Saat Kulesi’nin kadranlarýnda 
zamanla meydana gelen yýpran-
madan dolayý saat tam olarak 
okunamýyordu.  Kadranlarýn 
aslýna uygun olarak yenilen-

mesi için onayýmýzý aldýk. 
Önümüzdeki günlerde dört 
kadranýn yenilenmesi için 
çalýþmalara baþlayacaðýz. “ 
dedi.

Çorum Saat Kulesi
Çorumlu Beþiktaþ Muhafýzý 
Yedi Sekiz Hasan Paþa tarafýn-
dan 1894 yýlýnda yaptýrýlan, 
27,5 metre yüksekliðindeki 
Saat Kulesi’ne 81 basamaklý 
döner merdivenle çýkýlýyor.

Ayder Yaylasý Galer Düzü mevkisinde 
düzenlenen festival kapsamýnda, 
ayak, küçük orta, büyük orta, baþaltý 

ve baþ kategorilerinde boða güreþleri yapýldý. 
Rize, Erzurum ve Artvin’den 72 boðanýn 
yarýþtýðý ve heyecanlý anlara sahne olan 
güreþleri, yaklaþýk 2 bin 500 kiþi izledi.
Festivale “Karabela” adlý boðasýyla katýlan 
Nurten Aykut, büyük ilgi gördü. Aykut’un 
güreþler boyunca yanýndan ayrýlmadýðý 
boðasýyla sürekli konuþmasý dikkati çekti. 
Güreþlerde dereceye giren boðalarýn sahip-
lerine 70 bin lira ödül verildi.

HATTUŞA’DA RENKLİ ETKİNLİK
Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Hititlerin Başkenti Hattuşa antik kentinde “Hattuşa Barış Günleri” etkinliği düzenlendi.

“Bölgede 2019 Sezonu Ýçin  
Beklentilerimiz Yüksek!”

Rize 
Çamlýhemþin 

Dere Otel 
Restaurant  

Müdürü 
Sündüs 

Yeniçýrak , 
Rize’de 2019 

Yýlý Turizm 
sezonunu 

deðerlendirdi:

“Yýlýn ilk baþlangýcýnda oldukça 
durgun geçen turizm sezonu, 
bayram döneminde hýzlý bir 
canlanma göründü.  Bayram 
sonrasýnda geçmiþ yýllara göre 
biraz gerilerde seyreder bir durum 
gözükmektedir.  Özellikle Ýstanbul 
çýkýþlý kitle ve münferit konuk-
larda belirgin eksiklik hissedilme-
ktedir.  Beklenmedik bir durum 
olmadýkça bölge (Karadeniz) için 
yaz sezonu açýðý kapanmasý umu-
du vardýr.
Bölge için 2019 Yýlý beklentileri 
hayli yüksek (geçen yýla oranla 
%10-20 artýþ) olmasýna karþýn, 

iþletmecilerin geçen yýl seviyesini 
biraz üstünde geçeceði durumunu 
beklemektedirler.
Turizmin her alanýnda (taþýma, 
konaklama, yeme içme vb) nite-
likli eleman sorunu devam ettiði 
aþikârdýr.  Fiyat dengesizliði (yerel 
rekabet nedeni ile) de konuklarý 
tedirgin eden diðer bir durumdur.  
Bölgede fiyatlar döviz bazýnda 
olmamasýndan dolayý dövizdeki 
dalgalanmalar girdi fiyatlarý etkile-
diðinden, dövizde sezon boyunca 
düzenli kur seyri sorunlarý aþaðý 
çekmeðe etkili olacaðý düþünülme-
ktedir.

Sündüs Yeniçýrak Rize Çamlýhemþin 
Dere Otel Restaurant Müdürü

Çorum Saat Kulesi’nin 
kadranlarýný deðiþiyor
Çorum Belediyesi, yýllara meydan okuyan tarihi 
Çorum Saat Kulesi’nin yýpranan kadranlarýný aslýna 
uygun bir þekilde deðiþtirmek için çalýþma baþlattý.

Fýrtýna Vadisi’ndeki Kaçak 
Yapýlarýn Yýkýmý Sürüyor

Dünya Doðayý Koruma 
Vakfý tarafýndan korun-
masý gereken 200 ekolo-
jik saha arasýnda göster-
ilen, Fýrtýna Vadisi’nde; 
Ardeþen ve Çamlýhemþin 
Ýlçeleri arasýnda bilhas-
sa 2018 yýlý içerisinde 
kaçak ve ruhsatsýz olarak 
inþa edilen 21 binanýn 
yýkýmýna devam ediliyor.

Doðanýn tahrip olmasýna sebebiyet 
veren binalara iliþkin olarak Rize 
Ýl Özel Ýdaresince gerekli mühür-

leme iþlemleri yapýlan ve yýkým kararlarý 
alýnan, Rize Valiliði Ýl Çevre ve Þehircilik 
Müdürlüðünce de yýkým ihalesi yapýlan 
binalara iliþkin Rize Valisi Kemal Çeber, 
yaptýðý açýklamada yýkým kararý alýnan 
21 kaçak ve ruhsatsýz yapýdan 4’ünün 
yýkýmýnýn ihale sonucu iþi alan firma 
tarafýndan tamamlandýðýný belirtti.
Son günlerde tüm uyarýlara raðmen 

Ayder’de, Gito’da ve diðer yaylalarda 
devam eden kaçak yapýlar ve bungalovlarý 
yakýndan takip edildiðine vurgu yapan 
Vali Çeber, “Halihazýrda yapýmýna devam 
eden tüm kaçak yapýlar için gerekli tut-
anaklar tutulmuþtur. Kaçak ve ruhsatsýz 
yapýlarla mücadele herkesin görevidir. 
Sahip olduðumuz eþsiz doðal zengin-
liklerimizi gelecek nesillere taþýyabilmek 
adýna yaylalarýmýzda hiçbir kaçak yapýya 
müsaade edilmeyeceðinin bilinmesini 
isterim. ” þeklinde konuþtu.

25. Çamlýhemþin Ayder Kültür, 
Sanat ve Doða Festivali

Rize’nin Çamlýhemþin ilçesinde “25. Çamlýhemþin Ayder Kültür, Sanat ve Doða Festivali” düzenlendi.

Ýskilip Ýlçesi’ndeki tarihi Redif 
Kýþlasý turizme kazandýrýlacak

Çorum’un Ýskilip ilçesinde, Osmanlý döneminde askerlerin toplanma, eðitim ve 
sevk merkezi olarak kullanýlan yaklaþýk 150 yýllýk Redif Kýþlasý’nýn restorasyonu, 

Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca tahsis edilecek 800 bin lira ödenekle tamamlanacak.

Ýskilip Kaymakamlýðýnca, Orta Karadeniz 
Kalkýnma Ajansý tarafýndan 150 yýllýk 
geçmiþe sahip askeri kýþlanýn restorasyonu 

için proje hazýrlanmýþtý. 2017 yýlýnda ihalesi 
yapýlan ve 2 milyon 895 bin lira mal olan 
restorasyon projeni bir yýl içerisinde tamam-
lanýrken proje maliyetinin 794 bin lirasý OKA 
tarafýndan karþýlandý. Tarihi kýþlanýn çatýsý 
ve tefriþatýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 
hizmete sunulmasý planlanýyor. 

Redif Kýþlasý
Osmanlý dönemine ait önemli yapýlardan 
biridir. 2.Mahmut’un fermaný ile kurulan 
Redif Teþkilatý’na baðlý olarak inþa edilen 
bu yapýnýn temeli 1890 yýlýnda atýlmýþ, 
1900’de tamamlanmýþ ve 1912’de taburlar 
kaldýrýldýðýnda Askerlik Þubesi olarak 1960 
yýlýna kadar halka hizmet vermiþtir.



Þehrin ortasýndan geçen Yeþilýrmak 
üzerindeki Madenüs Köprüsünde 
yapýlan defilede mankenlerin 
giydiði atýk malzemelerden üretilen 
birbirinden farklý ve güzel kýyafetler 
büyük ilgi topladý. Defilenin 
finalinde Anka Kuþu’nun köprüye 
havadan indirildiði anlar da etki-
leyici oldu.

Cumhurbaþkanýmýz Sayýn 
Recep Tayyip Erdoðan’ýn eþi 
Emine Erdoðan Hanýmefendinin 
öncülüðünde Çevre ve Þehircilik 
Bakanlýðý bünyesinde uygulanan 
“Sýfýr Atýk Projesi”ni ilimizde 
de titizlikle takip eden Vali Dr. 
Osman Varol ile eþi Funda Varol 

Hanýmefendi de defileyi izlediler. 
Vali Varol ile Funda Varol, defilede 

emeði geçenleri projeye dikkat 
çektikleri için tebrik ettiler.

10 AMASYA - SİNOP

Ünlü sanatçý Kýraç, Milli Mücadele ve 
Amasya Tamimi’nin 100. Yýlý Etkin-
likleri çerçevesinde konser verdi. Kon-

seri, Amasya protokolü ile Kültür ve Turizm 
Bakan Yardýmcýsý Serdar Çam’da izledi.
12-22 Haziran Amasya Uluslararasý Atatürk 
Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda 12 
Haziran Stadyumunda gerçekleþen konserde 
Kýraç’ýn seslendirdiði sevilen parçalarýna çok 
sayýda vatandaþýmýz eþlik etti.Yaklaþýk 2 saat 
süren konserin ardýndan, sanatçýya plaket ve 
çiçek veren Vali Varol, “Özümüz olan ezgileri o 
muhteþem yorumuyla senelerdir gençlere sev-
diren ve gelecek kuþaklara taþýyan Kýraç ve ekib-
ine huzurunuzda teþekkür ediyorum. Bu akþam 
bizlerle birlikte olarak Amasya’yý ve bizleri çok 
mutlu etti. Millî mücadelenin baþlangýcýnýn 
yüzüncü yýlýnda sahip olduðumuz bu coþkunun 
hiç azalmamasýný diliyorum” dedi.

Ali Fuat ÖZÞAHÝN 20 Haziran 2019 
Perþembe 19:14 278 0 A + A - Yazdýr 
Kentte 13 bin metrekarelik alan 
üzerine kurulan ve hapishane olarak 
kullanýldýðý dönemde “Anadolu’nun 
Alkatrazý” nitelendirmesi yapýlan 
tarihi yapý, Türkiye’de “dark tur-
izm”in (daha önce felaketlerin ya da 
ürkütücü olaylarýn yaþandýðý yerlere 
yapýlan seyahatler) önemli yerleri 
arasýnda gösteriliyor. Yýllýk ortalama 
300 bin kiþinin ziyaret ettiði tarihi 
yapý özellikle bayram tatillerinde de 
uðrak noktalarýnýn baþýnda geliyor.  
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü 
verilerine göre geride kalan Ramazan 
Bayramý tatilinde de 26 bin kiþinin 
ziyaret ettiði müzenin yýl sonuna ka-
dar 400 bin kiþi tarafýndan gezilmesi 
bekleniyor.  

TARÝHÝ YAPI RESTORE 
EDÝLECEK 
Türkiye’nin önemli turizm yapý 
taþlarýndan tarihi cezaevinin restore 
edilmesine yönelik hazýrlanan 

projenin 
çalýþmalarý da 
devam ediyor.  

Avrupa Birliðince desteklenen proje 
kapsamýnda tarihi cezaevinin avlu ve 
koðuþlarýn bulunduðu alan dýþýnda 
kalan bölümlerinde yenilikler olacak. 
Projeye göre, cezaevinin alt kýsmýnda 
bulunan iki kapý ulaþýma açýlacak 

ve söz konusu kapýlardan da giriþ ve 
çýkýþlar yapýlabilecek. Ayný zamanda 
tarihi cezaevi içerisinde insanlarýn 
daha fazla zaman geçirebilecekleri yeni 
sosyal alanlar oluþturulacak. Bu yýlýn 
ilk çeyreðinde baþlamasý planlanan 
çalýþmalar yaþanan bazý aksaklýklar 
nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ýl Jandarma Komu-
taný J. Kd.Alb. 
Halil Altýntaþ’tan 

resim sergisi hakkýn-
da bilgiler alan Sinop 
Valisi Köksal Þaka-
lar, resim sergisini 
gezen vatandaþlarla 
sohbet etti. 

Türk Jandarma 
Teþkilatý’nýn kuru-
luþunun 180. Yýlý 
dolayýsýyla Ýl Jandar-
ma Komutanlýðý Mis-
afirhanesi bahçesinde 
düzenlenen resim 
sergisine Vali Köksal 
Þakalar’ýn yaný sýra 
Ýl Emniyet Müdürü 
Ercan Daðdeviren, Ýl 
Jandarma Komutaný J. 
Kd.Alb. Halil Altýntaþ 
ve vatandaþlar katýldý.

Amasya’da 
Kıraç Rüzgarı
Amasya’da  konser veren ünlü sanatçý Kýraç, 

Amasyalýlara coþku dolu bir gece yaþattý.

Baþkan Ayhan: Sinop 
Turizm Sezonuna Hazýr!
Sinop Belediye 
Baþkaný Barýþ 
Ayhan, Sinop’ta yaz 
sezonunda turizm ile 
ilgili beklentilerinin 
yüksek olduðunu 
söyledi.

Baþkan Barýþ Ayhan Sinop’un 
sezona hazýr olduðunu belirterek, “ 
Sinop’ta yaz sezonunda yoðun bir 
turist akýnýyla  karþý karþýya kala-
caðýmýzý tahmin ediyorum. Bayram 
tatilindeki yoðunluk beklentilerimizi 
artýrdý.  Bizim edindiðimiz verilere 
göre bayram tatili boyunca Sinop’a 
80 bin araç girdi. 23 Haziran’da 
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan-
lýðý  seçimlerinden sonra, Sinop’a 
yoðun bir misafir akýnýnýn olacaðýný 
öngörüyoruz ve bütün çalýþma-
larýmýz bütün planlarýmýz da bu 
yönde yapmýþ durumdayýz. Temizlik, 
trafik konusunda dýþarýdan gelecek 
konuklarýmýzýn ve Sinop’ta yaþayan 
hemþehrilerimizin bir sýkýntý yaþama-
dan uzun keyifli güzel bir tatil sezonu 
geçireceðini öngörüyoruz” dedi.

100. yýl etkinliklerinde ‘Sýfýr 
Atýk’ Projesine defileli destek

Millî Mücadele’nin ve Amasya Tamimi’nin 100’üncü yýlý etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen 12-22 Haziran Amasya Uluslararasý Atatürk Kültür ve 
Sanat Festivali kapsamýnda “Sýfýr Atýk” projesine destek ve farkýndalýk oluþtur-
mak amacýyla atýk malzemelerden yapýlan kýyafetlerle defile gerçekleþtirildi.

Sinop’ta Jandarma’dan Resim Sergisi
Türk Jandarma Teþkilatý’nýn kuruluþunun 180. Yýlý dolayýsýyla Ýl Jan-
darma Komutanlýðý Misafirhanesi bahçesinde resim sergisi açýldý.

En Güzel Kirazý Seçtiler
Amasya’da  12-22 Haziran Amasya Uluslararasý Atatürk Kültür ve 
Sanat Festivali kapsamýnda kiraz teþvik yarýþmasý gerçekleþtirildi.

Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðünün 
organize ettiði yarýþmaya katýlan 43 
üretici arasýndan yetiþtirdikleri ürünleri 
16 kritere göre belirlenen ilk 3’e üreticiye 
para ödülleri verildi. Yarýþmada birinci 
seçilen Ahmet Kayýþ, ikinci seçilen Den-
iz Demirdiþ ile üçüncü seçilen Lokman 
Göcekci, ödüllerini Vali Dr. Osman 
Varol, Garnizon Komutaný Tuðgeneral 
Nihat Ergün ve Belediye Baþkanvekili 
Hakký Özþen’in elinden aldý.

Amasya’da yapýlan çalýþmalar sonu-
cu kiraz üretiminin son yýllarda ivme 
kazandýðýný vurgulayan Vali Dr. Osman 
Varol ise, “Bu yýl yüzde 6 ile 6. sýrada, 
geçen yýl yüzde 6,5 ile 4. sýrada old-
uðumuz kiraz üretiminin bu noktaya 

gelmesinde emeði olan çitçilerimize, 
yöneticilerimize, ihracatçýlarýmýza son-
suz teþekkür ediyorum” dedi.

Osmanlý Devleti döneminde padiþahlarýn 
tahta çýkmadan önce yöneticilik yaparak 
tecrübe kazandýklarý Þehzadeler Þehri 
Amasya’nýn Misket Elmasý, Kral Kaya 
Mezarlarý, Harþena Daðý, kalesi ve 
Yalýboyu evleri ile meþhur olduðunu 
anýmsatan Vali Varol, “Son yýllarda 
bunun üzerine bir deðerimiz daha eklen-
di. Bu konuda büyük gayret gösteren 
yöneticiler ve onlara güvenip emeðini, 
varlýðýný ortaya koyan çiftçilerimiz 
sayesinde artýk ülkemizde kirazýyla da 
meþhur olduðumuz bir þehiriz. Bunun 
gururunu yaþýyoruz” diye konuþtu.

Sinop Tarihi Cezaevinde 
ziyaretçi yoðunluðu

Sinop’ta 1887-1999 yýllarýnda 
hapishane olarak kullanýlan, 2000 
yýlýnda müzeye çevrilen Sinop Tar-
ihi Cezaevi ve Müzesi, geride kalan 
Ramazan Bayramý tatili süresince 

26 bin ziyaretçiye ev sahipliði yaptý. 
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Proje tamamlandýðýnda, yüzlerce 
yýldýr vadileri arasýnda ýslýkla iletiþim 
kurulan ve bunun gelecek nesillere 

aktarýlmasý için her yýl ýslýk dili adýna fes-
tival düzenlenen köyün çehresi tamamen 
deðiþecek. Çanakçý Kaymakamý Hasan Ak-
bulut, ýslýk dilinin, UNESCO Acil Koruma 
Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras 
Listesi’nde yer aldýðýnýbelirterek, Kültürel 

mirasýn, turizm açýsýndan deðerinin yüksek 
olduðunu ve bunu en iyi þekilde deðer-
lendirmek istediklerini ifade etti.
Akbulut, þöyle devam etti: “Proje iki 
etaptan oluþuyor. Birincisi 2 milyon 158 
bin 129 lira bütçeyle köydeki binalar-
da dýþ yüzey cephe kaplama yapýmý 
planlýyoruz.  270 günde de tamamlamayý 
planlýyoruz. Ýkinci etapta da konakla-

ma yatýrýmlarýgerçekleþtirilecek. Köyde 
bulunan iki katlý okulu otele çevireceðiz. 
Yine ayný yerde restoran ve sosyal alanlar 
yapýlacak. Hedefimiz gelecek yýlýn ilk 
yarýsýnda ikinci etap çalýþmalarýna 
baþlamak. Proje tamamlandýðýnda yörede 
bulunan Karýnca Kalesi, Hapan kahve-
hanesi, Çanakçý Kilisesi, tarihi kemer 
köprülerin de deðer kazanacak.” dedi.

Bu yýl 15.’si yapýlan Dizgine 
Þenliði’ne Giresun AK Parti 
Milletvekili Kadir Aydýn, Eynes-

il Ýlçe Kaymakamý Mustafa Temiz, 
Ören Belde Belediye Baþkaný Mustafa 
Eren, AK Parti Giresun Ýl Baþkaný 
Kenan Tatlý, Giresun Sivil Toplum 
Kuruluþlarý Federasyonu Baþkaný 
Muhterem Memiþ, Görele Belediye 
Baþkaný Tolga Erener, Çavuþlu Belde 
Belediye Baþkaný Fatih Duzcu, ilçe 
Jandarma Komutaný Uður Ahmet 
Alkan, STK Temsilcileri, siyasi parti 
temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.

Selamlama konuþmasýnýn Ören Belde 
Belediye Baþkaný Mustafa Eren yaptý.
Eren, konuþmasýnda “ Eþsiz güzelliði 
olan Dizgine’mizde, atalarýmýzýn, 
dedelerimizin ve çocukluðumuzun 
ayak izleri vardýr.  Biz gelecek kuþak-
larýmýza da, çocuklarýmýzda, gençler-
imize de bu kültürümüzü yaymaya 
devam edeceðiz. Her sene üzerine bir 
az daha katký saðlayýp inþallah devam 
edeceðiz” dedi.
Þenlik, yöresel sanatçýlarýn söylediði 
þarkýlar eþliðinde oynanan horonun 
ardýndan sona erdi.

Islık dilinin 
anavatanı 
Kuşköy’e 
3 Milyon 
Liralık Proje

Çanakçý Kaymakamlýðýnca hazýrlanan, Doðu Karadeniz Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkan-
lýðý (DOKAP) tarafýndan desteklenen 3 milyon liralýk  “Giresun-Çanakçý-Kuþköy Köyüne Özgü 
Islýk Dilinin Tanýtýlmasý, Yaþatýlmasý ve Bölge Turizmine Kazandýrýlmasý” projesinin ihalesi yapýldý.

Tamzara Ekolojik Pazarý 
yeni sezonu açtý

Giresun’un 
Þebinkarahisar 
ilçesinde 
“Turizm ile 
Yaþayan 
Tamzara” 
projesi 
kapsamýnda 
yeni sezon 
ürünler, kurulan 
ekolojik pazarda 
tezgahlarda 
yerini aldý.

Tamzara Mahallesi’nde ilk kez geçen yaz döneminde kurulan ekolojik 
pazarýn yeni sezon açýlýþý yapýldý.Þebinkarahisar Kaymakamý Taner 
Tengir, gazetecilere yaptýðý açýklamada, evleri, yöresel el dokumasý, 

temiz havasý ve tarihiyle turizmde dikkati çeken Tamzara Mahallesi’ndeki 
pazarda tüketicilere yüzde yüz yerli organik ürünler sunulduðunu söyledi.
Tengir, pazarla hem Tamzara’da ikamet eden vatandaþlarýn kendi el emeði, 
göz nuru, otantik ve organik ürünlerinden ek gelir saðlamalarýný hem de bölge 
turizminin geliþimini hedeflediklerini belirtti. Pazarýn açýlýþýna Þebinkarahisar 
Belediye Baþkaný Þahin Yýlancý ile mahalle sakinleri katýldý.

Giresun’da alabalýk yavrularý dereye salýndý
Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü Trabzon’da  üretilen yavru benek-
li alabalýklarý Giresun’un Ýniþdibi mevkisi Batlama Deresi’nde suyla buluþturuldu.
Bakanlýk tarafýndan baþlatýlan “Doðal Alabalýk Üretilmesi, 
Yetiþtirilmesi ve Orman Ýçi Sularýn Balýklandýrýlmasý Projesi” 
kapsamýnda Trabzon’un Maçka ilçesindeki Altýndere Doðal 
Alabalýk Yetiþtirme Ýstasyonunda üretilen yavru kýrmýzý 
benekli alabalýklar Giresun’un Ýniþdibi mevkisi Batlama 
Deresi’nde suyla buluþturuldu.
Alabalýk salýmýna Giresun Valisi Harun Sarýfakýoðlularý, 
Tarým ve Orman Bakanlýðý 12. Bölge Müdür Yardýmcýsý Mu-
rat Kefelioðlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz 
Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Nadir Baþçýnar, Jandarma 
Alay Komutanlýðý Binbaþý Hakan Kuþçu, Doða Koruma ve 
Milli Parklar Þube Müdürü Ertan Kuduban ve katýldý.

Eynesil’de Dizgine Þenliði
Giresun’un ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk yayla þenliði olan “Dizgine 

Hýdrellez Yayla Þenliði“ Eynesil ilçesine baðlý Dizgine mevkiinde yapýldý.
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Temelleri yaklaşık 6 ay önce Tokat 
Kültür Turizm İl Müdürü Sayın 
Adem Çakır önderliğinde atılan 

(Ecological & Gastromical B2B Event) 
Eko-Turizm İnfo Programı, Dedeman 
Tokat’ta gerçekleştirildi. Eko-Turizm İnfo 
Programı’na yaklaşık 30 farklı ülkeden 
100’e yakın seyahat acentası temsilcisi ve 
çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlik 
süresince B2B programı kapsamında 1000 
iş görüşmesi gerçekleştirilerek İl merkezi ve 
ilçelerde bulunan tarihi ve turistik yerleri ile 
yöresel tarım ürünleri ve yemekleri hakkın-
da bilgi verildi.  
Etkinlikle ilgili bilgi veren Dedeman 
Tokat Genel Müdürü Serdar Küçükyıldız, 
“Eko-Turizm İnfo Programı, Tokat’ın mar-
ka değerini artırmak ve kentimizin sahip 
olduğu eko-turizm potansiyelini  dünyaya 
anlatmak için çok iyi bir fırsat oldu. 
Dünyanın dört bir yanından gelen acenta 
temsilcileri şehrimizin doğal güzellikler-
ini, tarihi ve kültürel değerlerini  yerinde 
görmüş ve dinlemiş  oldu” dedi.  

Ballıca Mağarası’nı dünya merak ediyor
Küçükyıldız, “Oluşumu milyonlarca yıl 
önce gerçekleşen doğa harikası Ballıca 
Mağarası geçtiğimiz günlerde UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı. 
Bu gelişme hem Ballıca Mağarası hem de 

bölgedeki diğer 
kültürel ve 
doğal değerlerin 
uluslararası 
platformlarda 
daha çok duyul-
masına vesile 
oldu. Tüm 

dünya Ballıca Mağarası’nı ve Tokat’ı merak 
etmeye başladı . Programda  ayrıca Tokat’ta 
bulunan ve tarım ürünlerinin işlendiği 
fabrikalar, kuşların göç yolu üzerinde 
bulunan Kaz Gölü Milli Parkı, Almus 
Gölü’nün alternatif turizm olanakları ve 
Niksar ilçemizin turizm açısından önem arz 
eden tarihi ve doğal güzellikleri anlatıldı” 
şeklinde konuştu. 

2020’de havaalanı açılıyor 
Küçükyıldız; “Tüm bu gelişmelerle birlikte 
2020 yılının ilk yarısında 
açılması planlanan havaa-
lanımızın hizmete girmesi, 
yapılan bu tarz etkinliklerin 
geri dönüşlerinin daha 
kısa bir zaman diliminde 
gerçekleşmesine katkı 
sağlayacaktır” ifadelerini 
kullandı. 

Uluslararası pazarlara 
açılmalıyız 
Küçükyıldız şöyle devam 
etti; 
“Orta Karadeniz Bölgesi’nde 
bulunan diğer şehirlerimiz 
ile ortak bölgesel çalışmalar 
yaparak bölge tanıtımının 

daha etkili ve verimli yapılabileceğini 
düşünmekteyiz.  Bölgeyi bir bütün olarak 
turizm destinasyonu haline getirerek 
turizmden aldığımız payı daha yükseklere 
çıkartabilir ve uluslararası pazarlarda da 
daha çok yer bulabiliriz. Tokat şehri yük-
selen turizm değerleriyle ön plana çıkmakla 
birlikte kültürel dokusu ve gastronomi 
kültürü ile ülkemizde ayrı bir yere ve öneme 
sahiptir. 

1 milyon turist hayal değil 
Şehrimizin öncelikli hedefleri arasında yer 
alan 1 milyon turist sayısına ulaşmada 
Dedeman Tokat Otel olarak üzerimize 
düşen görevi yerine getireceğiz. 1 milyon 
turist hedefine ulaşmada başta valiliğimiz 
ve belediyemiz olmak üzere tüm yerel yöne-
timlerimizin sundukları katkı geleceğe dair 

umudumuzu artırıyor. 

Dedeman misafirperverliği  
Tokat tüm Anadolu gibi 
misafirperverlikte çok farklı 
bir mertebede. Misafirperver-
liği ile ünlü Anadolu’nun bu 
güzide kentinde gerek turistik 
gerekse iş için gelen ziyaretçil-
ere biz de geleneksel Dedeman 
misafirperverliğini yaşatmak 
için çalışıyoruz. 143 odamız, 
birbirinden farklı birçok 
toplantı ihtiyacına cevap vere-
bilecek kalibrede ve büyüklükte 
hazırlanmış 5 adet toplantı sa-
lonumuz ve 275 kişilik modern 
restoranımızla misafirlerimizi 
eksiksiz ağırlıyoruz.”

Keçe hediyelik eþya, alçý minyatür, ahþap boyama, 
ev dekorasyon gibi alanlarda üretim yapýp 
pazarlayan kadýn giriþimcileri sokak atölyesinde 

ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcý, yapýlan ürünleri 
inceleyerek, bilgi aldý.
Giriþimci kadýnlarý yaptýklarý iþler nedeniyle 
tebrik eden Vali Dr. Ozan Balcý, hanýmlarýn 
kendilerini geliþtirmelerini ve çalýþma hayatýna 
katký sunmalarýný çok önemsediðini belirtti. 
Vali Dr. Ozan Balcý, “Hanýmlarýmýzý hayatýn 
her alanýnda görmek bizleri mutlu ediyor. 
Kadýnlarýn gücünden, enerjisinden yararla-
nabilmek için önlerindeki engelleri kaldýrmak 
ve iþlerini kolaylaþtýrmak bizim en önemli 
görevlerimizdendir.  Kadýnlarýn ekonomik, 
sosyal, kültürel yaþama daha aktif bir þekilde 
katýlmalarýný ve toplumda daha etkili olma-
larýný görmek beni son derece memnun ediyor.  
Niksar’ýn kültürünü ve sanatýný yaþattýðýnýz 
için teþekkür ediyorum. Sizlere gereken desteði 

vermeye her zaman hazýrýz.” dedi.
Vali Dr. Ozan Balcý’ya ziyaretinde Niksar Kaymakam 
Vekili Dr. Mehmet Gödekmerdan ve Niksar Belediye 
Baþkaný Özdilek Özcan eþlik etti.

Kocacýk Köyünde düzenlenen tarla gününde 
ihracatlýk kiraz hasadý düzenlenen törenle 
yapýldý. Törene Vali Dr. Ozan Balcý’nýn yaný 

sýra Ýl Jandarma Komutaný Hidayet Arýkan, pro-
tokol mensuplarý, sivil toplum kuruluþ temsilcileri 
ve çiftçiler katýldý.
 
Törende örnek kiraz çiftçisi Cemil Arslan, Ýl Tarým 

ve Orman Müdür Vekili Ümit Ok’un ardýndan 
konuþan Vali Dr. Ozan Balcý, Türkiye’nin en 
çok deðil ama  en lezzetli ve en kaliteli kirazýnýn 
Tokat’ta yetiþtiðini söyledi. Tokat kirazýnýn rengi, 
kokusu ve rayihasý ile bir sanat harikasý gibi 
olduðunu ifade eden Vali Dr. Ozan Balcý,  775 bin 
hektar ovasýyla Tokat’ýn  Türk tarýmýnýn parlayan 
yýldýzý olacaðýný kaydetti. 

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kiraz tarlasýna 
giren Vali Dr. Ozan Balcý ve beraberindeki protokol 
mensuplarý sembolik olarak kiraz hasadý yaptý. 
STK temsilcileri ve çiftçilerle birlikte kiraz dalýný 
tutan Vali Dr. Ozan Balcý, “Bu dalý tutmak çiftçiye 
dost olmak demek. Bu dalý tutmak tarým dostu 
olmak demek. Bu dal tarýmýn parlayan yýldýzý olan 
Tokat’ýn ifadesi” diye konuþtu.

Tokat’ta 2018 yýlýnda 9 bin ton kiraz üretimi 
yapýlarak  þehir ekonomisine 45 milyon TL katký 
saðlandýðý ifade edildi. 

Valilik toplantý salonunda 
yapýlan toplantýda Reþadiye 
ilçesinin doðal güzelliklerin-

den Zinav Gölünde yapýlmasý 
planlanan “Tabiat Parký” çalýþmalarý 
hakkýnda yapýlan çalýþmalar deðer-
lendirildi. 

Zinav Gölü sosyal donatý alanlarýnda 
yer alacak baþta peyzaj çalýþmalarý ile 
kýr lokantasý, çocuk oyun alanlarý, 
araç ve yürüyüþ yollarý, manzara ve 
seyir alanlarý, mescit, tuvalet, otopark 
çalýþmalarý ile ilgili bilgi alan Vali Dr. 

Ozan Balcý, Tokat’ýn turizm alaný 
içerisinde yer alan Zinav Gölü’nde 
yapýlmasý planlanan çalýþmalarýn bir 
an önce netleþerek, son halinin ver-
ilmesini istedi. Vali Dr. Ozan Balcý,  
“Zinav’da rekreasyon alaný yapacaðýz, 
insanlarýn doðayla iç içe dinlenmes-
ine katký saðlayacaðýz.” dedi.

Toplantýya Reþadiye Kaymakamý 
Murat Mete, Orman ve Su Ýþleri 
Bölge Müdürü Hasan Terzioðlu,  To-
kat Milli Parklar Þube Müdür Ýhsan 
Ýkinci ve proje ekibi katýldý.

Tokat’ta eko-turizm 
buluşması

Dedeman Tokat, 20 – 24 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Tokat turizmine ve tanıtımına katkı sağla-

mak amacıyla Travelshop Turkey öncülüğünde 
düzenlenen (Ecological & Gastromical B2B Event) 

Eko-Turizm İnfo Programı’na ev sahipliği yaptı. 
Dedeman Tokat Genel Müdürü Serdar Küçükyıldız, 
“Tokat’ın sahip olduğu eko-turizm potansiyeliyle 1 
milyon turist hayal değil. Dedeman misafirperver-
liği ile tüm dünyayı  buluşturmak istiyoruz” dedi. 

Zinav Gölü’ne Tabiat Parkı Yapılıyor
Zinav Gölü Tabiat Parký Güdümlü Proje toplantýsý 

Vali Dr. Ozan Balcý baþkanlýðýnda yapýldý.

Türkiye’nin En Lezzetli, En Kaliteli 
Kirazý Tokat’ta Yetiþtiriliyor

Vali Dr. Ozan Balcý, Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Kiraz 
Hasat Töreninde “Kiraz hasadýnda miktar olarak çok deðiliz Tokat olarak ama 
Türkiye’nin en kaliteli, en lezzetli kirazý Tokat’ta yetiþtiriliyor” diye konuþtu.

Niksarlý kadýnlardan “Sokak Atölyesi”
Tokat’ýn Niksar Ýlçesinde Giriþimci Kadýnlar el emeklerini Sokak Atölyesi etkinliðinde sergilediler.
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Turizm sektörünün duayenlerinin yeraldýðý, bilgi,  birikim ve deneyimlerini  
paylaþtýðý, eðitici, öðretici, tamamlayýcý aydýnlatýcý bilgiler sayfasý

Üstün bir satış anlayışı “konuklardan önce 
problemleri bulmamız gerek” diyor. Peki 
bunu nasıl yapacağız?

Kontroller; Her vardiya başlangıcında 
her ürünün kalitesini, miktarını, tadını, 
dokusunu ve sıcaklığını kontrol ederek 
verimli bir şekilde mükemmel bir ürün 
sunmaya hazır olduğunuzdan emin 
olmalısınız. Sürprizleri ortadan kaldırırsınız 
ve üretken bir çalışma ortamı yaratırsınız.

Sipariş ve Satın alma; Ürünlerin minimum 
ve maksimum “par”larını ve doğru planlama 
ile konuk taleplerini karşılamak için günlük 
haftalık ve aylık ihtiyaçların tespit edilmesi, 
doğru kaliteli ve ihtiyacı karşılayan ürünü 

en iyi fiyata satın almak.

Ön hazırlık; Dolulukların tahmin edilmesi 
ve rezervasyonlara göre ön hazırlıkların, 
mutfak, bar ve servis “mice an place”larının 
tamamlanmış olması

Misafir İlişkileri; Konuklar iyi iletişim kuran 
işletmeler,  operasyonlarınız ve işletmeniz 
hakkında paha biçilmez bilgi alabilirsiniz. 
Aktif olarak dinleyip uygun eylemi 
gerçekleştirerek, hedeflerinizin ve hedeflerin 
yollarını bulabilecek meselelere dikkat edin.

Misafir şikâyetlerinin çözümü; Unutmayın 
ki şikâyet eden misafir aslında işletmenizin 
iyi olmasını temenni etmektedir. Asıl 
tehlikeli olan hiçbir şikâyette bulunmadan 
işletmenizi terk edip bir daha asla gelmeyen 
ve konuşmalarda işletmeniz hakkında 
olumsuz yorumlar yapanlardır. Misafiriniz 
size şikâyette bulunuyorsa bu iyi bir şeydir 
ve size iyilik yapıyor demektir. Yapacağınız 
şey o misafirinizin sorununu çözerek mutlu 
ayrılmasını sağlamak. Günümüzde en 
tehlikeli olanların başında ise sosyal medya 
yorumları da hafife alınmamalı ve mutlaka 
takip edilerek çözüm üretilip şikâyetçiye 
mutlaka geri dönülmelidir.

Çalışanların yetkilendirilmemesi

Misafir şikâyetleri ve işletme kararlarında 
personel ve yöneticilerinize yetki 
vermezseniz o sorun çözülmeyecek ve 
size şikâyet, imaj ve para kaybı olarak 
geri dönecektir. Çalışanınız bir misafirin 
sorununu derhal çözebildiğinde, daha 
hızlı ve bazen daha etkileyici olur. Bir 
misafiri tatmin edemeyecek kadar çok 
kural oluşturmayın. Çalışanlarınızı eğitin, 
onlara güvenin ve bir sorun oluştuğunda 
konuklarınızı olumlu anlamda şaşkına 
çevirmelerini sağlayın.

a) Dört saat veya daha kýsa süreli iþlerde on 
beþ dakika, 
b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate 
kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli iþlerde 
yarým saat, 
c) Yedi buçuk saatten fazla süreli iþlerde bir 
saat, ara dinlenmesi verilmelidir. 
Kanunda öngörülen ara dinlenme süreleri 
asgari olup, iþ sözleþmesi veya toplu iþ 
sözleþmesi ile artýrýlmalarý mümkündür. 
Ara dinlenmeleri çalýþma süresinden 
sayýlmaz.

-Ara dinlenme süreleri tek 
seferde mi kullanýlmalýdýr? 
Genel kural ara dinlenme sürelerinin 
aralýksýz olarak kullandýrýlmasýdýr. Ancak bu 
süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler 
ve iþin niteliði göz önünde tutularak 
sözleþmeler ile aralý olarak kullandýrýlabilir.

-Çalýþma süresi hesaplanýrken 
ara dinlenmeler hesaba katýlýr mý? 
Ara dinlenmesi süreleri çalýþma süresinden 
sayýlmaz. Örneðin; sabah 08:00’de 
çalýþmaya baþlayan, saat 17:00’de çalýþmayý 
býrakan ve gün içinde bir saat yemek molasý 
ve iki kez on beþer dakika çay molasý 
kullanan bir iþçinin günlük çalýþma süresi 9 
saat deðil, 7.5 saattir.

. Turizme katılan tüketicinin 
öncelikle beklentisi, yeni bir bölgeyi 
keşfetmek, rahatlamak, dinlenmek, 
eğlenmek ve kaldığı tesiste rahat 
etmek olarak değerlendirilebilir. 
Ancak söz konusu unsurlar ne 
kadar nitelikli olursa olsun, hizmet 
sırasında çalışanın sergilediği duygu 
ve davranışlar algıladığı bütün 
güzelliklerin önüne geçebilmekte-
dir. Turizmde genel kabul gören bir 
klişe vardır; bazı müşterilerin kötü 
bir yemekten bile iyi bir servisle ve 
güler yüzle tatmin olmasını sağlay-
abilirsiniz; ancak iyi bir yemeği de 
çalışanların etkisiyle müşterilere ze-
hir edebilirsiniz. Sanayi sektöründe 
işin kalitesini bireylerin elleri 
ve beyinleri belirlerken, hizmet 
sektöründeki işlerde ise hizmetin 
kalitesini bireylerin samimiyetleri, 
içtenlikleri ve gülümsemeleri belirlemektedir. İşte bu 
noktada çalışanların sergilediği duygusal emek önemli 
hale gelmektedir. Duygusal emek, önceleri herkes 
tarafından gözlenebilen yüz ifadeleri ve beden hare-
ketleri olarak tanımlanmış; daha sonra ise çalışanlar 
tarafından müşteriye karşı sergilenmesi gereken 
sistematik davranışlar olarak kabul edilmiştir.
Özellikle müşterilerle birebir etkileşim halinde olan 
çalışanlar için işin nasıl bir duyguyla yapılacağı ve 
sunulacağı konusunda, duygusal emek işin önemli 
bir parçası olarak görülmektedir. İşletmeler -bazıları 
farkında bile olmadan- çalışanlarına duygusal emek 
gösterim kuralları sunmakta ve bu kuralları yerine 
getirmesini beklemektedir. Yapılan araştırmalarda, 

duygusal emeğin müşteri bağlılığı 
ve işletme karlılığı ile yakından 
ilgili olduğu ortaya koyulmakta 
ve duygusal emek işletmelerin 
sistemli bir faaliyeti olarak kabul 
edilmektedir. Hatta son yıllarda 
işletmeler, bu kuralları sergileye-
bilecek nitelikte çalışan istihdam 
etmeyi tercih etmektedirler.
Turizm sektöründe duygusal 
emeğin hizmet kalitesinde önemli 
bir belirleyici olması, işletme 
yöneticilerini, çalışanların duygu-
larını kontrol edebilmeleri ve örgüt 
tarafından beklenen duyguları 
yansıtabilmelerine yönelik girişim-
lerde bulunmaya zorlamaktadır. 
Yapılan araştırmalarda, mutsuz 
olan çalışanların duygularını 
düzenlemeleri için daha fazla 
çaba sarfetmeleri gerektiği, mutlu 

olanların ise daha az çaba sarfedeceği ortaya konul-
maktadır. Çalışanların mutlu ya da mutsuz olmasının 
kaynağı ailesi ve örgüt dışı çevresi olabileceği gibi; 
müşterilerden, iş arkadaşlarından, yöneticilerden ve iş 
yeri ortamından-çalışma koşullarından kaynaklandığı 
bilinmektedir. Çalışanların duygularının işletmelerin 
hedefleriyle uyumlu kılınma çabası, duygusal emeğin 
çalışma yaşamı içinde ekonomik piyasa tarafından 
yönetilen ve pazarlık unsuru haline getirilen özelliğini 
göstermektedir. Duygusal emekten beklenilen verimi 
almak için çalışanlarda olumlu duygu durumlarını 
oluşturacak çalışma ortamı önemli hale gelmektedir. 
Bu ortamı oluşturacak ise işletmeler ve yöneticileridir. 
Bir sonraki yazıda bu konu üzerinde durulacaktır.

DUYGUSAL EMEK
TURİZM SEKTÖRÜNÜN EMEK BİÇİMİ: 

Birçok sektörde işin yapılabilmesi için zihinsel veya fiziksel emek 
önemli iken, turizm sektöründe duygusal emek ön plana çıkmaktadır.

Otellerde ara dinlenme 
süreleri ne kadar olmalýdýr?
Günlük çalýþma süresinin ortalama bir zamanýnda o yerin ge-
lenekleri ve iþin gereðine göre ayarlanmak suretiyle iþçilere;

RESTAURANT YÖNETiMiNDE 
YAPILAN EN KRiTiK HATALAR
Sorunlar ortaya çıkmadan önce öngörememek ve çözüm üretememek

Suat ŞİMŞEK
T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı 
İş Baş Müfettişi

Orhan GENCELİ
Danışman

Kastamonu’da sivil toplum kuru-
luþlarý toplantýsýna katýlan Kültür 
ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri 

Ersoy, “Kastamonu’yu ziyaret ettiðimde 
çok sevmiþtim. Kastamonu’yla ilgili 
projelerimizi de hýzlý bir þekilde hayata 
geçireceðiz.  Kastamonu, çok þanslý ve 
potansiyeli olan bir þehir ama maalesef 
potansiyelini kullanma konusunda 
oldukça zayýf, biz de bu eksiklikleri 
gidereceðiz. Özellikle 12 aya yaymak, kýþ 
turizmi için Ilgaz Daðý’yla ilgili düzenle-
melerimizi de hayata geçireceðiz; bu kýþa 
yetiþtirmeyi düþünüyoruz.

Ilgaz Daðý, yurdum tepesiyle ilgili yoðun 
çalýþmamýz var. Sosyal tesislerle ilgili 
bazý eksikliklerimiz var. Bakanlýðýmýzýn 
da desteðiyle eksiklikleri gidererek, 
bu kýþ hayata geçirmeyi planlýyoruz. 
Türkiye’nin en önemli kanyonlarýndan 
biri Valla Kanyonu da var. Pýnarbaþý 

Ilýca Þelalesi’ne olan yol var. Ýki tane 
yolumuz kaldý, onu da bu seneki kapsam 
dâhiline alacaðýz. Önümüzdeki senenin 
baþýnda onu da hayata geçirerek artýk, bu 
yolun sorunsuz hale gelmesini saðlay-
acaðýz. Taþköprü Sokak saðlýklaþtýrma 
çalýþmamýz var. Ýnþallah hýzlý bir þekilde 
Kastamonu’nun turizmde hakkettiði yere 
gelmesini saðlayacaðýz” dedi. 

2018 yýlýnda turist sayýsýnda 
Kastamonu’da 2017 yýlýna göre artýþ 
gözlendiðini belirten Ersoy, “Verilere 
baktýðýmýzda 2018’de 2017’ye göre 
baktýðýmýz 70 bin kiþilik bir artýþ olmuþ 
ve 2018’de 530 bin kiþiye gelinmiþ. 
Çok önemli bir gastronominiz var. 
Kastamonu’nun yemekleri çok güzel 
sadece bunu tescilleyememiþsiniz, 
tescil konusunu da hep beraber aþarak 
mutfaðýnýzýn dünya mutfaðý olmasýný 
saðlayacaðýz” diye konuþtu.

“Anadolu’nun Kayýp Kahveleri” 
kitabýnýn yazarlarý Naim Koca 
ve Atilla Narin ile dünyanýn en 
pahalý bitkisi safrandan yapýlan 
kahvenin mucidi Semih Yýldýrým, 
yýllardýr edindikleri tecrübe ve 
birikimlerle unutulmaya yüz tut-
muþ kahve kültürünü ve tarihini 
ortaya çýkararak elde ettikleri 
materyaller ile “Korumanýn 
Baþkenti” unvanýyla anýlan 
Safranbolu’nun tarihi bölgesinde 
Türkiye Kahve Müzesi’ni açtý.
Anadolu’nun birçok bölge-
sinde farklý þekillerde yapýlan 
ve sunulan kahveler ile kahve 
yapýmýnda kullanýlan 100-150 
yýllýk cezve, fincan, el deðirmeni, 
kavurma tavalarý, terazi, tahta kaþýk, su küpü, 
þeker kaplarýnýn yer aldýðý müze, kahvenin tari-
hine ýþýk tutuyor.”Burçak”, “Zingarella”, “Tarz-ý 
Hususi”, “Mýrra”, “Nohut”, “Cilveli”, “Þehzade”, 
“Hilve”, ve “Dibek” gibi yaklaþýk 40 çeþit kahvenin 
ikram edildiði müze, ziyaretçilerini kahve koku-

larýyla keyifli bir yolculuða çýkarýyor.
Türk kahvesini gelecek kuþaklara aktarmak ve 
turistlere tanýtmak amacýyla oluþturulan müzede, 
Sultan Abdülhamid’in kullandýðý fincan, Sütçü 
Ýmam’ýn cezvesi ve Atatürk’ün son kahvesini içtiði 
fincanýn replikasý ile 12 imamý temsilen 12 köþeli 
tasarlanan fincan da ziyaretçilerini bekliyor.

ABD’nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 
Ýncekaya Kanyonu üzerine 2012 yýlýnda yapýlan 11 
metre uzunluðunda ve 75 ton yüke dayanýklý Türki-

ye’nin ilk cam seyir terasý, yerli ve yabancý turistlerin ilgisini 
çekiyor. Ziyaretçilerine heyecan dolu anlar yaþatan 80 metre 
yükseklikteki terasý bayram tatilinin baþlangýcýndan bu yana 
yaklaþýk 50 bin kiþi ziyaret etti.
Terasa gelen ziyaretçiler, ayrýca eþsiz bir manzaraya sahip 
Ýncekaya Kanyonu üzerine kurulan zipline ile de heyecan-
larýný ikiye katlýyor.
Cam seyir terasýn iþletme müdürlüðünü yapan Ömer 
Göçmen, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, UNESCO Dün-
ya Kültür Mirasý Listesi’ndeki ilçeye binlerce turistin geldiði-
ni, gelen turistlerin mutlaka terasa da uðradýðýný söyledi.

Yönetim Kurulu Baþkan-
lýðýný Gülsen Kýrbaþ’ýn 
yürüttüðü Uðurlu konaklarý 
25 oda ve 55 yatak 
olarak hizmet veriyordu. 
2019 yýlýnda 2 milyon lira 
yatýrýmla ilave 12 oda ve 
23 yatak kapasitesi ekle-
necek. Uðurlu Konaklarý 
2019 Haziran ayýnda ayný 
bahçe içindeki 3 binayla 
birlikte 37 oda ve 78 yatak 
kapasitesine ulaþacak.

ÖZÜR VE 
DÜZELTME 

Geçen Sayýmýzda 
Yayýnladýðýmýz 

“Yenice’de Doða 
Yenice’dir” baþlýklý 

haberimizde 
Yenice sehven 

Kastamonu’nun 
Ýlçesi olarak 

yazýlmýþtýr. Düzeltir 
Özür Dileriz!...

Kastamonu Yemekleri Tescillenecek
Kültür ve Turizm Bakaný Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu mutfaðýnýn yemeklerini tescilleyerek dünya mutfaðý haline getireceklerini söyledi. 

Kastamonu Belediye Baþkaný Vidinlioðlu:
“Olmazsa olmazýmýz turizm”
Kastamonu Belediye Baþkaný Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioðlu, planlanan çalýþmalar 
tamamlandýðýnda çok ciddi bir turist çekme imkanýna sahip olacaklarýný söyledi.

Kastamonu Kalkýnma Vakfý’nýn (KKV) Olaðan Genel 
Kurulu’nda konuþan Kastamonu Belediye Baþkaný 
Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioðlu ise, amacý dýþýnda 

kullanýlmak istenilen konaklara müsaade etmeyecekleri-
ni söyledi. Vidinlioðlu, “Kastamonu’yu kalkýndýrmak için 
çabalayacaksak mutlaka ama mutlaka Ýstanbul ayaðýnýn da 
bu iþin içinde yoðunlukla olmasý gerekiyor. Bendeniz yeni bir 
belediye baþkanýyým ama üzerime ne düþerse ekip olarak buna 
dünden hazýrýz. Ben deðiþik platformlarda bir kaç defa da dile 
getirdim. Kastamonu için olmazsa olmazýmýz turizm. Yaklaþýk 
1,5 aydýr birçok sivil toplum kuruluþu restore edilen konaklar-
dan faydalanmak için baþvuruda bulunuyorlar. Dünya emekle, 
Dünya maliyetle restore ettiðimiz konaklarý hiç bir þekilde 
amacý dýþýnda kullanmamýz doðru deðil. Konaklarý turizm için 
kullanmalýyýz” diye konuþtu.

Türkiye’nin ilk cam seyir terasýna “50 bin kiþi çýktý”
UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi’ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kanyon üze-

rinde 80 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasýný Ramazan Bayramý tatilinde yaklaþýk 50 bin kiþi ziyaret etti.

Türkiye’nin Ýlk Kahve Müzesi Safranbolu’da 

Anadolu’da 500 yýllýk geçmiþe sahip kahve kültürünü yaþatmak için 
yola çýkan üç kahve ustasý Karabük’ün UNESCO Dünya Mirasý Listesi’nde 

bulunan Safranbolu ilçesinde Türkiye’nin ilk Kahve Müzesi’ni açtýlar.

Kastamonu’daki Uðurlu 
Konaklarýna yeni yatýrým
Kastamonu Uðurlu Konaklarý 2 milyon lira yatýrýmla yenilenecek.
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Karacadað Kalkýnma Ajansý’nýn ev 
sahipliði yaptýðý ziyaret boyunca 
Halfeti havzasýnda baraj gölünün 

oluþturduðu alanda turistik tekne gezis-
inin geliþimi, organizasyonu, altyapýsý 

ve yatýrým yöntemleri incelendi. Gezide 
ayrýca Þanlýurfa Valiliðini ziyaret eden 
heyet, yatýrýmlarýn geçmiþi ve gelecek 
beklentileri konularýnda Þanlýurfa Valisi 
Abdullah Erin’den bilgi aldý.

Vali Doruk , ‘Artvin’in bu alanda sahip 
olduðu kaynaklarý ve potansiyelini 
dikkate alarak benzer projeleri Art-
vin’de de hayata geçirmek istediklerini; 
turizmi çeþitlendirip iyi bir destinasyon 
oluþturmayý arzu ettiklerini, bu nedenle 
Halfeti ziyaretini önemli ve faydalý 
bulduklarýný belirtti. Vali Doruk ayrýca 
‘Birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ 
Halfeti’de yürütülen turizm faaliyetleri 
Artvin için iyi bir örnek teþkil etmekte-
dir’’ dedi.

Gezinin teknik boyutunda Ýskele, 
marina sistemi, yüzer restoranlar, gezi 
tekneleri ve iþletme yöntemleri detaylý 
incelendi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adýyaman 
‘’Ajansýn katkýlarý ile belirli bir ivme 
kazanan bölge turizmine desteðimizi 
teknik ve mali anlamda artarak 
sürdüreceðiz, bu kapsamda Çoruh 
nehri üzerindeki baraj göllerini planlý ve 
sistemli bir þekilde turizme kazandýr-
mak istiyoruz.’’ diye konuþtu.

Tarihiyle, kültürüyle, coðrafyasýy-
la yeni turizm konseptinde 
insanlarýn en çok aradýðý, özle-

diði, istediði þeylerin Gümüþhane’de 
fazlasýyla bulunduðunu kaydeden Vali 
Taþbilek,  “Bizim bölgemiz geçmiþi-
yle, bugüne taþýdýðý deðerleriyle hem 
kültürel yönden hem doðal yönden 
hem de tabiat harikasý yerleri açýsýn-
dan turizmden hak ettiðini almalýdýr. 
Bugüne kadar belki bir takým eksik-
likler vardý ama altyapý noktasýnda 
devletimizin sunduðu imkanlarla çok 
güzel bir yere geldiðimizi düþünüyo-
rum. Allah nasip ederse yeni Zigana 
Tünelimiz de devreye girdiðinde bizi 
Karadeniz’e daha çok yaklaþtýracak.

Ýnsanlarýn turizme bakýþlarýný zihin-
de çok saðlýklý ve güzel hale getirmek, 
farkýndalýðýný en üst seviyeye taþýy-
abilmek için bu tür toplantýlara ihti-

yacýmýz var.  Sadece yeþili, tarihi, doðayý 
ve kültürü deðil hepsini beraber üst üste 
koyarak ele almalýyýz. Çünkü burasý to-
pyekün turizme kazandýrýlacak bir yer.” 
diye konuþtu.

Vali Kamuran Taþbilek’in konuþmasýnýn 
ardýndan Ýl Kültür ve Turizm Müdürü 
Hüseyin Ateþ de mevcut durum 
ve yatýrýmlarla ilgili 2 ayrý sunum 
gerçekleþtirdi.

Etkinlikte konuþan Vali Kamuran TAÞBÝLEK, serginin hayýrlý 
olmasý temennisinde bulunarak, “Arkadaþlarýmýzýn, kursiyerler-
imizin emekleri bizim için çok önemli” dedi. Kursiyerlere Sayýn 
Valimiz tarafýndan belge verilmesinin ardýndan serginin açýlýþý 
gerçekleþtirildi. Sergideki tüm stantlarý tek tek gezen Sayýn Valim-
iz, kursiyerlerin el emeði göz nuru eserlerini inceleyerek bilgi aldý.

Ýlçeye baðlý Kýlýçkaya 
köyü Marant 
mevkisinde köy muhtar-
lýðýnca organize edilen 
ve vatandaþlarýn yoðun 
ilgi gösterdiði boða 
güreþlerine, Yusufeli 
baþta olmak üzere Art-
vin ve ilçelerinden 100’e 
yakýn boða getirildi.

Boðalarýn, aðýrlýklarýna 
göre “ayak”, “deste”, 

“küçük orta”, “büyük 
orta”, “baþaltý” ve “baþ” 
kategorilerinde yapýlan 
güreþlerde baþ boða sahi-
bi 8 bin lirayla ödüllen-
dirilirken toplam 40 bin 
lira para ödülü daðýtýldý.

Boða güreþlerinin tama-
mlanmasýnýn ardýndan 
dereceye giren boða sa-
hiplerine kupa, madalya 
ve ödülleri verildi.

Çoruh Nehri Üzerindeki Baraj 
Gölleri Turizme Kazandırılacak 

Artvin ilinde turizm türlerini ve faaliyetlerini çeþitlendirmek amacýyla inceleme ziyareti yapmak 
üzere Vali Yýlmaz Doruk, Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adýyaman, 
DSÝ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve Artvin Ýl Genel Meclisi Baþkaný Furkan Çakmak’tan oluþan 

bir heyet Þanlýurfa ili Halfeti ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldý.
SAKLI CENNETİN GÜR SESİ: 

TOMARA
70 dekarlık bir alana saltanatını kurup Gümüşhane’ye 

1380 metre yükseklikten bakan Tomara Şelalesi, 
2011 yılında Tabiat Parkı olarak kabul edilmiştir.

Kaynağını yer altı sularından alan 
şelale, yaklaşık 25 metre ve 15 metre 
yükseklikten gür ve görkemli bir şekilde 

çağlayıp yolculuğuna dar ve derin bir 
vadiye kıvrılarak devam etmektedir. Dağın 
eteğindeki çok sayıda farklı kaynaktan 
fışkıran bu doğa harikası, yöre halkı tarafın-
dan “Kırk Gözeler” olarak ta adlandırılmak-
ta, manzarası kadar efsaneleriyle de dikkat 
çekmektedir. 

DOĞANIN GÖZYAŞLARI
Rivayete göre; “Seydi Baba Köyü çobanı, 
öğle saatlerinde sürüsünü ıssız bir yerde 
yatırıp abdestini alıp, namazını kılarmış. 
Sürüyü susuz bırakıyor diye çobanı dava 
eden köylüler, bir gün çobanı takip 
etmişler. Tam öğlen zamanı çoban yine 
aynı ıssız yere indirmiş. Elindeki deyneğini 
toprağa vurmuş. Çıkan suyla kendisi abdest 
alıp namazını kılmış sürüsü de suyunu 
içmiş. Çoban namazını kıldıktan sonra 
köylünün kendisini seyrettiğini fark etmiş. 
Buna çok kızmış ve kavalını bir tarafa, 
bıçağının kılıfını diğer tarafa savurmuş.
Biri Tomara Şelalesi’ne, diğeri ise Çam 
Oluk İlçesinin Mindaval Köyü’ne düşmüş. 
Kaval ile bıçak kılıfının düştüğü yerden sular 
fışkırmış.”

Sosyal ve kültürel aktivite tutkunları için 
halk oyunları, bayrak tepe yürüyüşü, Kros 
ve bisiklet yarışmaları, konser, müzik 
ve eğlence programlarını bünyesinde 
barındıran ve genellikle Temmuz ayının ilk 
haftası gerçekleştirilen “geleneksel Tomara 
Şelalesi Kültür ve Turizm Festivaline günün 
birinde yolunuzu düşürmenizi tavsiye 
ederiz. 

TABİAT PARKI ÇEVRESİNDEKİ 
TARİHİYLE BİR BAŞKA
Alana ulaşım Seydibaba ve Sarıca köylerinden 
yapılmaktadır. Seydibaba Köyünün güneyinde 
bulunan Tabiat Parkına,eşsiz manzaraya 
sahip Kelkit vadisinden geçilerek ulaşılmak-
tadır. Tabiat Parkına diğer ulaşım yolu olan 
Sarıca Köyü güzergahı ise, sahip olduğu vadi 
manzarası ve tarihi  Çakırkaya Manastırı ile 
görülecek yerler arasında bulunmaktadır. Bu 
ulaşım güzergâhları dört mevsim eşsiz manzara 
güzelliğine sahiptir. Tabiat Parkının Kuzeyinde, 
alana 1-2 km mesafede 4 adet tarihi su değir-
meni bulunmaktadır. Tabiat Parkının bulunduğu 
Kelkit vadisinden akan Kelkit Çayı, Gümüşhane 
Çimen dağlarından doğarak adını aldığı Kelkit 
ilçesinden geçip, Sivas ve Tokat illerine uğrayıp 
Yeşilırmakla birleşir ve Samsun’dan Karadeniz’e 
dökülür. Alanın etrafındaki köyler, gelen 
ziyaretçilere ekoturizm faaliyetleri için büyük bir 
potansiyel sunmaktadır. 

YAPILABİLECEK AKTİVİTELER 
Yayla gezileri, ekoturizm faaliyetleri, tarihi 
alan gezileri, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, 
atv, bisiklet aktiviteleri yapılabilir.
Tabiat parkı içerisinde konaklama yeri bulun-
mamaktadır. En yakın konaklama Şiran ilçe 
merkezinde bulunmaktadır. Türkiye’nin tüm 
illerinden, yurtdışından, komşu ilçe ve köyle-
rden günübirlik olarak ziyaretçi almaktadır. 
Sezon boyu Tabiat Parkını 150.000-200.000 
arasında kişi ziyaret etmektedir.

ULAŞIM BİLGİLERİ
Seydibaba Köyüne 6 km,Sarıca Köyüne 7 
km, Şiran ilçesine 23 km, Gümüşhane İline 
113km ve Trabzon İline ise 213 km mesafede 
bulunmaktadır.

“20. Marant Boða Güreþleri” sona erdi
Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen 20. Marant Boða Güreþleri sona erdi.

Arsiyan Yaylasý’ndaki yüzen 

adalar keþfedilmeyi bekliyor
Artvin’in ‘Sakin Þehir’ (Cittaslow) unvanlý Þavþat ilçesinin 

Arsiyan Yaylasý’ndaki 12 yüzen ada, keþfedilmeyi bekliyor.

Þavþat ilçesinde Gürcistan sýnýrýndaki 

deniz seviyesinde 3 bin 176 metre 

yükseklikteki Göze Daðý’nýn eteðinde yer 

alan Arsiyan Yaylasý’nda bulunan irili 

ufaklý 20 göl, yerli ve yabancý turistlerin 

gözesi haline geldi. Ayrýca bölgedeki 

göletlerde bulunan 12 yüzen ada Arsiyan 

Yaylasý’ný farklý kýlýyor. 

Yöre halký tarafýndan her birinin farklý 

hikayesi olduðuna inanýlan göllere 

boða gölü, kýz gölü, peri gölü, dana 

gölü gibi isimler verilmiþ. 12 yüzen ada 

çevresinde farklý endemik türleri de yer 

yer barýndýrýrken, turizm acentelerine 

yönelik Arsiyan yaylasýyla ilgili yoðun 

talep geldiði öðrenildi. 

Þavþat Kaymakamlýðý çalýþaný fotoðraf 

sanatçýsý Güner Yazar hafta sonu 

arkadaþlarýyla birlikte Arsiyan yaylasýna 

çýkarak bölgede bulunan göllerin ve Ar-

siyan yaylasýnýn muhteþem görüntüsünü 

fotoðrafladý. Kaymakamlýk resmi Ýnternet 

hesaplarý ve sosyal medya hesaplarýndan 

paylaþtýðý bu fotoðraflar, ilçenin tanýtýmý-

na büyük katký saðlýyor. 

Buz gibi göllerde 
yüzerek serinlediler  
Artvin merkezden Arsiyan yaylasýna 

çýkan Çaðrý ve Furkan Yerlikaya 

kardeþler ise, muhteþem doðanýn tadýný 

çýkartarak buz gibi gölde yüzdüler. Her 

hafta sonu Artvin’in farklý bölgelerine 

gezi düzenlediklerini ifade eden Çaðrý 

Yerlikaya, “Arsiyan yaylasý inanýlmazdý. 

Göze daðý ve eteklerinde bulunan 

göller bizleri çok etkiledi. Bütün doða 

severleri bu saklý cennete davet ediyo-

rum” dedi.

Gümüþhane’de Turizm Danýþma 
ve Koordinasyon Toplantýsý Yapýldý
Gümüþhane’de turizm sektör temsilcileriyle buluþmak, turizmdeki mevcut durum ve geleceði planlamak, 

karþýlaþýlan sorunlarý tespit etmek ve çözüm önerilerini birlikte analiz etmek amacýyla tüm paydaþlarýn 
katýlýmýyla Vali  Kamuran TAÞBÝLEK baþkanlýðýnda ‘Turizm Danýþma ve Koordinasyon Toplantýsý’ yapýldý.

Halk Eðitimi Merkezi Yýl Sonu Sergisi Açýldý
Gümüþhane Halk Eðitimi Merkezinde yýl 

boyunca düzenlenen kurslarda, kursiyerler 
tarafýndan yapýlan el emeði göz nuru yüzlerce 

ürün yýl sonu sergisinde görücüye çýktý.
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S 20 ECO POWER
Kuru Vakum Makinesi

15 m geniş kullanım yarıçapı 
ve tek elle açılıp kapanabilen 
toz haznesi sayesinde günlük 
temizlikte zamandan kazanın!

Tarým ve Orman Bakanlýðý’nca Bolu 
Belediyesi’ne 2012 yýlýnda, 29 
yýllýðýna kiralanan Gölcük Tabiat 

Parký için 19 Aralýk 2017’de ihale yapýldý. 
Ýhale kapsamýnda, 19 odalý dað köþkü ile 
25 bungalov yapýmý ve göl gazinosunun 
özel iþletmeye verilmesi yer aldý.
Projeye bazý sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri karþý çýkýnca yargýya baþ-
vuruldu.  Tartýþmalý projeyle ilgili geçen 
yýlýn Aralýk ayýnda, mahkemece yürüt-
meyi durdurma kararý verildi. Geçen ay 
da mahkeme tarafýndan proje iptal edildi. 
Yapýmýnda 7 milyon lira harcanan bun-
galovlar ise atýl kaldý. 
Bolu Belediye Baþkaný Tanju Öz-
can, mahkemenin kararýný olumlu 
karþýladýklarýný söyledi.  Milli Parklar ile 
görüþerek, oranýn eski haline getirilmesi 
için çalýþmalarý yapacaðýz” diye konuþtu.

 TURSAB Doðu Karadeniz Bölge Yürütme Kuru-
lu Baþkaný Hasan Volkan Kantarcý, geçtiðimiz yýl 
çoðunluðu Körfez ülkelerinden olmak üzere Trabzon’a 
600 binin üzerinde, Doðu Karadeniz Bölgesi’ne ise 1 
milyona yakýn yabancý turist geldiðini hatýrlattý. 
Hedeflerinin Arap turizminde bu sene geçen seneki 
rakamlarýn üzerine çýkmak olduðunu ifade eden Kant-
arcý, “Beklentimiz geçen seneki rakamlarýn üzerine çýk-
mak. Çünkü bu sene Bahreynliler daha fazla gelecek, 
Ummanlýlarda bir hareketlilik var. Ýstanbul, Ankara 
üzerinden gelen Iraklýlar’da bir artýþ var. Beklentimiz 
bu þekilde. Online rezervasyon sitelerine baktýðýmýz 
zaman münferit rezervasyonlarda birazcýk gerileme 
var gibi. Bu da daha çok gelenlerin grup halinde ya 
da seyahat acenteleri üzerinden gelmesinden kaynak-
lanýyor. Dolayýsýyla bir olumsuzluk yok. Umarýz artýþ 
beklentimizin üzerinde olur” diye konuþtu.

Gölcük Tabiat Parkı’nda 7 milyon 
liraya yapılan bungalovlar sökülecek

Bolu’daki Gölcük Tabiat Parký’nda 
tamamlanmak üzereyken, mah-
kemece iptal edilen bungalov ve 
dað köþkü projesinde bitirilen ev-

ler sökülecek.

Yukarý Taþhan’da otel yapýlacak olan bölge restore et, iþlet, devret 
usulünde kiralanacak. Otel yapýlacak bölge için Ankara 1 Numaralý 
Kültür Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu tarafýndan onay alýndý. Tarihi 

bölgeye yapýlacak olan otel 1 suit olmak üzere toplam 18 odalý olacak. Ayný 
zamanda restore edilen Aþaðý Taþhan ile bir baðlantýlý geçidin tasarlanacaðý 
projede, 2 han ve restoran olarak kullanýlmasý planlanýyor. Projeye baþlamak 
için ise ihale tarihi bekleniyor.

Bolu Belediyesi butik otel yaptýrýyor
Bolu’nun tarihi bölgelerinden biri olan Yukarý Taþhan bölgesine 

restorasyon çalýþmalarýnýn ardýndan 18 odalý otel yapýlacak. Doðu Karadenizli Turizmciler Geçen 
Yýlýn Üzerine Çýkmayý Amaçlýyor

Doðu Karadenizli turizmciler bu yýl Arap turizminde geçen yýlki rakamlarýn üzerine çýkmayý umut ediyor.




