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www.akcaabat.bel.tr

Hamam Çimeni Çarşı 
İnşaatı ve Kültür 
Tesisleri S.10’da

Kentsel dönüşüm 
başladı. S.11’de

Yaylacık sahili
güzelleşiyor. S.6’da

Gençlik ve Spora Büyük Hizmet...

Yaylacık sahilinde yapılan futbol sahasının 
halısı  serildi. Yenimahalle’deki gençlik 

merkezi hizmete açıldı. Haberi 6’da

Akçaabat Belediyesi’nce yapımı tamamlanarak işletmeye verilen 
lokanta, kafeterya, kır kahvesi ile mesire yerinden oluşan Akçatepe 

Tesisleri’ne ek olarak 24 adet dağ evi yapılıyor. Haberi 9’da

Turizm Projeleri Devam Ediyor.
Akçatepe Dağ Evleri
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Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akça-
abat’ta festivaller hiç kuşkusuz ki ayrı 
bir renktir. Şehre farklı bir kimlik kazan-
dıran, kültürel kaynaşmanın ve birlikte 
olmanın bilincini diri tutan festival za-
manlarında ayrı bir canlılık düşer şeh-
rin sokaklarına. Sokaklara bir bayram 
havası hakim olur ve şehir insanları ya-
şamlarındaki tüm sorunları bir kenara 
bırakarak festivalin coşkusuna bırakır 
kendini.

Birçok festivale ev sahipliği yapmış 
ilçemizde bu yıl da festival bir karnaval 

havasında geçti. 4–7 Temmuz 2013 ta-
rihleri arasında 23.Uluslararası Akçaa-
bat Müzik ve Halkoyunları Festivali adı 
altında düzenlenen festivale yurt içi ve 
yurt dışından olmak üzere birçok grup 
katıldı. Yurtdışından Yakutistan, Çu-
vaşistan, Ukrayna, Litvanya, Estonya, 
Yunanistan ile yurtiçinden gelen Ga-
ziantep, Bursa, İzmir, Arhavi halkoyun-
ları grupları, oyunlarıyla göz doldurdu. 
Festival kapsamında bu yıl ikincisi dü-
zenlenen “2.Ulusal Akçaabat Resim 
Çalıştayı” şehrin sanatsal ve kültürel 

dokusuna ayrı bir mana kazandırdı. 
Festival kapsamında düzenlenen 

spor müsabakalarıyla sokak basketbo-
lu, voleybol ve futbola ilgi duyan genç-
ler, yeteneklerini sergileme fırsatı bul-
du.

Festivalde çocuklar da unutulmadı, 
Sahil Park’ta yapılan resim yarışmasın-
da minik eller renklerin büyüsüyle ve 
hayal dünyalarının sınırsızlığıyla resim 
çizdi. Çocukların gözlerindeki mutluluk 
bizim de yüzümüzü güldürdü.

Akçaabat Belediyesi tarafından bu 
yıl ikincisi düzenlenen ‘’2.Ulusal Akçaa-
bat Resim Çalıştayı’’ 25 Haziran -4 Tem-
muz tarihleri arasında yapıldı. Akçaabat 
Müzik ve Halkoyunları Festivali kapsa-
mında ilki geçen sene organize edilen ve 
geleneksel hale getirilen çalıştay, bu yıl 
26 ressamın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Çalıştaya katılacak olan ressamlar önce 
Belediye Başkanı Şefik TÜRKMEN’İ ma-
kamında ziyaret ettiler. Ressamlar, 10 
gün süreyle Akçaabat Belediyesi’nin da-
vetlisi olarak ilçemizde çalışma yaptılar.

Çalıştaya katılan ressamların çalış-
malarının yer aldığı sergi ise 4 Temmuz 
Perşembe günü saat 17.00’de ilçemiz 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin fuaye ala-
nında sergilendi. Birbirinden güzel eser-
lerin yer aldığı sergideki soyut ve somut 
çalışmalar insanların hayal dünyasında 
da yeni izlenimler bıraktı. Geçen yıl ya-
pılan 1. Resim Çalıştayı’nın sergisi ise 
Emin Serdar Sergi Salonu’nda açıldı.  
Sergiler yurt içi ve yurt dışından katılan 

halkoyunları gruplarının gösterileri eş-
liğinde açıldı. 

Çalıştaya katılan ressamlar Akça-
abat’tan sonra Azerbaycan ve Moğo-
listan’a gittiler. Önümüzdeki aylarda 
Tunus, Almanya, Fransa, Lüksemburg, 
Avustralya’daki etkinliklere katılacak-
lar. Yurt içinde ise Gaziantep ve  Eski-
şehir’deki etkinliklere katılacaklar. 

İlçemiz bu etkinlikler ile dikkatle-
ri üzerine çekme noktasında önemli 
adımlar atmaktadır. Adı geçen ülkeler 
ve şehirler arasında yer almanın çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz…

2. Ulusal 
Akçaabat Resim 
Çalıştayı Yapıldı.

Bir Festival daha geride kalırken...
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Akçaabat Belediyesi‘nce şehrin 9 mahallesindeki 
yolların asfaltlama çalışmalarına devam edildi. 

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mahal-
lelerde yeni açılan yollar ile kaplaması bozulan yol-
ların önemli bir bölümünü 1,5  aylık bir süre zarfında 
tamamlayarak hizmete açtı. 1,5 ayda toplam 200 bin 
metrekare sathi kaplama ve sıcak asfalt kaplaması ya-
pıldı. 

Belediye Başkanı Şefik Türkmen: ”Şehrin muhtelif 
yerlerinde yapılan çift katlı sathi kaplama asfalt top-
lamda 200 bin metrekaredir. Dokuz mahallemizde baş-
lattığımız bu çalışmalarla halkımızın ulaşımı daha rahat 
hale gelecektir” dedi.

200 Bin Metrekare Asfalt

Mahallelere toplam 
200 bin metrekare 

sathi kaplama 
ve sıcak asfalt 

kaplaması yapıldı.

AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
Akçaabat Belediyesi adına Sahibi

Şefik TÜRKMEN
Hazırlayan: Basın ve Halkla İlişkiler

Tel: 0462 227 13 00
Yapım: ADO Medya Reklam Ajansı 0462 666 0 444
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Akçaabat Belediyesi Fen 
İşleri  Müdürlüğü ekipleri 
Sarıtaş Mahallesi Değir-
menli Sokak’ta yol geniş-
letme ve duvar çalışması 

başlattı.  Yol genişliği  4 
metreden  7 metreye 
çıkartıldı, 50 metre bo-
yunda 2,5 metre yüksek-
liğinde taş duvar yapıldı.

Akçaabat Belediyesi 
şehir merkezindeki dere-
lerin ıslahını yapıyor.

Akçaabat Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı  işçi ve iş makine-
leriyle Ortamahalle Ka-
rantina Deresi’nin tabanı 
temizlendikten sonra  ta-
bana 200 metre hazır be-

ton döküldü. Duvarın ona-

rımı yapıldı. İlave bir kısım 

duvar yapıldıktan sonra 

korkulukları takıldı.

Yenimahalle Deresi’n-

de de gerekli temizlik ya-

pılarak tabana 210 metre 

beton döküldü.

Sarıtaş Mahallesi’nde 
Yol ve Duvar 
Çalışması

Dereler Islah Ediliyor

Akçaabat Belediyesi 
Fen İşleri  Müdürlüğü Ye-
nimahalle Lazlar Sokak’ta 
200 metrelik kısımda ya-
şanan  sıkıntıyı çözüme 

kavuşturdu. 4 metre ge-
nişliğindeki yol genişleti-
lerek 7 metreye çıkartıldı. 
Ayrıca yol parke kaplana-
rak hizmete açıldı.

Işıklar Suyu müşavirlik 
hizmetleri ihalesi yapıldı. 
Firma yetkilileri Akçaa-
bat’a gelerek belediyece 
tahsis edilen ofiste çalış-
malarına başladı. Halen 
atık su arıtma tesisi pro-
jesini ve ihale dosyasını 

hazırlıyorlar. İşin inşaat 
ihalesinin işlemleri de-
vam etmekte olup yakın-
da sonuçlanacaktır. Bu yıl 
içerisinde inşaat çalışma-
larının başlaması planlan-
maktadır.

Yenimahalle Lazlar 
Sokak’ta
Yol Genişletme

Işıklar Suyu Projesi 
Hayata Geçiyor

Mahallelerde Çalışmalar Devam Ediyor...
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Akçaabat’ta yaşlı ve 
engelli vatandaşlara yö-
nelik engelli asansörü açıl-
dı. Akçaabat sahil kısmını 
kullanmak isteyen engelli 

ve yaşlı vatandaşlarımıza 
yönelik ilçe Atatürk Par-
kı’nda bulunan üst geçide 
hayırsever iş adamı Zeki 
Öztürk’ün katkılarıyla ya-

pılan engelli asansörünün 
açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Akçaabat Kay-
makamı Abdul Rauf ULU-
SOY, Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik TÜRKMEN, 
Akçaabatlı iş adamı Zeki 
ÖZTÜRK, Akçaabat AK 
parti İlçe Başkanı Ahmet 

Ziya ÖZTÜRK, 
belediye meclis 
üyeleri, daire 
amirleri, en-
gelli ve yaşlı 
vatandaş la r 
katıldı.

Akçaabat 
Kaymakamı 

Abdul Rauf Ulusoy, Bele-
diye Başkanı Şefik Türk-
men ve işadamı Zeki Öz-
türk birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından 
hayırsever işadamına kat-
kılarından dolayı Akçaabat 
Kaymakamı Abdul Rauf 
Ulusoy ve Akçaabat Bele-
diye Başkanı Şefik Türk-
men tarafından plaket 
takdim edildi. Daha sonra 
asansör kullanıma açıldı.

Kart ile çalışacak asan-
sör şüphesiz yaşlı ve en-
gelli vatandaşlara büyük 
bir kolaylık sağlayacaktır.

Akçaabat Belediyesi İt-
faiye Müdürlüğü Akçaabat 
merkez, belde ve köyler-
deki tüm okullara yönelik 
‘’Her okula bir yangın tü-
pü’’adı altında bir kampan-
ya düzenledi. Düzenlenen 

bu kampanya kapsamında, 
105 adet 6 kg’lık yangın 
tüpleri okullara dağıtıldı.

Akçaabat Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile beraber or-
ganize edilen kampanyada 
tüm okullar hazır bulundu. 
Akçaabat Belediyes’ince İl-
çede ve ülke çapında farklı 
ve güzel bir organizasyona 
daha imza atıldı.

Akçaabat’ta Off-Road Ku-
lübü tarafından Off-Road 
Oyunları Festivali düzenlen-
di.

Yaylacık Mahallesi’nde-
ki dolgu alanında  yarışlar 
için Akçaabat Belediyesi’nin 
katkılarıyla özel hazırlanan 
zorlu parkurda mücadele 

eden sporcular, hünerlerini 
sergiledi. Festivale Trabzon, 
Ardeşen, Giresun, Artvin ve 
Rize’den 50’ye yakın Off-Ro-
ad aracı katıldı. Akçaabat’ta 
ilk kez düzenlenen bu orga-
nizasyona hem katılım fazla 
idi hem izleyici kitlesi bekle-
nenin üzerinde oldu.

Doğu Karadeniz’de Bir İlk...

Akçaabat İtfaiyesi’nden Örnek Uygulama

Akçaabat’ta Off-Road Rüzgarı

‘’Her okula bir 
yangın tüpü’’
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Gençlik ve Spora Büyük Hizmet...

Güzelleşiyor...

Akçaabat Belediyesi sa-
hilde başlattığı düzenleme 
çalışmalarına Yaylacık Ma-
hallesi’nin sahil kısmında 
100. Yıl İlkokulu ile Şehit 
Deresi arasında devam et-
mektedir.

500 metre  uzunluğun-
da  yeni yürüyüş yolu ya-

pılan Yaylacık Mahallesi 
sahilinde dalga koruma 
betonu ve parke kaplaması 
yapıldı. 25 dönümlük alan-
da palmiye ve çam ağırlıklı 
çimlendirme ve ağaçlandır-
ma yapıldı. Son olarak ise 
ışıklandırma çalışması ya-
pılacaktır.

Yaylacık Sahili Gün Geçtikçe

Yaylacık sahilinde yapılan yeni fut-
bol sahasının zemindeki drenaj çalış-
maları tamamlandıktan sonra halısı  
serildi. Tribünlerin etrafındaki tel örgü-
leri yapılan sahasının çizgileri çizildi.

Saha kenarındaki yedek kulübeleri 

yapılmış olup, futbol sahası önümüz-
deki günlerde gençlerin hizmetine 
sunulacaktır. Bu alana ileriye dönük 
sportif ve sosyal amaçlı tesislerde ila-
ve edilecektir. 
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Gençlik ve Spora Büyük Hizmet...

Akçaabat Belediyesi 
Atatürk Parkı’nı yeniledi.

İlçenin tören alanı ola-
rak da hizmet veren beledi-
ye önündeki Atatürk Parkı 
düzenlendi. Zemin kapla-
ması granit ve bazalt ya-
pılan parkın İnönü Caddesi 
tarafına bakan kısmına 
yapılan havuzlar faal hale 
getirildi. Havuzlar gündüz 

ve gece görünümüyle şeh-
re ayrı bir hava katarken 
vatandaşların da ilgi odağı 
haline geldi. Parkın çevre-
si aydınlatıldı. ortasından 
geçen üst geçit yolu led 
aydınlatmalı hale getirildi. 

Atatürk Parkı,  son dü-
zenlemelerden sonra mo-
dern bir görüntüye kavuş-
tu.

Balıkçı barınağının ya-
nında bulunan Cumhuriyet 
Parkı’nda yenileme çalış-
maları yapıldı.

Parkın mevcut taş par-
kesi sökülerek beton par-

keyle yeniden döşendik-
ten sonra elektrik tesisatı 
yenilendi. Cumhuriyet Par-
kı’ndaki çocuk alanı büyü-
tülerek yeni oyun grupları 
ilave edildi.

Sahil Park’ta Karan-
tina Deresi’nin denizle 
buluştuğu, Marina Res-
taurat’ın bulunduğu 
alanda, sahil yürüme 
bandını doğu-batı yö-
nünde bağlayan köprü-
nün yürüyüş yolu ile ke-

narları taş kaplandı.
Köprü, yapılan dü-

zenlemeyle daha tarihi 
ve estetik bir görüntüye 
kavuştu. Halkımız taş 
kaplaması yapılan köp-
rüyü tarihi Mostar Köp-
rüsüne benzetmektedir. 

Şehir içi park, bahçe 
ve sokak düzenleme ça-
lışmalarına hızla devam 
ediliyor.

Dürbinar Mahallesi 
Meydan Mevkii’nde bulu-

nan Şehitler Parkı da ye-
niden düzenlendi.

Şehitler Parkı’nda ya-
pılan yeni düzenlemelerin 
ardından park adına yakı-
şır bir görünüme kavuştu.

Atatürk Parkı 
Yeniden Düzenlendi

Cumhuriyet 
Parkı Yenilendi

Sahildeki Köprü
Taş Kaplandı

Şehitler Parkı 
Açıldı
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Karadeniz’in şirin mi 
şirin, kültür sanat ve tu-
rizm şehridir Akçaabat. 
Özellikle yaz aylarında 
başka bir kimliğe bürünür. 
Yerli halkından çok ülke-
mizin çeşitli yörelerinden 
insanlarla dolup taşar. Ay-
rıca,  yurt dışından yaban-
cı vatandaşların da uğrak 
yeridir. Çünkü Akçaabat 
özellikli bir şehirdir. Onun 
ismi anıldığı zaman insan-
lar her zaman  bir şeyler 
hatırlar. Bu da Akçaabat’ın 
en önemli avantajıdır.

Son yıllarda Akçaabat, 
lokantarıyla bir lezzet 
durağı olarak öne çık-
mıştır. Sektörde bölgede 
başı çekmektedir. Türkiye 
standartlarının üzerinde, 
tertemiz lokantaları mev-
cuttur. Akçaabat, köftesi 

ile tanınmasına rağmen 
lokantalarda köftenin ve 
etin yanında balık çeşitle-
rini ve mahalli yemekleri 
de bulmak mümkündür. 
Mahalli yemekler de artık 

Akçaabat’ta yenmektedir. 
Çünkü yetiştirdiği ustalar 
sayesinde çok önemli sa-
yılabilecek lezzet farkı, 
damak tadı ortaya çıkmış-
tır. Tabi bunların yanı sıra 

en önemli etkenlerden 
birisi de hizmet  ve kalite-
nin en üst düzeyde uygu-
lanmasıdır. 

Karadeniz yolculuğu-
na çıkan kişi veya gruplar 
karayoluyla Samsun’dan 
girdikten sonra yemek 
yeri olarak seçilen yer Ak-
çaabat’tır. Yine doğudan 
gelenler de Akçaabat’ta 
yemek yiyerek yolculukla-
rına devam ederler. Çevre 
il ve ilçelerden günü birlik 
olarak Akçaabat’a gelerek 
dönenlerin sayısı da çok 
önemli sayılabilecek du-
rumdadır.

Akçaabat yemek konu-
sunda öne çıktı ve bu işi 
başarıyla da yürütüyor. 
Ne diyelim bu işe öncülük 
ve hizmet edenler alkışı 
hak ediyor..

Turizmin Yükselen Değeri
AKCAABAT
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Akçaabat Belediyesi park 
yenileme çalışmaları kapsa-
mında Sahil Cumhuriyet Ço-
cuk Parkı, Havuzlar Çocuk 
Parkı, Amfitiyatro Çocuk Par-
kı, Festival Alanı Çocuk Parkı 
ve İbrahim Efendi Çocuk Parkı 
yenileme çalışmaları tamam-
landı. Çocuk parklarına oyun 
grupları kuruldu ve zeminleri 
kauçuk kaplandı.Yapılan ça-
lışmaların toplam ihale bedeli 
300.475 TL olup Salıncaklar, 
kaydıraklar, tahterevalliler ve 
buna benzer oyun gruplarının 

bulunduğu çocuk oyun parkları 
en çok çocukları sevindirdi. 

Akçabaabat Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’nce Sarıtaş 
1. Toki konutları yanı, Yaylacık 
100. Yıl ilkokulu yanı, Alaattin 
Akçay İlkokulu yanı, Nurani-
ye Cami yanı ve Yeni mahalle 
sahilde meteoroloji yanındaki 
parkta  5 adet yeni çocuk parkı 
daha programa alındı.

Şehir merkezindeki diğer 
çocuk parkları da bakıma alına-
rak onarımları yapılacaktır.

İlçemiz Sahil Park’ta 
karayolu tarafına 200 
metre boyunda 5 metre 
genişliğinde yürüyüş yolu 
yapıldı. Zemini kauçuk 
olan yürüyüş yoluna spor 
kondisyon aletleri monte 
edildi.

Belediye Başkanı Türk-
men yaptığı açıklamada: 
’’Belediye olarak halkımız 
en güzel şeylere layık ol-

duğu inancı ve bilinci ile 
bu tür yatırımları yapmayı 
sürdüreceğiz. Ayrıca Sahil 
Park’a tüm vatandaşları-
mızı ilgilendiren yeni bir 
yürüyüş yolu yapılmış ve 
bu yürüyüş yolu üzerine 
yeni kondisyon aletleri 
monte edilmiştir. Çalışma-
lar tamamlanarak hizmete 
sunulmuştur” dedi.

Akçaabat Belediyesi’n-
ce yapımı tamamlanarak 
işletmeye verilen lokanta, 
kafeterya, kır kahvesi ile 
mesire yerinden oluşan 
Akçatepe Tesisleri’ne ek 
olarak 24 adet dağ evi ya-
pılıyor.

Dağ evlerinin inşaa-
tının karkas kısmı tuğla, 

sıva ve çatı kısımları ta-
mamen bitmiş olup tesi-
sin ara yollarının kaplan-
ması, peyzaj çalışması ile 
birlikte idari binanın ya-
pımına  kısa bir süre içe-
risinde başlanacaktır. Dağ 
evlerinin  2013 yılı içeri-
sinde yapımının tamam-
lanması planlanıyor.

Akçatepe 
Dağ Evleri 
Yapılıyor...

Çocuklardan Mutlusu Yok

Sahil Park’a Yürüyüş Yolu
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İnsanların alışveriş 
yapabileceği, yemek ihti-
yaçlarını karşılayabilece-
ği, aynı zamanda kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerin 
de yapılabileceği kültür 
kompleksi şeklinde yapı-
lan, şehre ayrı bir kimlik 
kazandıracak, bölgemiz-
de herkesin uğrayacağı, 

Hamam Çimeni Çarşısı ve 
Kültür Tesisleri Akçaabat 
Belediyesi’nin en büyük 
projelerinden biridir.

Hamam Çimeni Çarşı 
İnşaatının 1. etap çalış-
malarında yapının karkası 
tamamlandı, çatı sistemi 
oluşturuldu. Bodrum kat-
ta 5000 m2lik otoparkın 

havalandırma imalatları 
devam etmekte, son aşa-
ması olan cephe kapla-
masına geçildikten sonra 
inşaat tamamlanacaktır. 

Hamam Çimeni 2. Etap 
Çarşı İnşaatının betonar-
me karkas yapımı devam 
ediyor. Bodrum kısımları 
da bir yandan tuğla örül-

meye başlanmıştır. De-
vam eden çalışmalar so-
nucunda inşaatın verilen 
süre içerisinde bitirilmesi 
planlanmaktadır.

Bu yapının maliyeti 
yaklaşık 10 milyon TL 
olup mimarisi ile Akçaa-
bat’a ayrı bir güzellik ka-
tacaktır.

Hamam Çimeni Çarşı İnşaatı 
ve Kültür Tesisleri
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Akçaabat’ın ilçe mer-
kezinde yaşanan ulaşım 
sıkıntısına alternatif oluş-
turacak sokaklardan biri 
olan Helim Topal Sokak, 
Akçaabat Belediyesi tara-
fından başlatılan çalışma-
larla hizmete açılıyor.

Akçaabat’ın en önemli 
caddesi İnönü Caddesi’ne 
paralel olarak gelişen, 12 
metre genişliği olan He-
lim Topal Sokak yıllardır 
iki tarafı da trafiğe kapa-
lıydı.

Akçaabat’ın önemli 
sorunu ve aynı zamanda 
önemli projelerinden biri 
olan Dürbinar Mahallesi 
sınırları içerisinde bulu-
nan Helim Topal Sokak’ta, 
yol açma çalışmaları baş-
ladı.

Yol açma çalışmala-

rında Akçaabat Belediye-
si Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleriyle beraber hazır 
bulunan Belediye Başka-
nı Şefik Türkmen ;“Dür-
binar Mahallesi Helim 
Topal Sokak, şehir mer-
kezindeki İnönü Caddesi 
ölçeğinde, iki tarafı kapalı 
trafiğin işlemediği bir so-
kaktı.Yapılan İmar uygu-
lamaları ve kamulaştırma 
neticesinde yolumuzu 
açıyoruz. Dürbinar Mahal-
lesi Mezarlık Camisi’nin 
olduğu yerden başlayan 
bu yol, mezarlığın içeri-
sinden geçiyor. Burayı 
daha önce açmıştık. Bura-
dan Kireçhane Mevkii’ne 
kadar uzanan bu yolumuz 
Akçaabat’ın ulaşımı için, 
ayrıca ticari alanların ge-
lişmesi ve ortaya çıkması 

için çok önemli. Akçaabat 
trafiğini çok rahatlata-
cak. Akçaabat’ın önemli 
bir sorunuydu, önemli bir 
projesiydi. Böylece hal-
ledilmiş oldu. Akçaaba-
tımıza, halkımıza hayırlı 
olsun.” dedi.

Akçaabat Belediyesi’n-
ce, Sarıtaş Mahallesi’ndeki 
TOKİ konutlarının da bu-
lunduğu imar uygulama 
alanına Kof Deresi boyun-
ca giden yolun, Sahil Dev-
let Karayoluna bağlantı-
sının sağlanabilmesi için 
ihtiyaç duyulan kamulaş-
tırılmasına karar verilen üç 
adet binanın kamulaştırma 
işlemleri tamamlanarak yı-
kım çalışmalarına başlan-

mıştır. 
Akçaabat’ın sahil kesi-

minden yeni yerleşim yeri 
olan ve 30 bin nüfusun 
yerleşmesi için planlanan 
Yaylacık ve Sarıtaş Mahal-
lesi’ne giden yol üzerinde-
ki 3 adet binanın kentsel 
dönüşüm projesi ile kamu-
laştırılması sağlandı. Yapı-
lan görüşmeler sonrasında 
hak sahiplerine yaklaşık 4 
Milyon 100 Bin TL ödeme 

yapılarak binaların yıkılma-
sına başlanıldı. 3 binanın 2 
si yıkıldı ve 3. binanın da 
sakinlerince boşaltılması 
bekleniyor. Bu binanın da 
yıkılmasıyla Sahil yolun-
dan Sarıtaş TOKİ konutları-
nın da bulunduğu bölgeye 
ulaşım çok daha kolaylaşa-
caktır.

Başkan Türkmen: “Eski 
çarpık yapılaşmanın et-
kilerini azaltmak için dü-

zenleme çalışmalarının 
devam edeceğini belirte-
rek Akçaabat her geçen 
gün nüfusu ve ekonomi-
siyle büyümektedir. Buna 
paralel olarak ta mevcut 
yollar yetmemeye başla-
mıştır. Bu çalışmalar ile yol 
güzergahında bulunan ve 
çarpık yapılaşmaya neden 
olan yerler için düzenleme 
çalışmalarımız sürecektir” 
dedi.

Kentsel Dönüşüm Başladı

Önemli Bir Sorun Daha Çözüme Kavuştu

Akçaabat’ın İkinci Büyük Caddesi Açılıyor.
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Akçaabat Belediyesi’nce Ortamahalle’de kamulaş-
tırılan tarihi Timurciler Konağı’nın restorasyon çalış-
maları tamamlandı. Turizm amaçlı olarak kullanıcak 
tarihi evde çay içme ve oturma mekanları bulunmak-
tadır. 

İkinci tesis ve arsasında yapılan restorasyon ve ek 
bina çalışmaları da tamamlandı. İkinci tesis yemek  ve 
konaklama yeri olarak değerlendirilecektir.

Belediyece kamulaştırılan üçüncü tesisin bulundu-
ğu ev ve arsası ihaleye çıktıktan sonra yapımcı firma 
tarafından çalışmalara başlandı.

Mevcut arsa içerisindeki, tarihi binanın ahşap kar-
kas sistemi yenilendi. Restoran binasının karkası ta-
mamlandı, çatısı yapıldı. Otel binasının yapı karkası, 
duvar ve kaba sıvası ile çatısı bitmiş olup inşaatların 
süresi içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Restorasyonu tamamlanan 1.tesis: Timurciler Konağı

Restorasyonu tamamlanan 2.tesis

Restorasyonu devam eden 3.tesis

Ortamahalle’de Tesisler
Bir Bir Tamamlanıyor


