
aradeniz’in incisi, tüm dünyanın
hayranlıkla izlediği doğal
güzelliklerin ev sahibi, doğanın
bağrından kopup gelmiş lezzetlerin
baş tacı edildiği, ne yana baksanız
yeşilliğin olduğu yaylaları ve tarihi
mekanları ile Trabzon, herkesin

hayatta bir kereliğine de olsa mutlaka gidip
görmesi gereken bir şehir.

Dört mevsim yağışın görülmesine rağmen
hem yerli hem de yabancı çok sayıda turistin
ilgi odağında olan Trabzon, en çok da
mükellef kahvaltı sofraları, mimarisi ve köklü
geçmişiyle merak uyandıran manastırları ve
yeşilin bin bir tonunun görülebildiği Trabzon
yaylaları ile ön plana çıkıyor.

Trabzon denince hemen akla gelen ve
şehrin en sembol yeri belki de Sümela
Manastırı. Trabzon Maçka’da yer alan ve
Türkiye sınırları içerisindeki en eski
yapılardan biri olma özelliğini taşıyan Sümela
Manastırı’nın inşa tarihi 365-395 yıllarına
kadar uzanıyor.

Trabzon’da görülmesi gereken bir diğer
yer ise Ayasofya Müzesi. Diğer bir adıyla
Ayasofya Kilisesi, 1250-1260 yılları arasında
Kral I. Manuel tarafından yaptırılmış. Geç
Bizans mimarisinin en güzel örneklerinden
biri olan Ayasofya Kilisesi, kelime olarak

“Kutsal Bilgelik” anlamına geliyor..
Türkiye’nin en turistik yerlerinden biri olma

unvanına sahip Uzungöl, aynı zamanda
Trabzon’un eko-turizm merkezi olma özelliğini
taşıyor.

Gezilecek en güzel yerlerinden biride 8
kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun 2.
mağarası olma unvanını gururla taşıyan Çal
Mağarası…

Trabzona geldiğinizde görmeden
gitmemeniz en güzel yerlerden biride Atatürk
Köşkü….Köşk 19. yüzyıl Batı Rönesans
mimarisinin izlerini taşıyor. 1937 senesinde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konakladığı
ve tüm mal varlığını devlet hazinesine
bağışlama kararını aldığı köşk günümüzde
Atatürk Köşkü Müzesi olarak hizmet veriyor.
Bunları yapmadan dönmeyin

� Yörenin en iyi korunmuş, denizden
tepelere kadar uzanan Trabzon Kalesi’ni
gezmeden,

� Şehrin 7 km güneybatısından soğuksu
mevkiinde 19. yüzyıl sivil mimari örneği ile
yapılmış ve Trabzon halkının Atatürk’e bir
hediyesi olan Atatürk Köşkü’nü ziyaret
etmeden,

� Fatih veya İrena Kulesi olarak bilinen ve
Cephanelik olarak kullanılan mekanı
görmeden,

� Festival tarihlerinden Trabzon’da iseniz
festivallere katılmadan ve yayla şenliklerini
görmeden,

� Kışın Trabzon’a geldirseniz, Sümela
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Manastırı’nı kar altında görmeden
� Sümela Manastırı gezisi sonrası yol

güzergahında bulunan lokantalar,
karalahana dolması, kaygana, Hamsiköy’de
Sütlaç, Akçaabat Köftesini, Sürmene
Pidesini ve yöresel yemeklerini 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’ye
çıkmadan,

� Ganita kıyısında, dalga seslerini
dinlemeden ve gün batımını seyretmeden,

� Türkiye’nin en uzun mağaralarından
biri olan Çal Mağarası’nı görmeden,

� Ortahisar Mahallesi’ni ve Trabzon
Evleri’ni görmeden,

� Akçaabat Ortamahalle’yi ve yayla
evlerini görmeden dönmeyin.

� Yavuz Sultan Selim’in annesinin yattığı
Gülbaharhatun türbesini görmeden,

� Karadeniz’in serin sularında
dinlenmeden,

� Kemençeyle horona durmadan
dönmeyin.
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