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TARİH VE KÜLTÜREL GEÇMİŞ
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tarih, kültür ve doğal güzellikler
açısından en önemli merkezlerinden biri olan ve geçmişte
yaşattığı medeniyetlerin izlerini taşıyan Trabzon’un, kuruluş
tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, ilk yerleşimlerin
Orta Asya kökenli Türk kavimler tarafından yapıldığı
belirtilmektedir. Yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda
da, Kalkolitik ve Tunç çağlarına ait bulgular elde edilmiştir.
Bu bilgiler ışığında, şehrin kuruluşu M.Ö. 2000’li yıllara
kadar inmektedir. Yazılı kaynaklarda, kentin adına ilk kez
Ksenephon’un Anabasis adlı eserinde “Trapezus” olarak
rastlanmaktadır.

2

Avrupa ile Asya’nın ipek yolu üzerindeki önemli irtibat
noktası arasında bulunan Trabzon, bu öneminden dolayı
tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Tarihsel süreçte, söz konusu liman kent, sırasıyla Kimmerler,
Medler, Persler ve Makedonlar’ın yönetimleri altına girmiştir.
Bunu takiben, Romalılar ve Roma İmparatorluğu’nun ikiye

Sumela Manastırı

ayrılmasıyla, Bizanslılar ve sonra da Komnenoslar şehirde
hâkimiyet sağlamışlardır. 13. yüzyılın başlarında kurulup,
250 yılı aşkın bir süre hüküm süren Trabzon Komnenos
Prensliği, 26 Ekim 1461 yılında, Fatih Sultan Mehmet’ in
Trabzon’u fethiyle sona ermiştir.
Trabzon; Ksenophon, Evliya Çelebi, Fallmerayer ve Frunze
gibi dünyaca ünlü gezginlerin ziyaret edip, tarihi birer belge
olarak yazdıkları yazılara ve seyahatnamelere ilham kaynağı
olmuştur. Bunun yanı sıra, müzeleri, manastırları, camileri,
türbeleri, hanları, hamamları, bedesteni, kenti çevreleyen
surları, sivil mimari örnekleri, çarşıları, coğrafi konumu ve
gizemli doğası ile de önemli bir ticaret ve kültür merkezi
konumundadır.
Trabzon ve çevresinde geleneksel el sanatı olarak, taş ve
ahşap işçiliği, dokumacılık, hasır bilezik yapımı, bakırcılık,
bıçakçılık, yorgancılık gibi sanatlar sürdürülmektedir.
Ayrıca, Trabzon’un dünya tanıtımında öne çıkan başlıca
simgeleri olarak, sporu gümüş ve altın ürünleri olarak,
horonu, kemençeyi ve diğer folklorik unsurları sıralayabiliriz.
3

4

COĞRAFYASI
Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon, Kafkasların
ve İran transit yolunun başlangıcında yer alır. Güneyinde
Gümüşhane ve Bayburt, batısında Giresun, doğusunda Rize
illeri ile çevrili olan Trabzon’un, kuzeyde Karadeniz’e kıyısı
vardır. Yerleşim yeri olarak sahil kesimler tercih edilmektedir.
Yükseklik 3000 metreyi bulmaktadır. Yüksek kesimlerinde
genellikle dağlar, tepeler ve yaylalar mevcut olup, şehir,
yayla turizmine olanak tanımaktadır.

İKLİMİ
Bitki örtüsü açısından son derece zengin olan Trabzon’da
bölgeye has, yaklaşık 440 çeşit bitki türüne rastlanmaktadır.
Yıllık deniz suyu sıcaklığı ortalama 16,1°C olup, bu rakam
Ağustos ayında 27,5°C’ ye ulaşır. En düşük değer ise, Mart
ayında 6,0°C‘dir. Kent, Karadeniz iklimi etkisi altındadır,
kışları yağışlı ve ılık, yazları ise ılıman geçmektedir. Karadeniz
rejiminin bariz özelliklerini taşıdığı dikkate alınırsa senenin
her ayı yağışlı da olabilir.
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EKONOMİSİ
Trabzon ekonomisinin büyük bir kısmını tarımsal ürünler
oluşturmaktadır. Bu ürünlerin başında fındık, çay ve diğer
alternatif tarım ürünleri gelmektedir.
Trabzon mutfağına has; tereyağı, özel peynir ve mısır unu ile
yapılan kuymak ve hamsi de ekonomiye katkı sağlamaktadır.
Kafkasya, Orta Asya ve batı arasında bir köprü görevi üstlenen
Trabzon, ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Şehirde
gelişen turizm potansiyeli, modern limanı, havalimanı,
Karadeniz Teknik Üniversitesi ve özel üniversiteleri ile
çağdaş bir kent durumundadır.
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MÜZELER
Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı)
Trabzon Müzesi, tarz olarak Avrupa mimarisinin Türkiye’de
yer alan ender yapıtları arasına girmektedir. Müze binası
1917 yılında Aleksi Kostaki tarafından konut olarak
yaptırılmıştır. 1937 yılından 1987 yılına kadar Kız Meslek
Lisesi olarak kullanıldıktan sonra 1988 yılında, Kültür
Bakanlığı’na devredilerek; müze olarak açılması için
yenileme çalışmalarına başlanmıştır. 22 Nisan 2001 tarihi
itibariyle de Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
Trabzon Müzesi’nde kullanılan süsleme ve mimari tarz, 19.
yüzyıldan itibaren, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneksel
sanat etkilerinden uzaklaşıp, Barok Rokoko üslubunu
benimsemiştir.
Konağın bodrum katı; Arkeolojik Eserler Seksiyonu, zemin
katı; Konak Teşhiri, birinci katı; Etnografik Eserler Seksiyonu
ve asma katı; İdari Bölüm olarak düzenlenmiştir.
Ayasofya Müzesi
Ayasofya Müzesi, bölgenin son Bizans devri yapılarının en
önemlilerindendir. 1238-1263 yılları arasında Komnenos
Devleti krallarından I. Manuel zamanında inşa edildiği kabul
edilmektedir. 1864 yılında Bursalı Rıza Efendi’nin destekleri
ile onarımı gerçekleştirilmiş olup, 1958-1962 yılları arasında
restore edilerek, 1964 yılında müze olarak ziyaretçilere
kapılarını açmıştır.

Ayasofya Müzesi
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Ayasofya Müzesi
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Köy Evi Sergisi
1993 yılı sonunda kamulaştırılarak Ayasofya Müzesi
alanına katılan arsada, Valiliğin desteği ve yerel olanakların
değerlendirilmesi sonucu oluşturulan Köy Evi Sergisi, 1996
yılı Mayıs ayında ziyarete açılmıştır.
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Atatürk Köşkü
Bina, Soğuksu Mahallesi’nde yer almakta olup, Konstantin
Kabayanidis tarafından yazlık olarak kullanılmak üzere 19.
yüzyıl sonlarına doğru yaptırılmıştır. Atatürk, Trabzon’a 1924
yılında gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde ve daha sonra yaptığı
ziyaretlerde burada konuk edilmiştir. Vasiyetnamesinin bir
bölümünü bu köşkte kaleme almış olup, ölümünden sonra,
Atatürk’e ait bazı eşyaların ve fotoğrafların sergilendiği bir
müze olarak kullanılmaktadır.
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Trabzonspor Müzesi

Trabzon’un özgün tarihi yapılarından biri olan müze binası günümüze kadar Maraş Caddesi Halkevi Sokaktaki Sadri
Şener Sosyal Tesisleri Binasının 2. katında hizmet vermekte
iken 2011 yılında yan tarafında yapılan modern bir müze binasına taşınmıştır. Müze, barındırdığı kupalarla Türk futbol
tarihinde önemli bir yere sahip olmasının yanında Cumhuriyet Dönemi Trabzonspor tarihinin de belleği konumundadır. Müzede en ilginç kupa ise 1958 yılında Türkiye Amatör
Futbol Şampiyonası’nda Trabzon İdmanocağı’nın kazandığı
yarım kupadır.
Futbol Federasyonu tarafından 1958 yılında düzenlenen
Türkiye Şampiyonası Finallerinde Ankara Havagücü takımı
ile Trabzon İdmanocağı takımlarının puanlarının ve averajlarının aynı olması ve her iki takımın da ayrı bir maç yapmayı kabul etmemeleri üzerine Futbol Federasyonu iki takımı
da şampiyon ilan etti ve kupa ortadan ikiye bölünerek her
iki takıma da yarımşar olarak verildi. Şimdi kupanın yarısı
Trabzonspor Müzesi’nde, diğer yarısı ise Ankara Havagücü
Müzesi’ndedir.
Cevdet Sunay Müzesi
İlimiz Çaykara İlçesine 21 km uzaklıkta bulunan, ÇaykaraSultan Murat Yaylası yolu üzerindeki Ataköy Beldesi’ndedir.
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1900 yılında Ataköy’de doğan, Genelkurmay Başkanlığı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanlığı ve Kontenjan
senatörlüğü yapmıştır. 1982 yılında ölen ilimizin yetiştirdiği
devlet adamı Cevdet Sunay’ın doğduğu ev, restore edilerek
2001 yılında Cevdet Sunay Evi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır
Geleneksel Yaşam Sergisi
Karadeniz geleneksel folkloru ve el sanatları ürünlerinin teşhir edildiği yapı Ortahisar’da Kanuni Vakfı binasında sergilenmektedir.

Kanuni Evi
Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu mahallede yaptırılan
bu görkemli bina 19. yüzyıl eseri olup, günümüzde sergi salonu olarak kullanılmaktadır.
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KALELER
Trabzon Kalesi
Kıyıdan, kentin tepelerine kadar uzanmakta olan kale,
bölgenin en iyi korunmuş eseridir. Tarihi, M.Ö. 4. yüzyıla
uzanmaktadır. Surları, Yukarı Hisar, İçkale, Orta Hisar ve
Aşağı Hisar olarak farklı bölümlere ayrılmaktadır.
Kalepark
Kentin doğusunda, limana hâkim bir nokta üzerinde
Cenevizlilerce kurulmuştur. Günümüze yalnızca depo ve
kilise kalıntıları kalmıştır.
Akçakale
Trabzon’un 18 km batısında bulunan kale, 13. yüzyıla
tarihlenmekte olup, Osmanlı döneminde onarılmış, yeni
eklemeler de yapılarak askeri üs olarak kullanılmıştır.
Cephanelik
Boztepe’nin batı yamacında bulunmakta olan yapı, iç
içe geçmiş 2 kuleden oluşmaktadır. Kapısı üzerindeki II.
Abdülhamit’in Tuğrası ve kitabeden, 1887 yılında yaptırıldığı
anlaşılmaktadır. 1916-1917 Rus işgali esnasında mühimmat
deposu olarak kullanılmış, 1919 yılında ise bir patlama
sonucu kubbesi yıkılmıştır. Binanın restorasyonu yapılarak
özel sektör tarafından restaurant olarak işletilmektedir.
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CAMİLER, TÜRBELER, KİLİSELER ve
MANASTIRLAR
Gülbahar Hatun Camii
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, annesi
Gülbahar Hatun adına, 16. yüzyılın ilk çeyreğinde (1514),
Orta Hisar’ın batısında, Zağnos Köprüsü’nün yakınında bir
külliye içerisine yaptırılmış bir camidir. Külliyede, cami ve
türbe ile beraber inşa edilen imaret, medrese, hamam ve
mektep kalıntıları günümüze kadar gelememiştir. Mektebin
yerine 1899 tarihinde, bugünkü Gülbahar Hatun İlkokulu
yaptırılmıştır.
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Ahi Evren Dede Camii

Trabzon’a hakim Boztepe semtinde yapılmış olan caminin
tarihi bilinmemektedir. Şemsettin Sami’nin belirttiğine göre
Sultan Orhan döneminde Ahi Evren’in bir derviş dergahı inşa
ettirdiği bunun da bugünkü cami ve türbenin yerinde olduğundan bahsetmektedir.
Komplekse ait kesin bir bilgimiz yoktur. Burada aynı isimli bir
cami inşa edildi. Ahi Evren Dede camisi Hacı Hakkı Baba’nın
katkılarıyla tamir ettirilerek günümüze ulaştırılmıştır. (Abdulaziz döneminde H.1305 1888)
İskender Paşa Camii
Kare planlı Cami, 1529 yılında, Trabzon Valisi İskender Paşa
tarafından Taksim Meydanı’nda yaptırılmıştır.
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Çarşı Camii
Trabzon’un en büyük camilerinden biri olup, Çarşı Mahallesi,
Kemeraltı mevkiinde yer alır. 1839 yılında Trabzon’da valilik
yapmış Hazinedarzade Osman Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Yapıda muntazam bir taş işçiliği göze çarpar.
Erdoğdu Bey Camii

H.985 M.1577 yılında Trabzon Valisi Erdoğdu Bey tarafından,
kendi ismi ile anılan Erdoğdu Mahallesi’nde yaptırılmıştır.
Cami birçok onarım geçirmiş ve geniş ölçüde özelliklerini yitirmiştir.
Mihrap nişinin mukarnaslı bir kavsarası vardır. Köşeliklerde
birer gül bezek ile üst kısımda yazı kuşağı yer alır. Burada bulunan H.1317, M.1899 tarihi caminin son onarımına aittir. Minber ahşap olup sade bırakılmıştır.
Ortahisar Fatih Camii
Trabzon’un Ortahisar mevkiinde bulunmaktadır. Yapı,
altınbaşlı Meryem Kilisesi (Chrysokephalos) olarak
adlandırılmıştır. Roma imparatoru Constantinus’un yeğeni
Hannibalianus tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Çeşitli
onarım evrelerinden geçmiştir. 1461 yılında cami olarak
kullanılmaya başlanmıştır
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Yeni Cuma Camii
Yapım tarihinin 14. yüzyıl olduğu kabul edilmektedir. 13.
yüzyılda, yapının yerinde gene aynı isimle bazilikal bir
kilise yer almaktaymış, bu kilise daha sonra haç planına
dönüştürülmüş. Yapı, Trabzon’un fethinden sonra cami
olarak günümüzdeki şeklini almıştır.
Molla Nakip Camii
Pazarkapı Mahallesi’nde yer almaktadır. Aziz Andrea’ya
ithafen 5. veya 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Trabzon’un
fethinden sonra cami olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Kudrettin Camii
Esentepe Mahallesi’ndedir. 14. yüzyılda St. Philip’in
adına yaptırılmıştır. Daha sonra cami olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
Hüsnü Göktuğ Camii
Çömlekçi Mahallesi’ndedir. 15. yüzyılda Cenevizlilerin
yaptırdığı tahmin edilmektedir. Trabzon’un fethinden sonra
kilise olarak kullanılmaya devam edilmiş olup, 1953 yılında
Trabzon Valisi Hüsnü Göktuğ tarafından onartılarak camiye
dönüştürülmüştür.
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Gülbaharhatun Türbesi

Gülbaharhatun Camii’nin doğusunda yer alır. Yavuz Sultan
Selim’in annesi Gülbaharhatun için 1506 yılında yaptırılmıştır. Türbe iyi bir taş işçiliği gösterir. Sarımsı renkli kesme
taşlardan inşa edilmiştir. Pencerelerinin tahfif (sağır) kemerlerinde olduğu gibi gri taşlar dekoratif olarak kullanılmıştır.
Sekizgen planlı türbe gövde üzerinde yine sekizgen bir kasnağa sahiptir. Kubbe sekiz köşeli olup, kurşunla kaplanmıştır.
Açık Türbe (Hamzapaşa Türbesi)
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Küçük İmaret Mezarlığında Hamzapaşa Camisinin doğusunda yer alır. 18. yüzyıla tarihlenen altı köşeli baldaken
bir türbedir. İçerisinde üç mezar bulunmaktadır. Bunlardan
H.1148, M.1735 tarihli olan Hamza Paşa’ya aittir.
Santa Maria Kilisesi
Sultan Abdülmecit’in fermanıyla, Trabzon’u ziyaret eden
yabancılara yönelik olarak 1869 - 1874 tarihleri arasında
yaptırılmıştır. İşlevini günümüzde de sürdürmektedir.
Zengin süslemeleri, kuzey ve batı duvarlarındaki St. Andrea,
St. Pietro ve St. Eugenius betimleri ilgi çekmektedir.
St. Anna (Küçük Ayvasıl) Kilisesi
Trabzon’da, Maraş Caddesi üzerinde bulunan şehrin en
eski kilisesinin giriş kapısında, bir Bizans kabartması ile
884-885 tarihinde I. Basil zamanına ait onarım kitabesi
bulunmaktadır. Yapı, üç nefli ve üç apsisli bir bazilikadır.
St. John Kilisesi
Hızırbey Mahallesi’nde yer almakta olup, 13.yüzyılın başında
inşa edilmiştir. 19. yüzyılın ortaları ve 20. yüzyılın sonlarında
onarılmıştır. Günümüzde çok amaçlı salon olarak hizmet
vermektedir.
Vazelon Manastırı
Trabzon’a 35 km uzaklıkta, çam ormanları arasında yer
alan manastırın kesin kuruluş tarihi bilinmemekle beraber,
bazı araştırmacılar bunun M.S. 270-317 yılları arasında
olabileceğini ifade etmektedirler. İmparator Justinianus
tarafından 565 yılında onarılan manastır, zamanımıza kadar
birçok tamir ve tadilat aşamalarından geçmiştir.
Yahya Peygamber’e adanan manastır, 1923 yılında terk
edilmiştir. Bugün ayakta kalan yapının önündeki kilise ve
keşiş odaları 19. yüzyıla aittir.
Kaymaklı Manastırı
Trabzon’a 3 km uzaklıkta olan manastır, 15. ya da 16.
yüzyılda, Hz. İsa’ya atfen yapılmıştır. 18. yüzyılda onarımı
gerçekleştirilmiştir. Trabzon’da Ermeni cemaatine ait olan
tek manastır olup, binanın dışında kitabesi mevcuttur.
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Sumela Manastırı (Meryem Ana)
Trabzon ili, Maçka ilçesi, Altındere köyü sınırları içerisinde
yer alan Panagia (Meryem Ana) deresinin batı yamaçlarında
Mela tepesi üzerinde konumlanmış bir Rum manastır
ve kilise kompleksi olup, tam adı Panagia Sumela veya
Theotokos Sumeladır. Denizden yüksekliği 1250 metredir.
Manastıra ulaşım, Trabzon merkezden otomobille 45
dakika olup, manastıra orman içinden patika bir yolla
ulaşılır. Kuruluşu, M.S. 4.yüzyıla tekabül etmektedir. Daha
sonra Komnenoslar Dönemi’nde onarımı yapılmış ve
genişletilmiştir. Bugünkü halini ise III. Alexios zamanında
almıştır.
Manastır, kilisenin bulunduğu bir mağara, kutsal bir çeşme,
talebe odaları, servis bölümleri ve bir konuk odasından
oluşmaktadır. 19. yüzyılda ek bölümlerin inşa edilmesiyle
genişletilmiştir.
Manastırın ana ünitesini meydana getiren kaya kilisesinin dış
duvarları fresklerle donatılmış olup, işlenen başlıca konular;
İncil’den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem Ana’nın hayatı
ile ilgili tasvirlerdir. Trabzon’daki dinsel yapıtlar arasında en
çok ziyaret edilen mekândır.
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Sumela Manastırı
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Kızlar (Panagia Theoskephastos) Manastırı
Boztepe’nin güney yamacında yer almaktadır. 14. veya
15. yüzyıla tarihlenmektedir. 19. yüzyılda ek bölümlerle
genişletilmiştir. Manastırın en yüksek bölümünde,
Konstantinos’un anıt mezarı bulunmaktadır.
(Kuştul) Gregoris Peristera Manastırı
Maçka İlçesi, Kuştul (Şimşirli) köyünde vadiye hâkim bir tepe
üzerindeki manastır 752 yılına tarihlenmiştir. Manastır, bir
kaya kilisesi ve ayazma çevresinde inşa edilmiştir.
Zağnos Burcu
II. Aleksios döneminde inşa edilen kesme taştan dörtgen
planlı burç, bir süre zindan olarak kullanılmıştır. Günümüzde
ise, İsmail Hakkı Berkmen Tarih Kütüphanesi olarak halka
hizmet vermektedir.
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HANLAR ve BEDESTEN
Taşhan
Trabzon Valisi İskender Paşa tarafından, 1531-1533
yılları arasında yaptırılmıştır. Muhtelif zamanda yapılan
onarımlarla günümüze gelmiştir.
Duvarlar düzgün yontu taştan yapılmıştır. Revak kemerleri
ve tonoz kubbe tuğladır. Önceleri alaturka kiremit kaplı
çatısı 1980 yılındaki onarımda beton mozaik olarak
değiştirilmiştir.
Vakıf Han (Gön Han, Attar Han)
Bedestenin kuzey batısında yer alır. Birlikte inşa edildiği
güneydoğu kısmındaki caminin şadırvanı üzerindeki
kitabeye göre, 1781 yılında Hacı Yahya adında bir hayırsever
tarafından yaptırılmıştır. Üç katlı, avlulu bir handır.
Alaca Han
Bakırcılar Semti’nde yer almakla beraber kesin yapılış tarihi
bilinmemektedir. Yakınında bulunan Alaca Hamam’ı ile
birlikte 18. yüzyıla tarihlenmektedir.
Avlulu, üç katlı bir handır. Bütünüyle dikdörtgen planlı han,
iyi bir taş işçiliği gösterir.
Bedesten
Trabzon çarşısının merkezinde yer alan, şehrin en eski
ticaret yapısıdır. Cenevizlilerce yapıldığı söylenmektedir.
Osmanlı döneminde onarımlar yapılmıştır. Tek kubbesi
olmasıyla dikkat çeker. Türk Bedestenleri içinde tek örnek
olarak gösterilir. Günümüzde alışveriş merkezi olarak
kullanılmaktadır.

27

HAMAMLAR
Sekiz Direkli Hamam
Pazarkapı Mahallesi’nde yer almakta olup, taşıdığı mimari
özellikler dolayısıyla 18. yüzyıla tarihlenmektedir. Trabzon
Belediyesi’nce onarımı yapılmıştır.
Soyunmalık, soğukluk ve sıcaklık kısımları mevcuttur.
Paşa Hamamı
Trabzon Valisi İskender Paşa tarafından, 1521-1533 yılları
arasında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Çarşı Camisi’nin
güneyinde yer alan bir çifte hamamdır.
Meydan Hamamı
19. yüzyılın sonlarında Kazazzadeler tarafından yaptırılmış
bir çifte hamamdır. Soyunmalık kısmı orijinal halindedir.

KÖPRÜLER,
ÇEŞMELER VE KEMERLER
Zağnos Köprüsü
Köprü, Ortahisar ve Atapark semtleri arasındadır. Ayaklarında
görülen Roma ve Bizans işçiliğinden dolayı köprüyü Geç
Roma, Erken Bizans dönemlerine tarihlendirebiliriz. Yapılan
araştırmalara göre, köprüde dört yapı evresi tespit edilmiştir.
15. yüzyılda Zağnos Paşa’nın katkılarıyla onarılmış olup
onarımlar daha sonra da devam etmiştir.
Tabakhane Köprüsü
Trabzon’un içerisinden geçen, küçük bir akarsu üzerindeki
bu köprü, Ortahisar ile Atapark arasında ulaşımı
sağlamaktadır. Zağnos köprüsü ile aynı caddede bulunur.
Değişik dönemlerde yapılan onarım ve genişletmelerle
bugünkü durumuna gelmiştir. Köprünün ilk kuruluşu, 1.
yüzyıla tarihlendirilmektedir. Evliya Çelebi, Karakoyunlular
döneminde yapıldığını ileri sürmektedir. Bugünkü haliyle
Osmanlı yapısıdır ve son şekline 19.yüzyılda kavuşmuştur.
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Hapsiyaş Köprüsü
1935 yılında yapılıp yörede başka örneği bulunmaması
nedeniyle 31.10.1996 tarihinde “Anıtsal Eser” olarak tescil
edilen ve “Kiremitli Köprü” olarakta bilinen Hapsiyaş
Köprüsü 2002 yılında Trabzon Valiliği tarafından aslına
uygun olarak restore edilmiştir.
Hapsiyaş Köprüsü Trabzon-Çaykara yolu üzerindedir.
Uzungöl’e gidenlerin yolu üzerinde görülmeye değer
tarihi eserimizdir.
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Değirmendere Köprüsü
1891 tarihinde, Nemlizadeler tarafından yaptırılmış dört
gözlü bir köprüdür. Ayrıca batı tarafında bir de tahliye
kemeri bulunmaktadır.
Abdullah Paşa Çeşmesi
Zağnos Paşa Kulesi’nin doğu girişinde yer alır. Çeşme,
zamanında bugünkü Taksim Meydanı’nda bulunmaktaymış
ancak yol yapımı esnasında sökülmüş ve bugünkü yerine
yerleştirilmiştir. Trabzon Valisi Haznedarzade Abdullah
Paşa tarafından, 1844 yılında, mermerden yaptırılmıştır.
Dikdörtgen biçiminde olup, Ampir üslubunda yapılmıştır.
Stili, hayat ağacı rozetleri, akantus yaprakları, Arapça
ve Farsça yazıtları ile bu tarzdaki çeşmelerin en güzel
örneklerinden birini oluşturmaktadır.
Abdülhamit Çeşmesi
İskender Paşa Mahallesi’nde, Sultan Abdülhamit’in anısına,
1891 yılında yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılmış olan
dikdörtgen çeşmenin üzerinde, Sultan II. Abdülhamit’in
tuğrası bulunmaktadır. Sütun başlık ve tabanları akantus
yapraklarıyla bezelidir.
İmaret Deresi Su Kemeri
Trabzon il merkezinde, Trabzon Kalesi’nin batı yamacında
bulunmaktadır. İmparator Justinianus (527–565) tarafından
yaptırılmıştır. Daha sonra çeşitli onarımlar geçirmiştir.
Günümüzdeki su kemeri 13. yüzyıl yapısıdır. Yaklaşık 30 m
uzunluğunda, 7m yüksekliğindeki kemer beş gözlü olup,
kesme taştan yapılmıştır.
Kuzgundere Su Kemeri
Trabzon Kalesi’nin doğusunda yer alan Kuzgundere üzerine
kurulmuş, 13. yüzyıl yapısıdır. Kesme ve moloz taştan
yapılmış, 8 m uzunluğunda, 6 m yüksekliğindeki kemer
“İnce Köprü” adıyla da bilinir.
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Kavaklı Su Kemeri
Yenicuma Mahallesi’nde olup, 13. yüzyıla tarihlenmektedir.
Kesme ve moloz taştan olan yapı 20 m uzunluğunda 7 m
yüksekliğindedir.

KONAKLAR VE EVLER

Kentsel konumları ve mimari tarzlarıyla dikkat çeken ve
günümüze kadar önemli değişikler ve onarımlar geçirmeden
gelebilmiş konaklar ve evler bulunmaktadır.
Görülmesi Gereken Konaklar ve Evler:
• Memişağa Konağı
• Yarımbıyıkoğlu Evi
• Kundupoğlu Evi
• Çakırağa Konağı
• Nemlizade Konağı
• Orta Mahalle- Akçaabat Evleri
• Ortahisar Evleri
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Memişağa (Kastel) Konağı
Sürmene ilçesinin 4 km doğusunda ana yolun üzerinde yer
almaktadır. İki katlı ve büyük bir bölümü taştan yapılmış
olan konak, ahşap işçiliği ile ünlüdür. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 18. Yüzyıla tarihlenmektedir.
Yarımbıyıkoğlu Evi
Pazarkapı Mahallesinde Kundupoğlu sokaktadır. 2 katlı dış
sofalı planlı bir evdir. 1706 yılında yapıldığını kitabesinden
öğreniyoruz.
Kundupoğlu Evi
Yarımbıyıkoğlu evinin güneyinde yer alır. Sadece bir kısmı
ayakta kalmıştır. Zamanında dış sofalı planlıydı. Bugün onarılan fevkani, üst oda alçı, ahşap oyma ve kalem işi süslemelere sahiptir. 18. yüzyıla tarihlenmektedir.
Çakırağa Konağı
Trabzon’un Of ilçesi’nin Sıraağaç köyünde bulunan konak
İsmail ağa tarafından 19. yüzyıl başında inşa edilmiştir. Çevresinden yüksek bir tepecik üzerinde dikdörtgen planlı kesme taştan inşa edilmiştir. Zemin +1 katlı olan yapının bazı
bölümleri yenilenmiştir.
Nemlizade Konağı
Gazi Paşa Mahallesi’nde, Nemlizade Hacı Ahmet Efendi tarafından yapımına başlanmış,1892 yılında tamamlanmıştır.
Haremlik-Selamlık bölümlerden oluşan dört katlı, dönemin
Avrupai üsluplarını yansıtan bir yapıdır. Haremlik bölümünün zemin kat salon ve odalarında Kütahya çinileriyle oluşturulmuş panolar bulunmaktadır.
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Ortamahalle - Akçaabat Evleri
Anadolunun kimi bölgeleri “Örnek Evler” niteliğini taşıyan
mimari örnekler açısından günümüze kadar önemli değişiklikler geçirmeden gelebilmiştir. Bu yerleşmeler arasında
Akçaabat Ortamahalle Evleri Karadeniz Bölgesinde en önde
gelenler arasında sayılabilir.
Ortahisar Evleri
Eski Türk evlerini ön plana çıkartan en önemli unsur geleneksel mimari tarzındaki fonksiyonellik ve estetiktir. Bu evler
bir yandan kentsel konumlarıyla diğer yandan mimarileriyle
dikkate değerdirler. Eski Türk evleri yüzlerce yıllık bir süreçte
oluşan Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya devam
eden en önemli yapı taşlarıdır. Ortahisar Zağnos vadisi boyunca bulunan tarihi kentsel dönüşüm projesiyle ön plana
çıkartılmıştır.
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Ortahisar Evleri
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KEMENÇE- HORON- FUTBOL
Kemençe
Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın olan, rebap, keman
türü yaylı çalgılarla akraba olduğu sanılan ve bir demet at
kuyruğundan oluşan bir yay yardımıyla çalınan üç adet çelik
telli geleneksel halk çalgısıdır. Karadeniz kemençesi ya da
Laz kemençesi olarak ta adlandırılabilir.
Futbol
Futbol, şehirdeki önemli spor aktivitelerinden biri olup,
forma rengi bordo-mavi olan Trabzonspor, kentin ve
ülkenin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır.
Horon
Kemençe çalgısı ve davul zurna eşliğinde oynanan hareketli,
kıvrak ritimli, canlı bir oyundur.
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ALTERNATİF TURİZM
Yayla Turizmi
Araklı-Pazarcık Turizm Merkezi
Karadere güzergâhında, Araklı’nın 43 km güneyinde
yer almaktadır. Yağmurdere üzerinden Gümüşhane’ye,
Aydıntepe üzerinden de Bayburt’a ulaşan yolların geçtiği
bir yayla köy merkezidir. İletişim ve alışveriş imkânları
mevcuttur.
Araklı-Yeşilyurt-Yılantaş Turizm Merkezi
Trabzon’a 64 km, İlçe merkezine 33 km mesafede bulunan
yayla, 10 km.lik bir stabilize yolla Yeşilyurt Beldesi’ne
bağlanır.
Araklı Turizm Merkezi
Trabzon’a 30 km mesafede olup, coğrafi ve tarihi konumu ile
önemli turizm potansiyeline sahip bir merkezlerden biridir.
Trabzon Akçaabat-Karadağ Turizm Merkezi
Vakfıkebir ve Akçaabat-Düzköy yolundan ulaşılabilen bir
yayladır. Yolu düşük nitelikte olup, yayla adını 1946 m. lik
Karadağ Tepesi’nden almıştır. Yayla merkezinde bakkal,
kahvehane, lokanta, fırın hizmetleri mevcuttur.
Trabzon-Tonya-Armutlu Gümüşhane - Kürtün - Erikbeli
Turizm Merkezi
Tonya’dan 25 ve Şalpazarı’ndan 34 km.lik yolla ulaşılır. 1800
m yüksekliğinde bir yayla olup, yiyecek, içecek alışveriş ve
iletişim hizmetleri mevcuttur.
Maçka-Şolma Yaylası
Trabzon’a 50 km olan yayla 1800 m yüksekliğindedir. Maçka
ilçesinin güney çıkışından başlayarak 22 km.lik toprak yolla
Mavura Yaylası üzerinden bu yaylaya ulaşılır. Merkezde,
toplu taşıma araçları mevcut olup, yiyecek, içecek hizmeti
sağlanmaktadır.
Trabzon-Giresun Sisdağı Turizm Merkezi
Trabzon’a 78 km mesafede bulunan yayla 1850 m
yüksekliğindedir. Şalpazarı Geyikli yoluyla ulaşılabilen
yaylayiyecek, içecek alışveriş ve iletişim hizmetleri
mevcuttur.
Sera Gölü
Trabzon-Akçaabat yolunun 7. km.sinden güneye, 2 km.lik
asfalt bir yolla ulaşılmaktadır. Sera Gölü çevresi, gelişmiş
bir kamp ve piknik alanına sahip olup, yeme içme tesisleri
mevcuttur.
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Uzungöl
Uzungöl, “Özel Çevre Koruma Alanı” ilan edilmiş olup,
Trabzon’a 99, Çaykara ilçesine ise 19 km.lik bir mesafede
bulunmaktadır. Haldizen deresi vadisinde, heyelan sonucu
dere yatağının kapanmasıyla oluşan göl, çevresindeki
ladin ormanları ve sayısız bitki türleri ile çekici bir peyzaj
sergilemektedir. Göl etrafında yürüyüşün yanı sıra çevre
yaylalarda trekking, yamaç paraşütü gibi aktivitelerde
yapılmaktadır.
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Balıklı Göl
Bölgemizin coğrafi yapısı nedeniyle oluşan bir göldür. Balıklı Göl Akçaabat-Düzköy yolu üzerinden Hıdırnebi yaylasına
çıkarken yol üzerindedir. Doğal güzelliği muhteşem olan bu
gölümüz yazın birçok ziyaretçi tarafında dinlenme ve piknik
alanı olarak kullanılır. Konaklama, yeme-içme ve iletişim imkanları mevcuttur.
Maçka -Mavura Yaylası
Maçka’nın 18,5 km batısında yer alır. Yüksekliği 1800 m.dir.
Yaylanın orman manzaralı toprak yolu, yaya yürüyüşü
için idealdir. Yaylada altyapı hizmetleri mevcut olup, yaz
aylarında yiyecek, içecek hizmeti de sağlanmaktadır.
Tonya Kadıralak Yaylası
Belediye sınırları içindeki yaylaya stabilize bir yolla ulaşılır.
Dört tarafı ladin ormanları ile çevrili Kadıralak’ta, yaz
mevsiminde faaliyet gösteren yiyecek, içecek alanları
mevcut olup, altyapı hizmetleri tamamlanmıştır.
Maçka-Çakırgöl Yaylası
Yaylaya, Maçka - Meryem Ana yolunun 5. km’sinden sağa
ayrılan toprak yoldan 90 km ilerledikten sonra ulaşılabiliyor.
2504 m yükseklikteki Çakırgöl Yaylası yolu üzerinde
Armutluk, Kırantaş, Akarsu, Ayraksa, Livayda, Kurugöl,
Mesaraş, Furnoba, Kasapoğlu, Camiboğazı, Ortaoba ve
Deveboynu yaylaları bulunmaktadır.
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Sazalanı Yaylası
Erikbeli’nin 5 km batısında yer alan Sazalanı Yaylası
1700 m yüksekliğinde olup, ticari araçlarla yolcu
taşımacılığı yapılmaktadır. Yaylanın tüm altyapı hizmetleri
tamamlanmıştır.
Sisdağı Yaylası
1850 m yükseklikte bulunan yaylaya, Erikbeli Turizm Merkezi
yolundan 25 km ilerledikten sonra varabilirsiniz. Burada
çeşitli altyapı hizmetleri mevcuttur. Şalpazarı Tepebaş
mevkiinden kalkan araçlarla ulaşım sağlanabilir.
Kadırga Yaylası
2300 m yükseklikte bulunan Kadırga Yaylası’na, yazın ticari
yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Yaylaya, Tonya-Erikbeli,
Kürtün- Erikbeli, Akçaabat-Düzköy ve Hakça Obası’ndan ya
da Gümüşhane- Trabzon güzergâhındaki Zigana Dağı’nın
kuzeybatı yönünde ayrılan 20 km.lik stabilize yolla ulaşmak
mümkündür.
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Çatma Obası Yaylası
Kadırga Yaylası’nın 9 km güneyinde yer alan Çatma Obası
küçük bir yayladır. Erikbeli-Kadırga-Çatma Obası yaylaları ve
Zigana Kayak Merkezi arasında doğa yürüyüşü yapılabilir.
Mızraklı Su, Şehitler Tepesi ve Çıngıraklı Kuyu gibi mitolojik
alanları da bulunmaktadır.
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Sultan Murat Yaylası
Trabzon ili Çaykara ilçesine 25 km mesafede olan ve
Aydıntepe’nin 54 km kuzeybatısında bulunan Sultan Murat
Yaylası 2000m yükseklikte olup, altyapı hizmetleri mevcuttur.
Yaylada konaklama ve iletişim imkanları mevcuttur.
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Hıdırnebi Yaylası
Trabzon’dan 45 dakikalık bir yolculuk sonrası ulaşılan yayla
1600 m yüksekliğinde bulunmaktadır. Orman içinde yabani
hayvanlara rastlamak mümkündür. Kuruçam merkezinde,
yiyecek, içecek ve pansiyon olanakları vardır.
Akçaabat - Karadağ Yaylası
Akçaabat- Düzköy yolu üzerinden 30 km.lik bir yol sonrası
ulaşılabilir. Yüksekliği 1880 m civarındadır. Yörede, yiyecek,
içecek ve pansiyon olanakları vardır.
Düzköy (Haçka Obası) Yaylası
Düzköy ilçe merkezinin 12 km güneyinde, yaklaşık 1800
m yükseklikte yer alır. Yolu oldukça düzgündür. Yaylada
iletişim, yeme - içme tesislerinin yanı sıra konaklama
imkânı da mevcuttur. Yaylada bulunan Haçkalı Baba Türbesi
ziyaretçiler tarafından ilgi görmektedir.
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Kirazlı Yaylası
Maçka-Zigana güzergâhında bulunan Gürgenağaç
köyünden güneye doğru 7 km.lik toprak yolla ulaşılabilen
yayla, 1850 m yüksekliğinde bulunmaktadır. Çevrede,
bakkal, kasap, lokanta ve telefon olanakları mevcuttur.
Lapazan Yaylası
Maçka-Zigana güzergâhında bulunan Gürgenağaç
köyünden güneydoğu yönüne doğru 12 km. lik bir yolla
ulaşılabilinir. Yüksekliği 2200 m olup, Bekçiler mevkiinde
konaklama imkânları mevcuttur.
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Doğa Sporları

Dağcılık Parkurları
• Uzungöl
• Demirkapı
• Karakaya

Jeep Safari
• Uzungöl
• Demirkapı
• Karakaya

Yamaç Paraşütü
• Uzungöl- Karastel Tepesi
• Uzungöl- Karaçımah Tepesi
• Akçaabat-Karadağ Hıdırnebi
• Düzköy-Çalköy Beldesi Doğankaya Çayırbağı
• Trabzon-Akyazı Beldesi

Trekking Parkurları
• Maçka-Ocaklı-Kulindağı-Figanoy Yaylası-Lişer Yaylası
• Lişer Yaylası- Kayabaşı-Haçka Yaylası Düzköy İlçesi
• Çaykara Uzungöl Beldesi-Karastel Yaylası- Şekersu
Yaylası
• Maçka Altındere Vadisi Sumela Cami Boğazı-Çakırgöl
• Çakırgöl Zigana Geçidi Hamsiköy (Eski Tarihi Yol) Maçka İlçesi
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Yamaç Paraşütü
Yamaç paraşütü için uygun yerler:
•  Uzungöl Karastel Tepesi
•  Uzungöl- Karaçımah Tepesi (Yente)- Çayıroba
•  Hıdırnebi (Yayla Kent) önünden
•  Çayırbağı
Jeep- Safari
Parkurlar:
•

Trabzon- Beşikdüzü- Şalpazarı- Sisdağı- Erikbeli- Kadırga-

Haçka-Kayabaşı- Şolma Turizm Merkezi.
•

Trabzon- Maçka- Sumela Manastırı- Camiboğazı-

Taşköprü-Yağmurdere- Pazarcık-Turizm Merkezi- Soğanlı
Geçidi- Uzungöl-Anzer- Çoruh Vadisi.
•

Akçaabat-Düzköy-Kayabaşı Yaylası-Lişer Yaylası-Şolma

Turizm Merkezi.- Maçka.
•

Trabzon-Vakfıkebir-Tonya-Erikbeli-Kürtün-Örümcek

Ormanları-Torul Karaca Mağarası-Zigana Dağı MaçkaTrabzon.
•

Trabzon- Araklı- Dağbaşı- Aydıntepe-Yer Altı Şehri-

Demirkapı Gölleri- Uzungöl-Çaykara- Of-Trabzon.
•

Trabzon- Arsin- Yanbolu- Santa Harabeleri- Gümüşhane-

İkisu- Torul- Zigana Dağı- Maçka- Trabzon.
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Mağara Turizmi
Çalköy Mağarası
Mağara, Düzköy’e bağlı Çalköy Beldesi’nde bulunmakta
olup, girişten itibaren 150 m yürüdükten sonra sarkıt ve
dikitler görülebilmektedir. İçinde küçük bir deresi ve şelalesi
bulunan mağara yaz ve kış ziyaretçilere açık tutulmaktadır.
Dar ve geniş kısımları mevcut olmakla beraber gerçek
uzunluğu bilinmemektedir.
Akarsu Köyü Mağarası
Mağara, Maçka’nın Akarsu Köyü sınırları içerisinde yer
almaktadır.
Mağara içinde rastlanılan bulgulara dayanarak yerleşim yeri
olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Mağara ile ilgili
detaylı bir çalışma henüz yapılmamış olsa da bir çok galeri
ve odacıkları bulunmaktadır. Bol miktarda sarkıta ve suya
rastlanmıştır.
Kamp ve Karavan Turizmi
Yaylaların birçoğunda kamp ve karavan için uygun tesisler
bulunmaktadır.
• Hıdırnebi Yaylakent - Akçaabat
Trabzon 36 km

•

Uzungöl İnan Kardeşler Kamping - Çaykara

•

Sumelas Kamping - Maçka

•

Coşandere Kamping - Maçka

•

Sumela Kamping - Maçka

•

Verizana Kamping - Maçka

•

Altındere Milli Parkı - Maçka

•

Sümer Alabalık Çiftliği - Maçka
Sumela Manastırı yolu üzeri
Seragölü - Akçaabat

Uzungöl 100 km
Maçka-Sumela Manastırı yolu üzeri
Sumela Manastırı Yolu
Sumela Manastırı Yolu
Sumela Manastırı Yolu
Sumela - Maçka

•

Yıldızlı - Akçaabat 2 km

Sportif Olta Balıkçılığı
Sportif Balıkçılar için, Trabzon’un akarsu ve göllerinde olta
balıkçılığı yapılabilir. Sazan ve Alabalık en çok tercih edilen
balıklar arasında yer almaktadır
Kuş Gözlemi
Kuş gözlemciler için Trabzon yaylaları ve özellikle Altındere
Vadisi Milli Parkı ziyaretçilere elverişli olanaklar sunmaktadır.
Milli Park, Maçka ilçesi sınırları dâhilindedir. Biyoçeşitlilik ve
kuş çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Şahin, doğan,
kartal gibi yırtıcı kuşlar görülebilmektedir.
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Bitki Çeşitliliği
Bölgenin karayele açık bulunması,
bitki örtüsünün gür olmasını sağlar.
Kıyıdan 1200 m.ye kadar olan yükseklikte
yayvan yapraklı ağaçlara, yükseğe çıkıldıkça iğne
yapraklı ağaçlara rastlamak mümkündür. Ladin,
Göknar, Kayın, Sarıçam, Kızılağaç, Kestane gibi ağaç çeşitleri
yetişebilmektedir.
Bitki çeşitliliği bakımından, bölgeye has 440 çeşit bitki türü
mevcuttur.
Yaban Hayatı
Trabzon’da bitki örtüsünün yaygınlığına ve türüne bağlı
olarak farklı kesimlerde, geyik, karaca, boz ayı, çakal, porsuk,
kurt, tilki, domuz, çengel boynuzlu dağ keçisi ve sansar gibi
çeşitli yaban hayvanları bulunmakta olup, bunlar genellikle
Araklı’nın güneyindeki ormanlarda ve Maçka’nın dağlık
kesimlerinde görülebilir.
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Sumela Milli Parkı
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Kongre Turizmi
Trabzon’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı oteller, üniversite ile
kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan salonlar,
çeşitli kongre, panel, sempozyum ve spor yarışmalarına ev
sahipliği yapmaktadır.
Fuar Turizmi
Kaşüstü-Şana Mevkii’nde bulunan Dünya Ticaret
Merkezi’nde ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına
ev sahipliği yapılmaktadır.

KORUNAN ALANLAR
Uzungöl Çevre Koruma Alanı
Haldizen deresi vadisinde heyelan sonucu dere yatağının
tabii baraj şeklinde kapanmasıyla oluşan göl, çevresindeki ladin ormanları ile çekici bir peyzaj sergiler. Trabzon’a
99, Çaykara ilçesine 19 kilometrelik bir mesafede olan göl
“Uzungöl” olarak bilinmektedir.

Altındere Vadisi Milli Parkı
Milli parkın ana kaynak değerlerini, Sumela Manastırı ile
Altındere Vadisi’nin bitki zenginliği ve jeomorfolojik yapısı
oluşturmaktadır.
Milli park, flora açısından zengin olup, konaklama, piknik,
doğa yürüyüşü ve alışveriş imkânları sağlanmaktadır.
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GASTRONOMİ - Yöresel Tatlar
Trabzon mutfağı, kendine has ve lezzetli birçok yemeği
ile zengin bir mutfaktır. Hamsiden 40 çeşit yemeğin
yapılabildiği bu mutfağa özgü yemekler; mısır sarması, etli
lahana sarması, hamsili pide, hohollu pide, pazı burmalısı,
hamsili pilav, kuymak, su böreği, yufka tatlısı, Laz böreği,
gulya, turşu kavurması, pazı pilakisi, lahana kavurması,
kaygana, hamsi kuşu, mısır çorbası, ısırgan çorbası,
hamsili pilav, hamsili ekmek, Trabzon kebabı, Hamsiköy
sütlacı, zumur, kaz kaldıran, hoşmeli, tomara, hamsi pilaki,
sütlü kabak, borani, hamsi çıtlaması ve hamsi ızgaradan
oluşmaktadır.
Şehrin farklı mevkilerinde yöresel tatları deneyebileceğiniz
restoranlar bulunmaktadır.

Vakfıkebir Ekmeği
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EL SANATLARI
Kuyumculuk
Kuyumculukta, Trabzon’a özgü hasır bilezik yapımı öne
çıkmakta olup, altın ve gümüş çeşitleri bulunmaktadır.
Ayrıca, “telkari” tekniğiyle de çeşitli süs eşyaları (Takunya
süslemesi, resim çerçevesi, çay kaşığı vb.) yapılmakta ve
ipek veya naylon tel üzerine burularak sarılan çok ince altın
ve gümüş teller ile yapılan yöresel el sanatı Kazaz Sanatı da
sürdürülmektedir.

Trabzon Bakırcılığı
Trabzon’daki el sanatı atölyeleri, geçmişden beri geleneksel
olarak bakır, bronz ve pirinçten mutfak kapları ve çeşitli eşya
yapımını sürdürmüşlerdir. Trabzon’un bir liman kenti olması
da bu ürünlerin ihracatını kolaylaştırmıştır. Yapılan formlara
örnek olarak; ocak kazanları, bakraçlar, ibrikler, güğümler,
süt tasları, kapaklı hamsi tavaları, maşrapalar, kapaklı
sahanlar, tencereler ve mangallar gösterilebilir.
Taş işçiliği
Mimari süslemenin yanında, büyük değirmen taşları, el
değirmenleri ve “pileki” taşları kısıtlı olsa da üretilmektedir.
El değirmenleri buğday ve mısır yarması öğütmek için
kullanılırken, “pileki” ise, eski evlerde üzerinde ateş yanan
ve yanan ateşin ısıtmasıyla oluşan ısı ile ekmek pişirmeye
yarayan yuvarlak şekilli taş bir teknedir.
Ahşap işçiliği
Ahşap, çevrenin ormanlık olması dolayısıyla, yapı
malzemelerinde, başta şimşir kaşık olmak üzere kullanılan
ev ve mutfak eşya ve gereçlerinde çok sık rastlanan bir
malzeme olmuştur.
62

Dokumacılık
Bugün tüm Anadolu’da olduğu gibi, Trabzon’da
da el dokumacılığında bir gerileme söz konusu
olmasına rağmen, gerek turistik gerek
kırsal kesimlerde yaşayan halkın talepleri
doğrultusunda, peştamal, keşan gibi günlük
kullanım eşyalarının dokuması sayesinde bu
sanat sürdürülmektedir.
Bıçakçılık
Sürmene bıçaklarının yapımı artık tarihe
karışmaya başlamış olsa da sipariş üzerine,
birkaç eski usta tarafından yapılmaktadır. Daha çok
mutfak bıçakları ve çay kesme makasları üretilmektedir.

YEREL ETKİNLİKLER
Kentte, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında
çeşitli yayla şenlikleri ve festivaller gerçekleştirilmektedir.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye ve “Yayla Şenlikleri ve Festival
Takvimi”ne www. trabzonkulturturizm.gov.tr adresinden
veya Trabzon İl Kültür Turizm Müdürlüğü telefonlarından
ulaşabilirsiniz.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Kente, Miletli kolonilerce, görünümünden dolayı
“TRAPEZUS” adı verilmiştir. Bir başka rivayette Evliya Çelebi
Seyahatnamesinde kentin adından “TUĞRABOZAN” olarak
bahsetmektedir.
Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Trabzon’da
doğmuş ve 15 yaşına kadar burada yaşamıştır.
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Trabzonda valilik
yapmış olup, annesi Ayşe Gülbahar Hatun, 1505 yılında
Trabzon’da ölmüş ve türbesi yine bu şehirde kendi adıyla
anılan caminin avlusunda yer almaktadır.
Ulu Önder Atatürk Trabzonu üç kez ziyaret etmiş ve
vasiyetinin bir bölümünü Trabzon’da yazmıştır.

64

ULAŞIM
Trabzon’a karayolu, denizyolu ve havayolu ile ulaşım
sağlanmaktadır.
Otobüs terminali, şehir merkezine 1,5 km uzaklıktadır.
Trabzon Limanı’nın, kent merkezine uzaklığı 1 km.dir.
Ayrıca Trabzon ile Rusya’nın Soçi kenti arasında hızlı
feribot ile 5 saat ve 12 saat süren vapur seferleri
yapılmaktadır.
Trabzon
Havalimanı,
bölgenin
en
büyük
havalimanıdır. Şehir merkezine uzaklığı 4 km.dir.

ALIŞVERİŞ
Arnavut kaldırımları ile döşeli Kemeraltı’nda telkari usulü
gümüş ürünler satın alınabilir. Altıncılar, gümüşçüler
ve bakırcılar çarşısı gezilebilir. Ayrıca, şehirde, tüm
ihtiyaçlara cevap verecek modern alışveriş merkezleri de
bulunmaktadır.

KONAKLAMA
Turistik işletme belgeli ve belediye belgeli konaklama
imkânları olup, bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı oteller
mevcuttur. Ayrıca yayla ve sahil bölgelerinde konaklama
imkanları bulunmaktadır.
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YAPMADAN DÖNMEYİN
• Yörenin en iyi korunmuş, denizden tepelere kadar uzanan
Trabzon Kalesi’ni gezmeden,
• Şehrin 7 km güneybatısında soğuksu mevkiinde 19.yüzyıl
sivil mimari örneği ile yapılmış ve Trabzon halkının Atatürk’e
bir hediyesi olan Atatürk Müzesi’ni ziyaret etmeden,
• Fatih veya İrena Kulesi olarak bilinen ve Cephanelik olarak
kullanılan mekânı görmeden,
• Festival tarihlerinde Trabzon’da iseniz festivallere
katılmadan ve yayla şenliklerini görmeden,
• Kışın Trabzon’a geldiyseniz, Sumela Manastırı’nı kar
altında görmeden,
• Sumela Manastırı gezisi sonrası yol güzergâhında
bulunan lokantalarda, karalahana dolması, kaygana,
Hamsiköy’de Hamsiköy Sütlacı, Akçaabat Köftesini, Sürmene
Pidesini ve yöresel yemeklerdini yemeden,
•

Uzungöl’ü gezmeden,

• Tereyağında alabalık ve tüm Karadeniz’e özgü yemekleri
tatmadan,
•

Sera gölünü gezip görmeden,

• Ayasofya Müzesi, Selçuklu, Bizans ve Gürcü mimarilerinin
ortak özelliklerini bir arada barındıran 13. yüzyıldan
günümüze kadar değişikliğe uğramadan ulaşan Ayasofya
Müzesi’ni gezip görmeden,
•

Trabzon Müzesi’ni görmeden,

• Semaverde çayınız demlenirken, Trabzon’un genel
görünüşünü, Karadeniz’i ve günbatımını seyretmek için
Boztepe’yi çıkmadan,
• Ganita kıyısında, dalga seslerini dinlemeden ve gün
batımını seyretmeden,
• Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri olan Çal
Mağarasını görmeden,
•

Ortahisar Mahallesi’ni ve Trabzon Evleri’ni görmeden

• Akçaabat Ortamahalleyi ve yayla evlerini görmeden,
dönmeyin.
• Yavuz Sultan Selim’in annesinin yattığı Gülbaharhatun
türbesini görmeden,
•

Karadeniz’in serin sularında dinlenmeden,

•

Kemençeyle horona durmadan.
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ÖNEMLİ TELEFONLAR
Valilik

Tel: 0 462 230 19 66

İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü

Tel: 0 462 326 07 48

info@trabzonkulturturizm.gov.tr
www.trabzonkulturturizm.gov.tr

Turizm Danışma Bürosu

Tel: 0 462 326 47 60

Müze Müdürlüğü

Tel: 0 462 322 38 22

Belediye

Tel: 0 462 322 46 01

Emniyet Müdürlüğü

Tel: 0 462 230 19 85

Belediye Kültür Müdürlüğü

Tel: 0 462 322 22 21

İl Halk Kütüphanesi

Tel: 0 462 230 21 16

Türkiye Seyahat Acen. Birl.

Tel: 0 462 230 24 24

Karadeniz Profesyonel
Turist Rehberler Derneği

Tel: 0462 326 63 37

Deniz Yolları

Tel: 0 462 321 70 10

Yangın İhbar
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Hızır Acil Servis
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Trafik

154

Polis İmdat
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Jandarma

156

Yaylalara Olan Uzaklıklar
Adı
Şolma T.M.
Erikbeli T.M.
Karadağ T.M.
Pazarcık T.M.
Yeşilyurt Yılantaş T.M.
Araklı T.M.
Uzungöl
Hıdırnebi
Kuruçam
Sazalan
Sisdağı
Haçkaobası
Lişer
Sultanmurat

İl / İlçe
Maçka
Tonya
Akçaabat
Araklı
Araklı
Araklı
Çaykara
Akçaabat
Akçaabat
Tonya
Şalpazarı
Düzköy
Maçka
Çaykara

Km
48
92
61
81
66
33
100
34
46
97
80
55
54
116

Rakım
1800
1800
1800
930
2035
200
1090
1600
1600
1700
1850
1900
1850
2100
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Kültürel Miras Çok Kırılgandır
Dünyadaki kültürel miras büyük bir yap-boz gibidir.
Her eser, her cisim bu resmin yerinin doldurulamaz
bir parçasıdır. Her biri bize, kökenlerimiz, gelişmemiz
ve bugünkü yaşamlarımız hakkında bilgi verir, diğer
kültürleri anlamamıza ve takdir etmemize yardım eder.
Her keşif, her yeni tercüme bu yap-boza bir parça daha
eklemekte ve resmi daha anlaşılır hale getirmektedir.
Gelecek nesillerin de aynı olanaklara sahip olabilmesi
için her bir parçanın korunmasını sağlamak zorundayız.
Bugün birçok insan kültürel mirasın deprem ve sel gibi
ani doğal felaketlerden, kirlenme gibi yavaş ilerleyen
süreçlerden ve insanlığın diğer faaliyetlerinden
kaynaklanan risklere maruz kaldığının bilincinde
değildir. Eski çömleklerden ya da mozaiklerden hatıra
amacıyla küçük parçalar alınması gibi en masum görülen
hareketler bile, binlerce kişi tarafından tekrarlandığında
yıkıcı bir özellik göstermektedir. Tekstil, taş ya da metal
bir nesneye dokunulması onun üzerinde yağ izi ya
da terden kaynaklanan asit bırakmaktadır. Bir tarihi
yapıya tırmanılması onun aşınmasına ve dağılmasına
neden olmaktadır. Yazı yazılması ya da isim kazınması
giderilmesi imkansız zararlara neden olmaktadır. Dar ve
kalabalık ortamlarda büyük poşetlerle ya da sırt çantaları
ile dolaşılması bir parçayı devirebilir ya da duvardaki bir
resmi çizerek tahrip olmasına neden olabilir. Farkında
olmadan kültürel mirasın yok edilmesine katkıda
bulunduğumuz sayısız yol vardır.
2020 yılında biz ziyaretçilerin sayısı Dünya çapında 1.6
milyara ulaşacaktır. Haydi kültürel mirasımızı korumak
ve çeşitlilik ve zenginliğinden yararlanmak için bir araya
gelelim.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Uluslararası
Merkezi (ICCROM)
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Kemençe ezgilerinin,hamsinin, yeşilin
ve sporun tarih ile iç içe yaşadığı kent,
Karadeniz’in neşesi, Trabzon.
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