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AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER HAKKINDA TOPLANTI
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi
Etkinlik İçeriği

:Avrupa Birliği Destekli Projeler Hakkında Toplantı
: 14 Temmuz 2020
:

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü öncülüğünde yapılan toplantıya Amasya
Valiliği proje ekibi de katılım sağladı. Toplantıda Avrupa Birliği hibe desteli projeler hakkında bilgi
alışverişi yapıldı.
Etkinlik Görselleri :
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COVİD-19 MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI
Projenin Adı
Projeninİçeriği

: “Siz Nerede Biz Orada” - “Hayatı Önemse Mücadelemize Ortak Ol”
:

Projenin Genel Amaçları;
Covid-19 mücadele ve Dayanıklılık Programı çerçevesinde salgın riskinin ülkemizde
yayılımının en aza indirilmesi ve salgının etkilerinin azaltılmasıdır. Bu nedenle özbakımlarını
gidermekte, ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çeken ve sokağa çıkışlarına sınırlandırma getirilen 65
yaş üstü bireylerin problemlerine yönelik çözümler geliştirilecektir. Böylece hem bu bireylerimizin
evde kal çağrısına uyabilmeleri için gerekli şartlar sağlanarak salgının yayılım hızı azaltılmış olacak,
hemde dezavantajlı bu grubumuzun salgın sonucu yaşadıkları olumsuz sonuçların en aza inmesini
sağlayacaktır.
Toplam Bütçe: 249.806,00 TL
Özel Amaçları;
1. Bu bireylerimizin sokağa çıkamadıkları için gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerine ulaşmalarını
sağlamak, kolaylaştırmak
2. Salgının yayılım şekli dolayısıyla ev temizlik ve bakımı için bulmakta zorlandıkları
hizmetleri sağlamak ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak
3. Sokağa çıkmadıkları için oluşan ya da hali hazırda var olan eklem ve kas ağrıları için evde
fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılamak, hizmete ulaşımlarını kolaylaştırmak
4. Uzun süreli kapalı ortamda kalmanın oluşturabileceği psikolojik yıpranmaya karşı bu
bireylerimize destek sağlamak şeklinde belirlenmiştir.
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AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİ
ProjeninAdı
Projenin İçeriği

:Akıllı Şehir Yönetimi
:

Dünyada yükselen bir eğilim olarak dikkat çeken, akıllı şehir kavram ve uygulamalarının
ilimiz içinde yeni bir şehir yönetim yaklaşımı olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yakın
zamanda başlatılmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de var olan yahut olması planlanan akıllı şehir
politikalarına uyumlu, kapsamlı ve bütüncül bir yol haritası için çalışılmaktadır. Sürecin sonunda
ilimiz için, gelecek 30 yılı kapsayan “Akıllı Şehir Yol Haritası ve Strateji Belgesi” oluşturulacaktır.
Projemizin Genel Amaçları;
Amasya Belediyesi
I. Yerel Akıllı Şehir Stratejisi
II. Yerel Akıllı Şehir Yol Haritası
III. İzleme Değerlendirme Mekanizması
IV. Risk Yönetimi Mekanizması
V. Akıllı Şehir Programı
Hazırlanmasına yönelik danışmanlık alınmaktadır.
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MODERN MÜZE YÖNETİMİ

Projenin Adı
Projenin İçeriği

:Modern Müze Yönetimi
:

Ferhat ve Şirin Aşıklar Müzesi, Şerefeddin Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ve
Şeyh Hamdullah Hüsn-i Hat ve Yazı Tarihi Müzesi olmak üzere Belediyemiz bünyesinde üç müze
bulunmaktadır. Bunun yanında Harsena Kalesi ve Kızlar Sarayı ve Kral Kaya Mezarları şehrimizin
açık alan müzesi olarak değerlendirildiğinde toplam 5 müze 35 çalışan ve 2 yönetici ile 37 personelle
işletilmekte ve Amasya halkına ve şehrimizi ziyaret eden turistlere hizmet vermektedir. Modern
Müze Yönetimi isimli Teknik Destek Talebimiz personellerimizin sahip oldukları
sorumluluklara uygun olarak eşleştirilecek şekilde;
1. Kent kimliği ve müze
2. Müze ve yerel yönetim yaklaşımları
3. Sürdürebilir müze yönetimi
4. Müzelerde işletme modelleri
5. Kent müzeleri kentli ilişkileri
6. Çağdaş müze iletişimi ve iletişim teknikleri
7. Vaka analizi ve atölye çalışması
eğitimleri verilmesi ve personelimizin sorumluluk alanlarında kapasitelerinin artırılmasını
içermektedir.
Amasya Belediye Kültür Merkezi Hüseyin Hüsamettin salonunda müze ve ören yerleri
personellerine 09-10-11 Şubat 2021 tarihleri arasında Modern Müze Yönetimi eğitimi verilmiştir.
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Proje Görselleri

:
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CUMHURBAŞKANLIĞI FİZİBİLİTE
Projenin Adı
Projenin Amacı

:Cumhurbaşkanlığı Fizibilite Projesi
:

TR83 Bölgesinde yer alan Amasya İli, Ferhat Tepesi ve Sosyal Tesis Projesi ile ekonomik ve
sosyal kalkınma hedeflerini hızlandıracak olup, Kültür ve Turizm varlıklarının daha ön plana
çıkarılması sağlanarak orta ve uzun vadede bölgeye katma değer katacaktır. Alternatif turizm
konusunda çeşitlilik arz eden Amasya, Doğa turizmi ile ön plana çıkarak bölgenin kendine özgü
turizm değerlerinin çeşitliliğini ve ildeki geceleme sürelerini artırarak, turizme yönelik kentsel
altyapının gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Projenin Özel Amaçları:
Amasya Ferhat tepesinde yapılacak Teleferik ve 25 hektarlık alanda düzenlenmesi planlanan
Mesire alanı ile çevreci ve dönüştürülebilir kaynaklar kullanılacak olupbu bölgede yapılacak olan
ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarıyla Amasya’ya ekosistemi koruyan, geliştiren,
iyileştiren alanlar kazandırılacaktır. Ziyaretçilerin doğayla iletişim kurmalarını, yeşil bir dünya için
katkıda bulunmalarını sağlayacak mekânlar planlanan mesire alanı içinde, kısa ve uzun yürüyüş
güzergâhları, ziyaretçilerin nefes alacakları dinlenme noktaları planlanmıştır.
-Bu alan bütünüyle seyir imkânı olan Seyir Amfi, kır evleri, kır lokantası ve kır kahveleri,
çocuk oyun alanları, piknik alanları kapalı alanlar ve sosyal donatıları bulunacak doğal yaşam
alanıyla ildeki tarih ve kültürel turizminin doğa turizmi ile birleştirilmesini sağlayarak pek çok
büyük aktiviteye ev sahipliği yapacaktır.
-İlde turizm faaliyetlerinde çeşitlilik imkânları sağlanarak ziyaretçi ve konaklama sayılarının
artırılmasına, kentsel, bölgesel gelişmeye, il ve bölge tanıtımı ile Amasya'nın turizmde varış
noktası ve marka kent olması yolunda katkı sağlayacaktır.
-Amasya Ferhat Tepesi Teleferik Sosyal Tesis Projesi Çevre Düzeni Planı İlke ve Kararlarına
dayalı olarak; Tarihi ve turistik mekânları oldukça zengin Amasya'nın, Proje konusu faaliyetinin
işletmeye alınması ile birlikte, gerek ziyaretçi potansiyeli gerekse katılımcı potansiyeli açısından
öncelikli olan ilimizin turizmine önemli katkı sağlayacaktır. Yolculuklardan doğan motorlu araç
trafiğinin azaltılması, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi ve trafik talebinin yüksek kapasiteli ulaşım
sistemleri ile yönetilmesi, kent içindeki erişilebilirliğin artırılması sonucunda daha yaşanabilir bir
kentsel çevrenin oluşturulmasını sağlayacaktır.
-Amasya Ferhat Tepesi Teleferik ve Sosyal Tesis projesi kapsamında 25 hektarlık doğal
yaşam alanı ile yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Amasya İl ve İlçelerinde yaşayan halk için
doğal yaşam mekânları oluşturulacaktır.
-Amasya Ferhat Tepesi Teleferik ve Sosyal Tesis projesi kapsamında kurulacak Güneş
Enerjisi Elektrik Üretim sistemi (GES) ile yenilenebilir enerji bilinci geliştirilecek ve tüm tesisin
elektrik ihtiyacını karşılayarak tesisin mali sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.
Toplam Bütçe:52.000.000,00 TL
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Proje Görselleri

:
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NOSTALJİK TRAMVAY
Projenin Adı
Projenin Amacı

:Nostaljik Tramvay
:

Amasya'da turizme katkı sağlayacak ulaşım alt yapılarının güçlendirmesive yeni alternatif kent içi
erişilebilirliğin arttırılmasını amaçlayan projemizin fizibilitesi 8 aylık faaliyetiiçermektedir.Proje
kapsamında ellibeş evler rekreasyon alanından başlayarak Yeşilırmak nehrikenarından Ferhat-Şirin
Müzesine kadar 8 km olarak yapılması düşünülen Nostaljik Tramvay hattı ildeturizm faaliyetlerinde
çeşitlilik imkanları sağlanarak kentsel ve bölgesel gelişmeye, Amasya'nınturizmde varış noktası,
marka kent olması yolunda katkı sağlayacaktır.Nostaljik Tramvay tek seferde 80kişi alacak şekilde 5
vagondan oluşturulacaktır.Mevcut 3 ana hat ve güzergah hattında 10 ile 12arasında durak
oluşturulacak ve 1 depodan oluşacaktır.Nostaljik Tramvay Projesi Çevre Düzeni Planıİlke ve
kararlarına dayalı olarak;tarihi ve turistik mekanları oldukça zengin Amasya'nın, proje
konusufaaliyetin işletmeye alınması ile birlikte ziyaretçi ve katılımcı potansiyeli açısından ilimiz
turizmineönemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Toplam Bütçe
Amasya Belediyesi
OKA

: 250.000,00 TL
: 62.500,00 TL
: 187.500,00 TL
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AMASYA TARİHİ KENT MERKEZİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
Projenin Adı:Amasya Tarihi Kent Merkezi Sokak Sağlıklaştırma Projesi
Projenin Amacı
:
Amasya Merkez Dere Mahallesi ve Yüzevler Mahallesi mevkiinde
 128.330,80 m²’lik alanda olup
 Ziya paşa bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa bulvarına bakan cepheler ile bu bölgedeki sokaklar
Amasya kent merkezinde tarihi aks bölgesinde yapılması düşünülen Sokak Sağlıklaştırma projesi ile
her daim birbiri ile bağlantılı ve etkileşim içerisinde olan bölgenin rehabilite edilerek canlandırılması
ve turizm potansiyelinin artırılması ile bu aks alanının ekonomisinin canlanması sağlanacaktır.
Bu bölgelerde yapılan iyileştirme çalışmaları ile projede sokakların geçmişten günümüze
aktarılabilmiş olan değerlerini ortaya çıkaracak, hali hazırda yapılmış olan dokuya uyumsuz
müdahalelerden arındırılması ve yapılacak olan yeni müdahaleler ile sokakların fiziksel durumunu
sağlıklaştırarak mekânsal kaliteyi artıracak olup bu sayede bölgeye gelen yerli ve yabancı turist
sayısında ciddi bir artış sağlanacaktır.
Toplam Bütçe : 280.000,00 TL
Amasya Belediyesi: 70.419,16 TL
OKA
: 209.580,84 TL
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AMASYA MUTFAĞI GASTRONOMİDE MARKALAŞIYOR
Projenin Adı
Projenin Amacı

:Amasya Mutfağı Gastronomide Markalaşıyor
:

1- Amasya İlinin Gastronomi Kültürünün İncelenmesi Danışmanlık Adımı
 Amasya mutfağına özgü yemeklerin belirlenmesi danışmanlığı
 Amasya mutfağına özgü yemeklerin reçetelerinin hazırlanması danışmanlığı
 Amasya mutfağına özgü yemeklerin hikayeleştirilmesi danışmanlığı
 Amasya mutfağına özgü yemeklerin kitapçık haline getirilmesi danışmanlığı
2- Amasya Mutfağının Markalaşması Danışmanlık Adımı
 Destinasyon markalaşmasında gastronomi şehri imajı oluşturulması danışmanlığı
 Sosyal Medya Yönetimi danışmanlığı
 Marka İletişimi danışmanlığı

İki basamakta alınması planlanan danışmanlık ile Amasya’nın markalaşmasında gastronomi
kültürüne ait yemeklerin analiz edilmesi, Amasya mutfağına özgü yemeklerin belirlenmesi ve
reçetelerinin çıkarılması ile birlikte hikâyelerinin oluşturulması ve bunun kitapçık haline nasıl
getirileceği danışmanlık hizmeti ilk basamağı oluşturmaktadır. İkinci adımda ise markalaşma
danışmanlık hizmeti ile birlikte oluşturulacak olan yemek kültürü kitapçıklarından Amasya’nın nasıl
faydalanacağı üzerine danışmanlık hizmeti hizmeti alınacaktır.
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