


Projelendirme aşaması tamamlanan 
teleferik projesi iki bölümden oluşacak 
ve toplamda üç istasyon olacak. Başlangıç 
istasyonu Cumhuriyet Parkı’nın deniz 
tarafında olması kararlaştırılan teleferiğin 
ikinci istasyonu Ortamahalle’nin 
arka kısmında yer alırken son 
istasyonu ise ilçemizin önemli turizm 
mekanlarındanolan Akçatepe‘de olacak.

İki bölümden oluşan teleferik hattının 
birinci bölümü Ortamahalle’ye kadar 
olup toplam uzunluğu 888 metre, ikinci 
bölümü ise Akçatepe’ye kadar olup toplam 
uzunluğu 3725 metredir. Teleferik hattının 

TELEFERİK
PROJESİ TAMAM

Akçaabat Belediyesi'nce 
yap-işlet-devret modeliyle 

yapılması planlanan 
teleferik projesinde 

istasyon yerleri ve kalkış 
noktaları belirlendi, 

projenin ihalesi yapılacak.

2 B e l e d i y e  B ü l t e n i



genel toplam uzunluğu 4bin600 metredir.

Akçaabat’ın turizmine değer katmak için 
önemli bir adım olduğu düşünülen teleferik 
projesi için proje yetkilileri ve belediyemiz 
teknik elemanları bir araya geldi. Proje 
üzerinde incelemelerde bulunan Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Teleferik 
için projelendirme aşaması tamamlandı. 
İstasyon yerleri ve ilk kalkış noktası belirlendi. 
Projenin şu anda hazırlıklarının tamamlanmış 
olmasıyla önümüzdeki zamanlarda yap-
işlet-devret modeliyle ihale edilmesini 
planlamaktayız. Vatandaşların Akçaabat’ın 
sahil kesimini ve Ortamahalle’yi havadan 
görebileceği, yukarılara çıkıldıkça seyrine 
doyum olmayan eşsiz manzaralara tanıklık 
edebileceği teleferik, turizmin yanı sıra ulaşım 
ve sosyal açıdan da önemli bir yatırım olacak.” 
dedi.

Turizm açısından bölgeyi cazibe merkezi 
haline getirecek olan teleferik projesinin en kısa 
sürede tamamlanması hedeflenmektedir.
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Toplantıda Akçaabat Karadağ Turizm merkeziyle 
ilgili sunum yapılırken ilçenin genel turizm 
potansiyeli de gündeme alınarak değerlendirildi.

Hıdırnebi YaYlası,
ikinci UzUngöl Olacak 
Karadağ Turizm Merkezi değerlendirme 

toplantısında; Arapların Uzungöl’den sonra en çok 
ziyaret ettiği Hıdırnebi Yaylası’na yapılacak gölet ve 
diğer eklentiler için değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler kapsamında Hıdırnebi 
Yaylasına alanı en az Uzungöl kadar olacak bir gölet 
yapılacağı belirtildi.

Toplantıda konuyla ilgili görüşlerini dile 
getiren Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, Uzungöl’den sonra Arap turistlerin 
önemli uğrak noktalarından biri olan Hıdırnebi 
Yaylası’nda yeterli tesislerin olmadığına dikkat 
çekerek “Hıdırnebi Yaylası’nı çevresi ile birlikte 
düzenleyip yeni tesisler yaparak ikinci bir 
Uzungöl haline getirmemiz gerekiyor. Buraya 
bent yüksekliği yaklaşık 27-28 metre olan büyük 
bir gölet yapılması planlanıyor. Onun yanında 
uygun yerlere otel gibi tesislerin yapılması 
düşünülüyor. Bu çalışmalar sonunda yerli ve 
yabancı turistlerimize daha iyi hizmet vereceğiz.” 
dedi.

Karadağ Turizm Merkezi 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ortamahalle'de gerçekleştirilen karadağ Turizm Merkeziyle ilgili toplantı 
Trabzon Valisi Yücel Yavuz başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların 

yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.
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İstişare ve değenlendirme toplantısında 
konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, “İlçemizdeki kurumlar arası 
kaynaşmayı sağlamak için düzenlemiş 
olduğumuz bu istişare toplantısına hoş 
geldiniz. Burada hepimiz Akçaabat’a hizmet 
için çalışıyoruz. Hepimizin farklı görevleri 
var. Kaliteli hizmet sunabilmemiz için birlikte 
ve hızlı hareket etmeliyiz. Ortak akıl ve 
dayanışmayla hareket edilince üstesinden 
gelinemeyecek iş yoktur.  Kültür, sanat 

ve turizm şehri olma yolunda ilerleyen 
Akçaabatımızı, sanattan anlayan, şehrine, 
sorunlarına ve doğasına sahip çıkan bir şehir 
olma yolunda daha üst seviyelere çıkarmak 
için el ele vermeliyiz. Biz, Akçaabat Belediyesi 
olarak bu konuda her zaman destek vermeye 
hazırız.“ dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan 
müdürler ve daire amirleri, Akçaabat’ın genel 
sorunlarından bahsettiler ve çözüm önerilerinde 
bulundular.

akçaabat belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm müdürlerin bir arada 
olduğu birlik, beraberlik, dayanışma işbirliği ve istişare toplantısı düzenledi.

Akçaabat Belediyesince İstişare 
ve Değerlendirme Toplantısı 

Düzenlendi
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Muhtarlarla
Bir Araya Gelindi

2017 yılında yapılan çalışmaları mahalle 
muhtarlarıyla değerlendirmek ve fikir alış 
verişinde bulunmak amacıyla yapılan toplantıda 
konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, “Bu toplantıyı muhtarlarımızla 
belediye çalışmalarımızın kaynaşmasını 
sağlamak ve meselelerimizi konuşmak 
üzere düzenledik. Akçaabat Belediyesi 
olarak birçok çalışma yapıyoruz. Bunlardan 
kısaca bahsedecek olursak; Genel şehir 
planlaması yapıyoruz. Kentsel dönüşümler 
yapıyoruz. Işıklar kaynar suyu projesinde ise 
sona yaklaşıldı. Merkez İlkokulu için bina 
yapılabilecek yeni bir yer aldık. Okulu burada 
yaptırarak mevcut tarihi binayı Akçaabat 

Müzesi olarak restore edip kullanmayı 
planlıyoruz. Turizm projelerimiz hız kesmeden 
devam ediyor. Bu kapsamda Ortamahalle’de 
6 binamız var bunlara ek olarak bir bina 
daha aldık. Akçatepe bölgesinde bir otel 
yapmak istiyoruz. Hazırlanan otel projesini 
yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirmek 
istiyoruz. Akçaabat için önemli bir diğer 
proje ise turizm koridoru projesi. Bu projeyle 
turizm koridoru üzerinde bulunan tüm 
yaylalar ve turizm açısından önemli yerleri 
birbirine bağlayarak, en büyük servetimiz olan 
tabiatımızı en verimli ve en sağlıklı şekilde 
değerlendirmiş olacağız. İkinci Uzungöl olarak 

akçaabat belediyesi özel 
kalem Müdürlüğünce 

organize edilen toplantıda 
başkan Türkmen mahalle 

muhtarlarıyla değerlendirme 
toplantısı düzenlendi.
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değerlendirilen Hıdırnebi projemizin üzerinde çalışmalar 
devam ettiriliyor. Dört mahallemizin sınırları içerisinde 
bulunan Ayana Dağ projesi için istifade edilebilecek 
kısımlar üzerinde planlamalarımıza devam ediyoruz. 
Akçaabat’ın kalkınmasında önemli adımlardan biri olan 
teleferik projesinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması 
planlanıyor. Yeme-içme sektöründe Akçaabat adını 
duyuran gözde ilçelerden biri oldu. Tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerini teşvik ve destek amacıyla kurduğumuz 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, paydaş kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde çeşitli kurslar düzenleyerek 
vatandaşlarımızın alanında uzman eğitmenlerden ders 
alarak bilinçli üretim yapmalarını amaçlıyor. Bu sayede 
tarıma elverişli olan bölgemizin tarımsal üretimini gün 
geçtikçe arttırmak istiyoruz.” dedi. Ayrıca hizmetlerin 
hepsini vatandaşın memnuniyeti için yaptıklarını kaydeden 
Başkan Türkmen, muhtarlarla birlikte Akçaabat’ı en üst 
seviyeye çıkaracaklarını belirtti. Yeni projeler ile bölge, 
mahalle, sokak ayrımı yapmadan her yere hizmet götürme 
gayretinde olduklarını da belirten Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen muhtarlardan gelen öneri ve 
talepleri çok önemsediklerini vurguladı.

Ak Parti Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat 
Kaymakamı Soner Şenel ve Ak Parti İlçe Başkanı Emre 
Akgün yaptıkları konuşmada, halkla diyaloğun başladığı 
ilk noktanın mahalle muhtarları olduğunu söyleyerek 
muhtarlarla birlikte bir istişare toplantısı düzenleyen 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar söz 
alarak görüş ve önerilerini tek tek sıraladılar.
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Toplantıda konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, “Halkımıza iyi bir 
hizmet sunabilmek için zaman zaman 
bir araya gelerek durum değerlendirmesi 
yapıyoruz. Bugün ki toplantımızın da 
amacı neler yaptık, neler yapacağız, 
nerelerde eksiğimiz var gibi konuları birlikte 
değerlendirerek fikir alış verişinde bulunarak 
kaliteli hizmet üretmek. Başarıyı yakalamak 

ve kaliteli hizmet üretmek için önemli iki 
husus vardır. Bunlardan biri çalışan herkesin 
sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmeye 
gayret göstermesi diğer ise insan sevgisini 
her şeyden önde tutarak bir bütün halinde 
çalışmaya devam etmektir.  Nerede iş, 
sıkıntı varsa, nerede bir vatandaşımızın 
talebi varsa onu yerine getirmek sıkıntıları 
gidermek için biz, birlikte çalışacağız. 
Bizim için vatandaşımız çok önemlidir. 
Planlı çalışarak başarılı işlere imza attık. 
Betonlama, asfaltlama, karla mücadele ve 
diğer hizmetlerde örnek çalışmalar ortaya 
koyduk. Büyükşehir yasasıyla birlikte yol 
ağımız 200km'den 2600km'ye çıktı. Yol 

çalışmalarında  iş yükümüz bu kapsamda 
Fen İşleri Birimi en yoğun faaliyet gösteren 
birimlerden biri oldu. Bu düşüncelerle 
sorumluluklarının her zaman bilincinde olan, 
özverili ve disiplinli çalışmalarını her koşulda 
devam ettirmeyi ihmal etmeyen Fen İşleri 
Müdürümüze ve bütün Fen İşleri personeline 
teşekkür ediyorum.” dedi.

akçaabat belediye başkanı Şefik Türkmen, gerçekleştirdiği 
toplantıyla akçaabat belediyesi Fen işleri personeliyle bir 

araya geldi.

Başkan Türkmen, Fen İşleri 
Personeliyle Bir Araya Geldi
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Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
karla mücadele ekiplerinin hazırlıklarını 
önceden tamamladıklarını belirtti. Hasta, 
cenaze olan bölgeler ve ana arterlerin açılması 
her zaman birinci önceliğimizdir diyen 
Başkan Türkmen; vatandaşlardan zorunlu 
olmadıkça araçlarını kullanmamalarını, toplu 
taşıma araçlarını tercih etmelerini sürücülerin 
ise kar lastiksiz ve zincirsiz araçla yola 
çıkmamalarını istedi.

akçaabat belediyesi ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde  yağan ilk karın 
ardından kar tarama ve yol açma çalışmalarına başladı.

Akçaabat’ta Karla 
Mücadele Başladı
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Adacık Mah. Cumhuriyet Cd. Seyrantepe ayrımı 
yol genişleme çalışması

Adacık Mahallesi Kolomaçlar mevki 
malzemeli yol bakımı

Ağaçlı Mahallesi büz ağızlarının temizliği

Akçaköy Mahallesi Uzunali ve Kalecik Sokak yol ve 
kanava temizliği

Akçaköy Mh. Ahmet Usta Sokak yüzeysuyu borusu 
konulması

Çukurca Mahallesi Çakıroğlu yolu malzemeli yol 
bakımı

Ağaçlı Mahallesi  malzemeli yol bakım çalışması Akçakale Mahallesi Hasan Saka Caddesi yol 
ızgarası yapıldı

Akçaköy Mahallesi Ahmet Sk. malzemeli yol 
bakımı

AKÇAABAT BELEDİYESİ HER YERDE
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Karaçayır Mahallesi heyelan temizlikleri çalışması Karaman mevkii Çabuklu Sokaka malzemeli yol 
bakımı

Kavaklı Mahallesi muhtarlık binası yapıldı

Darıca Mahallesi Karaçam mevki Q1000 lik 
yüzey suyu borusu koyulması

Derecik Mahallesi malzemeli yol bakımı Derecik Mahallesi Uğurlu mevki Ovacık Sokak 
malzemeli yol bakımı

Esentepe Mah. Esentepe Kirazlık bağlıntı yolu 
malzemeli yol bakımı

Fındıklı Mahallesi yol bakım çalışması Fındıklı Mahallesi-Esentepe Mahallesi bağlantı 
yolu yol genişleme çalışması

Derecik Mahallesi Karaman mevkii Karaman Cd. 
heyelan kaldırma çalışması

Derecik Mahallesi Oğulkaya mevkii Seyrantepe 
Sokak malzemeli yol bakımı

Demirtaş Mahallesi beton yol tamiri

Koçlu Mahallesi malzemeli yol bakımı Mersin Mah. Üzümlü Çayırlık mevki malzemeli 
yol bakımı

Mersin Mahallesi Güneşli Caddesi yol genişleme 
çalışması

Mersin Mahallesi Sahil Caddesi yüzey suyu 
borusu yerleştirilmesi

Mersin Mahallesi seyranlık mevki yol genişleme 
çalışması

Sarıtaş Mahallesi Değirmenli Sokak asfalt öncesi 
yol düzenleme çalışması
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Yaylacık Mahallesi 100.yıl mevki yüzey suyu 
kanalı temizlik çalışması

Yaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi yol 
genişleme çalışması

Yaylacık Mahallesi Cengiz Tosun Sokak parke 
çalışması

Uçarsu Mahallesi sıcak asfalt serme çalışması

Yaylacık Mahallesi Mehter Sokak parke yapıldı Yaylacık Mahallesi 100.yıl mevki yüzey suyu 
kanalı temizlik çalışması yapıldı

Yaylacık Mahallesi İlkadım Caddesi bağlantı yolu 
parke çalışması

Yaylacık Mahallesi Mehter Sokak parke çalışması

Yaylacık Mahallesi A. Cengiz Tosun Sokak yol 
tretuvar çalışması

Yıldızlı Mahallesi muhtarlık binası yapıldıYıldızlı Mahallesi Mavra sıcak asfalt serme 
çalışması

Söğütlü Mahallesi Mersinlik Caddesi tretuvar 
yapılması

Söğütlü Mahallesi Şehzade Sokak beton büz 
çalışması

Söğütlü Mahallesi Soğuksu Deresi kenarı çevre 
düzenleme çalışması

Sivriburun yolu asfalt yama çalışması Söğütlü Mahallesi Altınpark Sitesi yolu yol dolgu 
çalışması

Söğütlü Mahallesi Çiğdem Sokak parke tamiratı 
yapılması

Söğütlü Mahallesi Mersinlik Caddesi tretuvar 
çalışması
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Yaşanabilir ve temiz çevre sloganıyla 
Akçaabat sınırları içinde çevre temizliği yapan 
Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri 
gece, gündüz demeden; sokakları, sahilleri, 
parkları temizlemeye, çöp toplamaya, çöplerin 
toplanma alanını ve pazar yerini periyodik 
olarak yıkamaya özen gösteriyor. Titiz 
çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri ekipleri 
2017 yılı içerisinde günlük ortalama 85 ton 
olmak üzere toplamda 31000 ton çöp araçlarla 
toplayarak aktarma istasyonlarına nakletti.

Belirlenen program dahilinde her gün ilçeyi 
temizleyen Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri 
bünyesi altında çalışan personeller, yangın 
tatbikatı, geri dönüşüm ve daha birçok konuda 
eğitim alarak bilinçli ve donanımlı hale geliyor. 

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan çalışma hayatına yönelik 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih 
ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
çerçevesinde Belediyemiz personeline İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce gerekli 
eğitimler periyodik olarak verilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği” 
çerçevesinde risk değerlendirilmesi, acil durum 
eylem planları, tahliye planları, ortam analiz 
ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
konusunda Belediyemiz İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde eğitim 
verilmiştir.

akçaabat belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü, daha temiz bir akçaabat 
için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temiz Bir Çevre İçin 
Durmadan Çalışıyoruz

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Eğitimi Verildi
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Akçaabat Belediyesi zabıta ekipleri, genel 
temizlik, hijyen şartları, ilaçlama fiyat tarifesi ve 
gramaj kriterlerine göre fırınları denetledi. Ayrıca 
yapılan denetimlerde işyeri çalıştırma ruhsatının 
da bulunup bulunmadığının kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde vatandaşların gıda 
ihtiyaçlarını daha sağlıklı ve daha güvenilir bir 
şekilde tüketmeleri için denetimlerin belirli 
zamanlarda sürdürüleceğini vurgulayan Akçaabat 
Belediyesi Zabıta ekipleri, sağlık ve hijyen 
kurallarına uymayan işletmelere gerekli işlemlerin 
yapıldığının altını çizdi.

Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde para 
çantasını bulan genç öğretmen Gökçen Altuntaş 
örnek bir davranış sergileyerek bulduğu para dolu 
çantayı vakit kaybetmeden Akçaabat Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek tutanak karşılığında zabıta ekiplerine teslim etti.

Ekipler tarafından yapılan anonsu duyan Şöhret Bayram Emekli maaşını düşürdüğünü fark etti ve 
Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurdu. 

Bulunan paranın Şöhret B.’nin olduğu tespit ve teyit edilince para sayılarak imza karşılığında sahibine 
verildi.

akçaabat belediyesi zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı 
açısından ilçe genelinde faaliyet gösteren 58 fırını denetledi.

akçaabat’ta bir vatandaş, bulduğu para çantasını
akçaabat belediyesi zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Zabıtalar Fırın Denetimi Yaptı

Akçaabat'ta Örnek Bir Davranış

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2017 
yılı içerisinde 209 adet işyeri açma- çalışma 
ruhsatı düzenledi. 

2017 Yılında 209 
Adet Ruhsat 

Verildi
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Atatürk Parkında düzenlenen 10 Kasım Anma Töreni kapsamında düzenlenen çelenk sunma 
törenine Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdullah Güney, İlçe Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. 
Mustafa Selçuk, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca çelenk sunulmasının ardından iki 
dakikalık siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım Atatürk'ü anma töreni Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde devam etti.

Akçaabat’ta 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Töreni Düzenlendi

akçaabat’ta Türkiye cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu önder Mustafa kemal 
atatürk’ün ölümünün 79’uncu yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendi.
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemiz 
Atatürk Parkı’nda kutlama töreni düzenlendi.

Törene; Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü, siyasi 
parti temsilcileri, STK temsilcileri, idari amirler, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

24 Kasım Öğretmenler Günü ziyaretlerinde Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’e Ak Parti 
İlçe Başkanı Emre Akgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Melike Turhan ve Ak Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Mahmut Çavuş eşlik etti.

Öğretmenler Günü Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla 
Akçaabat’taki Eğitimciler Ziyaret Edildi

akçaabat belediye başkanı Şefik Türkmen, 24 kasım öğretmenler günü 
dolayısıyla akçaabat’taki okulları ve emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Emekli öğretmen Hüsnü SEVİM Emekli öğretmen Aydın BERBEROĞLU
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Kalaycılık, bakırcılık, sepetçilik, 
mestçilik ve adını teknolojinin hakim 
olduğu devrimizde unuttuğumuz, 
hatırlayamadığımız daha birçok meslek 
zamanla kayboldu veya kaybolmaya yüz 
tuttu. 

Kimimizin belleğinde tatlı bir anı, 
kimimizin ise belleğinde kaydı olmayan 
fakat duyduğumuz birer sözcük olarak 
kaldı. Sanatın ve zanaatın bir arada olduğu 
kalaycılık mesleği de artık tarihe karışmak 
üzere.

Kalaycılar eski mutfakların tel dolaplarını 
ışıltılarıyla doldururlardı. Kalaycı ustaları ise 
simsiyah yanmış tencereleri bir anda sihirbaz 
misali ışıl ışıl yaparlardı.

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve 
kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında 
yer alan kalaycılığı, Akçaabat’ta geçmişten 

günümüze taşıyan sayılı ustalardan Ahmet 
Çolak, babasından öğrendiği mesleği tüm 
dar boğaza rağmen yaşatan insanlardan biri. 
Sanatını severek icra eden Çolak, mesleğine 
ilişkin bilgiler verdi.

Gelişen teknolojiyle yeni çıkan çelik, 
krom ve plastik eşyalara karşı direnmeye 
çalışan fakat her geçen gün cazibesini yitiren 
kalaycılık mesleğini sürdürmekte kararlı 
olduğunu belirten Ahmet Çolak, babasına ait 
olan dükkanda mesleği babasından öğrenip 
devraldığını söylüyor. Kalaycılık güzel meslek 
diye söze başlayan Ahmet Usta “ama”lı 
cümleler kurmaya başlayınca yüzünden 
okunuyor yılların yorgunluğu ve mesleğin 
geleceğinden duyduğu endişe. Kalaycılığın 
azaldığını müşterilerin daha çok evde 
kararmaya yüz tutmuş bakırların bakımının 
yapılması için getirdiğini belirtiyor. Ahmet 
Usta bütün gün iş olsa da olmasa da ekmek 

Bir Meslek 
Bir Gelenek

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekler 
arasında yer alan kalaycılığı, Akçaabat’ta geçmişten günümüze taşıyan 

sayılı ustalardan Ahmet Çolak, babasından öğrendiği mesleği tüm zorluklara 
rağmen yaşatan insanlardan biri. 
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teknesinde beklediğini vurgulayarak 
mesleğini severek yaptığını dile 
getiriyor. Ancak kalaycılıkta artık 
çırak bulunmadığını söylemeyi 
de ihmal etmeyen usta, bunun 
nedeninin de mesleğin gelecek 
vaat eden bir meslek olmamasına 
bağlıyor. Kalayın nasıl yapıldığını 
anlatan Ahmet Usta işe önce 
bakır kabın içini kalaylamakla 
başlıyor. Ardından kabın dışını 
kuru bezle güzelce silip temizliyor.
Dükkanda biri 1.5 diğeri 5 yıldır 
sahibini bekleyen bakır kapların 
olduğunu yıllar geçse de üstünden.
unutulmuş kapları kesinlikle 
satmadığını elbet bir gün sahibi tarafından o ışıl ışıl 
kapların alındığını da öğreniyoruz 
Ahmet Usta’dan sohbetimiz 
esnasında. 

gelin Olacak kızların 
bakır eŞYalarını 1 aY 
önceden YaPMaYa baŞlardık

Eskiden gelin olacak kızların 
çeyizlerinde mutlaka bakırlar 
bulunurdu. Bizler gelin olacak kızların 
eşyalarını bir ay önceden hazırlamaya 
başlardık diyen Ahmet Usta sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “ Hamam leğeni, 
sini, leğen, tabak, kaşık, çatal, kepçe, 
el leğeni, abdest leğenini hazırlamak 
için bir ay önceden işe başlardık. 
Kolay iş değildi, zorluklara rağmen 
evlenecek kızlara iş yetiştirmek. Kızların 
çeyizlerini yetiştirebilmek için günlerce 
çalıştığımızı bilirim. O zamanlar kazanç 
da çok iyiydi. Şimdi o eski işler de 
kazançlar da yok.”

5-10 Yıl öMrÜ kaldı
Kalaycılık da yok oluyor. Teknoloji 

ve fabrikasyon üretim birçok el 
sanatını yok ediyor. Bir zamanlar 
ocaklarının hiç sönmediğini o günlere 
özlemle anlatan Ahmet Usta, “Her 
geçen yıl bir önceki yılı aratır hale 
geldi. Kalaycılık mesleğinin, üzülerek 
söylüyorum, 5-10 yıl ömrü kaldı” 
diyor.
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1981 yılından bu yana halk kültürüne 
önemli hizmetlerde bulunan kişi ve 
kuruluşlaraKurum tarafından verilen 
Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü 
Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşleri Müdürü Turhan Bektaşoğlu layık 
görüldü.

37. Türk Halk Kültürüne Hizmet 
Ödülleri; Prof. Dr. A. Fügen Berkay, Prof. 
Dr. Mustafa Sever, Prof.Dr. Kamil Veli 
Nerimanoğlu, Prof.Dr. Abdullah Aydın, 
Prof.Dr. M. Mete Taşlıova, Yrd. Doç. Dr. 
Atiye Nazlı, Mecit Uyanık, Ahmet Semih 
Tulay, Abdürrahim Karademir, Erhan 
İvgin ve Turhan Bektaşoğlu'na verildi.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Turhan Bektaşoğlu'na Hizmet Ödülü

Halk kültürü araştırmaları 
kurumu tarafından düzenlenen 

37. Halk kültürü Hizmet 
ödülleri Töreni, ankara 
Türk Tarih kurumu'nda 

gerçekleştirildi.

Toplantıda; Akçaabat'ın Kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kastamonu-Gerze-Samsun-
Ordu-Giresun-Akçaabat arası bisiklet turu düzenlenmesi gündeme getirildi. Marmara Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Osman Kalyoncu tarafından konu ile ilgili sunum yapılarak kurul üyelerine 
bilgi verildi ve organizasyonun 
gerçekleşmesi için hazırlıklara 
başlanması kararlaştırıldı.

Gündem maddelerinden bir 
diğeri olanSpor yoluyla gelişim 
konulu çalıştayın Nisan ayında 
düzenlenmesi kurul üyeleriyle 
paylaşıldı. Buradan hareketle 
"Spor yoluyla gelişim Uygulama 
ve Örneklerini" masaya yatırmak 
için bir çalıştay düzenlenmesi 
kararlaştırıldı. Bu etkinlik ile 
birlikte kendi alanlarında 
uzman ve yetkili değerli 
katılımcıların görüş ve katkıları 
ile bir araştırma raporu ortaya 
konulması planlanmaktadır. 

Kültür Araştırma Kurulu Aylık 
Toplantılarına Devam Ediyor

akçaabat belediyesi kültür araştırma kurulu aylık toplantısını kültür ve sosyal 
işler Müdürlüğü salonunda yaptı.
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, Mevlana Haftası münasebetiyle 2 
etkinlik birden düzenledi.

İlk olarak Emine Ekici'nin "Tasavvufi Düşünce" 
temalı resim sergisi açılışı gerçekleştirilirken, ikinci 
etkinlik olarak da Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu 
tarafından "Suskunlar Kapısı" adlı tiyatro oyunu 
sahnelendi.

Belediye'den Mevlana 
Haftasında İki Etkinlik

Mevlana'yı 
Anma Haftası 
münasebetiyle;Akçaabat 
Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü tarafından 
organizasyonu yapılan 
“Tasavvufi Düşünce" 
temalı Emine Ekici'nin 
resim sergisi açılışı yapıldı.

Akçaabat Sanatevi'nde 
görücüye çıkan sergiye 
ilgi yoğun olurken, eserler 
beğeni topladı.

Tasavvufi Düşünce Temalı
Resim Sergisi Düzenlendi
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"Türkülerimiz" adlı konserde,
anadolu'nun birçok yöresine ait eserler seslendirildi.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk 
Müziği Korosu Şef Muharrem Gaydan yönetiminde halka açık bir konser verdi.

Türk Halk Müziği Korosunun birçok yöreye ait eserleri seslendirdiği konser beğeniyle izlenirken, 
dinleyiciler de unutulmaz bir gece yaşadılar.

akçaabat belediyesi Türk sanat Müziği korosu çalışmalarını sürdürüyor.
TSM Korosu Devlet konservatuvarı öğretim elemanlarından Eylem Derçin ve M. Burçin Derçin 

yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Sanat Müziği korosunun önümüzdeki günlerde bir konser vermesi planlanıyor. 

THM Korosuna Tam Not
SANAT BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN PANZEHİRİDİR

Belediye Türk Sanat 
Müziği Korosu Çalışmalarını Sürdürüyor

Akçaabat Belediyesi tarafından Türk Sanat 
Müziği ve Türk Halk Müziği Korolarından sonra 
çok sesli koro da kuruldu.   

Belediye'den 
Çok Sesli Koro
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SANAT BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN PANZEHİRİDİR

Tayfun Türkili'nin yazdığı ve Osman Gümrükçü'nün yönetmenliğini yapacağı oyun; bir emekli 
büyükelçi ile eşinin, gazetelerdeki cinayet haberleri üzerine konuşurken, bir adamın kapılarını çalmasıyla 
içine girdikleri macera konu ediliyor.

Tek perdelik polisiye komedi türündeki oyunda; Bülent Mumcu, Recep Şen, Medet Cihanoğlu, Yusuf 
Altın, Sadık Şahin Çarkcı, Seda Yavuzyılmaz, Yağmur Hacısalihoğlu, Berat Güzeloğlu, Ömer Gedikli ve Ömer 
Değermenci, Efnan Parmaksız rol alacak. Işık ve müzikte Çağlar Hacısalihoğlu, dekorda Hasan Şahinbaş 
görev yapacak.

1999 yılında kurulan ve aralıksız her yıl en az bir oyunla seyirci karşısına çıkan akçaabat 
belediye Tiyatrosu, sezona "naaş-ı Muhteremler" adlı oyunla hazırlanıyor.

Belediye Tiyatrosu Sezonu Komedi Oyunu İle Açıyor

Kutup Masalı adlı tiyatro oyunu 600 öğrencinin 
beğenisine sunuldu. Çocuk oyunlarının tamamını 
pedagoglar denetimi ve tavsiyeleri ile hazırlayan Tuzla 
Sanat Sahnesi, eğitsel ve eğlence yönlerindeki çok hassas 
olan dengeyi kurarak, oyunları orantılı bir akış içinde 
sahneledi ve izleyicilerden tam not aldı.

Kutup Masalı Akçaabat’ta Sahnelendi
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Mavi Nota Müzik Ödüllerinin 24.'sü, KTÜ Devlet 
Konservatuvarı himayesinde ve Akçaabat Belediyesi'nin 
katkılarıyla Erol Günaydın Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Erol Küçükaksoy'un sunuculuğunu yaptığı gecede;"Eski 
Şarkılar" adlı albümü, "24. Mavi Nota Müzik Ödülleri Yılın 
Klasik Türk Müziği Albümü" ödülüne layık görülen Klasik Türk 
Müziği icracısı ve Kültür Bakanlığı sanatçısı Münip Utandı'ya 

ödülünü Akçaabat Belediye Başkan Vekili Melike Turhan verirken seçiçiler kurulu özel ödülünü ise 
Meral Uğurlu'ya Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Parlayan verdi.

Türkiye'nin yaşayan en 
uzun süreli müzik ödülü 

olan Mavi nota Müzik 
ödülleri sahiplerini 

buldu.

Mavi Nota Müzik Ödülleri 
Akçaabat'ta Verildi

Direklerarası Seyircilerinin oluşturduğu "Halk 
Jürisi" üyeleri, 2016-2017 Tiyatro sezonunda Karadeniz 
Bölgesinde sahneye koyulan oyunları seyrederek; 
Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde 
başarılı olarak değerlendirdiği Oyunlar, Oyuncular ve 
Tiyatroların Ödüllerini belirledi. 

Bu kapsamda, Akçaabat Belediye Tiyatrosu2016-2017 
sezonunda ortaya koyduğu "Çocuğum" adlı 
oyunla,yönetmen Osman Gümrükçü ve oyuncu Seda 
Yavuzyılmaz ile 2 ödüle layık görüldü. 

direklerarası Tiyatro seyircileri derneğinin 
düzenlediği direklerarası seyirci ödülleri, 

Ordu büyükşehir belediyesi karadeniz 
Tiyatrosunda gerçekleştirilen törenle 

sahiplerini buldu.

Akçaabat Belediye 
Tiyatrosu'na İki Ödül Birden
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Diş hekimi Dr. İlknur Zengin, ağız ve diş sağlığının önemini, 
çürüklerin oluşum sebebi ve tedavi yöntemlerini, periyodik olarak diş 

muayenelerinin yaptırılması 
gerektiğini, diş fırçalama 
tekniklerini konferansa 
katılan ilkokul öğrencilerine 
detaylı olarak anlatırken 
uygulamalı olarak da gösterdi. 

Konferans sonunda ağız 
ve diş sağlığıyla ilgili bilgi 
paylaşımından bulunan Diş 
Hekimi Dr. İlknur Zengin’e, 
plaket takdim edildi. Günün 
anısına konferansa katılan tüm öğrencilere diş fırçası ve diş 
macunu hediye edildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin 
Oluşturulması Konulu Konferans 

Düzenlendi
akçaabat belediyesi’nin erol günaydın sanat Merkezinde düzenlediği 

konferansa diş hekimi dr. ilknur zengin konuşmacı olarak katıldı.

akçaabat belediyesince 13-19 kasım dünya antibiyotik 
Farkındalık Haftası kapsamında ”bilinçli antibiyotik 

kullanımı” konulu konferans düzenlendi. 
Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Yarsan'ın konuşmacı olarak 

katıldığı konferansta antibiyotiğin hangi koşullarda kullanılması, bilinçli ve 
güvenli ilaç kullanımı gibi konulardan bahsedildi.

Dr. Erder Yarsan, ülkemizin antibiyotik ve ilaç kullanımında dünyada ön 
sıralarda yer aldığını belirterek çok ilacın değil doğru ilacın iyileştirdiğini vurguladı. Bilinçli ve dozunda 
kullanılmayan her antibiyotiğin gelecekte tedavisi mümkün olmayacak ağır sorunların alt yapısını zemin 
hazırladığının altını çizdi.

Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Yarsan'a, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen plaket 
takdim etti. 

Bilinçli Antibiyotik Kullanımı 
Konulu Konferans Düzenlendi
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Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 
81. yıldönümü nedeniyle Erol Günaydın Sanat 
Merkezi’nde konferansta KTÜ Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kemal Üçüncü’nün konuşmacı olarak katıldığı 
“Mehmet Akif Ersoy’un Fikir ve Düşünce Dünyası” 
konulu konferans düzenlendi.

81. Yıldönümünde Mehmet 
Akif Ersoy Akçaabat’ta Anıldı

Akçaabat Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2017 yılında Türk Vatandaşı ve Yabancı Ülke  
Uyruklu olmak üzere toplam 866 çiftin nikahını kıydı.

Biz de Akçaabat Belediyesi olarak evlenen çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

Her şey gönlünüzce olsun…

2017 Yılında 866 Nikah Kıyıldı
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Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, pazar yerini ziyaret ederek Salıpazarı esnafını ve vatandaşları dinledi.

Hafta günü olması sebebiyle Salı Pazarı'nı ziyaret eden Başkanı Türkmen, vatandaşlarla selamlaşıp 
sohbet edip isteklerini dinledi.

Akçaabat Belediye Başkan Türkmen, Evliya Çelebi’den beri ünü süregelen salı pazarında yöresel 
ürünlerimizi incelerken genç, yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Şefik Türkmen
Vatandaşlarla Buluştu
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Başkan Türkmen, ziyareti esnasında 
görevlilerle ve kursiyerlerle bir süre sohbet etti. 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen kurs 
hocalarına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür etti. Başkan Türkmen kuran 
kursu ziyaretinin ardından bölgedeki taksi 
durağına uğrayarak buradaki vatandaşlarla da bir 
süre sohbet etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, miniklerin yüzünü 
güldürmeyi de ihmal etmiyor Başkan 
Türkmen, "Çocuklarımız bizim 
geleceğimizdir." diyor.

Başkan Türkmen’den Ziyaret

Başkan 
Çocukları da 

Unutmadı

AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
Akçaabat Belediyesi Adına Sahibi

Başkan Şefik TÜRKMEN
Hazırlayan:

Basın ve Halkla İlişkiler Tel: 0462 227 13 00

       Tel: 0462 666 0 444
Yapım:                                            

akçaabat belediye başkanı Şefik Türkmen darıca sahil kuran kursu’nu 
ziyaret ederek burada eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.
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Akçaabat Belediyesi; okullara, gençlere, 
çocuklara ve kadınlara donanımlı bir salonda spor 
yapma imkanı sağlıyor. Akçaabatlılar, Gençlik ve 
Spor Merkezi'nde belirli bir program dahilinde ve 
uzman eğitmenler eşliğinde sportif faaliyetlerde 
bulunuyor.

Eğitim, kültür ve spor başta olmak üzere birçok 
branşta gençlere yeni bir dünyanın kapılarını 
aralayan merkezde hentbol, basketbol, voleybol, 
plates gibi birçok kursun yanında polislik, özel 
harekât polisliği, subaylık ve astsubaylık gibi spor 
mülakatlarına da hazırlık yapılıyor. 

Merkezle ilgili bilgi paylaşımında bulunan 
Eğitmen Ahmet Murat Baş, “Şimdiye kadar 
polislik sınavlarına burada hazırlık yapıp 
kazanan çok sayıda öğrencimiz bulunuyor 
ve hatta sınavlarda Türkiye genelinde derece 
yapan öğrencilerimiz de var. Akçaabat 
Belediyesi Gençlik Merkezi’nde sadece sınavlara 
hazırlamakla kalmıyoruz tüm kursiyerlerimize 
psikolojik destek de veriyoruz. Bizler burada 
aile sıcaklığında, arkadaş ortamında eğitimler 
vererek tüm kursiyerlerimizle sağlıklı bir 
iletişim geliştiriyoruz. Başarımızın sırrı da bu 
samimiyetle inanarak ve birbirimize güvenerek 
çalışmamızdır.” dedi.

Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor 
Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi

akçaabat belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanarak hizmete 

sunulan gençlik ve spor Merkezi 
öğrencilerin ve gençlerin yeni 

gözdesi oldu.
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Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü öncülüğünde paydaş kurum 
ve kuruluşlarla "akçaabat'ta Tarım ve 
Hayvancılığın geleceği" ile ilgili çeşitli toplantılar 
ve seminerler yapıldı. Bu toplantılar sonucunda 
kırsalda öncelikli hedefin eğitim olduğu ortaya 
çıktı.

Bu sonuçtan yola çıkarak ilçemizde 6 Şubat 
2017 tarihinde başlayan fındıkta sertifikalı budama 
ilaçlama ve gübreleme eğitimi ile başlayan 
kurslarımız İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü 
teknik elemanlarının destek ve Halk Eğitim 
Merkezi programlarıyla sertifikalandırılmaktadır.

13 Nisan 2017 tarihinde Besi Hayvancılığına 
yönelik 150 saatlik sertifikalı bir eğitim yaptık. 
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü onaylı sertifikalar 
törenle verildi.

Seracılıkla üretim için uygun olan ilçemizde 
üreticilerimiz için 168 saatlik sertifikalı seracılık 
eğitimi 13 Aralık 2017 tarihinde başladı. Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve Akçaabat 
Kaymakamı Dr. Soner Şenel tarafından her 
türlü desteğin verildiği kursta eğitimi başarıyla 
tamamlayan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi 
onaylı sertifika verilecektir.

Ayrıca Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar 
sonucunda bölgemizde yaygın olarak bilinen 
kokulu üzüm (izabella) fidanından 3000 adet 
üretilerek en az birer dönümlük üzüm bahçeler 
yapımı da teşvik edilecektir.

Sürekli eğitim, her yaşta eğitim, yüksek verim 
sloganıyla devam eden eğitim faaliyetlerimiz 2018 
yılı içerisinde bir takvime bağlı olarak devam 
edecektir.

Akçaabat Belediyesi'nden 
Tarıma Tam Destek
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