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TOKAT VALİLİĞİ
GOP Bulv. Cumhuriyet  Meydanı TOKAT

Tel : 0(356) 214 10 01
www.tokat.gov.tr

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
TOKAT Valilik Binası K:3
Tel : 0(356) 228 90 30
www.tokatturizm.gov.tr

TOKAT BELEDİYESİ
GOP Bulv. No:184 TOKAT

Tel : 0(356) 214 22 20
www.tokat-bld.gov.tr

TURİZM DANIȘMA 
Tel : 0(356) 214 82 52

kurumsal.kulturturizm.gov.tr

OKA TOKAT YDO
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı

C Blok Kat:2  TOKAT
Tel : 0(356) 228 93 60

املتاحف 

ARASTALI BEDESTEN TOKAT MÜZESİ 
Sulu Sokak TOKAT 

Tel : 0(356) 214 14 09
www.tokatmuzesi.org.tr

TOKAT MEVLEVİHANESİ MÜZESİ
Soğukpınar Mah.

Beyhamam Sok. TOKAT
Tel : 0(356) 213 30 83

LATİFOĞLU KONAĞI MÜZESİ
GOP Bulvarı TOKAT

Tel : 0(356) 214 36 84

ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ 
Devegörmez Mah. No:23 TOKAT

Tel : 0(356) 214 54 99 

توكات 
مواصالت الخطوط الجوية

İTALYA

THY
www.thy.com.tr
Tel : 444 0 849

PEGASUS
www.fl ypgs.com

Tel : 0(888) 288 18 18

ANADOLUJET
www.anadolujet.com

Tel : 0(850) 333 25 38

BORAJET
www.borajet.com.tr

Tel : 0(850) 222 26 72

ONUR AIR
www.onurair.com

Tel : 0(850) 210 66 87

SUN EXPRESS
www.sunexpress.com

Tel : 444 0 797
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AMASYA VALİLİĞİ
Hükümet Konağı Nergis Mahallesi Elmasiye Cad. 

05100 AMASYA - Tel : 0(358) 218 10 33
www.amasya.gov.tr

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Cad. Pirinççi Mah. No: 39 AMASYA

Tel : 0(358) 218 50 02
www.amasyakulturturizm.gov.tr

AMASYA BELEDİYESİ
Tel : 0 (358) 218 80 00

www.amasya.bel.tr

OKA AMASYA YDO
Dere Kocacık Mah. İğneci Baba Sk No:30 AMASYA

Tel : 0 (358) 212 69 66

املتاحف 

AMASYA MÜZESİ
Mustafa Kemal Pașa Cad. No: 91 AMASYA

Tel : 0(358) 218 45 13
www.amasyamuzesi.org.tr

HAZERANLAR KONAĞI (MÜZE EVİ)
Hatuniye Mah. Hazeranlar. Sok. AMASYA

Tel : 0(358) 218 40 18

MAKET AMASYA 1914
II. BAYEZİD KÜLLİYESİ

Tel : 0(358) 281 00 02

SABUNCUOĞLU ȘEREFEDDİN TIP VE CERRAHİ TAR. 
MÜZESİ

Pirinççi Mah. Mehmet Pașa Cad. AMASYA
Tel : 0(358) 218 55 67

SARAYDÜZÜ KIȘLA BİNASI MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ 
VE KONGRE MERKEZİ

Bahçeleriçi Mah. Büyükağa Cad. No:3 AMASYA
Tel : 0(358) 212 11 05

ALPARSLAN BELEDİYESİ MÜZESİ
Atatürk Cad. No:91 Tașova/AMASYA

Tel : 0(358) 373 88 66

BEYAZIT İL HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hacı İlyas Mah. No:55 - Tel : 0(358) 218 33 92

www.amasyakutup.gov.tr

ÇORUM VALİLİĞİ
Tel : 0(364) 213 84 18

www.corum.gov.tr

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Gazi Cad. Yeni Hükümet Binası 
Ek Bina C Blok Kat:8 ÇORUM

Tel : 0(364) 213 47 04 
www.corumkulturturizm.gov.tr

ÇORUM BELEDİYESİ
Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

Tel : 0(364) 225 08 10
www.corum.bel.tr

TURİZM DANIȘMA
Valilik Binası C Blok

K: 8 ÇORUM
Tel : 0(364) 213 85 02 

OKA ÇORUM YDO
Gazi Cad. No:68 İl Özel İdaresi 

Meclis Binası Valilik Karșısı 
Kat:4 ÇORUM

Tel : 0 (364) 225 74 7

املتاحف 

ÇORUM MÜZESİ
Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad.

No: 153 ÇORUM
Tel : 0(364) 213 15 68

www.corummuzesi.org.tr

BOĞAZKÖY MÜZESİ 
Tel : 0(364) 452 20 06

ALACAHÖYÜK MÜZESİ
Tel : 0(364) 422 70 11

SAMSUN VALİLİĞİ
55019 SAMSUN 

Tel : 0(362) 431 64 75
www.samsun.gov.tr

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 
Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü SAMSUN

Tel : 0(362) 431 00 14
samsunkulturveturizm.gov.tr

SAMSUN BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ
Pazar. Mah. Necipbey. Cad. No:35 SAMSUN 

Tel : 0(362) 431 60 90
www.samsun.bel.tr

TURİZM DANIȘMA
Tel : 0(362) 431 12 28

OKA SAMSUN YDO
Kale Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8 İlkadım/

SAMSUN - Tel : 0(362) 431 24 00

املتاحف 

SAMSUN ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
Fuar Alanı Samsun

Tel : 0(362) 431 28 68 
www.samsunmuzesi.org.tr

GAZİ MÜZESİ
Kale Mah. Mecidiye Cad. SAMSUN

Tel : 0(362) 435 75 35

BANDIRMAVAPURU GEMİ - MÜZE
Doğu Park Sahili SAMSUN

Tel : 0(362) 238 00 23
www.bandırmavapuru.org

KENT MÜZESİ
Cumhuriyet Cad. No:35 Zafer Mah. İlkadım/SAMSUN

Tel : 0 (362) 234 34 54
www.samsunkentmuzesi.com 

BAFRA MÜZESİ
Gazi Pașa Mah. Müze Sk. No:11, Bafra/SAMSUN

ALAÇAM MÜBADELE MÜZESİ
Alaçam Merkez-Samsun 

سامسونجوروم أماسيا
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إن أشهر طعم يف توكات هو كباب توكات. إن رس 

لذة كباب توكات مخفي يف املنتجات الطبيعية 

التي يتم إنتاجها يف املنطقة. 

بازار السوق  متحف توكات 

يعتقد أن هذا املركز التجاري العث�� 

الذي يحتوي عىل 9 قبب واملبني عىل 

األقبية املتشكلة من الطابوق، قد تم 

إنشاؤه يف القرن الخامس عرش يف عهد 

شلبي محمد. إن البازار الذي تم بناؤه 

بالط© الرقيق عىل األعمدة واألقبية 

¬هارة عالية، هو تحفة فنية تستحق 

املشاهدة.

برج الساعة ملدينة توكات 

تم إنشاؤه يف عام 1901 

بارتفاع 33 مرت و±كن 

مشاهدته من جميع أنحاء 

املدينة. و±كن س�ع صوته 

بسهولة من جميع أنحاء 

املدينة.

 بازار السوق  متحف توكات 

 تاشخان 

 جرس خرضليك

17



قلعة زيال 

إن قلعة زيال، هي قلعة رومانية تم تأسيسها يف 

العصور القد±ة عىل مدفن لها ميزة االكروبول. 

ويروى أن جوليوس قيرص الذي انترص يف الحرب 

الثالث الذي تحقق أمام زيال يف عام 47 قبل 

 (Veni Vidi Vici) ةÐامليالد، قال قولته الشه

¬عنى (أتيت ورأيت وانترصت) يف هذه القلعة.

 مغارة باليجا 

 مولوي خانة 

 بحÐة زيناف 

 بحÐة كاز شوارع زيال 

إن قلعة زيال، هي قلعة رومانية تم تأسيسها يف  قلعة زيال 
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توكات 

إن مدينة توكات املؤسسة عىل األرايض الخصبة يف حوزة نهر 

(يشيل إرماق)، كانت وما زالت مركزا مه� يف املجال التجاري 

والثقايف عىل مدى تاريخها الذي ±تد إىل ما قبل 6000 عام. 

 كوك مدرسة

 قرص لطيف أوغلو

 مدرسة نكسار ياغي باسان

 زقاق خالد - سولو زقاق 

 كوك مدرسة

15



 أيفاجيك

 وادي شاه© قايا الضيق

  شاطئ أتاكوم

 بحÐ الديك 

  شالالت قابا جويز
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 تل آميسوس رغيف سامسون تل آميسوس

 كنوز أميسوس 

قرية األمازون  مركز الديك آكداغ للتزلج

إن األمازون الذين يعرفون باملحاربات 

النساء الالã لها شهرة أسطورية وâتاز 

باملهارات القتالية، والرباعة يف ركوب 

الخيل، وقطع إحدى صدرهن من أجل 

رمي السهم بشكل أفضل، قد عاشوا يف 

مدينة سامسون. توجد خيام األمازون 

التي تحå عن الحياة اليومية التي كان 

يعيشها األمازون، وهياكلهم الشمعية، 

واملغارات وقنوات املاء يف قرية 

األمازون االصطناعية يف (باã بارك). 

 قرية األمازون

13



سامسون

شاهدوا توافق الطبيعة والتاريخ والبحر يف باب البحر األسود الذي يفتح 
.èللعا

 éمرفأ الت 

 متحف باخرة باندرما

±كنكم البدء باكتشاف شاطئ سامسون بزيارة 

متحف باخرة بانديرما. إن باخرة بانديرما مفتوحة 

كمتحف للزوار يف حديقة املقاومة الوطنية، وإن 

هذه الباخرة هي التي ركب فيها أتاتورك ورفاقه 

املحارب© ليذهبوا من اسطنبول بصعوبات شتى، 

وقد وصلوا إىل مدينة سامسون يف صباح تاريخ 19 

مايو 1919. و±كنكم التجوال يف الحديقة الرشقية 

ويف جوارها بعد زيارة باخرة بانديرما. 

12



تدعوكم الجنات املخفية...
عليكم زيارة أيفاجيك وجنة الطيور يف كيزيل إرماك ووادي 

شاه© قايايس الضيق التي هي الزوايا املخفية يف منطقة البحر 
األبيض التي سوف تشعركم وكأنكم يف عاè مختلف ¬ناظرها 

الرائعة.

املتحف الطبيعي مغارة باليجا...
تعالوا إىل مغارة باليجا التي هي قرص مخفي تحت األرض 

وشاهدوا رقصة األحجار مع األلوان.

اكتشفوا خالل امليش...
إذا كنتم ترغبون ¬شاهدة حضارة باهرة وطبيعة أناضول التي 

تجذب اإلنسان إليها، عليكم امليش عىل طريق الحيثي© 
الذي ±ر من املدن القد±ة للحيثي© ويف وادي إينجه 

سو الضيق. 

االختالء بالطبيعة...
إن منطقة تخييم بورابوي، تقدم مناظر رائعة إىل عشاق الطبيعة 

مع مناطق النزهات ومسارات امليش ب© الطبيعة. 

أول خطوة للحرية... 
باخرة باندرما التي هي من أجمل ذكريات التاريخ القريب 

ونصب الرشف الذي هو تحفة أثرية حقيقية

تحفة فنية عىل املوائد...
إن كباب توكات الال مثيل له بلحمه وخضاره وطريقة الطهي، 

يدعوكم إىل وليمة شهية.

6 5 4
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12 نشاط عليكم القيام بها عىل اإلطالق...

تراث املايض عىل مائدتكم...
ال ترجعوا إىل منزلكم دون تذوق (دوملا إسكيليب) التي هي 

وليمة لوحدها ودون رشاء األنواع الكثÐة من الحمص املحمص.  

الحضارة من املايض إىل املستقبل...
هاتوساس (مدينة األلف إله) التي هي من أعظم 

مبا� املتاحف التاريخية يف تركيا وهي تراث عاملي 
مع أسوارها وأبوابها وقصورها. 

املزيج الثقايف...
توجد دعوة من توكات تاش خان و سولو سوكاك ملن 

يرغب بإتباع خطى الحضارات يف 900 خطوة.

هي منطقة البحر األسود بعينها...
إن مدينة سامسون املشهورة بالشاورما وراحة الحلقوم والبيض 
بالط�طم والسيميد، هي مدينة البحر األسود وال يجوز مغادرة 

هذه املدينة دون تذوق السمك والرغيف. 

1

من أجل التاريخ الحي... 
حي عث�� حقيقي تستطيعون فيه التجوال ب© 

القصور املمتدة خلف بعضها عىل شاطئ نهر (يشيل 
إرماك) وشم رائحة التاريخ بعمق، ومنازل أماسيا يايل 

بويو، والجسور التي تضم نهر (يشيل إرماك).

األكالت الشهية من موائد القصور...
عليكم تذوق أكلة البامية باللحم، والخبز بالوشنة، وشوربة 

تويغا، وكعك الجوز التي تليق بالسالط© يف مدينة األمراء أماسيا. 

23
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 وادي إينجه الضيق

 مصيف عبد الله سد أوغوزلر أوبروك

 قرص الكتاب  دوملا إسكيليب 

 حوض كيزيل ارماق وفن الطعام ومسار امليش

وادي إينجه الضيق
إن وادي إينجه سو الضيق الذي هو بطول 12.5 كم يف 

قرية إينجه سو عىل بعد 3 كم من قضاء أورتا كوي، هو 

رائعة طبيعية تستحق املشاهدة. ±كنكم اكتشاف الوادي 

الضيق املحاط بالصخور الحادة من طريف املنحدرات بامليش 

عىل املنصة التي تم إنشاؤها عىل نهر (جكراك). إن هذا 

الوادي الضيق مناسب للرافتينك وامليش الريايض. و±كن 

مشاهدة النرس األسمر، والغراب الجبيل باملنقار األحمر، 

والنرس القصÐ األصابع، والصقر األحمر، والبلشون الرمادي، 

والذعرة الجبلية وغÐها من الكائنات الحية يف هذا الوادي 

الضيق الغني بأنواع النباتات والحيوانات.

9



±كن تحميل برنامج متحف جوروم املسمى 

(Çorum Museum Collection) يف الهواتف 

الذكية مجانا. 

 ممىش الحيثي© ومسارات الدراجات

 متحف جوروم 

 أالجا هويوك

8



جوروم

إن مدينة جوروم هي أرايض (قد قرأت وكتبت يف نفس الوقت) منذ 

مئات السن©، وهي مهد الحضارات، وقد شاهدت أقدم الحضارات يف 

أناضول، وهي متحف مفتوح تظهر ما شاهدتها يف بنيتها الطبيعية. 

 امليش ب© الطبيعة ممىش الحيثي© ومسارات الدراجات منتجع قارغي

 معبد يازييل قايا الصخري  بوغاز قايل هاتوساس

7



بح�ة بورابوي
إن بحÐة بورابوي التي تقع 

يف قضاء (تاش أوفا) يف مدينة 

أماسيا والتي هي من روائع 

الطبيعة، تحتوي عىل املنازل 

التي تتكون من طابق واحد، 

والبيوت الخشبية عىل طراز 

الشقق، واملطاعم، واملخي�ت، 

ومناطق النزهة، ومسارات 

امليش ب© الطبيعة. 

 جرس قونج 

 (Ðسد يدي ق) (النجعات السبعة) جنة الطيور 

 بحÐة بورابوي

6



 متحف املقاومة الوطنية ومركز املؤâرات يف مبنى سارايدوزو قيشال

 قرص خزرانالر

    كلية السلطان بيازيد الثا� 

 متحف األمراء

 بي�ر خانه (املستشفى )

تشوب إله العواصف عند 
الحيثي�

 
إن هيكل إله الحيثي© تشوب، 

هو بطول 21.5 سم ووزن 1.5 كغ 
ويتواجد يف بلدة (دوغان تابا) 
يف أماسيا، و±تاز بكونه هيكل 

اإلله األول والوحيد الذي يعود 
لعهد الحيثي© يف علم اآلثار العاملي. 

يعرض الهيكل يف متحف أماسيا.

 منازل أماسيا التاريخية 

5



   مقابر كرال قايا   

] وإن مدينة أماسيا التي كانت مدرسة لألمراء الذين أصبحوا من أكرب 

السالط© عرب مئات السن©، هي تراث ثقايف مع مبانيها التاريخية وتراثها 

الثقايف وآثارها الفنية الرائعة التي وصلت إىل يومنا هذا.

أماسيا 
±كنكم أن تتخيلوا أنفسكم يف مدينة 

ساحلية عند س�عكم صوت نهر (يشيل 

إيرماك) الذي يبعث بالط\نينة عندما 

ينصب النهر بدالل من ب© قصور أماسيا 

التي تنبعث رائحة الخشب منها. 

4



اميش 
اسرتح 

شاهد 
اشعرتعلم

متتع



اكتشفوا أجمل 
اللحظات يف حياتكم.

اكتشفوا الثقافة العميقة والطبيعة الخالبة والطعم اللذيذ الذي ال يوصف يف 
منطقة البحر األسود الوسطى التي ترحل إليها عرشات الجداول املتدفقة من 

أرايض أناضول، ويف املنحدرات املزينة بالبيوت الخشبية التي تنسجم فيها 
ألوان األخرض واألزرق واألصفر، ويف التالل الضبابية وعىل املوائد الحميمة. 

تذوق 

اكتشف 



منطقة
البحر األسود الوسطى




