ERZURUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER
Göreve geldiğimiz 25 Ekim 2016 tarihinden bugüne kadar İl Müdürlüğümüz bünyesinde
aşağıdaki çalışmalar yapılmış, başlatılmış veya projelendirilmiştir.
* 29 Ekim 2016 Cumhuriyet Bayramı’nda Güzel Sanatlar Halk Dansları Topluluğu’nun katılımı ile
Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da Cumhuriyet Bayramı etkinliği yapılmıştır.
* Mülkiyeti Atatürk Üniversitesi’nde bulunan 33 Ada 60 parselden 40.000 metrekare alan
Kütüphane ve Kültür Merkezi yapılması için kurumumuza tahsisi gerçekleştirilmiştir.
Kütüphane projesi hazırlanmış ihale aşamasına getirilmiştir.
* Mülkiyeti Yakutiye Belediyesi’nde olan Üç Kümbetler Mevkiinde 8600 metrekarelik alan yeni
Arkeoloji Müzesi ’nin yapımı için kurumumuza tahsisi gerçekleştirilmiştir. Müze projesi çizilmiş
ihale aşamasına getirilmiştir.
* Kargapazarı Şehitliği ’nin yapımı için proje hazırlanıp, yaklaşık maliyet çalışılmış; Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden talep edilmiştir. Ödenek belirlenmiş ihale yapılmış,
yüklenici firma uygulama işlerine başlamıştır.
* Kongre Binası Revizyonu ihalesi yapılmış, Restorasyon başlamıştır.
* Ankara’da 2016 Aralık ayında ‘’ERZURUM GÜNLERİ’’ yapılmış, şehrimizin değerleri
tanıtılmıştır.
* 7028 Maddelik
aşamasındadır.

‘’Ansiklopedik Erzurum Kültür Envanteri ’’ hazırlanmış, halen tasnif

* Bir Bilim Kurulu ile “DADAŞ KİTAPÇIĞI” halen hazırlık aşamasındadır.
* Bir başka kurul ‘’ Tarihteki Kadın Kahramanlar ’’ kitapçığı hazırlanmış ve basımı sağlanarak
ücretsiz dağıtımına başlanılmıştır.
* DAP İdaresi ile kurumumuz ‘’ YAZARLAR GENÇLERLE BULUŞUYOR’’ projesini başlatmış, Ocak
ayından itibaren her hafta iki yazarımız şehrimizde bulunup, öğrencilerimizle söyleşiler
düzenlemektedirler. Proje kapsamında şehir merkezindeki okullar ve her yazarımız en az bir
ilçeye giderek öğrencilerle buluşup kitaplarını imzalamaktadırlar. Bu Proje kapsamında 100.000
(yüzbin) civarında kitabın ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıtılması planlanmaktadır. Bu proje
1 yıl sürecektir.
* Ocak 2017 de İstanbul EMİTT Fuarı’na kapsamlı bir katılım sağlanmış, şehrimiz tanıtılmış ve
iki dalda (En İyi Stand ve En İyi Ekip Çalışması ) ödüle layık görülmüştür.
* Erzurum Havalimanı İç Hatlar departmanına bir danışma ofisi açılmıştır.
* Yakutiye Medresesi’nde
yapılmaktadır.

‘’ TARİHİ YAKUTİYE SOHBETLERİ’’ başlatılmış, 15 günde bir

* EYOF2017 Koordinatörlüğü ile şehrin tanıtımı hususunda paydaş çalışmalar yapılmıştır.
* Kurumumuz Resmi Web Sitesi yeni ara yüzü ile yayına girmiştir.

* Kurumumuz Bilgilendirme Mesaj Sitemi kurulmuştur.
* Sayın Vekillerimizin girişimleri ile Turizm alanında çalışmalar yapılmış, Dış Hatlara Yakıt
Desteği verilen iller arasına 2017 itibari ile Erzurum da dahil edilmiştir.
* Çat ilçemize modern ve 3 katlı bir kütüphane kazandırılmıştır.
* Tarihi Ali Paşa Konağı (Niyazi Bey Konağı) Restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.
* Erzurum Kalesi, Oltu Kalesi, İspir Kalesi Restorasyon Projesi hazırlanmış; DAP İdaresi’ne
sunulmuştur.
* Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüzün yeni binası hizmete kazandırılmıştır.
* Resim Heykel Müzesi ( Kongre Binası) Restorasyon projesi hazırlanmış, YİKOP tarafından ihale
yapılmış yüklenici firma uygulama işlerine başlamıştır.
* EYOF kapsamında şehrimize gelen heyetlere kültürel amaçlı gezi ve bilgilendirme yapılmıştır.
* Uzun Ahmet Tabyası ve İlave Tabyanın restorasyon projesi Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
tarafından yapılmış ve 2017 programına alınmıştır.
* Uzundere Çağlayan köyü Şehitliğinin tespit ve tescili yapılmış, restorasyon işi için girişimler
başlatılmıştır. Restorasyon projesi hazırlanmış ve yapım çalışması başlatılmıştır.
* 53. Kütüphane Haftası Kutlama Programı Kapsamında 27.03.2017 saat 10:00’da Sayın Valimiz
Seyfettin AZİZOĞLU’nun katılımıyla başlayan programda; Yazarlarımızın söyleşileri, Sergiler,
Kitap okuma etkinliği, Geziler yer aldı.
* Erzurum Kalesi Restorasyon Projesi hazırlanmış, DAP İdaremizin 2017 programına alınmış ve
Restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.
* Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında şehir gezisi, Ejder 3200 tanıtımı, paneller, sergiler
gerçekleştirilmiştir.
* İl Müdürlüğümüz Katar’da organize edilen, Türk Katar Ekonomi Fuarına katılarak Erzurum’un
önümüzdeki dönem projelerinin tanıtımında yer almıştır.
* Şehir merkezindeki otobüs duraklarına şehrimize mal olmuş önemli fikir, ilim, gönül
insanlarının biyografileri asılmış, böylece vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
* DAP İdaresi Narman Belediyesi ve Kurumumuz Narman Peri Bacaları’nın Restorasyonu
(Yürüyüş yolları, Sosyal Tesisler, Tanıtım v.b.) Projesini 2017 programına almış ve birlikte
yürütmektedirler.
* 17-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşen Bursa Erzurum Günlerinde İl Müdürlüğümüz
Erzurum Valiliğini temsilen Bursa’daki tanıtım günlerine katılmış ve şehrimizi temsil etmiştir.
* DAP İdaresi ile yapılan protokol çerçevesinde aylık bölgesel Kültür Sanat ve Edebiyat Gazetesi
çıkarılması öngörülmüş, ilk sayı Kasım ayında baskıya girecektir.

* Erzurum, Erzincan ve Sarıkamış Kış Koridoru Projesi kapsamında 14-15-16 Kasım 2017’de
Uluslararası Kış Turizm Kongresi’nin Erzurum’da yapılması kararlaştırılmış olup, hazırlıklar
devam etmektedir.
* Erzurum’un tanıtımı amacıyla şehir kültür haritası ve gezi rehberi hazırlanmış basımı ve
dağıtımı başlamıştır.
* Bugüne kadar Erzurum’un Uluslararası Turizm alanı olarak tescil edilmiş 5 adet bölgesi
bulunmaktaydı. Bunlar Palandöken, Tortum (Uzundere Şelalesi), Pasinler, Aziziye ve Olur
kaplıcaları idi. Müdürlüğümüz tarafından İspir Yedigöller ve Narman Peribacaları da
Uluslararası Turizm alanı olarak tescil edilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulmuş olup, süreç
devam etmektedir.
* Erzurum Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz 15 Temmuz Şehit
ailelerini Kosova ve Makedonyaya bir kültür gezisine götürerek, şehrimizin tanıtımına katkı
sağlamışlardır.
* Horasan ilçe halk kütüphanesi hizmet binası yapımı için Müdürlüğümüz, Horasan
Kaymakamlığı ve Horasan Eğitim Kültür Yardımlaşma derneği adına Melikşah YILMAZ arasında
protokol imzalanmış olup, kütüphane inşaatı başlamıştır.
* Tortum İlçe Kütüphanemizin kentsel dönüşüm kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından
bir Kültür Merkezi olarak yenilenmesi için protokol yapılmış, çalışmalar devam etmektedir.
* 98 yıllık gururumuz olan Erzurum Kongresi etkinlikleri kapsamında 32 delege yakını
şehrimizde misafir edildi. İlk defa birinci kuşaktan bir delege oğlu da katıldı. Törenler
Havuzbaşı’nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayıp, etkinlikler kongre binasında
Erzurum Kongresinin temsili canlandırılması, Uzundere ilçesi ve Aziziye kaplıcaları gezisi ile
devam etti.
* Şehrin Güneydoğu girişinde bulunan dış kapı özelliğindeki Harput Kapı arkeoloji müzemiz
tarafından kazı işlemleri tamamlanarak gün yüzüne çıkarılmış ve Erzurum Kültür Tarihine
kazandırılmıştır.
* 2017 Eylül ayı içerisinde Erzurum Tanıtım Günleri Ankara da yapılmıştır. Müdürlüğümüz hem
organizeyi hem de sekreteryayı üslenmiş, tanıtıcı faaliyetleri göz doldurmuştur.
* İçişleri Bakanlığı ile Dernekler Dairesi tarafından organize edilen bir proje kapsamında
“Gönülden Dillere Dillerden Tellere” adlı konferans Eylül ayında ilimizde Müdürlüğümüz
tarafından gerçekleştirilmiştir.
* Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hasta ve hasta bakıcılarına yönelik bir
kütüphane hizmete açılmıştır. Bu hizmet alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır.
* 100.Yıl etkinlikleri kapsamında, Şehirder, DAP ile beraber Erzurum İlimdir kitabı hazırlanmaya
başlanmıştır.

* İlimizde yer alan Tescilli Kültür Varlıklarının mülkiyet durumu ile ilgili, İlçe Belediye
Başkanlıkları ve Kaymakamlıklar bilgilendirilmiştir.
* Aziziye Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa Kültürel Miraslarımızın açık bir müzede toplanması
kapsamında, Dadaşkent bölgesinde bir müze kurulumu başlamıştır.
* Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği ile
ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, “Erzurum’u En Güzel Ben Anlatırım” konulu
kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. Yarışma Erzurum’un Kurtuluşunun 100. Yılı
kapsamında organize edilmiş, tüm İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerini kapsamaktadır.
Birincilere Laptop, ikincilere Tablet ve üçüncülere ise kitap seti armağan edilecektir.
* Öğrenciler Sinema ile Buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye
Belediyeler Birliği arasında "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi kapsamında iş
birliği yapılarak Türkiye'de sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrenciler sinemayla buluşması
hedeflenmişti. Ortaklaşa yürütülen proje kapsamında İlimizde 23 Ekim 2017 Pazartesi günü
başlayan etkinlik ile 11000 ortaöğretim öğrencisi Erzurum Forum AVM'de film seyretmenin
tadını çıkardı.
* 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşen III. Milli
Kültür Şûrasında alınan kararlar gereği, İlimizdeki Kültür faaliyetlerini yönlendirmek,
tavsiyelerde bulunmak, projeler üretmek vb. gibi amaçlar doğrultusunda İl Müdürlüğümüz
bünyesinde Kültür Konseyi oluşturulmuştur.

Çalışmalarımız devam etmektedir.
Bilgilerinize en kalbi saygı ve muhabbetlerimle..

Cemal ALMAZ
İl Kültür ve Turizm Müdürü

