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Akçaabat Belediyesi tarafından Yaylacık sahil dolgu alanına kurulan 16 adet ahşap kamelya 
vatandaşların ilgi odağı oldu. 

Vatandaşların dinlenme alanlarının genişletilmesi ve yeni piknik alanlarının oluşturulması 
çerçevesinde yapılan bu çalışma Akçaabatlıların takdirini topladı. 

Denizin maviliğiyle bütünleşen Yaylacık dolgu sahasında yer alan kamelyalar vatandaşlara seyrine 
doyum olmaz bir görüntü ortaya çıkarırken çocuklara çimde oynama ve toprakla buluşma imkanı 
sağlıyor. Aynı zamanda aileler için de mangal yakıp sıcak sohbetler edebilecekleri bir alan olma 
özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat belediye Başkanı Şefik Türkmen, sahillerin her 
geçen gün yenilenen yüzüyle vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Başkan Türkmen, 
“Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın rahatı için imkanlar çerçevesinde birçok 
çalışma yürütüyoruz. Yaylacık sahiline yerleştirilen 16 ahşap kamelya da bunlardan biridir. Yeşilin 
ve mavinin buluştuğu şehir olan Akçaabat’ı adına yaraşır bir kent yapma yolunda ilerliyoruz. 
Yaylacık dolgu sahasına yerleştirdiğimiz kamelyalar ile vatandaşlara aileleriyle birlikte hoşça vakit 
geçirebilecekleri bir ortam kazandırdık ve güvenlik önlemleri için de alana 7/24 saat kayıt yapan 
kameralar yerleştirdik. Alandaki çalışmalarımız hazırlanan proje dahilinde devam edecektir.” dedi.

Akçaabat Belediyesi tarafından Yaylacık sahil dolgu alanına kurulan 16 adet 
ahşap kamelya vatandaşların ilgi odağı oldu 

AKÇAABAT SAHİLİNDE DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR

KAMELYALAR İLGİ ODAĞI OLDU
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Hüseyin Reis Caddesi’nde bulunan meyve ve sebze pazarı, hazırlanan projeye göre yeniden yapılarak 
halkın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak, düzenli ve sıhhi şartlarda modern bir pazar yeri haline 
geldi. 

Görüşlerini bildiren pazarcı esnafları; “Kısa bir süre içerisinde yenileme çalışmaları tamamlanan ve 
esnafa teslimi gerçekleştirilen meyve ve sebzeciler pazarında artık vatandaşlar güven içinde ve huzurlu bir 
ortamda alışverişlerini yapabiliyor İnsana değer veren bu çalışmalardan dolayı Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen’e belediyemiz çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Sebze ve meyve halini ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, pazarın daha modern ve 
sağlıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların büyük bir titizlikle tamamlandığını belirterek esnafımızın 
rahatı ve huzuru ile halkımızın sağlığı için bu tür çalışmaların önemini vurguladı.

MEYVE VE SEBZE PAZARI 
MODERN YÜZÜNE KAVUŞTU

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat’ta hizmet veren meyve ve sebzeciler için yeni 
pazar yeri düzenledi
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HAMAM ÇİMENİ 
AVLUSU ŞENLENDİ

Faaliyete geçen büfeleri ziyaret edip 
hanımlarla bir süre sohbet eden Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, kadınların 
el emeği göz nuru ürünlerini sergilemekte 
mekan sıkıntısının büfelerle birlikte büyük 
oranda ortadan kalktığını belirtti. Avluya 
kurulan büfelerin hem ekonomik hem de 
kültürel bir hizmet olduğunu vurgulayan 
Başkan Türkmen,  daha şimdiden ilgi 
odağı haline geldiğini dile getirdi. Başkan 
Türkmen, büfelerin işlerlik kazanmasıyla 
Hamam Çimeni avlusunda adeta bir renk 
cümbüşünün yaşandığını söyleyerek 
hanımlara bol kazançlar diledi.

Hamam Çimeni avlusuna kurulan 20 adet ahşap büfede kadınlarımızın 
el emeği göz nuru, yöremize ait el sanatları ürünlerinin satışı başladı. 

Kazaziye, el işi, süs eşyası, çeyizlikler ve daha birçok yöresel el işlerinin 
satışa sunulduğu büfeler, yöre halkı tarafından da oldukça ilgi görüyor
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Hamam Çimeni avlusunda faaliyete geçen 20 adet ahşap 
büfenin ünü sadece vatandaşlar arasında değil TRT tarafından 
da fark edildi. TRT Trabzon Radyosu ekibi avluyu ziyaret ederek 
büfelerde satış yapan hanımlarla konuştu; Akçaabat’ın turizm 
dinamiğini ve büfelerin Hamam Çimenine nasıl bir canlılık 
getirdiğini Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’den dinledi.

TRT Trabzon Radyosunu dinleyenlere ve Karadeniz’e 
gelecek olanlar için kısaca Akçaabat’ı anlatan Başkan 
Türkmen, Akçaabat’ın konumundan, geçmişte çevre illerdeki 
etkileşiminden, kültür, sanat ve spor hareketlerinden, folklor 
hayatından, yeme içme kültüründen, ikliminden, tarımından, 
ilçenin geçmişten günümüze ekonomik kaynaklarından ve 
ulaşımından bahsetti. 
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Yıl sonunda toplamda 5.000 konut ve işyerine
doğalgazın ulaştırılması hedefleniyor

AKÇAABAT DOĞALGAZA 
KAVUŞUYOR
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AKSA Karadeniz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Mehmet Salih Ayaydın ve Yatırım Şefi Hasan Koç, 
ilçede doğalgaz hattının geçeceği güzergâhların belirlendiği projeleri incelemek için Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen’i makamında ziyaret ettiler. 

2018 yılı doğalgaz yatırım planı hakkında bilgi veren yetkililer, doğalgazın Yıldızlı ve Söğütlü 
Mahallelerinde 251 binaya ve 2.456 işyerine ulaştığını aynı zamanda kullanılmaya başlandığını 
belirtti. 2018 yılında Yıldızlı ve Söğütlü Mahallelerinin yanı sıra Yaylacık Mahallesine de doğalgaz 
arzının sağlanmasını planladıklarını vurgulayan yetkililer yıl sonunda toplamda 5.000 konut ve 
işyerine doğalgazın ulaştırılmasını hedeflediklerini söylediler. 

Belediye Başkanlık makamında yapılan toplantıda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, AKSA Karadeniz Dağıtım A.Ş. tarafından şehrin Yıldızlı 
ve Söğütlü Mahallelerinde devam eden doğalgaz çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını 
ve akabinde şehrin diğer kısımlarındaki doğalgaz çalışmalarının da başlatılarak kısa zamanda 
tamamlanmasını istedi.
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TURİZM, ORTAMAHALLE’DE 
MASAYA YATIRILDI

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat’ta yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak noktası olan Ortamahalle’de turizmi daha üst seviyeye taşımak amacıyla mahalle 

sakinleriyle bir toplantı gerçekleştirdi
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Akçaabat için öncelikli sektörün, turizm sektörü olduğuna dikkat çeken Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, turizmin gençlerimize kısa vadede iş imkanı ve kazanç sağlayabileceği vurgusunu 
yaptı. 

Geçmişten beri Ortamahalle’nin değerinin farkındayız diyen Başkan Türkmen, “Belediye olarak 
Ortamalle’yi turizme kazandırmak için mahallede bulunan kaderine terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş 
binaları satın alıp restore etmek suretiyle burada yaşayan mahalle sakinlerine örnek olduk, öncülük 
ettik. Belediyenin yaptığı binaları örnek alarak Ortamahalle’de yaşayan herkesin de evine sahip 
çıkmasını restore etmesini ve gelen turistlere buraları açmasını isterim. Burada amacımız mahallenin 
kazanması, mahalle sakinlerinin kazanması ve Akçaabat’ın kazanmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Valiliğimizle, kaymakamlığımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla, 
vatandaşlarımızla, bütün kuruluşlarla Akçaabat’ta turizmi canlandırmak için tek vücut olmuş 
durumda birçok projeyi yürüttüklerine dikkat çeken Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
gerçekleştirilen toplantının bir tecrübe paylaşımı olduğunu söyleyerek yaz sezonu öncesi bir araya 
gelerek genel meseleleri ele alıp sorunları konuşmak, çözüm önerileri üretmek, mahalleliyi dinlemek 
istediklerini belirtti.
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AKÇAABAT’IN GÖZDESİ

Osmanlı dönemi sivil mimarlık 
örnekleri, sokakları, merdivenleri, 

duvarları ve çeşmeleriyle tarihi
karakterlerini günümüze 

aktarabilmiş
nadir yerleşim yerlerimizden 

biridir
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Tarihi Ortamahalle evlerini 
gördünüz mü?

Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve mahalle kültürünü bir 
bütün halinde sergilemesiyle, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini cezbeden Ortamahalle 
tarihi karakterini günümüze kadar aktarabilmiş nadir yerleşim yerleri arasında yer alıyor.
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Akçaabat Belediyesi, Akçaabat’ın gözdesi olan Ortamahalle’yi turizme kazandırmak ve mahalleye 
canlılık getirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında mahallede bulunan konakları aslına uygun 
olarak restore etti. Bu konaklar yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama 
ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar olarak turizme 
kazandırıldı. Akçaabat 
Belediyesi, Timurciler 
Konağı, Kanoğlu Konağı 
ve Mehmet Efendi 
Konağı başta olmak 
üzereOrtamahalle’de 
bulunan birçok 
konağı restore ederek 
turizme kazandırdı. 
Ortamahallede’ki bu 
turizm potansiyeli ve 
Belediye’nin yaptığı 
girişimler özel işletmecileri 
de teşvik etti. Akçaabat 
Belediyesi’nin örnek 
çalışmalarını dikkate 
alan özel girişimciler 
Ortamahalle’de bu tür 
işletmeler açmaya başladı.
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Yerel buluşmalar etkinlikleri kapsamında din görevlileri, okul müdürleri ve 
okul aile birliği başkanları, vakıf ve dernek yöneticileri, kanaat önderleri, 

meslek odaları başkanları ve sendika temsilcileri ile ayrı ayrı bir araya gelindi

“YEREL BULUŞMALAR” ADIYLA 
TOPLANTILAR YAPILDI
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Çeşitli gruplarla düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantılarında ilçemizde yapılan ve 
yapılacak olan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunarak katılımcıların dilek, şikayet, istek 
ve görüşleri dinlendi.
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BELEDİYEMİZDEN 
HİZMET SEFERBERLİĞİ

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fen 
İşleri ekipleri, Akçaabat’ın sahil kesiminden yüksek kesimlerine kadar neredeyse her mahallede yol 
bakım ve onarım, yeni yol açma ve genişleme, kanal ve kanava temizliği, dere geçişlerine büz koyma, 
parke tamiratı ve parke yapımı, tretuvar çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Havaların elverişli olması ile birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren ve çalışmalarını aksatmadan 
sürdüren Fen İşleri ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı yollarda sorun teşkil eden yerlerde 
tamir ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Merkez ve kırsal ayırımı yapılmaksızın sürdürülen yol 
çalışmalarında bir yandan parke taşı döşeme yaparken diğer yandan da bakım ve onarım çalışmaları 
devam ediyor. Kentin her noktasına hizmet götürmeyi amaçlayan Akçaabat Belediyesi, yaptığı 
periyodik çalışmalarla takdir topluyor.

YAYLAcIK DOLGA ALANINA TAŞ TAHKİMAT

Akçaabat Belediyesi Yaylacık mahallesi sahil dolgu alanında denizin dalgalarından korunmak 
amacıyla kendi imkanlarıyla taş tahkimat çalışmalarını başlatarak önemli bir kesimini tamamladı.
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Adacık Esentepe Cd. yol bakımı

Adacık-Çamlıdere Mah bağlantı yolu

Adacık Selimiye Cd. Q800 lük beton büz 
koyuldu

Akçakale Hasan Saka Cd. sıcak asfalt çalışması 
yapıldı

Akçakale Barış Cd. malzemeli yol bakımı

Akçakale Tekke Cd. imar yolu

Akçakale Barış Cd. malzemeli yol bakımı

Akçatepe tesisleri kamelyaların bakım ve boya 
çalışmaları yapıldı

Akçakale Işıklı-Soğuksu bağlantı yolu çalışması

Akören yol malzemesi serildi

Adacık Esentepe Dağ Cami yol bakımı

Adacık Tarakçılı Cd. malzemeli yol bakımı

Adacık Selimiye Cd. dağ malzemeli yol bakımı

Akçakale Mh. Tekke Cd. imar yolu çalışması

Adacık Soğuksu Cd. malzemeli yol bakımı

Adacık  Esentepe Cd. heyelan temizleme 
çalışması

Akçakale Dereboyu Cd. heyelan atılması

Akçakale Barış ve Taşköprü caddeleri 
malzemeli yol bakımı
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Çilekli Mh. yüzey suyu borusu koyuldu

Çukurca Mh. Kalecik Sk. yol bakımı çalışması

Demirci Mh. malzemeli yol bakımı yapılıyor

Derecik Mh. Çadırlı Sk.-Mera Sk malzemeli yol 
bakımı

Derecik Mh. Karamehmet Sk. yüzeysuyu 
ızgarası yapıldı

Derecik Mh. Çevreli mevki Yıldıztepe Sk. yol 
kanal temizleme

Derecik Mh. Uğurlu mevki Okul Sk. taş duvar 
yapıldı

Derecik Mh. Uğurlu mevki Yeni Cd. malzemeli 
yol bakımı

Bozdoğan mahallesi zaferli mahallesi bağlantı 
yolu yol malzemesi serildi

Çolaklı Mh. Dere Sk. yol duvarı çalışması

Çukurca Mh. heyelan temizleme

Derecik Mh. Uğurlu mevki Okul Sk. taş duvar 
üzeri korkuluk çalışması yapılması

Cevizlik Mh. Uçarsu Deresi 100 lük beton büz 
ile dere geçişi yapılması

Çolaklı Mh. İnönü Cd. tretuvar çalışması

Darıca Mh. Karaçam-Cumhuriyet Cd. bağlantı 
yolu malzemeli yol bakımı

Derecik Mh. Yolbaşı Cad. malzemeli yol bakımı

Yaylacık Mh. İlkadım Cd. bağlantı yolu parke yapıldı

Yıldızlı Mh. Soğuksu mevki malzemeli yol 
bakımı yapıldı
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Derecik Mh. Vali Enver Hacısalihoğlu Cd. 60 lık 
beton büz döşenmesi

Doğanköy Mh. Şamlı Sk. malzemeli yol bakımı

Fındıklı Mh. Tosunoğlu Sk malzemeli yol 
bakımı

Işıklar Mh. santral yolu parke yapılıyor

Kavaklı Mh. Kanuni Cd. sıcak asfalt seriliyor

Yıldızlı Mh. Armada sitesi yolu malzemeli yol 
bakımı

Kayalar Mh.-Yaylacık Mh. Zorosa mevki 
bağlantı yolu yol düzenleme çalışması

Karaçayır Mh. heyelan temizliği yapıldı

Kayalar Zorosa bağlantı yolu oto korkuluk 
çalışması

Derecik Mh. Yolbaşı mevki Yolbaşı Cd. yol 
bakımı

Dörtyol  Mh. Tepegören mevkii yeni yol açma 
çalışması

Fındıklı Mh. Fındıklı Esentepe ara bağlantı yolu 
malzemeli yol bakımı

Helvacı Mh. malzemeli yol bakımı

Doğanköy Mh. Dörtyol tepegören mevki 
bağlantı yolu taş tahkimat yapılması

Esentepe Mh. Esentepe maden grup yolu 80 lik 
beton büz boru konulması

Fındıklı Mh. Pelitli-Tosunoğlu bağlantı yolu yol 
genişlemesi çalışması

İnönü Cd. parke tamirat işleri yapılması

Yıldızlı Mh. Hasır Sitesi önü tretuvar çalışması
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Aydınköy yol tarama ve temizlik çalışması

Mersin Mh. Güneşli karfa bağlantı yolu 
malzemeli yol bakımı

Nefsipulathane Mh. Bağdatlı Sk. taş parke 
tamiratı

Nefsipulathane Mh. Avcılar Sk. parke çalışması

İnönü Cd. yaya geçitleri boyama çalışması

Nefsipulathane Mh. Bağdatlı Sk. doğal taş parke 
tamiratı

Özakdamar Mh. malzemeli yol bakımı 
çalışması

Nefsipulathane Mh. Yığcıoğlu Sk. parke 
çalışması

Özakdamar Mh. malzemeli yol bakımı 
çalışması

Bozdoğan mahallesi zaferli mahallesi bağlantı 
yolu yol malzemesi serildi

Mersin Mh. Kabaoğlu mevki yüzey suyu borusu 
açıldı

Mersin Seyranlık Cd. yol bakımı yapıldı

Nefsipulathane Mh. Bağdatlı Sk. tretuvar 
yapıldı

Mersin Mh. Güneşli Küme Evleri yol temizlik ve 
taraması yapıldı

Mersin Mh. Koru Küme Evleri mevki yol 
bağlantısı yapıldı

Meşeli Mh. Talipoğlu mevki yeni yol çalışması

Nefsipulathane Mh. Hüseyin Reis Sk. karo 
kaplama çalışması

Yıldızlı Mh. Eski Samsun Yolu Cad. tretuvar yapıldı
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Sahil park sahası sehir terası düzenleme işi 
yapılması

Söğütlü Mh. Derecik Sk. malzemeli yol bakımı

Söğütlü Mh. Hayat Sk. imar yolu yapımı

Söğütlü Mh. Narlı Sk. malzemeli yol bakımı

Söğütlü Mh. İstiklal Cd. malzemeli yol bakımı Söğütlü Mh. Ortaalan Cd. düzenleme çalışması

Uçarsu Mh. Kirazlık Mevki malzemeli yol 
bakımı

Uçarsu Mh. Çamlıca Mevki yeni yol açma 
çalışması

Uçarsu Mh. malzemeli yol bakımı yapılıyor

Söğütlü Mh. Asmalı Sk. tretuvar karo çalışmas

Söğütlü Mh. Eren Sk. doğalgaz geçişleri parke 
tamiratları

Söğütlü Mh. Hilal Sk. doğalgaz geçişleri üzeri 
parke tamiratları

Söğütlü Mh. Söğütlü İlkokulu duvar çalışması

Söğütlü Mh. Çiğdem Sk. tretuvar çalışması

Söğütlü Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. Doğalgaz 
geçişleri parke tamiratları

Söğütlü Mh. Merve Sk. doğalgaz geçişleri parke 
tamiratları

Söğütlü Mh. Mersinlik Cd. Hayat Sk yol 
malzemesi serilmesi

Yıldızlı Mh. Armada sitesi yolu malzemeli yol 
bakımı
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DAHA TEMİZ BİR 
AKÇAABAT İÇİN EL ELE

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde rutin olarak 
yaptıkları temizlik çalışmalarını havaların ısınmasıyla daha da sıklaştırarak yoğun bir 
şekilde devam ettiriyor. İlçede topyekün özverili ve gayretli şekilde temizlik çalışmalarını 

yürüten ekipler, hem şehir merkezinde hem de kırsaldaki çöpleri toplayarak; caddeleri, sokakları 
ve alt geçitleri su ile yıkıyor.

Daha temiz bir Akçaabat için çalıştıklarını belirten temizlik işleri ekipleri mahallelerde köşe 
bucak temizlik yapıyorlar. Ekipler, haftanın altı günü ilçe genelindeki çöpleri topluyor. Oysa ki  
batı ülkelerinde çöpler, genellikle poşetlerle haftada bir toplanıyor. Akçaabat Belediyesi Temizlik 
İşleri ekipleri, çevre temizliğimizin önemi için vatandaşların çöp bırakma saatleri konusunda 
daha duyarlı olmalarını istiyorlar.

Bu kapsamda özellikle yaz aylarında çevre görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek için uyarıda 
bulunan ekipler, vatandaşların belirlenen kurallara, saatli çöp uygulamalarına, çöplerin ve 
atıkların belirlenen noktalara bırakılmasına dikkat çekmenin yanı sıra piknik yapılan 
ziyaret edilen yaylalarda belirlenen alanlara uyarıcı tabelalar yerleştirdi.
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ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA 
KAMPANYASI SONUÇLANDI

Akçaabat Belediyesi, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları) Derneği ile ortaklaşa yürütülen 
okullarda “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” başlattı. 

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kampanyada en fazla atık 
pil toplayan okullara çeşitli hediyeler verildi. 

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, atık pillerin 
içinde bulunan kimyasalların ekolojiyi ve tüm biyolojik çeşitliliğin genetiğini bozduğuna vurgu yaptı. 
Atık piller yoğun miktarda zehirli ve zararlı maddeler içeriyor diyen Başkan Türkmen, “Bu zehirli 
maddeler toprağa veya suya atılınca zehirli maddelerin toprağa ve suya karışmakta, toprağa suya 
karışan zararlı maddeler çevremizi, sağlığımızı ve tüm biyolojik çeşitliliğin genetiğini bozmaktadır. 
Biz bu önemli kampanyanın startını geleceğimiz olan çocuklarımızla başlattık. Yürüttüğümüz 
kampanyalar kapsamında hem çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin teniz ve 
sağlıklı tutulmasını sağlamış oluyoruz. Bu bağlamda en çok pil toplayan okul ve öğrencilerimizi 
ödüllendirerek projeye motive olmalarını sağlıyoruz.Atık pil toplama kampanyasına ilgi gösteren 
tüm okullarımıza teşekkür ediyorum ve her yıl düzenlenecek olan bu kampanyaya katılımın artarak 
devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Okullarda başlatılan kampanya ile yıpranmış atık pillerin insan ve ekolojik sistem üzerindeki 
zararlarını asgari seviyeye indirmek, özellikle geri dönüşüm açısından okullarda farkındalık ve 
çevreye duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.
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BAŞKAN TÜRKMEN
HALK İLE
BİRLİKTE

Sosyal Belediyecilik anlayışı 
içerisinde çalışmalarını yürüten 

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, ‘Her çocuk insanlığın 
geleceğini yüreğinde taşır.’  fikriyle 
ilçedeki çocuklara ve gençlere ayrı bir 
özen gösteriyor; yaşlılarımıza gerekli 
sevgi ve saygıyı göstererek gönülleri 
kazanmaya çalışıyor
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Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra 
vatandaşlarla bir araya gelmeyi de ihmal etmeyerek çarşı esnafı ve pazar yerini ziyaret etti. Başkan 
Türkmen, ziyareti esnasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşarak hatırlarını sordu. 

İnsan odaklı hizmet ürettiklerini vurgulayan Başkan Türkmen, “Vatandaşlarımızın yaşamını 
kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek halkımıza 
hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi. 
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ANKARA TRABZON 
GÜNLERİNDE 

AKÇAABAT FARKI
Geleneksel olarak her yıl Ankara’da Trabzon Tanıtım Günleri 

etkinliği düzenleniyor.
Bu etkinliklere katılan Akçaabat Belediyesi, ilçemizi en iyi 

şekilde tanıtarak Akçaabat’ın her köşesini ve tüm özelliklerini 
Ankara’ya taşıyor. Akçaabat Belediyesi tanıtım günlerinde 
kurduğu stantla Akçabaat’ı memleket hasreti çekenlerle ve 

merak edip tanımak isteyenlerle buluşturuyor
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Geleneksel olarak her yıl Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliği, 03-06 Mayıs’ta yapıldı.

Akçaabat Belediyesi’nin ilçemizi en iyi şekilde tanıttığı Ankara Trabzon Günleri’nde etkinliğin 
açılışını, Akçaabat Belediyesi Erkek Halk Oyunları Ekibi horonla yaptı. Gerçekleştirilen etkinliğin en 
büyük stantlarından birini kuran Akçaabat Belediyesi, alana yerleştirdiği Ortamahalle evi ile yoğun 
ilgi topladı. 

Akçaabat’ın her köşesini ve tüm özelliklerini Ankara’ya taşıyarak memleket hasreti çekenlerle ve 
Akçaabat’ı merak edip tanımak isteyenlerle buluşturan Akçaabat Belediyesi herkes tarafından takdir 
edildi.
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Vatandaşların yanı sıra birçok bürokratın da yoğun ilgi gösterdiği standı İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu da ziyaret etti. Fuar alanında gelen ve tüm stantlara uğrayan İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu, Akçaabat standını beğendiğini ifade etti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Akçaabat 
Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’le yaptığı konuşmada 
organizasyonla ilgili bilgi aldı. Başkan Türkmen’le olan samimi diyaloğu ise objektiflere yansıdı. 
Bakan Soylu’ya Akçaabat standını ziyareti esnasında Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen 
tarafından günün anısına Akçaabat hatırası bir tablo hediye edildi.

Horonunun başkenti olan Akçaabat, sunduğu horon gösterileriyle, hazırladığı stantla, ziyaretçilere 
memleket hatırası olarak verdiği hediye paketleriyle, Akçaabat’ın her köşesini Ankara’daki memleket 
hasreti çekenlere ve Trabzon sevdalılarına tam anlamıyla yaşatmasıyla Ankara Trabzon Günlerine 
damga vurdu.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım 
Günlerine sadece Trabzonlu gurbetçiler değil kentte yaşayan farklı illerden vatandaşlar da yoğun ilgi 
gösterdi.

Kocaeli’de ilki düzenlenen ve açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gerçekleştirilen 
Tanıtım Günlerinde Trabzon’un yöresel ürünleri ve kültürü sergilendi.Akçaabat Belediyesi, fuar 
alanında kurduğu stant ile Akçaabat’ın tanıtımını gerçekleştirdi.

Ziyaretçi akınının yaşandığı Akçaabat Belediyesi’nin standında Trabzon’u tanıtıcı ürünler 
ziyaretçilere hediye edildi.

Horon ekibinin, Akçaabat Belediyesi’ne ait stantta sergilediği muhteşem oyun izleyenlere keyifli 
anlar yaşattı. Oynanan horonla, standı ziyaret eden vatandaşlara verilen ikramla ve standımızda 
sergilenen yöresel yemeklerle, takılarla, 
kıyafetlerle Kocaeliler Trabzon’u-Akçaabat’ı 
tanırken Kocaeli’de yaşayan hemşehrilerimiz ise 
memleket hasreti giderdi.

Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Cevat 
Birinci’nin ev sahipliği yaptığı standımızı, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra AK Parti 
Trabzon Milletvekili Salih Cora, Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da ziyaret etti. 
Belediye Başkan Yardımcısı Birinci, standı ziyaret 
eden protokol mensuplarına yöresel gümüş 
telkâri  plaketler takdim etti.

KOcAELİ’DE
AKÇAABAT RÜZGÂRI

Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen 
Trabzon Tanıtım Günleri’nde Akçaabat Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğradı
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AKÇAABAT VE BATUM ARASINDA 
SANAT KÖPRÜSÜ KURULDU

Trabzonlu ve Batumlu ressamların kurdukları dostluk köprüsü hem Batum’da hem de 
Akçaabat’ta açılan karma sergilerle pekişiyor.

Karma resim sergisinin ilki 23 Mart’ta Akçaabat Belediyesi ile Türkiye’nin Batum 
Başkonsolosluğu ve Batum Belediyesi’nin ortaklaşa organizesinde Batum Acara Güzel Sanatlar 
Müzesi’nde açıldı.

Toplamda 30 ressamın eserlerinin yer aldığı karma serginin ikincisi ise 27 Nisan’da 
Akçaabat’ta (KTÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sergi salonunda açıldı.

Sergide; Küratörlüğü Ekrem Kutlu ile Gurami Putkaradze ve Malkhaz Zura Kochalidze 
tarafından yapılan sergide 11 Trabzonlu ressam ile 19 Gürcü ressam olmak üzere toplam 
30 ressamın eserleri yer aldı.
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BAŞKAN TÜRKMEN,
TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’LA 

AKÇAABATLILAR DERNEĞİ’NDE

Anadolu Yakası Akçaabatlılar Derneği’nin, 
dernek merkezinde düzenlediği yemekli 
toplantıya; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Orman Eski Bakanı Osman Pepe, Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Demokrat 
Parti Eski Genel Başkanı İsmet Hacısalihoğlu, 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu, derneğin onursal 
başkanı İsmail Şirin, Dernek Başkanı Hasan 
Birinci, eski milletvekilleri, bürokratlar ve 
dernek üyeleri gibi birçok önemli misafirler katıldı.

 Düzenlenen toplantıda Akçaabat’la ilgili bilgi paylaşımında bulunan Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, böyle güzel bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Dernek Başkanı Hasan Birinci ‘ye, yönetimine, davetlilere ve önemli katkıları olan 
İsmet Hacısalihoğlu’na teşekkür etti. Akçaabat’ı kültür, sanat ve turizm şehri yapma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz diyen Başkan Türkmen, büyükşehir yasasıyla ilgili analizlerini anlattı. 5 dönem 
Akçaabat Belediye Başkanlığı görevini devam ettiren Şefik Türkmen, büyükşehir olmadan önceki 
dönemle mevcut dönemi kıyaslama yapabilme imkanına sahip olduğunu belirtti..

Toplantının son bölümünde ise Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a günün anısına yöresel el sanatlarından biri olan gümüş telkâri hediye etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Şefik Türkmen’den hediyesini alırken şunları söyledi; “Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, büyükşehir yasasıyla ilgili önemli analizlerde bulundu. Bahsettiği 
aksaklıklarla ilgileneceğim.” dedi. Rize ve Trabzon’a komşu iller Cumhuriyet’ten önce Trabzon’un 
kazasıydı diyerek sözlerine devam eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Trabzon Salnamelerini 
okuyunca Trabzon’un ne kadar zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip olduğunu fark ettim. Herkes 
o salnameleri mutlaka edinip okumalıdır.” dedi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman hem Şefik Türkmen’e hem de derneğe 
birer tane TBMM amblemli tabak hediye etti. Akçaabatlılar Derneği Başkanı Hasan Birinci de Sn. 
İsmail Kahraman’a derneğin bugüne kadar yayınladığı kitapları takdim etti.
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Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ankara 
ATO fuar merkezinde uluslararası ölçekte düzenlenen 
turizm ve gastronomi zirvesine katıldı. 

Dünya’nın seçkin turizm destinasyonlarının 
bir araya geldiği 3’üncü Uluslararası Turizm 
FuarıTravelexpo Ankara Gastronomi Zirvesi’nde, yerel 
yönetimlerin gastronomi ve turizm konulu panele 
katılan Başkan Türkmen, ülkemizde biyoçeşitlilik 
ve kültürel endeksi en yüksek şehirler arasında 
olan Akçaabat’ı, günümüze ulaşan yöresel lezzetler 
hakkında alanında uzman gastronomlara tanıttı. 

Şefik Türkmen, panelde alanında uzman 

ŞEFİK TÜRKMEN AKÇAABAT’IN 
LEZZETLERİNİ ANKARA’DA 
ANLATTI
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gastronomlara yaptığı sunumda Akçaabat, Trabzon merkezine batı yönünden bitişik bir ilçedir ve Doğal 
bir limana sahiptir.Tarihi, milattan 400 yıl öncesine kadar gidenşehir, bugüne kadar ayakta kalabilen 
tarihi mekânlarasahiptir. Orta Mahallemiz Türkiye’de mahalle ölçeğinde günümüze kadar korunabilen 
ender yerlerdendir. Coğrafi konum olarak sahilden başlayıp hızla yükselen yamaçlar ve dağlar boyunca 
20-25 km.de 1500-1600 m. Yüksekliğinde yaylalara ulaşılır. İklimi, Karadeniz –Akdeniz karışımı bir 
karaktere sahiptir. Bu nedenle Bölgemize has ürünlere ilaveten Akdeniz’de yetişebilen zeytin, narenciye 
gibi pek çok ürün Akçaabat’ta yetişebilmektedir. Bu özelliğinden dolayı bölgenin en büyük pazarı 
Akçaabat’ta kurulmaktadır. Yayıkta çalkalanmak suretiyle yoğurttan elde edilen Akçaabat tereyağı kalitesi 
ile ünlüdür. İlçe, zengin bir kültür yapısına sahiptir. Folklorda, Akçaabat horonu ile tanınmaktadır. 
Günümüzden 80-100 yıl önceleri mahallelerde, konaklarda bir araya gelinerek Türk sanat Müziği fasılları 
yapıldığını biliyoruz.

Akçaabat, Doğu Karadeniz sahilinde ikliminin farklılığından dolayı tütün yetişebilen tek yerdir. 
Akçaabat geçmişten beri kent kültürüne sahip bir ilçedir. Bu özelliği dolayısıyla Akçaabat halkının 
zengin bir yeme-içme kültürü bulunmaktadır. Her türlü ev yemekleri, hamur işleri çok kaliteli ve 
lezzetlidir. Karalahana sarması, su böreği, baklavası ve yufka tatlısı çok beğenilmektedir. Karalahana 
yemekleri, hamsi, kaygana, hamsikuşu, kuymak, kaz kaldıran ve mısır ekmeği bölgemizle özdeşleşmiştir. 
Akçaabat’ın ilçe dâhilinde ticari olarak dükkânlarda satılan kendine has bir un helvası vardır. Geçmişte 
mahallelerimizde komşular ve eş dost arasında yapılan yemek davetleri, evlerde pişirilen yemeklerden 
birbirlerine vermek suretiyle kurulan komşuluk ilişkileri ayrı bir güzellikti. Bu gelenek sayesinde evlerde 
tek çeşit yemek pişmişken bir anda birkaç çeşide çıkabiliyordu.

Son yıllarda, Akçaabat daha çok yeme-içme sektörü ile ön plana çıkmıştır. Turizme hizmet veren kalite 
ve hizmette birbirleriyle yarışan tertemiz çok sayıda lokantalara sahibiz. Sadece şehir merkezinin ön 
kısmındaki sahil park sahasında 7 adet büyük lokantamız bulunmaktadır. Bunlarda, aynı anda 4-5 bin kişi 
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ağırlanabilmektedir. Ayrıca ilçemizin sahilleri boyunca dağ ve yaylalarımızda da yerli ve yabancı turistlere 
hizmet veren lokantalarımız vardır. Dışarıdan bölgemize gelenlerin tamamına yakını yeme-içme için 
mutlaka Akçaabat’a uğramaktadır.

Akçaabat, yeme-içme sektöründe köftesi ile tanınmaktadır. Ancak, lokantalarımızda köftenin yanında 
her çeşit et ürünleri, mevsimine göre balık çeşitleri ve diğer mahalli yemekler de bulunmaktadır. Örneğin 
Akçaabat’ın et haşlaması, yörede tanınan ve çok tercih edilen bir yemektir.

Akçaabat köftesi, bu işin ustaları tarafından; özellikle yörede yetişen inek ve dana etinden özel olarak 
seçilip, özenle hazırlanarak kıyıldıktan sonra genellikle elle yoğrularak yapılmaktadır. Katkı olarak sadece 
bayat ekmek, sarımsak ve az miktarda çember yağı katılmaktadır. Başka bir katkısı yoktur. Kalitesi ve 
lezzeti de buradan gelmektedir.

Önemli bir marka haline gelen Akçaabat köftesi, ülkemizin her tarafında bu isimle lokantalar açılarak 
müşterilere sunulmaktadır. Akçaabat köftesi bütün Türkiye ‘de yaygınlaşınca, özelliklerinin korunması ve 
yanlış uygulamaların takibi için, Akçaabat Köftesinin Özelliklerini Koruma Derneği kurulmuş ve Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde coğrafi işaret alınmıştır.

Yeme-içme için şehrimize gelen yerli ve yabancı konukların burada konaklayarak birkaç gün 
kalmalarını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden gelenler dağlarımızı, 
yaylalarımızı çok beğeniyorlar. Hâlihazırda daha çok ekonomik olarak orta halli olanlar gelmektedir. 
Vasıflı konaklama tesislerinin sayısını artırarak batıya giden zenginleri de Bölgemize çekmeyi amaçlıyoruz. 
Turizmde hedef kitlemiz sadece Araplar değildir. Bölgemizin doğal güzellikleri yanında çok sayıda tarihi 
yerleri bulunmaktadır. Kültür ve inanç turizminde de bölgemizin önemli bir kapasitesi bulunmaktadır.

Akçaabat sınırları içerisinde kamuya ait iki adet yayla kent ile bir adet dağ tesisleri bulunmaktadır 
Çok güzel yaylalarımız var. Hıdırnebi Yaylamızla,  Simba Yaylamızda en az Uzungöl kadar göl alanı 
olacak şekilde iki adet gölet yapımı için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu göletler etrafında doğal yapıyı 
bozmadan yeme-içme ve konaklama tesisleri yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, lokanta 
ve konaklama tesislerimizin bulunduğu, şehirden karayolu ile 8 km. mesafedeki Akçatepe Bölgesine şehir 
merkezinden gidecek bir teleferik sisteminin proje çalışmalarını da tamamlamış bulunuyoruz.

Akçaabat, turizmde yeme-içme sektörü ile öne çıkmıştır. Buradan hareket ederek yeterli sayıda 
konaklama tesislerini de yaparak şehrimizi, gastronominin başı çektiği bir turizm şehri haline getirmek 
istiyoruz.
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A
kçaabat denilince aklımıza gelen öncelikli şeylerden 
biri de kuşkusuz ki ‘Akçaabat Köftesi’dir. Yörenin zengin 
yemek kültüründe hatırı sayılır bir yer edinmiş ve yörenin 
ismiyle özdeşleşmiş Akçaabat Köftesi, Türk Mutfağında da 

kendini kanıtlamış ve ünü yurt dışına kadar yayılmıştır.

Akçaabat Köftesinin hikayesini araştırmak için 1945’li yıllarda 
4-5 bin nüfusu, daracık sokakları, denizle iç içe yaşayan mütevazi 
insanlarıyla şirin bir ilçe olan Akçaabat’ımızın Orta Caddesine, 
bir başka deyimle o zamanın meşhur Yoğurt Pazarı’na doğru bir 
yolculuğa çıktık, zamanın ayak izlerini takip ederek.

İkişer üçer katlı, eski yapım taş binaların çevrelediği Orta 
Cadde’nin bir ucunda Haragali (Ali ÇOLAK), diğer ucunda Eşref 
Usta kasap dükkanlarıyla ilçe halkının et ihtiyacını karşılıyorlardı. 
O zamanki orta caddedeki kasap dükkanlarını bugün tarif edersek; 
(Eşref Ustanın dükkanı orta caddede şimdiki Komaroğlunun 
köftenin 2.dükkanının bulunduğu 
yerdir,  Orta caddede şimdiki çay 
ocağının olduğu dükkan 
Salimin Temel’in (Temel 
Çolak) idi. Bu dükkanın 
karşısındaki berber 
dükkanı ise  Ali ÇOLAK’a 
aitti.) 

AKÇAABAT 
KÖFTESİNİN 
TARİHÇESİ
Turhan BEKTAŞOĞLU
Akçaabat Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Her yöreyle 
özdeşleşen ve bir 
sembol haline 
gelen değerler 
vardır, önemli olan 
onu korumak ve 
gelecek kuşaklara 
taşımaktır. Akçaabat 
Köftesi de yöre 
için bir değerdir 
ve önemli olan 
bu değerin özünü 
korumaktır.
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Bu ustalarımız tarafından kesilen hayvanların 
etlerinin elle çalışan kıyma makinesiyle kıyıldığı, 
camekan içerisinde korunduğu, buzdolabından 
yoksun olarak işletilen kasap dükkanları; yıllar 
sonra ismini tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya 
duyuracak olan meşhur Akçaabat Köftesi’nin 
de çıkış noktasını oluşturuyordu. Ayrıca bu 
sokakta şehirlinin alışveriş yaptığı asri kasap 
Ahmet ARMUTCU ve Süvari Mehmet’in ortaklaşa 
işlettikleri kasap dükkanı bulunuyordu. Alım 
gücü az olan kişilerin alışveriş yaptığı kasaplar ise 
Ali ÇOLAK ve Temel ÇOLAK’tı.

Kasap Köftesinden Akçaabat Köftesi’ne: 
Yukarıda özelliklerini sıraladığımız bu kasap 
dükkanlarının önündeki mangallarda yine 
bu ustalarımız kendileri için köfte yapıp 
pişiriyorlardı ve bu köfteye o ilk dönemde  ‘Kasap 
Köftesi’ diyorlardı.

Etrafa enfes kokular yayan, yiyenlerin 
damaklarında ayrı bir lezzet bırakan bu Kasap 
Köftesi’nden bir kez olsun tatmış olanlar 
kasaplardan kendileri için de köfte yapılmasını 
istiyorlardı. Bunun üzerine ustalarımız da o 
günden sonra, cadde üzerindeki mangallarında 
köfte pişirip bu köfteleri ekmek arası yaparak 
cüzzi bir fiyatla isteklilere satmaya başlıyordu. 
İşte bu serüven Akçabaat Köftesi’nin doğuşunu 
oluşturmuştur.  Akçaabat köftesinin malzemesi 
ilk çıktığında nasıl ise bugün de hala aynı 
malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Bu 

malzemeler; dana eti kıyması, bayat ekmek, 
sarımsak, tuz ve çember (kavram) yağıdır.

Akçaabat’ta İlk Köfte Salonu: İlk dönemlerde 
kasaplar tarafından yapılan Akçaabat Köftesi’ni 
bir süre sonra, Belediye Mezbahasında çalışan 
ve Orta Cadde’de, altında dere geçen şimdiki 
Çarşı Cami’nin olduğu yerde karşılıklı iki kasap 
dükkanları bulunan Temel ÇOLAK, Ethem 
ÇOLAK ile Seyit’in Hasan ÇOLAK  (Çolakoğulları), 
fırınlardan alıp yaktıkları odun kömürünün 
kullanıldığı mangal üzerinde köfte pişirip, 
cüzzi bir fiyatla satıyorlardı. Daha sonraları 
köfteye olan yoğun talebi karşılamak için 
kasap dükkânlarından bir tanesini kapatan 
ÇOLAKOĞULLARI, diğer dükkanın içerisine üç 
tane masa yerleştirerek o güne kadar cadde 
üzerinde, ayaküstü tüketilen Akçaabat Köftesi’ni 
ilk defa masa servisi ve lokanta usulü servise 
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sunmuş bulunuyorlardı. Ancak yine de cadde 
üzerinde bulunan iki tane mangal yetersiz 
kalıyor ve bu nefis Akçaabat Köftesi için uzun 
kuyruklar oluşuyordu. 

İlk Köfte Ocağı Yapılıyor: Orta Cadde 
üzerinde köfte için oluşan kuyrukları gören 
ve bu dönemde aynı cadde üzerinde sobacılık 
yapan Seyit Usta, Çolakoğulları’na yetersiz kalan 
bu mangalların yerine daha büyük mangal 
yapabileceğini söyler. Seyit Usta tarafından 
bu büyük mangal yapılırken, Çolakoğulları 
özellikle yağışlı havalarda sıkıntı yaşamamak 
için bu yapılan mangalın dükkan içine alınıp 
alınamayacağını sorarlar ustaya. Bunun üzerine 
Seyit Usta yaptığı mangalın üzerini kapatarak 
bugünkü manada ocak haline getirir ve 
Akçaabat’taki bu ilk köfte ocağı dükkan içerisine 
yerleştirilir. Böylece masa servisi ve köfte 
ocağıyla ilk köfte salonu ilçemizde Çolakoğulları 
tarafından açılmış olur.

 1945’li yıllarda ilçemiz Orta Cadde’de başlayan 
ve yiyenlerin unutamadığı Akçaabat Köftesi’ne 
olan yoğun talebin arkası kesilmek bilmiyordu. 
1955’li yıllarda Cenikli Mustafa, Recep DURNA 
Akçaabat’ta köftecilik yapmaya başlar ve bunları 
takiben 1956’lı yıllarda meydan mevkiinde 
Ahmet KIRALİ’de köfte-pirzola dükkanı açar. 
1958 yılında Kemal ÇOLAK’da köfte dükkanı 
açar,1965’li yıllara gelindiğinde ise ilçemizde 
Akçaabat Köftesi’ne olan yoğun talebi karşılamak 
için, ilçemiz halkından Abdullah KOMAR, 
Çolakoğulları kasabından yoğrulmuş köfte alıp 
kendi açtığı köfte salonunda pişirerek satmaya 
başlar. Yine bu yıllarda Çolakoğulları’nın köfte 
dükkanında Ethem Çolak’tan köfte mesleğini 

öğrenen Pirali ALTUN’da Akçaabat Orta Cadde’de 
bir  köfte dükkanı açar.

Haragali (Ali Çolak) ve Eşref Usta’nın (Eşref 
Bal) mangalıyla başlayan, Çolakoğulları’nın köfte 
salonuyla duyulan, Cenikli Mustafa (yılmaz), 
Recep DURNA, Abdullah KOMAR, Pirali ALTUN, 
Bahriyeli Ahmet, Serdar ve Şahbazoğulları gibi 
köfte ustalarının eliyle yayılan, Çolakoğulları  ve 
Abdullah Komar’ın yetiştirdiği Temel KOLOT ve 
Nihat AYDIN, Cemil KALKIŞIM ve kardeşler ile 
Türkiye’ye adını duyuran Akçaabat Köftesi’nin 
tarihinde, burada ismini sayamadığımız daha 
nice ustalarının da emeği vardır kuşkusuz ki.

Türkiye çapında bir üne sahip ve ülkemizin 
her yerinde karşımıza çıkabilen Akçaabat 
Köftesi’nin kalite bazında bozulmaması için, 
bu işin ehil, maharetli ustalar tarafından 
doğal şartlarda beslenmiş ineklerin döş, kol ve 
gerdanıyla bunların karışımından elde edilen 
sinir ve ekstra yağ bulunmayan etlerinden köfte 
yapılması gerekmektedir.

Her yöreyle özdeşleşen ve bir sembol haline 
gelen değerler vardır, önemli olan onu korumak 
ve gelecek kuşaklara taşımaktır. Akçaabat Köftesi 
de yöre için bir değerdir ve önemli olan bu 
değerin özünü korumaktır.
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cOŞKUYLA KUTLANDI
Akçaabat’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

100.Yıl kutlama töreninde Akçaabat Kaymakamı 
Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkan Vekili Osman 
Nuri Ekim, Atatürk Anıtına çelenk sundular Kutlama 
programı; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal 
Marşı’nın okunması, şiirlerin seslendirilmesi ile devam 
etti. 

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 
Akçaabat Belediye Başkan Vekili Osman Nuri Ekim yaptı. 
Ekim konuşmasında, “Güzel ilçemizin düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. Bu mutlu, 
bu onurlu gün hepimize kutlu olsun.  Bu güzel günlere 
ulaşmamızda emeği geçen, canlarını ortaya koyarak 
mücadele verenleri şükranla anıyorum. Bu uğurda 
şehit olanlara ve aramızdan ayrılmış olan gazilerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Son zamanlarda, ülkemizin aleyhinde dış kaynaklı planların yapılmakta olduğunu 
görüyoruz. Bu bakımdan,  milletçe her zamankinden daha çok dayanışmaya, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız 
bulunmaktadır. Dünyamız bilgi çağını yaşıyor. Artık devletler, milletler arasındaki yarış bilgi yarışıdır; teknoloji 
yarışıdır. Bu yarışta en büyük güvencemiz sizlersiniz. Sizlere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
İlçemizin işgalden kurtuluşlunun 100. yılını kutladığımız bu günlerde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
onurlu vatandaşları olduğumuzu unutmamalı, ona her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Atatürk’ün 
önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin, kuruluşunda ortaya konan çağdaş ilkeler doğrultusunda, sonsuza kadar 
devam edeceğine inancım tamdır. Bu duygularla hepinizin bayramını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.” dedi.

Programın son bölümünde 13-17 Şubat 2018 tarihleri arasında 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 
Kastamonu-Sinop-Samsun-Ordu-Giresun istikametinde Akçaabat’a kadar 635 km pedal çeviren 10 Milli 
bisikletçimiz Akçaabat’a ulaşarak tören alanına görkemli bir giriş yaptılar. 

100. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen tören; bisiklet turu organizasyonunu koordine eden 
Osman Kalyoncu’ya, organizasyona destek veren Trabzon Valiliği’ne, Oryantiring yarışmasında 10-12-14-16 yaş 
gruplarında ve yeni başlayan yetişkin grubunda dereceye giren kız- erkeklere, Anadolu Yakası Akçaabatlılar 
Derneği Başkanı Hasan Birinci’ye protokol üyelerince plaket takdim edilmesiyle sonlandı.
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Akçaabat’ta Bir İlk: Oryantiring Yarışması
Akçaabat’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Akçaabat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Oryantiring Federasyonu İl 
Temsilciliği tarafından 17 Şubat Kurtuluş 
Etkinlikleri kapsamında Oryantring (Hedef 
bulma) yarışması yapıldı.

Akçaabat sahil park çevresinde Trabzon 
genelindeki okullardan toplamda 250 
sporcunun katıldığı yarışma; kız- erkek 
olmak üzere 10-12-14-16 yaş grupları ve yeni 
başlayan yetişkin kız-erkek kategorilerinde 
gerçekleştirilirken oryantiring (yön bulma) 
yarışmasının bu yıl ilki düzenlendiği 
ayrıca önümüzdeki yıllarda da devamlılığı 
sağlanarak gelenekselleştirilmesi planlandığı 
belirtildi.

Akçaabat’ta Rus İşgali, Muhacirlik 
ve kurtuluş Konulu Konferans 
Düzenlendi

Akçaabat’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
100. Yıl dönümü dolayısıyla Araştırmacı Yazar 
Mustafa Yazıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı 
“Akçaabat’ta Rus İşgali, Muhacirlik ve Kurtuluş” 
konulu konferans düzenlendi.

Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlenen 
konferansa, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İlçe 
Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir, Jandarma 
Komutan J.Bnb. Mustafa Selçuk,  CHP İlçe Başkanı 
Musa Hacığlu, idari amirler, öğretmenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Akçaabat’ın kurtuluş tarihi hakkında bilgi 
paylaşımında bulunan Araştırmacı Yazar Mustafa 
Yazıcı muhacirlik, yağmacılık ve tarihi eser 
kaçakçılığı, propagandanın gücü ve Rus işgali gibi 
konulardan bahsetti. Mustafa Yazıcı Akçaabat’ın 
tarihinin yanı sıra güncel konulara da değindi. 

Konferansın bitiminde Akçaabat Kaymakamı 
Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen; Araştırmacı Yazar Mustafa Yazıcı’ya 
bilgi paylaşımında bulunduğu için teşekkür 
ederek plaket takdim ettiler.
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Kurtuluş Konulu Sergi Açıldı
Akçaabat’ın düşman işgalinden 

kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri 
kapsamında Sarıtaş İmam Hatip Orta 
Okulu tarafından hazırlanan ‘Kurtuluş’ 
konulu sergi açıldı.

Akçaabat Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleşen sergiye başta Akçaabat 
Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve İlçe 
Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir olmak 
üzere diğer protokol üyeleri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

İlçemiz Erol Günaydın Sanat 
Merkezinde açılan sergide Akçaabat’ın 
kurtuluş günleri yöresel motiflere yansıtılarak anlatıldı.

Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri Kapsamında Mevlid-i Şerif Okutuldu
Akçaabat’ın düşman işgalinden 

kurtuluşunun 100. Yıldönümü 
münasebetiyleAkçaabat 
Belediyesi tarafındanaziz 
şehitlerimizin ruhlarına dualar 
edilerek mevlid-i şerif okutuldu.

İlçemiz Nefsipulathane 
Mahallesi Belediye Camiinde 
Cuma Namazı öncesinde 
okutulan mevlid-i şerifi; Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen 
ile Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcıları Osman Parlayan ve 
Cevat Birinci, Akçaabat Müftüsü 
Ramazan Tekin, idari amirler ve 
çok sayıda vatandaş dinledi.

Okutulan Mevlid-i Şerifi 
dinlemek için camiye gelen 
vatandaşlara Belediye personeli tarafından akide 
şekeri ve kolonya ikram edildi. 

Mevlid-i Şerifin ardından düşüncelerini 
dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, Akçaabat’ın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında tüm şehitlerimizi yad etmek 
istediklerini vurguladı. 
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KASTAMONU’DAN AKÇAABAT’A

1916 yılında Akçaabat Limanında demirli iken Ruslar tarafından bombardımanda vurulan ve 1918 
yılında onarılan Pulathane Gemisi Kaptan Harun Kaptan’ın öncülüğünde Türk Kurtuluş Savaşı sırasında 
İnebolu’ya Ruslar’dan alınan silahları taşımakta görev yaptı. Pulathane Gemisi hem Akçaabat tarihinde 
hem de Türk Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler yapmıştır. Bu cephaneleri Şehit Şerife Bacı gibi 
unutulmaz kahramanlarımız Anadolu’ya ulaştırarak Türk İstikbalinin kurtuluşunda büyük rol oynadı. Bu 
nedenle Kastamonu-Akçaabat şehirleri arasındaki bu bağın yeniden hatırlanması ve Akçaabat’ın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı olması sebebiyle kurtuluş etkinliklerine Kastamonu’dan start verildi.

Akçaabat Belediyesi’nin Kastamonu Belediyesi işbirliğinde organize ettiği 100. Yıl kutlama etkinlikleri 
kapsamında 13-17 Şubat 2018 tarihinde 10 Milli Bisikletçimiz tarafından Kastamonu’dan başlayarak 
sırasıyla Sinop-Samsun-Ordu-Giresun ve Trabzon illerini kapsayan 635 km’lik bisiklet etabı gerçekleştirildi.

Kurtuluş kutlama 
etkinliklerinde 5 
il 635 km etap kat 
edildi.

Kastamonu

Ordu Giresun

Sinop Samsun
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8. EROL GÜNAYDIN TİYATRO 
GÜNLERİ DÜZENLENDİ

Kültürel gelişmeye katkı sağlamak, 
insanlara toplum ve yaşam bilimi olan 
tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve 
sanat hayatını canlı tutabilmek adına 
düzenlenen  Erol Günaydın Tiyatro 
Günleri’ne Trabzon’daki tiyatro gruplarının 
yanı sıra şehir dışından Giresun Belediye 
Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Uşak 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Erzurum Medya 
Sanatevi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
SuıGenerıs Tiyatrosu grupları katıldı. Her 
yıl 1-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen 
Erol Günaydın Tiyatro Günlerine toplam 
3500 Tiyatro severler katıldı. 

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu

1999 yılında kurulan ve her yıl 
seyirciyle buluşan Akçaabat Belediye 
Tiyatrosu sekizinci yılında

B e l e d i y e  B ü l t e n i
46



Erzurum Medyasanatevi

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu

Trabzon Sanat Tiyatrosu Trabzon Şehir Tiyatrosu

Trabzon Devlet Tiyatrosu

KTÜ Tiyatro Kulübü

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sui Generis Tiyatrosu
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8. Erol Günaydın Tiyatro Günlerine katılan tüm 
tiyatro gruplarına plaket takdim edildi

Akçaabat Belediye Tiyatrosu

KTÜ Tiyatro Kulübü

Trabzon Sanat Tiyatrosu Trabzon ŞehirTiyatrosu Uşak Belediyesi ŞehirTiyatrosu

Trabzon Devlet TiyatrosuOrdu B. Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu

Erzurum Medya Sanatevi Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sui Generis Tiyatrosu
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2. AKÇAABAT
ÇOcUK TİYATROLARI 

ŞENLİĞİ

10 – 13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliğine; Trabzon Devlet 
Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu ve Ayışığı Sahnesi adlı gruplar 
katıldı.

Organizasyon sonunda konuşan Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan 
Bektaşoğlu, çocuklara yönelik düzenlenen buetkinlik ile çocuklarımız bu kısa zaman diliminde 
tiyatro oyunlarını ilgiyle izlediler. Tiyatro grupları tarafından da eğitici bilgiler eğlenceli bir dille 
çocuklara anlatıldı.Katılan çocuklaraçeşitli dergi ve hediyeler de verildi. Mart ayında düzenlediğimiz 
Erol Günaydın Tiyatro Günlerine ve şimdiki Çocuk Tiyatroları Şenliğimize destek veren Kültür ve 
Turizm Bakanlığımıza, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş ve tüm ekibine, ayrıca diğer 
katılan tiyatro gruplarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,  
çocuklara yönelik tiyatro şenliğinin bu yıl ikincisini 

düzenledi.
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“ NAAŞ-I MUHTEREMLER “ 
GİRESUN’DA SAHNE ALDI

DİREKLERARASI TİYATRO 
ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Bu yıl 24.’sü düzenlenen Fevzi 
Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri için 
Giresun’a davet edilen Akçaabat 

Belediye Tiyatrosu “ Naaş-ı 
Muhteremler “ adlı oyunla sahne 

aldı.

2017-2018 Tiyatro sezonunda Karadeniz 
bölgesinde sahneye koyulan oyunlar baz 
alınarak gerçekleştirilen, Halk Jürisi üyeleri 
tarafından izlenerek  performans, tasarım  ve 
yapımlar kategorilerinde değerlendirilmesi 
sonucunda başarılı bulduğu oyunlar, 
oyuncular ve tiyatro ödüllerinin belirlendiği 
18. Direklerarası Seyirci Ödüllerinde Akçaabat 
Belediye Tiyatrosunun hazırladığı Naaş-ı 
Muhteremler adlı oyunun iki karakterinden 
Seda Yavuzyılmaz Yardımcı Kadın Oyuncu, 
Yağmur Hacısalihoğlu ise Umut Veren Genç 
Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldüler. 
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THM VE TSM KOROSU KONSERLERİ
TÜM İHTİŞAMIYLA DEVAM EDİYOR

MİNİKLER HALKOYUNLARI EKİBİMİZ 
FİNALDE 

Akçaabat Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları, yıl içerisinde verdikleri 
konserlerle Akçaabatlı sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Türk Sanat Müziği Korosu Şef Eylem Derçin yönetiminde, Türk Halk Müziği Korosu ise Şef 
Muharrem Gaydan yönetiminde verdikleri konserlerle dinleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. 

Türkiye Halkoyunları Federasyonu (THOF) tarafından düzenlenen bölge yarışmasında Akçaabat 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü minikler kategorisinde 2. oldu.

19-21 Nisan tarihlerinde Ordu ilinde düzenlenen bölge yarışmasında Trabzon’u temsil ederek 2.’lik 
alan Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bu sonuçlaKulüpler arası halk oyunları minikler 
geleneksel (düzenlemesiz) dal Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

AĞUSTOS 2018 51



BELEDİYEDEN KADINLARA
8 MART JESTİ

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Türkmen ayrıca Erol Günaydın Tiyatro Günlerine gelen tüm kadın izleyicilere rengârenk 
menekşeler dağıtarak memnuniyetle hatırlanacak bir jeste imza attı.



Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Mayıs Ayı’nın ikinci Pazar günü olan 
Anneler Günü’nde ilçedeki yaşlı anneleri evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü 
kutladı

En değerlilerimiz olan 
annelerimizin ellerini öperek hal 
hatır soran dertlerini paylaşan 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, “Cennet’i ayaklarının 
altında taşıyan en değerlimiz 
en kıymetlimiz annelerimizi her 
zaman hatırlamalıyız. Annelerimiz, 
tanıyabileceğimiz en fedakar, 
cefakar insanlardır. Bu özel günde 
elleri öpülesi değerli annelerimizi 
ziyaret edip yanlarında olmak 
istedik. Tüm annelerin ve anne 
adaylarının Anneler Günü’nü en 
kalbi duygularımla kutluyorum.” 
İfadelerini kullandı.

BAŞKAN TÜRKMEN EN ANLAMLI 
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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BAŞKAN TÜRKMEN 
ÖĞRENcİLERİN KARNE 

SEVİNcİNE ORTAK 
OLDU

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, öğrencilerin karne sevincine 
ortak olarak öğrencilere karnelerini verdi.

Törende konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, çocukların 
Türkiye’nin istikbali ve en büyük 
zenginliği olduğunu vurgulayarak 
öğrencilere seslendi; “Uzun ve yorucu 
bir eğitim öğretim yılının sonunda 
karnelerinizi aldınız. İyice dinlenin ve yeni 
döneme hazırlanın. Geleceğin yöneticileri, 
öğretmenleri, doktorları,  memurlar, bilim 
adamları sizlerden çıkacak” şeklinde 
konuştu.
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“OPERA VE BALE GÜNLERİ” 
AKÇAABAT’TA YAPILDI

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Akçaabat Belediyesinin 
de desteklediği “2. Trabzon Opera ve Bale Günleri” başladı.

Etkinliğin açılışı, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin, Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sanat 
Merkezi’nde verdiği “Karadeniz Rapsodisi” konseriyle yapıldı.

Konserde Orkestra Şefi Artun Hoinic yönetiminde Anadolu üvertürünün yanı sıra, düzenlemesi 
BujorHonic’e ait yöreye özgü 12 eser, tenorlar ve solistler eşliğinde seslendirildi.

Büyük beğeni toplayan konser bitiminde izleyiciler, orkestrayı ayakta alkışladı. 

 Gecede, Devlet 
Opera ve Balesi Genel 

Müdür Yardımcısı 
Arzu Sugüneş’e plaket 

takdimini Akçaabat 
Kaymakamı Soner Şenel 
yaparken, orkestra adına 

Orkestra Şefi Artun 
Hoinic’e ve solistler 

adına Feryal Türkoğlu’na 
Akçaabat Belediye 

Başkanı Şefik Türkmen 
tarafından çiçek takdim 

edildi. 
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Akçaabat Belediyesince düzenlenen Nevruz 
şenliği etkinliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Mehteran takımının verdiği konser ile başladı. Atatürk 
Parkı’nda düzenlenen Nevruz şenliği etkinliğinde 
konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
Türk’ün kahramanlık tarihinin özetini aklımızda 
canlandırmamızı sağlayan Büyükşehir Belediyesi 
Mehteran takımına teşekkür etti. 

Konuşmanın ardından sembolik olarak Nevruz 
ateşi yakılıp demir dövüldü. Günün anısına pilav ve 
tatlı ikram edilirken baharın, insana ve doğaya kattığı 
yaşama sevinci kutlamalara yansıdı. Nevruzun, birlik-
beraberliğimizin güçlendiği gün manasına geldiğini 
ve Türk’ün ayak bastığı her yerde her yıl kutlandığını 
belirten Başkan Türkmen, “Nevruz Bayramı Türklerin 
en eski bayramlarından birisidir. Bu tarih baharın 
gelişinin müjdecisi olarak bilinir. Türklerin İslam dinini 
benimsemeden önceki bayramlarından olan Nevruz 
İslam dini benimsendikten sonra da Türk kültüründeki 
yerini muhafaza etmiş ve bugüne kadar kutlanarak 
gelmiştir. Nevruz her ulusun kendi kültür değerleriyle 
özdeşleştirilip özü itibari ile baharın gelişi için kutlandığı 
coşku ile karşılandığı bir gündür.” ifadelerini kullandı.

AKÇAABAT’TA 
NEVRUZ cOŞKUSU 
YAŞANDI
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14 BİN FİDAN DAĞITILDI

Orman Haftasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
yeşili bol bir coğrafyada yaşam sürdüğümüzü, bu coğrafyanın bizlere emanet olduğunu, en büyük 
varlığımız olan yeşil coğrafyamızı koruyarak ve çevre bilincinin her nesilde var olmasını sağlayarak 
gelecek kuşaklara aktarımının 
sağlanması gerektiğinin önemine 
değindi. 

Yeşili ve doğayı sevdirmek çevre 
bilinci oluşturmak gayesiyle Trabzon 
Orman Bölge Müdürlüğü’yle işbirliği 
içerisinde 1000 adet Trabzon 
Hurması, 5000 adet Sarı Çam (tüplü 
ve küçük), 5000 adet Yaban Elması, 
500 adet dişbudak, 500 adet ceviz 
ve 2000 adet nar fidanı dağıtıldığı 
ifadelerini kullanan Başkan Türkmen, 
vatandaşlardan aldıkları fidanları kısa 
zamanda toprakla buluşturmalarını 
istedi. 

Akçaabat Belediyesince düzenlenen Nevruz etkinliğiyle birlikte Orman Haftası 
da kutlanarak vatandaşlara fidan dağıtıldı.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü, Atatürk Parkı’nda düzenlenen 
törenle kutlandı.

Düzenlenen törende çevre bilincinin önemine dikkat çeken 
bir konuşma yapan Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, 
“Çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması 
tüm ülkemizi ilgilendiren bir meseledir. Bu duyarlılığın oluşması 
için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Atık maddelerin geri dönüşümüne dikkat çeken Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
dünyadaki sınırlı doğal kaynakların küresel 
ısınmanın etkisiyle tükenmeye başladığını 
hatırlatarak, alınacak küçük önemlerle 
bunun önlenebileceğini anlattı. Medeni 
olmanın ölçülerinden birinin çevreye 
verilen değerle ifade edildiğine vurgu yapan 
Başkan Türkmen, bilinçsiz tarımsal ilaç 
kullanımıyla, endüstri atıklarıyla havanın 
ve suyun kirletildiğinin farkında olunması 
gerektiğini belirtti. El birliğiyle çevre 
bilincinin her bireyde oluşturulmasının 
önemini ve bu duyarlılığın gelişmesinin 
ülkemize sağlayacağı faydayı anlatan 
Başkan Türkmen, “Çöplerimizi ayrıştırmayı 
öğrenmeliyiz.” dedi.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 
KUTLANDI
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103. YILINDA
ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

18 Mart Şehitleri Anma ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. 
Yıldönümü, Atatürk Anıtına çelenk 
sunularak saygı duruşunda bulunuldu 
ve İstiklal Marşı okundu.

Akçaabat Belediyesince ‘103. 
Yılında Sembolleriyle ve Simgeleriyle 
Çanakkale Zaferi’ adlı konferans 
düzenlendi. Konferansta konuşmacı 
olan KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Köksal, 103 yıl önceki aynı 
vatan aşkının aynı savunma ruhunun 
günümüzde ve her zaman istisnasız 
Türk Ulusunda mevcut olacağını 
vurguladı ve programın sonunda 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, günün anısına KTÜ 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Köksal’a plaket takdim etti.

97. YILINDA İSTİKLAL MARŞI
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri 

kapsamında ‘Tarihsel Bir Sesin Milli Bilince Çağrısı’ konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mitat Durmuş,  Kendi çağına ve coğrafyasına bir çığlık olarak düşen Mehmet Akif 
Ersoy’un geçmiş zamanın adamı değil bugün ki sorunlarımıza da cevap bulan bir ses olduğunu 
vurguladı. Doç. Dr. Mitat Durmuş, “M. Akif’in söylemlerine her zaman ihtiyaç duymaktayız. Tarihini 
bilmeyen toplumlar tarifsiz toplumlardır.” dedi.
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99. YILDÖNÜMÜNDE
GENÇLİK BAYRAMI KUTLANDI

İlçemizde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törenin açılış 
konuşmasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Engin Uzun 
yaparken konuşmanın ardından 19 Mayıs şiirleri okul öğrenciler 
tarafından coşkuyla okundu. 

Törenin ardından ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 
Akçaabat İskelesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 
gemisini ziyaret ettiler.

BAŞKANLIKTA 
GÜN ÇOcUKLARIN 
GÜNÜYDÜ

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak başkanlık 
koltuğunu kendisini makamında ziyaret eden öğrencilere bıraktı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, en büyük hizmetin çocuklara 
yönelik olarak yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayarak tüm 
çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 
kutladı.

AKÇAABAT’TA 23 NİSAN cOŞKUSU YAŞANDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 

Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle başladı ve Fatih 
Satadyumu’nda devam etti.

Kutlama programında şiirler okundu, günün anlamına uygun 
şarkılar söylendi ve gösteriler yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı gösterileri katılanlar tarafından beğeniyle 
izlendi.
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KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU AYLIK 
TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu aylık toplantısını Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü salonunda yaptı.

Toplantıda; KTÜ Öğretim Üyesi Veysel 
Usta ve Araştırmacı-Yazar Atilla Alp 
Bölükbaşı tarafından hazırlığı tamamlanan 
“Rus İşgali ve Muhacirlik” konulu belgesel, 
Kültür Araştırma Kurulu Üyeleri ile hep 
birlikte izlendi.

Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları 
olarak yeni basılan kitaplardan “Akçaabat 
Mutfağı” ve “Akçaabat Lügatı” adlı kitaplar 
kurul üyelerine hediye edildi.

Mustafa Yazıcı’ya ait “Şanlı Nusret 
Mayın Gemisi ve Şanlı Kaptanı” adlı kitap 
çalışması Kültür Araştırma Kurulu üyeleri ile 
paylaşıldı. 

Kurul toplantısına Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, Atilla Alp Bölükbaşı, Mehmet 
Salih Köse, Mustafa Yazıcı, İsmail Topal, 
Sebahattin Şentürk, Kadir Topal, Ekrem Kutlu, Mehmet Salih Atadinç, Turhan Bektaşoğlu ve H. Sami Kara 
katıldı.
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Akçaabat’ta tarım ve 
hayvancılığı geliştirmek 
ve desteklemek amacıyla 
Belediyemiz Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü 
öncülüğünde çeşitli 
kurslar ve tarım çalıştayı 
yapıldı

AKÇAABAT’TA TARIM VE 
HAYVANcILIK GELİŞTİRİLİYOR
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Düzenlenen Seracılık Kurslarına Akçaabat’ta 
yaşayan genç yaşlı her kesimden vatandaşın ilgisi 
oldukça yüksek. Seracılık Eğitimi kursunun her 
aşamasını yakından takip eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, eğitim sırasında ve eğitim 
sonunda kursiyerlerle sık sık bir araya gelerek 
ilçemizde tarımın önemini anlatıyor. 

Bu kapsamda, Akçaabat Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde yapılan 168 saatlik seracılık teorik ve 
pratik eğitimi sertifika töreninde tarımla ilgili 
düşüncelerini dile getiren Başkan Türkmen, üreten 
ellerin, nasırlı ellerin saygıdeğer en önemli kişiler 
olduğunu vurgulayarak her alanda eğitimin büyük önem arz ettiğini belirtti.Gelişen dünya şartları 
doğrultusunda tarımdaki üretimin azaldığını belirten Şefik Türkmen, “Akçaabat olarak birlik ve 
beraberlik içerisinde işbirliği halinde tarımda ve hayvancılıkta üretimi arttırmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu eğitim programına katılarak üretmek için gayret içerisinde olmanız sebebiyle 
sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Eğitim İşbirliği Protokolü İmzalandı
Akçaabat’taki tarım yatırımlarını desteklemek 

için Akçaabat Belediye Başkanlı ile İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği 
protokolü imzalandı. 

Akçaabat’ta bitkisel üretim faaliyeti gösteren 
ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların üretim 
faaliyetlerini desteklemek, iyi tarım uygulamalarını 
geliştirmek, güvenilir gıda üretimi ve tüketimi 
konusunda bilincin artırılmasını sağlamak amacıyla 
hazırlanan protokol Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İbrahim Nezir tarafından imzalandı ve 
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel tarafından da 
onaylanarak yürürlüğe girdi.

Tarım Çalıştayı Yapıldı
Akçaabat Belediye Başkanlığı ve Akçaabat 

Kaymakamlığınca düzenlenen Akçaabat Tarım ve 
Hayvancılık Çalıştayı Akçaabat’ta yapıldı.

Çalıştayda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, 
su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık, arıcılık, ürün 
işleme ve pazarlama konuları ele alındı. Çalıştay 
sonunda belirlenen sonuç raporu ile ilçemizin 
tarım politikaları belirlendi.

Akçaabat’ta ilki gerçekleştirilen Tarım ve 
Hayvancılık Çalıştayında gün sonunda katılımcılara 
katılım belgesi verildi.
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Zabıta ekipleri anasınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek miniklere zabıta ekiplerinin görevlerini ve 
trafikte uyulması gereken kuralları sohbet tadında anlattı.

Bilinçli ve duyarlı vatandaş olabilmek ve çevresini de bu konuda bilinçlendirebilmek için eğitime 
miniklerden başlanması gerektiğinin önemine vurgu yapan ekipler, miniklere ilk olarak zabıta 
ekiplerinin görevlerini anlattı. Anasınıfı öğrencileriyle gerçekleştirilen sohbet, zabıta ile polislerin 
görevleri arasındaki farklılıkların anlatılmasıyla devam etti. Bunun yanı sıra ekipler, trafikte 
uyulması gereken kuralları konusunda da minikleri bilgilendirdi.

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmalarının yanı sıra eğitim 
çalışmalarında da hassasiyetlerini göstermeye devam devam ediyor

AKÇAABAT ZABITASI HER YERDE
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ZABITADAN FIRIN DENETİMİ

Akçaabat Belediyesi Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda 
üretilip üretilmediğinin ve genel temizlik koşullarının yanı sıra gramajların standartlara uygun olup 
olmadığı ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, bu tür denetimleri ilçede periyodik olarak gerçekleştirdiklerini, Ramazan Ayı 
nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek vatandaşların sağlıksız gıda ürünlerinden uzak 
tutulması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladılar.

Yapılan denetimler sonucunda Akçaabat’ta bulunan fırınların büyük çoğunluğunun kurallara tam 
anlamıyla uyduğu gözlenirken temiz ve sağlıklı ekmek, mamul üreten fırın sahiplerine de teşekkür 
edildi. Zabıta Ekipleri, tüketicilere Akçaabat’ta bulunan fırınlardan gönül rahatlığıyla ekmeklerini 
alabilecekleri mesajını verirken denetimlerin devam edeceğinin de altını çizdiler.
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BAŞKAN TÜRKMEN
ORUcUNU BELEDİYE

İFTAR SOFRASINDA AÇTI

Akçaabat Belediyesi 
tarafından geleneksel 
olarak kurulan iftar 

sofrası bu yıl da 
vatandaşların yoğun 

ilgisiyle karşılaştı



Birlik, beraberlik ve 
dayanışmanın sembolü olan 
Ramazan Ayı’nda Akçaabat 
Belediyesi’nin kurduğu iftar 
sofrası bir ay boyunca eski 
tekel binasının iftar sofrası 
olarak ayrılan bölümünde 
aile ortamı sıcaklığında 
vatandaşları ağırladı.

Oruçlarını Akçaabat 
Belediyesi’nin kurduğu iftar 
sofrasında açan vatandaşlar; 
yemeklerin kalitesinden, 
zengin ve doyurucu menüden 
memnun kaldıklarını 
belirttiler. İftardan sonra 
Başkan Türkmen’le bir süre 
sohbet edip düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, “ Yemekler çok güzel, aile sıcaklığında bir ortam, 
personel vatandaşa karşı güler yüzlü. Halkın isteklerini, beklentilerini karşılayacak düzeyde bir 
organizasyon olmuş. Başta Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde 
konuştular. 

Akçaabat Belediyesi 
Ramazan Ayı’nda yardıma 
ihtiyacı olan ailelere el 
uzattı.

Sevgi ve yardımlaşmanın 
perçinlendiği, on bir ayın sultanı olan 
Ramazan-ı Şerif Ayı münasebetiyle 
Akçaabat Belediyesince ilçe genelinde 
ihtiyaçlı vatandaşlara kumanya 
yardımı yapıldı.
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Akçaabat Belediyesi 
tarafından her yıl 
geleneksel olarak yapılan 
iftar programları bu yıl 
da devam etti

AKÇAABAT RAMAZAN 
BOYUNcA İFTARLARDA 
BULUŞTU
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Düzenlenen iftar programlarında; hakimler ve savcılar, mahalle muhtarları, ilçedeki tüm güvenlik 
görevlileri, belediye personelleri, ilçenin önde gelen isimleri, daire amirleri, yetimler ve Akçaabat 
halkı ile bir araya geldi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, 
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve ilçenin diğer 
protokol üyelerinin yanı sıra davetlilerin yoğun 
katılım gösterdiği iftar programları Ramazan 
Ayı’nın manevi atmosferinde gerçekleştirildi.

Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde 
kenetlenmiş olmak gerektiğinin önemine dikkat 
çeken Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
Ramazan Ayı’nın bizi biz yapan değerlerin en 
önemli parçası olduğuna vurgu yaptı. 
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AKÇAABAT’TA 
RAMAZAN BAYRAMI

Akçaabat’ta Ramazan Bayramı münasebetiyle Akçaabat protokolü tarafından halkın katılımıyla 
bayram kutlaması yapıldı.

Büyük bir kalabalıkla gerçekleştirilen toplu bayramlaşma töreninde herkesle tek tek ilgilenen 
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, tüm 
vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak bayramın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam 
Alemine hayırlı olması temennisinde bulundular.
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Havanın yağışlı olması sebebiyle Akçaabat Belediyesi giriş katında yapılan Ramazan Bayramı 

kutlama törenine; Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 

İlçe Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir, AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün, CHP İlçe Başkanı Musa 

Hacıoğlu, Belediye Başkan Vekili Abdullah Ertem, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Parlayan ve 

Osman Nuri Ekim, Esnaf Kefalet Kooperatifi Odası Başkanı İsmail Bulut, Ziraat Odası Başkanı M. 

Hikmet Eyüboğlu, AK Parti Milletvekili Aday Adayları Burhanettin Topsakal ve Cevat Birinci, ilçenin 

diğer protokol üyeleri, iş adamları, daire amirleri ve çok sayıda Akçaabatlı hemşerilerimiz katıldı.

Toplu bayramlaşma töreninden sonra Akçaabat Belediyesi tarafından programa katılan herkese 

çeşitli ikramlarda bulunuldu. 
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AKÇAABAT FESTİVALİ
BÜYÜK cOŞKUYLA BAŞLADI

28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları festivali coşkulu başladı,
coşkulu bitti.

Festival kapsamında ilk olarak Atatürk Bulvarı Belediye önünde ‘Sinan Tütenk Resim 
Sergisi’ açıldı. Karma Fotoğraf Sergisiyle devam eden ilk gün festival etkinlikleri Hamam 

Çimeni Çarşısı Belediye Müze Sergi Salonunda yapılan Karma Fotoğraf Sergisi ve Sahil 
Park Havuzlar Alanında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının 

gösterisi ve köy düğünü canlandırmasıyla son buldu. 
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AKÇAABAT FESTİVALİNDE YOK YOK…
28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalinde vatandaşlar gündüz ayrı 

gece ayrı birbirinden güzel halkoyunları gösterileri ile coştu

Büyük bir heyecanla beklenen Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen 
28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, muhteşem programlar ve etkinliklerle 
vatandaşlarla buluştu. Her yaştan izleyiciye hitap eden etkinliklerle dolu festival, Akçaabatlıların yaz 
akşamlarını renklendirdi. 

Festival programında düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
“İlçemizde 28.’si düzenlenen ve geleneksel hale getirdiğimiz festival programını çok önemsiyorum. 
Kültür sanat ve turizm şehri olan Akçaabat’a yakışır bir festival oluyor. Bu festivallerle kültürümüzü 
yaşıyoruz ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Kültürümüzün bu güzelliklerini festivaller aracılığıyla 
ülkemizin başka yöreleriyle paylaşabiliyoruz. Şehrimize gelen ekiplerimiz bizler için birer kültür elçisi 
olma özelliğini taşıyor. Festivalimiz boyunca vatandaşların huzuru için üst düzeyde güvenlik önlemleri 
alan Emniyet mensuplarına zabıtalara ve güvenlik görevlilerine teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese 
iyi eğlenceler diliyorum.” İfadelerini kullandı.

AĞUSTOS 2018 73



GELENEK YİNE BOZULMADI
28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında protokolün ve 

vatandaşların yoğun katılımlarıyla Hıdırnebi Şenliği yapıldı. Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen 
Hıdırnebi Şenliği’nde Mehmet Yılmaz ve Necmettin Öksüz, yaylada Karadeniz ezgileriyle izleyenlere 
horon dolu anlar yaşattı. 
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Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen 28. Uluslararası 
Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında düzenlenen Sokak Basketbolu ve Plaj 
Voleybolu müsabakaları yapıldı. Müsabakalar sonunda kazanan takımlara ödülleri festivalin 2. 
Akşamında protokol üyelerince verildi. 

FESTİVAL KAPSAMINDA SPOR 
MÜSABAKALARI YAPILDI

28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında Akçaabat Limanında 
Yelken İhtisas Kulübü, yelken gösterileri yaptı. 

AĞUSTOS 2018 75



Ekip liderleri eşliğinde tüm gruplar Tarihi 
Ortamahalle’yi kostümlü olarak gezdi. Fırsat buldukları 
her anda hünerlerini sergileyen ekipler, oldukça renkli 
görüntüler sergilediler. 

Arnavut kaldırımlı tarihi mahallenin tarihi 
konaklarına da uğramayı ihmal etmeyen Halk Oyunları 
ekipleri, günümüze kadar mahalle kültürünü korumayı 
başaran Ortamahalle; hem tarihi dokusuyla hem eşsiz 
manzarasıyla kendine hayran bıraktı. Festival coşkusu tüm 
heyecanı ve tüm renkleriyle Ortamahalle’de de yaşandı. 

28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali kapsamında, yurt içinden ve 
yurt dışından Akçaabat’a gelen halkoyunları ekipleri Ortamahalle’yi ziyaret etti

ORTAMAHALLE’DE FESTİVAL HAVASI ESTİ
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HALK DANSLARININ 
KAYNAŞMA MERKEZİ 
AKÇAABAT

Horonun başkenti sayılan Akçaabat’ta düzenlenen 
festivale yurt dışından Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, 
Romanya, Moldova, KKTC yurt içinden; Ankara, Gaziantep, 
Silifke- Mersin, İstanbul grupları katıldı. Festivalde hem 
gece hem gündüz Akçaabat Folklor Derneği büyük ve minik 
horoncu ekipleri de gösterilerini sergilediler.

Ankara

Azerbaycan

Kazakistan

Moldovya

Gaziantep

KKTC

Romanya

İstanbul

Mersin-Silifke

Rusya
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FESTİVALE DAMGA VURAN 
EĞLENCE

Zeynep Başkan, Eğlence Dolu Anlar 
Yaşattı

Karadeniz müzikleriyle dinleyenlerin beğenisini 
toplayan Zeynep Başkan, şarkılarıyla hem hüzünlendirdi 
hem eğlendirdi. Muhteşem enerjisi ile seyirci karşısına 
çıkan Zeynep Başkan, İzleyenlerden tam not aldı. 

Festival boyunca gösteri yapan tüm ekiplere 
ve sahne alan tüm sanatçılara protokol üyelerince 
Akçaabat hatırası plaketler takdim edildi. 

28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları 
Festivalinin son akşamında havai fişek gösterisi yapıldı. 
Festivalin coşkusu gökyüzüne yansıdı ve gecenin 
karanlığını rengarenk havai fişekler aydınlattı.

Resul Dindar Mest Etti
Karadeniz müziğine yeni bir ses 

yeni bir yorum getiren; Karadeniz’in 
tanıtımına büyük katkısı olan Resul 
Dindar’la coşan Akçaabatlılar eğlence 
dolu bir gece yaşadılar. Gece boyunca 
bitmeyen enerjisiyle sahnenin tozunu 
attıran Resul Dindar, seyirciden tam not 
alarak geceye damga vurdu. 

Murat Başaran coşturdu
Festivalin üçüncü akşamında heyecanla 

beklenen Murat Başaran, sahnedeki enerjisi 
ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.  
Konser alanını hınca hınç dolduran her 
yaştan yüzlerce Akçaabatlı, Murat Başaran’ın 
birbirinden güzel şarkılarıyla eğlendi.
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FESTİVAL SPONSORLARINA 
TEŞEKKÜR EDERİZ.

28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivaline katkı sunan 
sponsorlara teşekkür ederiz.

KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIĞI

ÖZGÜNEŞ LTD.ŞTİ.
HALİS ÖZGÜNEŞ ZEKİ ÖZTÜRK

ARMADA RESIDENCE 
ALİ HAYDAR

GEDİKLİ

CEMİL KALKIŞIM
CEMİL USTA

NİHAT AYDIN
NİHAT USTA YAŞAR ERBAŞARAN ZİRAAT BANKASI SINAV KOLEJİ 

KEMAL KARABACAK
AK İNŞAAT

GÖKMEN YILMAZ

YAPI GÜVEN
HASAN GÜVEN ADNAN TOPSAKAL GNR YAPI İNŞAAT

MUAMMER GÜNNAR HASIR İNŞAAT BURMAK TİCARET 
VOLKAN BURMAK

YILDIZLI SERA LAKE 
RESORT HOTEL

YAHYA ÖZAT

ÖZYURT YAPI
BÜLENT ÖZYURT HALKBANKASI

KAZAZOĞLU OTO
TAMİRHANESİ

RECEP BÜYÜKKAZAZ

OTO ERMAN
ATİLLA CELEP

ÖZTÜRK YAPI
DENETİM

SERKAN ÖZTÜRK
ELİF İNŞAAT AS GÜN YAPI

MURAT GÜNGÖR
ASYA MARKET 

ALİ KOMAR
YILMAZLAR LASTİK 

SAN. İNŞ. VE TİC.

DETAY MAKİNA SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

MET-SA İNŞ.SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ.

METİN SAMANCI

ALTINTEPE İNŞ
MİRAÇ ALTINTEPE

MOBİAD - ÜÇYILDIZ 
ALPER BEKTAŞ

ÖZTÜRKLER İNŞAAT 
ETHEM ÖZTÜRK

BAYBURTOĞLU İNŞ. 
TİC. LTD. ŞTİ.

RASİM BAYBURT

AKÇ. OTO GALERİCİLER 
YARD. VE DAY.

DERNEĞİ
NECATİ İSAK 

KAR-TAS BETON 
PARKE

ERKAN YILMAZ
OSKAR KİTABEVİ

ÇELİKLER İŞ 
MAKİNALARI SERVİSİ 

ENVER ÇELİK

İTİMAT MAKİNE
SİSTEM BÜRO 

MAKİNALARI TİC.
LTD. ŞTİ.

AKBİL BİLGİSAYAR 
MUSTAFA ERBAŞARAN

GÖKKUŞAĞI ASANSÖR 
FATİH GEDİKLİ

AKE ZÜMRÜT KONUT 
YAPI

EROL ÇAKIR

SAMET İNŞAAT
HACI DEĞERMENCİ

ARYET MÜHENDİSLİK 
ÖZGÜR ARSLAN

KUMANTAŞ İNŞAAT
LTD. ŞTİ. 

AHMET KUMANTAŞ

ZEKİ TİCARET 
ADEM KURT

TRABZON ŞASE DİNGİL 
SANAYİ 

DURSUN BERBER

YANIKOĞLU OTO 
LASTİK 

AHMET YANİK

EŞKOM BİLGİSAYAR 
SAN. TİC. A.Ş.

FORUM HARRAN 
RESTAURANT
HARUN ALTUN

KARADENİZ HAZIR 
BETON

TRABZON TORNA 
YUSUF ÇAVDAR
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SOYLU, AKÇAABAT’A 
SESLENDİ

Mitingde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, “Ramazan olmasına ve iftar saatinin 
yaklaşmasına rağmen alanı dolduran tüm Akçaabatlı 
hemşerilerimizle gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. 
Akçaabat olarak yaklaşık 15 yıldır AK Parti’ye destek 
veriyoruz ve AK Parti, hem Akçaabat’tan hem de ülkemizin 
her kesiminden aldığı bu destekle başarılı işlere imza 
atıyor. Bugüne kadar Türkiye’nin her tarafında götürülen 
hizmetler ve gerçekleştirilen projeler de bunun en büyük 
göstergesidir. İstikrarlı ve kalkınmasını hızla devam 
ettiren bir ülke için Akçaabatlıların yine ve yeniden 
Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğine inanıyorum. 
Trabzon evladı, hemşerimiz, teröristlerin korkulu rüyası 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla ayrıca gurur 
duyduğumuzu da belirtmek isterim. Sayın Bakanımız, 
Akçaabatımıza hoş geldiniz.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılışlar ve 
ilçe ziyaretleri için Trabzon’a geldi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Akçaabat’ta 
gerçekleştirdiği mitingde AK Parti teşkilat 
mensupları ve milletvekili adayları, konuşmalardan 
önce Akçaabatlıları selamladı.

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda 
geliştiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, “Türkiye kendini terörle mücadele alanında 
çok geliştirdi. Teknolojik açıdan da çok geliştirdi. 
Mühimmat, edevat, araç ve teçhizat açısından çok 
geliştik. Elin oğluna muhtaç olmamak için kendi 
insansız hava aracımızı yaptık. Size bir haber daha 
vereyim; Şu anda sınırımızın 25 kilometre ötesindeyiz. 
Kuzey Irak’ta ödleri patlıyor, ‘Kandil’e bunlar ne 
zaman gelecek’ diye. Şehitlerimizin ve bu milletin 
intikamını almazsak hayat da bize haram olsun; 
bu ülke de bize haram olsun. Bunların ümüğünü 
sıktıysak sizin sayenizde sıktık. Bunların bir de ‘üst 
düzey’ dedikleri elebaşları vardı.” dedi.
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