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Akçaabat,  Doğu  Karadeniz  Bölgesi’nde  farklı  özelliklere 
sahip bir şehirdir. Batısında bulunan Yoroz Burnu 
nedeniyle doğal liman özelliği taşır. Coğrafi olarak 

Karadeniz Bölgesi’nin özelliklerini taşımasına rağmen, yazları 
sıcak ve kurak, kışları ise ılık olması ile Akdeniz iklimi özelliğine 
sahiptir. Bu iklim özelliğinden dolayı Akçaabat’ta tütün, zeytin 
ve narenciye yetişir. Bu özellikleri nedeniyle çevrenin en büyük 
pazarı Akçaabat’ta kurulur. Salı günleri kurulan pazara çevre il 
ve ilçelerden alışveriş yapmak üzere çok sayıda insan katılır.

Nüfusu 122.000 ile Trabzon’un 2. büyük, Karadeniz 
Bölgesi’nin ise en önemli yerleşim yerlerinden biri olan 
Akçaabat, aynı zamanda ulaşım açısından önemli bir kavşak 
noktasındadır. Doğudan Trabzon şehrine bitişik olan, batısında 
Çarşıbaşı, güneyinde Düzköy, Maçka ile çevrili bulunan ve 
Düzköy ilçesi ana yolu olan Söğütlü Vadisi’ni bünyesinde 
barındıran Akçaabat, yörede bulunan yaylaların geçiş 
noktasındadır.

Akçaabat’ın başlıca farklı özellikleri; Bölgede horonun en 
güzel oynandığı yer Akçaabat’tır. Akçaabat’ta yaylalar ve yay- 
la kentler mevcuttur. Belirli tarihlerde yapılan yayla şenlikleri 
yaylalara ayrı bir renk katar.  Akçaabat Sebatspor Türkiye’nin 
en eski futbol kulüplerinden biridir. Şehirde sanata ve sosyal 
faaliyetlere büyük önem verilmektedir. Akçaabat’ta çok ge- 
niş park, bahçe ve gezinti alanları bulunmaktadır. Lokantaları 
Türkiye standartlarının üzerindedir. Akçaabat Köftesi’nin ünü 
Türkiye sınırlarını aşmıştır. Lokantaların çoğunda taze balık ve 
diğer yemek çeşitleri bulunmaktadır.

Akçaabat is a city of different characteristics, located 
in the Eastern Black Sea Region. Because of the 
Yoroz Foreland in its west, it has the natural harbor 

characteristic. Although it has the properties of the Black 
Sea geographically, it has the features of the Mediterranean 
climate as summers a hot and dry, winters are mild. Due to this 
climate features, tobacco, olive and citrus grow in Akçaabat. 
Because of these characteristics, the largest bazaar of the 
area is set up in Akçaabat. A large number of people from 
neighborhood provinces and districts participate to shop to 
the bazaar which is open on Tuesdays.

Akçaabat, which is the largest district of Trabzon, is one of 
the most important settlements of the Black Sea (Karadeniz) 
Region and total city population of 122.000, is also at an 
important intersection point in terms of transportation. 
Akçaabat, which is at the transition point of the plateaus in 
the region, is adjacent to the province of Trabzon from the 
east, has Çarşıbaşı on its west and Düzköy on its south, is 
surrounded with Maçka, and comprises Söğütlü Valley whose 
main road is the Düzköy district.

The basic different properties of Akçaabat are as follows: 
The most beautiful place where the horon is played is Akçaabat. 
In Akçaabat, there are plateaus and plateau cities. The plateau 
festivals that are organized on certain dates give a different 
color to the plateaus. Akçaabat Sebatspor is one of the oldest 
football clubs of Turkey. In Akçaabat, great importance is given 
to the arts and social activities. There are very large parks, 
gardens and sightseeing areas in Akçaabat. Its restaurants are 
over the standards of Turkey. The reputation of the Akçaabat 
Köfte (meatball) has exceeded the borders of Turkey. There 
are many varieties of fresh fish and other meals in the most 
of the restaurants.
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Akçaabat ilçesinin mahallelerinden biri olan 
Ortamahalle’nin büyük bir bölümü 24.08.1988 tarihinde 
kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. Ortamahalle 19 

yy. Osmanlı dönemi sivil mimarlık örnekleri, sokakları, 
merdivenleri, duvarları ve çeşmeleriyle tarihi 
karakterlerini günümüze aktarabilmiş  
nadir yerleşim yerlerimizden biridir.  
Tarihi dokusu tek tek evler olarak 
değil, sokak ve mahalle ölçeğinde 
bütünlük gösteren bu alan tarihi 
kentsel bir sit alanıdır. Sit alanı 
içerisinde geçmiş kültürlerin 
seçkin ürünlerinden ve anıtsal 
mimarlık örneklerinden 
olan ST. Michael Kilisesi, 
Şapel, okul ve bir cami yer 
almaktadır. ST. Michael 
Kilisesi 1332, Ortamahalle 
Camisi 1806, okul ise 1893 
yılında inşa edilmiştir.

Akçaabat Belediyesi tarafından 
4 adet tarihi ev kamulaştırılmış olup, 
restorasyonları tamamlanarak üç adet 
konak yemek ve konaklama hizmeti olarak 
hizmete açılmıştır. Akçaabat, Tarihi Kentler Birliği’nin 
bir üyesidir.

Alarge part of the Ortamahalle, one of the neighborhoods of 
Akçaabat, was declared as urban conservation area on 24.08.1988. 
Ortamahalle is one of our rare settlements which were able to 

transfer the historical characters to the present such as the examples of the 
civil architecture, streets, stairs, walls, and fountains of the 19th century 

Ottoman period. This area whose historical texture indicates integrity 
not as single houses but at the scale of street and neighborhood, 

is a historical urban conservation area. In this conservation 
area, there are St. Michael Church, Chapel, school and 

a mosque which are the outstanding products of the 
old cultures and the examples of the monumental 

architecture. St. Michael Church was built in 1332, 
Ortamahalle Mosque was built in 1806, and the school 
was built in 1893.

4 historical houses are expropriated by the 
Akçaabat Municipality and the restoration 

work of three houses have been 
completed and these houses use as 

eating and accommodation places 
house Akçaabat is a member of 
the Association of Historic Towns.

Tarihi Ortamahalle Evleri  Historical Ortamahalle Houses



kentsel sit alanı

urban
corservatıon area

Ortamahalle’nin büyük bir bölümü 
24.08.1988 tarihinde kentsel sit alanı olarak 
ilan edilmiştir.

A large part of the Ortamahalle was 
declared as urban conservation area on 
24.08.1988

Akçaabat Belediyesi





Living History 
Ortamahalle

ORTAMAHALLE
Yaşayan Tarih



Ortamahalle Sokakları
Ortamahalle Streets

Tarihi dokusu tek tek evler olarak değil, sokak ve mahalle 
ölçeğinde bütünlük gösteren bu alan tarihi kentsel bir sit 
alanıdır.

This area, whose historical texture indicates integrity not as single 
houses but at the scale of street and Neighborhood, is a historical 
urban conservation area.



çiçek kokulu sokaklar
FLOwer SmeLL STreeTS



Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen TRT ve diğer 
televizyonlarda Ortamahalle’yi tüm dünyaya tanıtmaktadır.

Mr. Türkmen who is the mayor of Akçaabat Municipality was 
introduced to Ortamahalle to the world in TRT and other television 
channels.

Akçaabat’ın Vitrini
Tarihi Ortamahalle Evleri



Sit alanı içerisindeki sokaklar oldukça dar ve diktir. Alan içerisindeki yollar 
Akçaabat Belediyesi’nce kayrak taşı ve parke taşla kaplanmıştır.

The streets in the conservation area are very narrow and steep. The roads in the 
area are covered with paving stone by Akçaabat Municipality.



st. michael kilisesi ve şapel / st. mıchael church and chapel
Undiscovered Value

Keşfedilmemiş bir değerKeşfedilmemiş bir değer



Ortamahalle’de, sit alanı içerisinde geçmiş kültürlerin seçkin 
ürünlerinden ve anıtsal mimarlık örneklerinden olan ST. 
Michael Kilisesi ve Şapel yer almaktadır. ST. Michael Kilisesi 

1332 yılında yapılmıştır.

Bu alana Akçaabat Belediyesi’nce 
gelen misafirleri ağırlamak 
için bir çay ocağı ve dinlenme 
mekanı yapılmıştır. Bu mekana 
ziyaretçi sayısı her geçen gün 
artmaktadır.

 In Ortamahalle, within the 
Conservation area, there are St. 
Michael Church and Chapel which 
are one of the examples of the 
monumental architecture and the 
outstanding products of the old 
cultures.

In this area, a tea shop and a 
resting place are built by the Akçaabat 
Municipality in order to host the 
guests. The visitors of this place are 

increasing day by day.



tarihi ortamahalle camii 
hıstorıcal ortamahalle mosque



Ortamahalle Camisi girişindeki avlu ve 
yanıbaşındaki kahvehanesiyle alanın merkezini 
oluşturur. 1806 yılında inşa edilmiştir. Minaresi ise 
1982 yılında eklenmiştir.

Ortamahalle Mosque forms the center of the area with 
its courtyard at its entrance and its coffeehouse at its 
doorstep. It was built in 1806. Its minaret was added in 
1982.



ST. Michael Kilisesi’ne bağlı olarak yapılan Kilise Okulu 1893 yılında inşa edilmiştir. 
Okul günümüzde ilkokul olarak kullanılmakta olup ek binası yeni yapılmıştır. 

The  church  school  was  built  in 1983 as affiliated to the St. Michael  Church.  The  school  is  
used a primary school today and its supplementary building has been built recently. 

Tarih Eğitimle Canlanıyor
History Alive with education

tarihi yapı fevzipaşa ilkokulu
hıstorıcal buıldıng fevzıpaşa prımary school

Born House of The Master of Theatre Erol Günaydın 
Türkiye’nin ünlü tiyatrocularından Erol Günay-

dın, babaocağı olan bu evde 1933 yılında dünyaya 
gelmiştir.

Akçaabat Belediyesi’nce yapılan tiyatro salonu-
na ünlü sanatçının adı verilmiştir.

One of the most popular teheatreman of Tur-
key Erol Günaydın was born in this house in Or-
tamahalle. The new art and theatre saloon which 
was build by Akçaabat Municipality was named 
Erol Günaydın Art Center by Akçaabat Municipal-
ity.

Tiyatro Ustası Erol Günaydın’ın doğduğu ev



Ortamahalle’de yeni yapılan mekanlar Türk Filmleri, diziler ve yöre sanatçılarının klip 
çekimleri için aranan yerlerden biri olmaya başlamıştır. Canlılığının yanı sıra güzel 
yüzüyle de ilgi çeken Ortamahalle’de seyir terasında çayınızı yudumlarken etrafı şöy-
le bir izlediğinizde tüm ihtişamıyla tarihi doku size kendini sunacaktır.

The new locations built in Ortamahalle have become one of the most wanted places for Turkish 
Films, soap operas, and the video clip shootings of local artists. Ortamahalle draws attention with 
its beautiful face besides its liveliness in where the historical texture will present itself to you with 
its all magnificence when you watch surrounding while sipping your tea at the terrace.

ortamahalle ve sanat / ortamahalle and art

New Place of Films and SeriesFilm ve Dizilerin Yeni Mekanı



timurciler konağı / timurciler house

Lezzetin ve Tarihin Eşsiz Mekanı
Unique place of flavor and history



Ortamahalle Sırt Sokak’ta bulunan 
Timurciler Konağı Akçaabat turizmi için 
önemli mekandır. Konağın iç donanımı 
ve çevre düzenlemesi yapılarak hizmete 
açılmıştır.

Timurciler House which is in Ortamahalle 
Sırt Street is important place for tourism of 
Akçaabat. Interior fittings and environment 
monitoring of this house made and it is ready 
for tourists.







Mehmet Efendi Konağı / mehmet efendi house

Lezzetin ve Tarihin Eşsiz Mekanı
Unique place of flavor and history



Mehmet Efendi Konağı Ortamahalle’nin tarihi dokusuna 
uygun olarak restore edilmiştir. 
1 adet lokanta ve kafeterya binası ile, 2 adet 30 yatak ka-
pasiteli konaklama binasında yeme-içme ve konaklama 
hizmetleri verilmektedir.

The mansion of Mehmet Efendi, restored in conform-
ity with the historic fabric of Ortamahalle District, 
has a restaurant and a cafe, and two accommodation 
facilities with the capacity of 30 beds.
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