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Akçaabat Dağ ve Yayla Turizmi Turizm Koridoru Planlaması
Akçaabat Dağ ve Yayla Turizm Yaratıcı Konsept projesi çalışması, Avrupa ve dünyada önemli turizm 

projelerinde başarılar elde etmiş ve tanınmış Avusturya Input Firması’na yaptırıldı. 

İlçemiz, dağ, yayla ve doğa turizmi konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Akçaabat Belediyesi, bu 
turizm potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek için proje çalışmalarını sürdürmektedir.

Akçaabat Belediyesi’nin önem verdiği ve Avusturya Input Firmasına yaptırılan proje çalışmasının 
içerisinde 6 adet ana merkez bulunuyor. Hazırlanan projede bu merkezler arasındaki ulaşım şekilleri ve 
insanların ilgisini cezbedecek çeşitli aktiviteler de yer alıyor. 

Sivriburun, Hıdırnebi Yaylası, Ayana Dağı-Sera Gölü, Ağanın Çayırı- Kıran Çayırı- Sırt Mevkii- Kilise 
Kıranı, Simba Yaylası- Taşlıoba ve Kayabaşı Yaylası gibi merkezlerden oluşan projede; gölet, şelale, yamaç, 

AVUSTURYA FİRMASINA DAĞ VE 
YAYLA TURİZM PROJESİ HAZIRLATILDI
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yayla ve tepe noktaları gibi doğal peyzaj alanlarından oluşan ve her biri, birer turistik durak noktası 
olabilecek bu alanların çeşitli düzenlemelerle 
birbirine bağlanması ile bölgeye canlılık 
kazandırılması hedefleniyor. Bölgede 
yapılacak olan dağ otelleri, konaklama 
tesisleri, sosyal tesisler, spor tesisleri, 
çeşitli yürüyüş yolları ve seyir terasları 
vb. yatırımlar ile bölge insanına sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan önemli katkılar 
sağlanacaktır. 

Bu kapsamda: Söğütlü Vadisi’nin 
batısında, Akçaabat Merkez ile Sivriburun 
(Akçatepe) yönünden devam eden dağ 
silsilesi boyunca Hıdırnebi ve Hıdırnebi 
yaylası ile bitişik yaylalar uygun yollarla 
birbirlerine bağlanıp bir turizm güzergâhı 
oluşturulacaktır. Aynı şekilde Söğütlü 
Vadisinin doğusunda, Söğütlü’den (Yıldızlı veya Derecik) başlayıp Ağanın Çayırı-Sırt Mevkii-Taşlı Oba-Büyük 
Oba istikametinden sırtları ve yaylaları takip ederek Kayabaşı Tesisleri’ne kadar uzanan alanların bir diğer 
dağ ve doğa turizm güzergahını oluşturması hedeflenmektedir.

Ayrıca, Akçaabat İlçe sınırları içerisinde kalan iki turizm güzergahının uç noktaları olan Hıdırnebi ile 
Kayabaşı arası alan güneyden, Düzköy ilçesi sınırları içerisinde kalan yeni bir güzergah ile ( Hıdırnebi-
Karadağ-Çal Obası-Çal Mağarası-Çayırbağı mezrası- Beypınarı-Düzköy Yaylası’ndan, Kayabaşı’na) birbirine 
bağlanarak turizm için bir ring ve bölgemiz için önemli bir destinasyon oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu güzergah boyunca her biri yaklaşık Uzungöl büyüklüğünde olmak üzere, Hıdırnebi Yaylası ile Simba 
Yaylası’nda birer adet gölet yapılması planlanmıştır.
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Akçaabat I Tourism Development

1. Sivriburun (Akçatepe)
2. Hıdırnebi Plateau
3. Ayana Mountain & Sera Lake 
4. Ağanın Çayırı & Kıran Çayırı & Pilav Dagi & Sirt & Kilise Kıranı
5. Simba Plateau, Valley & Cascades & Taşlıoba Plateau
6. Kayabaşı Plateau
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Hıdırnebi Yaylası
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Sahillerimizden başlamak üzere güneye 
doğru yemyeşil yamaçlarımız, dağlarımız, 
yaylalarımız, doğal güzelliklerimiz, 
tarihi yerlerimiz turizm için en büyük 
değerlerimizdir. Akçaabat yeme-içme 
sektöründe ön plana çıkmıştır. Bölgemize 
gelen herkes lokantalarımıza uğramaktadır.

Son yıllarda ilçemiz bölge turizminin 
önemli uğrak noktalarından biri haline 
gelmiştir. Akçaabat’ta turizmin gelişmesi ve 
çeşitlendirilmesi için Belediyemizce çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır. Akçaabat’ın sahil 
bölgesinde yoğunlaşan turizmin dağ ve 
yaylalara doğru geliştirilmesi çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu kapsamda, sahilden 
başlayarak dağ ve yaylalara uzanan önemli 

“Bölgemiz için turizm öncelikli sektördür.
Turizmin geliştirilmesiyle bölgemiz gençlerine kısa zamanda 

iş imkanı sağlamak mümkündür.” 

SERA VADİSİ TURİZM PROJESİ

Şehir Hastanesi
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turizm güzergahlarından biri; Yıldızlı mahallemiz 
sahilinden başlayarak Sera Gölüne oradan Ayana 
Tepesine, devamında Sırt Mevkiinden, Uçarsu 
Şelalesi, Taşlıoba ve Büyük Oba yaylalarını takiben 
Kayabaşı Yaylası, Düzköy Yaylası ve Beypınarı 
Yaylasına kadar ulaşan turizm güzergahıdır.

Burada, özellikle bu Turizm Güzergahının 
Yıldızlı sahilinden Ayana Tepesine kadar uzanan 
Sera Vadisi Turizm Projesi adını verdiğimiz kısmın 
planlanmasından özet olarak söz etmek istiyoruz.

Bu bölge, Akçaabat ve Ortahisar (Trabzon 
Merkez) ilçelerinin sınırında bulunmaktadır, her 
iki yerleşime çok yakındır. Turizm Güzergahının 
başlangıcına bitişik olarak Akyazı Sahiline yapılacak 
olan Şehir Hastanesi bölgemiz için çok önemli 
bir yatırım olup aynı zamanda Sağlık Turizmine 
de hizmet edecek bir tesis olacaktır. Bölgemizde 
turizmin gelişmesi açısından önemli katkılar 
sağlayacaktır.  Sera Deresinin doğu kenarında yer 
alan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait tesisler 
ileriye dönük olarak konaklama tesislerine 
dönüştürülebilecektir. Karayolları Bölge Müdürlüğü 
Söğütlü Vadisinde uygun bir yere taşınabilir. 

Karayolları Bölge Müdürlüğünün sahili Trabzon 
Merkeze en yakın doğal kıyı ve plaj özelliğini 
taşımaktadır. Bu alan, plaj ve spor aktiviteleri 
için değerlendirilmelidir. Bu bölgede, halkımızın 
sahilden ve denizden yararlanmasına engel 
olacak kanalizasyon deşarjı, arıtma tesisi ve buna 
benzer kullanımı ve görüntüyü bozacak tesisler 
yapılmamalıdır.

 Karayolları tesisleri ile Şehir Hastanesi 
arasındaki alan park, sosyal tesisler ve rekreasyon 
alanı olarak düşünülmektedir.  Komşu ülkeler 
ve Körfez ülkelerinden gelecek misafirlere de 
hizmet verebilecek Şehir Hastanesinin bitişiğinde 
böyle bir parkın bulunması önemli bir güzellik 
ve değer katacaktır. Burada görüntüyü bozacak 
tesisler yapılmamalıdır. Parkın önündeki kıyı 
kesimi rekreasyon projesi kapsamında sosyal 
alanlar, yürüyüş yolları ve balıkçı barınağı olarak 
işlevlendirilebilecektir.

Sera Deresinin batı yönünde, Askeri Ordu Evi 
Projesi planlanmış, inşaat ruhsatları alınmış, yakın 
zamanda da yapımına başlanılması beklenmektedir. 
Ordu Evi ve Sera Deresi arasında kalan alan 
konaklama gibi turizm amaçlı tesisler için 
kullanılabilecektir.

Vadi Boyunca Yaşam Dokusu

Sera Gölü

Konaklama Alanları

Yıldızlı Sahilinin Plaj Olarak 
Değerlendirilmesi
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Sera Gölü, dereyi düzenleyen bir baraj görevi 
yapmaktadır. Sahil ile Sera Gölü arasında derenin 
rejimi düzenli hale gelmiş, dolayısıyla şiddetli 
yağışlar sonucu oluşabilecek sel ve tahribattan 
bu bölge korunmaktadır. Vadinin sahilden Sera 
Gölüne kadar olan kısmı düzenlenerek önemli 
bir turizm alanı haline getirilebilecektir. Dere 
boyu yapılacak olan düzenlemelerle, konaklama 
tesisleri, sosyal üniteler ve sportif alanlar 
oluşturulabilecektir. Mevcut yerleşimlerde 
yenileme çalışmaları yapılarak, yeşil alanlar 
artırılarak bölgenin doğal peyzajı yeniden 
oluşturulabilecektir.

Trabzon’un  Uzungöl’den sonra doğal 
güzellikleri ile öne çıkan Sera Gölü, eşsiz manzarası 
ve ulaşım kolaylığı bakımından bölgenin uğrak 
noktalarından biri durumuna gelmiştir. Yöremizin 
insanları ile birlikte Körfez Ülkelerinden gelenler 
burayı çok beğenmektedir. İlave düzenlemelerle 
daha kapsamlı hale getirilebilecektir.

Gölün doğu kenarından Derecik Karayolu 
geçmektedir. Gölün girişinden itibaren yola 
paralel bir tünel yapılarak yol buraya alındıktan 
sonra mevcut yol gezinti ve rekreasyon alanı 
haline getirilebilecektir. Böyle bir uygulama gölün 
cazibesini artıracak ve kullanımını rahatlatacaktır.

Sahile 5-6 km mesafede, yaklaşık 670 m 
rakımda bulunan Ayana Tepesi, Sera Gölü 
yamaçları üzerinde adeta doğal bir seyir terasıdır. 
Belediye Başkanlığımızca, Ayana Tepesi mevkiinde 
yürüyüş ve bisiklet yolları, dağ kızağı hattı, piknik 
ve kamp alanları, seyir terasları, oryantiring sporu 
için düzenlemeler ve turistik tesisler yapılması 
için planlama çalışmaları devam ettirilmektedir. 
Burada yaklaşık 173 dönümlük alan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlığın onayı ile 
Belediyemize tahsis edilmiştir.

Yaptığımız çalışmada Sera Gölünden Ayana 
Tepesine iki alternatifli teleferik hattı önerilmiştir. 
Alternatiflerden biri 1.6 km uzunluğunda, diğeri 3.2 
km uzunluğunda olmaktadır.

Sera Vadisi Projesi ile öngörülen tesislerin ve 
düzenlemelerin yapılması halinde Trabzon ve 
Akçaabat’ta turizmin gelişmesine büyük bir katkı 
sağlanmış olacaktır.

Sera Vadisi Turizm Aktivitileri
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AYANA TEPESİ AKÇAABAT 
BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLDİ 
Ayana Tepesi’nin yaklaşık 173 dönümlük bölümü, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlığın onayı ile turizm amaçlı 

kullanılmak üzere Akçaabat Belediyesi’ne tahsis edildi.

Ayana Tepesi; seyir alanı 
olması, doğal güzellikler ve 
ulaşım kolaylığıyla bilinen 
bir yerdir. Bu tepeyle birlikte 
Ayana Dağı bölgesi, Akçaabat 
Belediyesince hazırlanan Dağ 
ve Yayla Turizm Güzergahı 
Projesinde önemli bir turizm 
istasyon noktası olmaktadır. 

Yerli ve yabancı birçok 
turistin uğrak noktası olan 
Ayana Tepesi ve Ayana Dağı 
Bölgesinde ihtiyaçları ve 
talepleri karşılayacak ve 
doğal yapıyı bozmayacak 
şekilde turistik ve sosyal 
tesisler, piknik ve kamp 
alanları, seyir terasları, 
yürüyüş ve bisiklet 
yolları, dağ kızağı hattı ve 
oryantiring sporu (harita yardımıyla 
yön bulma) için düzenlemeler yapılması planlanıyor. 

Yapılması planlanan bu tesisler bölge insanına sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli 
katkılar sağlamasının yanı sıra bölgeye döviz girdisinin de artmasını sağlayacaktır.

Ayrıca Ayana Tepesi’ne farklı merkezlerden ulaşımın sağlanabiliyor olması ve Trabzon’dan yaklaşık 
15-20 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılabilir olması burayı cazip kılan önemli etkenlerdendir.

Burada bulanan yaklaşık 803 dönüm mera alanından 173 dönümü turizm amaçlı kullanılmak 
üzere Akçaabat Belediyesi’ne tahsis edilmiştir.
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Akçaabat Belediyesi tarafından halkın gezinti ve dinlenme alanlarını çoğaltmak amacıyla Yaylacık sahil 
dolgu sahası içerisinde bulunan 12 dönümlük alanda 16 adet ahşap kamelya yaparak güzel bir piknik alanı 
oluşturulmuştur. Devam eden çalışmalarla bu bölgeye kamelyalara ek olarak bir adet kafeterya, bir adet 
mescit ve iki adet çocuk oyun parkı yapıldı.

Etap Etap Yürüyüş Yolu
Akçaabat merkezinden başlayarak sahil boyunca Söğütlü ve Yıldızlı Mahallesi’ne kadar olan bölüm 

için yürüyüş yolu planlandı ve etap etap yapımı gerçekleştiriliyor. Akçaabat merkezden başlayarak 
Yıldızlı Mahallesi’ne kadar ulaşacak olan yol içerisinde araç servis yolu, yaya yürüyüş yolu ve bisiklet yolu 
planlanmıştır. Araç servis yolu, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu toplamda 12 metre genişliğinde yapılmaktadır.
Yolun her iki tarafında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına başlanmıştır.

Yaylacık sahil dolgu sahası içerisinde 150 dönümlük alanda çalışmalarını yürüten Akçaabat Belediyesi 
tarafından bu alanda ileriye dönük olarak mevcut futbol sahasının kuzeyinde ikinci bir futbol sahası, 
voleybol, basketbol ve tenis sahaları planlanmıştır. Kalan 50 dönümlük alanda tema park ve 5 bin kişilik 
amfi tiyatro gibi sosyal ve kültürel alanlar oluşturulacaktır.

YAYLACIK SAHİL DOLGU ALANINDAKİ 
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
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Yaylacık Sahili (Mustafa Cumur Parkı önü) Kumsal Alan
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Akçaabat Belediyesi’nin Söğütlü sahil kesimine yapmayı planladığı ‘Kültür Merkezi’ projesi 
tamamlanarak inşaatı ihale aşamasına getirilmiştir.

Kültür Merkezi’nin içerisinde; 600 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon 
(sergi vb.), fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, sportif alanlar, 
kafeterya (kapalı ve açık alan), kapalı otopark, sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar bulunmaktadır. 

Başta Söğütlü, Yıldızlı ve yaylacık mahalleleri olmak üzere tüm Akçaabat halkının yararlanacağı Kültür 
Merkezine ilaveten sahil boyu yürüyüş yolları, oturma-dinlenme mekanları ve rekreasyon alanları da 
planlanmıştır.

KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
İHALE AŞAMASINDA
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Akçaabat’ın gözdesi tarihi Ortamahalle’de bulunan 7 asırlık bina (St. Michael Kilisesi), sosyal, kültürel ve 
turizm faaliyetlerde kullanılmak üzere restore edilmektedir.

Bahçesi ile birlikte düzenlenecek tarihi bina; küçük toplantılar (şehrin ve mahallenin tanıtımı, müzik 
vb.) ve sergi salonu olarak kullanılabilecektir. 

ORTAMAHALLE’DE SOSYAL
VE KÜLTÜREL TESİS
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Asfalt Serildi
45 Bin Ton

2018 yılı içerisinde Akçaabat 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

bünyesinde Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ve 

Karayolları ile işbirliği halinde 
toplamda yaklaşık 45 bin ton 

asfalt serildi. 

Fen İşleri Müdürlüğünce belirlenen 
program dahilinde ilçe sınırları genelinde 
asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam 
ediyor. 

Yapılan çalışmalar kapsamında mahalle 
yolları, caddeler ve sokaklar bir bir elden 
geçiriliyor. İlçe genelindeki mahalleler 
tek tek taranarak görülen olumsuzluklar 
giderilirken yol bakım, onarım ve asfaltlama 
çalışmaları da aralıksız bir şekilde 
sürdürülüyor.
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2018 yılı içerisinde Akçaabat’ta
20 km sathi kaplama asfalt 

çalışması yapıldı.
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Akçaabat Belediyesi ile Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
işbirliğinde 2018 yılı içerisinde toplamda

25 bin metreküp yol, beton döküldü.

Yollara 25 Bin m3

Beton Döküldü
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Beton Parke Döşendi

19.000m2

Akçaabat Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde 

Akçaabat’ta 2018 yılı 
içerisinde 19 bin metrekare 

beton parke döşeme 
çalışması yapıldı. 
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2018 yılı içerisinde Akçaabat’ta
36 bin metreküp (yaklaşık 70 km) 

stabilize yol kaplama çalışması yapıldı.
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2018 yılı içerisinde Akçaabat’ta 11 km yeni 
yol açma, 12 km yol genişleme  çalışmaları 

yapıldı.
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MAKİNE PARKINI GÜÇLENDİRMEYE 
DEVAM EDİYORUZ

Satın alınan bir adet greyder teslim
alınarak Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine getirildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 1.150.000 TL’ye alınan greyderin bir servet 
büyüklüğünde paraya mal olduğunu belirterek, greyderin halkımıza hayırlı olması dileğinde bulundu.

İlçe genelinde yaşanan aşırı yağışların bazı noktalarda 
sele dönüşmesi ve buna bağlı olarak yer yer heyelanlar 
oluşması sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akçaabat 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle 
sorun yaşanan yerlere ulaşarak heyelanları temizledi, 
kapanan yolları açtı. Yoğun çaba harcayarak çalışmalarını devam 
ettiren ekipler, aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinin 
oluştuğu her noktaya ulaştı ve selin verdiği zararı gidermek için 
kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürdü.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat’ın bilhassa 
kırsal kesimlerinde meydana gelen sel ve buna bağlı olarak oluşan 
heyelanların asgari düzeye indirilebilmesi için doğaya gereksiz 
müdahelelerde (plansız şekilde yol açma, derelere malzeme dökme 
gibi) bulunulmamasını istedi.

AKÇAABAT’TA 
SEL MÜCADELESİ
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ÖNCELİĞİMİZ ÇEVRE TEMİZLİĞİ

KAMERALARLA İZLEME 
BAŞLANDI

ÇEVRE DUYARLILIĞI 
ERKEN YAŞLARDA BAŞLAR

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, rutin olarak yürüttükleri temizlik 
çalışmalarının yanı sıra vatandaşları “çevre temizliği” 
konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürüyor.

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2018 
yılında ilçe sınırları içerisinde evsel atık ve ambalaj atığı 
olmak üzere 36.800 ton çöp topladı.

Daha sağlıklı ve temiz bir şehir hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren Akçaabat Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, çevre temizliğine duyarlılığı artırmak 
ve çöplerin sokaklara gelişi güzel bırakılmasını önlemek 
amacıyla kapı kapı dolaşarak vatandaşlara hem el 
ilanları dağıtıyor hem de çöp atma saatlerini gösteren 
saatler hediye ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından ilçenin 
birçok mahallesi gezilerek vatandaşların çöpleri saat 18.00 ile 20.00 
arasında çöp aracının rahatça ulaşabileceği yerlere bırakmaları gerektiği, 
Cumartesi günleri çöp bırakmanın yasak olduğu, kurallar dışında çöp 
bırakanlara ise Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat gereğince 
cezai işlem uygulandığı anlatılıyor. 

Bunun yanı sıra ekipler, ilçe genelindeki belirli noktalara 7/24 kayıt 
yapan kameralar yerleştirerek zamansız çöp bırakılmasının önüne 
geçmeye çalışılıyor. Kamera sistemi sayesinde zamansız çöp bırakanlar 
tespit edilerek gerekli cezai yaptırımlar Zabıta ekiplerince uygulanmaya 
başlandı.  

Çevre temizliği konusundaki duyarlılığın erken 
yaşlarda kazandırılması gerektiğinin üzerinde duran 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaz Kuran 
Kursu eğitimi veren camileri de tek tek dolaşarak 
öğrencileri bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. 
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OKUL BAHÇELERİMİZ 
YIKANDI

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim 
öğretim yılı öncesi öğrencilerin temiz 
bir ortamda eğitim almalarını sağlamak 
amacıyla ilçe genelindeki okullarda 
temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri 
personelleri tarafından yapılan çalışma 
kapsamında; ilçe genelinde toplamda 
30 adet okulun bahçeleri Akçaabat 
Belediyesi’ne ait temizlik araçları ile 
tazyikli suyla yıkanarak öğrencilere tam 
bir hijyen sağlandı. 

Akçaabat Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 2018 yılında 
ilçe sınırları içerisinde iki adet 

su tankeriyle 31 bin 200 ton 
su kullanarak cadde, sokak 
ve çocuk parkı gibi alanları 

yıkadı.
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OYUN PARKLARI
TERTEMİZ

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü,
daha temiz bir Akçaabat için çalışıyor. 

Rutin temizlik çalışmalarıyla birlikte diğer temizlik uygulamalarına devam eden Akçaabat 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; sokakların, çöp konteynerlerinin ve parkların hijyenik olmasına 
oldukça dikkat ediyor. Temizlik İşleri ekiplerince çöp konteynerleri, cadde ve sokaklar tazyikli ve 
sabunlu su ile yıkanarak temizleniyor.

Hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu çocuk parkları ve park içerisindeki oyuncaklar, temizlik 
işleri müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak 
başlatılan detaylı hijyenik temizlik 
çalışmalarında, ilçedeki çocuk 
parklarındaki oyun grupları; insana, 
doğaya ve çevreye herhangi bir 
olumsuz etkisi olmayan özel biyolojik 
dezenfektanlarla yıkandı.

Park alanlarındaki çöplerin 
toplanması ile birlikte sürekli 
temizliğini yapan ekipler, çöp 
toplama işlemi haricinde park 
alanlarının genel sulama ve bakım 
işlemlerini yaparak geleceğimiz olan 
çocuklarımızı sağlık tehditlerinden 
mümkün oldukça uzak tutmaya 
çalışıyor.
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MİNBER VE   
 MİHRAPLARIN

Usta eli
Akçaabatlı ahşap ustaları 

Yaşar, Osman ve Dursun Erçin 
kardeşler, yaklaşık 50 yıldır 
babadan kalma atölyelerinde 
baba mesleğini sürdürüyor. 
Akçaabat’ta cami süsleme işinde 
tek olan hünerli kardeşeler, 
kendi atölyelerinde yaptıkları 
el emeği göz nuru mihraplar, 
minberler ve kürsülerle sadece 
Akçaabat’taki camileri değil 
ülke genelindeki birçok camiyi 
süslüyor.
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“Bu işi yapmak aşk ister; emek ve 
sabır gerektirir.” diyen Erçin kardeşler, 
yaptıkları her işi özenerek, alın teri ile 
ortaya koyduklarını belirttiler. Ortaya 
çıkardıkları tüm eserlerin işlemelerini 
kendi elleriyle tek tek yapan Erçin 
Ustalar, “Öncelikle kullanılan ağaç 
çok önemli. Tabi bunun yanında 
işçiliğin de önemi yadsınmaz. Biz, 
üç kardeş, yaklaşık 50 yıldır bu işi 
yapıyoruz. Artık ustayız. Ama hala 
mesleğe başladığımız ilk günkü 
heyecanı hissediyoruz yaptığımız 
her işte. İlk gün ki gibi heyecanla, 
emekle, sevgiyle ve sabırla çalışıyoruz. 
Bizi görenler hayret ediyor. Yıllardır 
bir arada olmamıza, Akçaabat’ta 
neredeyse mesleğimizin tek temsilcisi 
olmamıza, hem kardeş hem usta 
çırak ilişkileri içinde saygıyla birlikte 
çalışmamıza, emek emek ortaya 
çıkardığımız işlere çevremizdekiler de 
gençler de hayret ediyor.” İfadelerini 
kullandılar.

Bugüne kadar birçok caminin 
minber, mihrap ve kürsüsünde imzası 
olan Erçin kardeşler, yurt içinin 
yanı sıra yurt dışındaki camilerden 
de sipariş alıyorlar. Aldıkları 
siparişler doğrultusunda bir caminin 
minberini, mihrabını, kürsüsünü 
titizlikle çalışarak ortalama 4 ayda 
tamamladıklarını dile getirdiler.

Bu mesleği büyük bir keyifle yapan 
ustaların tek kaygısı kendilerinden 
sonra aynı mesleği devam ettirecek 
gençlerin olmayışı. Şimdiki gençlerin 
çok uğraş gerektiren bu gibi işlere pek 
meyletmediklerini üzülerek belirten 
ustalar, tek destekçilerinin birbirleri 
olduğunu ve sağlıkları el verdikçe 
babadan öğrendikleri bu işi yapmaya 
devam edeceklerinin altını çizdiler.

Yaşar, Osman ve Dursun Erçin 
ustalara alın teri, el emeği, göz nuru 
akıttıkları bu özel işlerinde başarılar 
ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. 
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SALI PAZARINA
BAŞKAN TÜRKMEN’DEN ZİYARET

Hafta günü olması sebebiyle Salı pazarını ziyaret eden Başkanı Türkmen, Vatandaşlarla selamlaşıp 
sohbet etti. İsteklerini vatandaşların kendilerinden dinleyip işyerlerine ziyarette bulunan Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, genç, yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dillere Destan Rengârenk Salı Pazarı
Akçaabatın mikro klima bir iklime sahip olması nedeniyle burada çeşitli meyve sebzeler rahatlıkla 

yetişebilmektedir. Akçaabat Salı Pazarı’nda meyveden sebzeye her türlü ürün satılıyor. Bölgenin en 
büyük pazarı olan Salı Pazarı’nda bahçelerden yeni toplanmış her çeşit sebzeyi, lezzetli süt ürünlerini 
ve meyvelerin en tazelerini uygun fiyata bulmak mümkün. Salı Pazarı’nda karalahanadan organik 
yeşilliklere; tereyağından mısır ununa; mısır ekmeğinden biberine, patlıcanına, fasulyesine; sebze 
fidelerine varıncaya kadar her türlü ürün mevcut.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarla bir araya 
gelmeyi ihmal etmeyen Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 

sık sık pazar yerini ziyaret ederek vatandaşları dinliyor.
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İnsan Odaklı Hizmet Üretmeye 
Devam Ediyoruz

Pazarcı esnaflarla sohbet edip satılan 
yöresel ürünleri büyük bir keyifle 
inceleyen Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, “Evliya Çelebi’in 
seyahatnamelerine bile konu olan 
Akçaabat Salıpazarı her zaman 
olduğu gibi ürünleriyle yine rengârenk 
ve cıvıl cıvıl. Bizler sosyal belediyecilik 
anlayışı içerisinde insan odaklı 
hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. 
Bu kapsamda vatandaşlarımızın 
Pazar içerisinde daha çok vakit 
geçirmelerini sağlamak için yeni 
düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. 
Yeni düzenlemelerle birlikte satış ve alış veriş için gelenler Salı Pazarı içerisinde daha çok vakit 
geçirebilecekler. Akçaabat Belediyesi olarak hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Birebir İletişim Kurarak 
Sorunlarını Anlattılar

Pazar esnafı, Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen’in kendilerini 
sık sık ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten 
ziyadesiyle memnun olduğunu belirterek 
“Belediye Başkanımız Şefik Türkmen’e 
isteklerimizi ve şikayetlerimizi yüz yüze 
söylüyoruz. Başkanımız da bizlerin 
isteklerine çözüm getirmeye gayret 
ediyor. Başkanımızın, yoğun çalışma 
mesaisi arasında bizleri sık sık ziyaret 
etmesi son derece mutluluk verici; 
esnafı da vatandaşı da tek tek dinliyor, 
çözüm üretme gayretinde bulunuyor.” 
İfadelerini kullandılar.
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TÜRKMEN’DEN KÜÇÜK KIZA DAVET

6 Yaşındaki Fatmanur Bektaşoğlu’nun yol üzerinde yaralı halde gördüğü yavru kediye, yardım etmeye 
çalışıp, gözyaşı döktüğü anlara ilişkin görüntüler, gazetelere ve tv kanallarına konu olmuştu. Fatmanur’un 
bu örnek davranışını takdir eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, kendisini belediyeye davet 
ederek küçük kızın ziyareti esnasında hayvan sevgisi ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Başkan Türkmen, 
“Fatmanur’un bu güzel davranışını gazetelerden gördüm ve kendisiyle bizzat görüşerek tebrik etmek 
istedim. Bu asil davranışı sergileyen Fatmanur kızımızı ailesiyle irtibat kurarak Belediye’ye davet ettik. 
Hayvan sevgisi; bireylerin kişisel gelişimine büyük katkı 
sağlar. Hayvanları seven insanları da doğayı da sever; 
iyilikten yana olur. İnsanlar ve hayvanlar kısacası tüm 
canlılar yaşamı, dünyayı, paylaşarak yaşamalıyız. 
İnsanları yaratan Yüce Allah, hayvanları da yaratmıştır. 
Onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmalıyız. Yüreği sevgi dolu 
küçük kızımızın hayvanlara karşı bu şefkatli davranışı 
da hayvanlara eziyet edenlere ders olsun. Küçük kızımızı 
ve onu yetiştiren ailesini bu örnek davranışları için tebrik 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, bu yıl okula başlayacak olan Minik Fatmanur’a 
çeşitli hediyeler verdi.

Hayvan sevgisiyle insanlığa ders veren Minik Fatmanur, Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen’in daveti üzerine ailesiyle birlikte 

Başkan Türkmen’i makamında ziyaret etti.
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HALKIMIZDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

ZABITA 
DENETİMDE 
DİKKATLİ

Akçaabat’ta halkın duyarlılığı ve Akçaabat Zabıtası’nın dikkati sayesinde kaybolan eşyalar ve cüzdanlar 
sahiplerine ulaştırılıyor. 

Kayıp eşyaları ve cüzdanları bulup herkese örnek olacak davranışlara imza atan Akçaabatlılar, 
buldukları eşyaları ve cüzdanları vakit kaybetmeden Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getiriyor. 

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarca getirilen kayıp eşyaları ve cüzdanları tutanak karşılığında 
teslim alıyor ve akabinde kayıp eşyaların ve cüzdanların sahiplerine ulaşmak için Belediye hoparlöründen 
anonslar yapılıyor Anonsları dikkate alarak kayıp eşyalarını ve cüzdanları almak için Akçaabat Belediyesi 
Zabıta ekiplerine başvuranlara ise çeşitli sorular sorularak teyit ediliyor; yine tutanak karşılığında kişiye 
teslim ediliyor. 

2018 yılının Ekim ayına kadar olan süreçte duyarlı vatandaşlar tarafından 60 adet kayıp eşya ve 
cüzdan sahibine ulaştırılmak üzere Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akçaabat Belediyesi Zabıta ekipleri, işyerlerine 
yönelik rutin denetimlerini sürdürüyor. Zabıta 
ekipleri bu denetimler kapsamında Akçaabat’ta 
bulunan tüm bayan kuaför salonlarını denetledi.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, 
Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işyeri açma ve 
çalıştırma ruhsatı, fiyat etiketi ile hijyen belgesi ve işyeri temizliği denetlendi.

Zabıta ekipleri, halk sağlığının ön planda tutulması, hijyen kurallarına riayet edilmesi sağlıklı ve temiz 
bir şekilde hizmet sunulması için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilerek, işyeri 
sahiplerinden kurallara uymaları istendi. Ekipler, kurallara uymayan işyeri sahiplerine ise gerekli maddi 
yaptırımların uygulanacağının altını çizdi.
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AKÇAABAT’TA ULUSLARARASI
RESİM ÇALIŞTAYI YAPILDI

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 
Uluslararası Resim Çalıştayı’nın 5.’si düzenlendi. Resim çalıştayına yurt 

içinden ve yurt dışından gelen birçok ressam katıldı.

Başkan Türkmen Ressamları Ziyaret Etti
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen,Akçaabat’ta düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı 

kapsamında Akçaabat’a yurt içinden ve yurt dışından gelen ressamları, çalışma yaptıkları Akçaabat 
Güzel Sanatlar Lisesi’nde ziyaret etti.
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Ziyareti esnasında düşüncelerini dile getiren Başkan Türkmen, “Kültür, Sanat ve Turzim şehri 
Akçaabat’ta uluslararası bir etkinliğe daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizi her 
yönüyle geliştirmeye gayret ediyoruz. Şehrimizde resim çalıştayının yanı sıra Tiyatro Günleri, 
Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, tiyatro çalışmaları, festivaller, şenlikler gibi birçok sanatsal 
faaliyetler de yapıyoruz. Sanatsal faaliyetlere önem veren bir belediyeyiz.” dedi.

RESSAMLARDAN CANLI PERFONMANS
Resim Çalıştayı ekibinde yer alan Zümrüt Şen ve Haluk Yılmaz, belediye binası önünde kendi 

nezaretlerinde çocuklara yönelik atölye çalışması düzenleyerek çocuklara resimler yaptırdı. Resim 
Çalıştayı ekibinde yer alan ressamlar sadece çocuklara resimler yaptırmakla kalmayıp Akçaabatlı 
vatandaşlara resim sanatıyla ilgili bilgililer verdi. Ekipte yer alan Kemal Topçu ise canlı performans 
olarak bir vatandaşı 20 dakika içerisinde resmederek şahane çizimini ortaya koydu.

ULUSLARARASI RESİM ÇALIŞTAYINA MUHTEŞEM FİNAL
Akçaabat Belediyesi’nce 5.’si düzenlenen Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı’nın finali ressamlar 

tarafından açılan sergi ile son buldu.

Sergi açılışına, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti İlçe 
Başkanı Emre Akgün, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda sanatsever 
katıldı.
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İSTANBUL’DA

Görkemli bir şekilde açılışı yapılan Trabzon Tanıtım Günleri’ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Sayın Mehmet Cahit Turhan, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Trabzon sevdalısı çok 
şayıda hemşehrilerimiz katıldı.

Bu yıl 10.’su düzenlenen İstanbul Trabzon Tanıtım Günlerinde Akçaabat Belediyesi’nin hazırladığı 
stant çok beğenildi. Standımızı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Bayram Başocak başta olmak çok sayıda devlet büyüklerimiz ve hemşehrilerimiz ziyaret etti.

AKÇAABAT COŞKUSU
20- 23 Eylül 2018 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik alanında 

düzenlenen İstanbul Trabzon Tanıtım Günleri’nin açılışı büyük 
coşku içerisinde gerçekleştirildi.
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BAKAN SOYLU AKÇAABAT STANDINDA

Trabzon Dernekler 
Federasyonu’nun organizesinde 
gerçekleştirilen 10. İstanbul 
Trabzon Tanıtım Günleri’nin 
üçüncü gününde İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, fuar alanını 
ziyaret etti.

Fuar alanındaki tüm 
stantları tek tek dolaşan Bakan 
Soylu, Akçaabat Belediyesi’nce 
hazırlanan standa gelince  
horon, davul ve zurna ile 
karşılandı. 

Horon ekibinin muhteşem 
gösterisini izleyen İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, gösteri 
sonunda horoncuları tebrik 
etti. Bakan Soylu’ya Akçaabat 
Belediyesi’nin standını 
ziyaretinde Akçaabat hatırası 
bir tablo hediye edildi.
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ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE 
AKÇAABAT SEMPOZYUMU

YAPILDI

Akçaabat Belediyesi ’nce 2.’si 
düzenlenen “Uluslararası 
Dünden Bugüne Akçaabat 

Sempozyumu” 12-14 Ekim 2018 
tarihinde yapıldı.

Trabzon eski Valisi Yücel Yavuz

B e l e d i y e  B ü l t e n i
36



Hamam Çimeni Çarşısı’nda ve Erol Günaydın Sanat 
Merkezinde toplamda 28 oturumda gerçekleştirilen ve 
112 bildirinin yer aldığı sempozyumda akademisyenler, 
sunumlarını 15’er dakikalık süreler çerçevesinde yaptı. 

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği oturumlara; Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Belediye Başkan 
Yardımcıları Osman Parlayan ve Osman Nuri Ekim, 
meclis üyeleri ve daire amirleri de katıldı.

Akçaabat’ın geçmişine ışık tutacak nitelikteki 
bildirilerin sunulduğu sempozyumun Akçaabat’ın bilgi 
envanterine büyük katkı sağlayacağı hususu katılımcılar 
tarafından özellikle belirtildi. 

12-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 
“Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat 
Sempozyumu”nun kapanış programı ise Hamam Çimeni 
Çarşısı Kültür Müdürlüğü Salonunda yapıldı. 
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19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

ZAFER BAYRAMI’NIN
96. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

19 Eylül Gaziler Günü olması sebebiyle Atatürk Parkı’nda tören düzenlendi.

Akçaabat Kaymakamlığı’nın ve Akçaabat Belediye Başkanlığı’nın Atatürk Anıtına çelenk 
sunmasıyla başlayan törene; Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Mustafa Selçuk, İlçe 
Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir, 
Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri, okul 
müdürleri, daire amirleri, gaziler, 
öğrenciler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Tören; şehit ve gaziler için saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 
Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Mustafa Selçuk yaptı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlamaları Atatürk Alanında Akçaabat 
Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediye 
Başkanlığınca çelenk sunulması, saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama 
programına; Akçaabat Kaymakamı 
Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, Cumhuriyet 
Savcısı Aslıhan Atılgan, İlçe Jandarma 
Teşkilatı, Ak Parti İlçe Teşkilatı, CHP İlçe 
Başkanı Musa Hacıoğlu, STK Temsilcileri, 
protokolün diğer üyeleri, daire amirleri 
ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay 
Üstçavuş Yunus Düzenli yaptı. Konuşmanın ardından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden Emre Uygun “30 Ağustos” adlı şiiri okudu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları 
Kaymakamlık makamında, İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen ve Akçaabat Cumhuriyet Savcısı Aslıhan Atılgan’ın tebrikata gelenlerin tebriklerini kabul 
etmesiyle sonlandı.
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AYNI GÜNDE MİNİKLERE AYRI 
BÜYÜKLERE AYRI TİYATRO 

BELEDİYEMİZ KOROLARI 
ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Akçaabat Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde aynı gün içerisinde 
miniklere ayrı büyüklere ayrı tiyatro gösterimi sundu. 

Ankara Orta Oyuncuları Tiyatrosu tarafından çocuklar için 
hazırlanan “Temiz Dişler Ülkesi” adlı tiyatro oyunu çocukları 
eğlendirdiği kadar eğitici bilgiler de verdi. 

Aynı gün Halide Edip Adıvar’ın yazdığı “Ateşten Gömlek” 
adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturan Ankara 
Orta Oyuncuları Tiyatrosu, savaş günlerini izleyicilere 
aktardı. Başarılı bir oyun sergileyen ekip, seyirciden tam not 
aldı.

Oyun sonunda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, “İstiklal Harbinde giydiğimiz ateşten gömleği hiç 
çıkarmadık. Birliğimizi beraberliğimizi korursak, saflarımızı 
pekiştirirsek hiçbir zaman bu bayrak yere düşmeyecektir. 
Ankara Orta Oyuncuları Tiyatrosu ekibine bize bu önemli 
günleri anımsattığı için ve başarılı bir oyun sergilediği için 
teşekkür ediyorum.” dedi ve tiyatro ekibine günün anısına 
çiçek takdim etti. 

Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu 02 Ekim 2018 Salı günü, belediyemiz Türk Sanat Müziği 
Korosu ise 05 Ekim 2018 Cuma günü çalışmalarına başladı.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müz 
salonlarında çalışmalarını sürdürmekte olup, çalışmalara katılmak isteyenler belediyemiz Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nden bilgi edinebileceklerdir.
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KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU 
ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR

MUHARREM AYI SEBEBİYLE 
AŞURE DAĞITILDI

Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma 
Kurulu aylıktoplantısını Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü salonunda yaptı.

Toplantıda; 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde 
düzenlenecek olan Uluslararası Dünden 
Bugüne Akçaabat Sempozyumu hazırlıkları 
kurul üyeleri ile paylaşılarak, son 
değerlendirmeler yapıldı.

1915 yılında Yaylacık Mahallesi sahilinde 
bugünkü 100. Yıl ilkokulu civarında torpido 
patlaması sonucu ölen 82 kişi için anıt 
yaptırılmasına karar verildi.

Kurul toplantısına Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, Mehmet Salih Köse, Kemal Üçüncü, 
Mustafa Yazıcı, İsmail Topal, Kadir Topal, 
Mehmet Salih Atadinç, Yılmaz Topal, Yusuf 
Hocaoğlu, Turhan Bektaşoğlu ve H. Sami Kara 
katıldı.

Akçaabat Belediyesi, Muharrem 
Ayı dolayısıyla Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi işbirliği ile aşure dağıttı.

19 Eylül Aşure günü 
münasebetiyle İlçemiz Atatürk 
Parkında stantta aşure dağıtıldı. 
Aşure dağıtım programına; 
Akçaabat Belediye Başkan Vekili 
Melike Turhan, Belediye Başkan 
yardımcıları Osman Parlayan ve 
Osman Nuri Ekim, Siyasi Parti 
ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 
temsilcileri, daire amirleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.
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‘SEN ANLAT 
KARADENİZ’ 
ORTAMAHALLE’DE

FOLKLORCULARIN AKÇAABAT BULUŞMASI

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline 
gelen ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin çekimlerine 
Akçaabat’ta devam ediliyor. 

Çekimlerde Akçaabat’ın birçok mekanını kullanan 
dizi yapımcısı Osman Sınav, bu kez de tarihi Ortamahalle’de tarihi Timurciler Konağı’nda dizi 
çekimlerini gerçekleştirdi.

Reyting rekorları kıran ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi oyuncularına oldukça yoğun ilgi gösteren 
vatandaşlar, çekimleri izlemek için Timurciler Konağı’na akın etti. 

Dizi çekimlerinde Akçaabat’a ve Ortamahalle’ye yer veren Osman Sınav’a şehrimizin tanıtımına 
katkı sağladığı için Akçaabat Belediyesi olarak teşekkür ediyoruz.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden folklor tutkunlarının yer aldığı bir grup, bölgemizin folklorunu 
görmek için  Akçaabat’a geldi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen folklor tutkunları, bölgemizin kültürünü görmek ve Akçaabat 
horonunu öğrenmek için ilçemize geldiler. Akçaabat Folklor Deneği’ni ziyaret eden ve burada bir 
çalışma yapan grup hakkında bilgi veren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları 
Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Turan Demirbağ, grubun amacının kültürlerin yaşatılması olduğunu 
ifade etti. 

Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Turan Demirbağ yaptığı açıklamada 
“Aralarında Amerika, Kanada, Norveç, İzlanda, İngiltere, Avusturya, Hollanda, Polonya gibi 
ülkeden gelen 70 kişilik ekip, ülkelerin folklorunu görmek için bir geziye çıktı. Endüstrileşmenin 
getirdiği kültür kaybını en aza indirmek amacıyla başlatılan gezi Gürcistan’dan başlayarak 
Kafkasların ardından Doğu Karadeniz Bölgesi ile devam ediyoruz. Dünyanın her yerinden gelen 
bu ekip kendi ülkelerinde halk danslarına gönül vermiş öncü insanlardan oluşmaktadır.” dedi.
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Yöresel ürünlerin varlığını sürdürme 
ve aile ekonomisine katkı sağlamak 
için alternatif ürün olabilecek kokulu 
üzüm üretimi geliştiriliyor. 

Öncelikle fidan üretimi için Doğu 
Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ile protokol yaparak fidan üretimi sağlandı. 1500 tüplü 
fidan üretimi yapıldı. Bir dönüm ve üzerinde bağ oluşturma talebi olan 15 üretici tespit edilerek bu 
üreticilerin eğitimine başlandı. Bir dönüm yerden 1500-2000 kg aralığında ürün hasadı yapılması 
ve ürünün yaş-kuru olarak pazarlama dışında taze üzüm suyu, şıra, pekmez, marmelat, reçel ve 
kompostoluk olarak pazarlanması şeklinde düşünülmektedir. 

Bağ Fidesi Üretimi Kursu, eğitimine fidan dağıtımı yapılan üreticilerin eğitimi başladı. Belediye 
Tarımsal Hizmetler Müdürü Sebahattin Yazıcı ve İlçe Tarım Orman Müdürü İbrahim Nezir, eğitim 
alan kursiyerleri ziyaret etti. 

Kurs, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü teknik elemanları Bülent Reisoğlu ve Abdulkadir Şen 
tarafından verildi.

Akçaabat Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü ile fidan üretimi konusunda işbirliği yaptığımız Doğu Karadeniz Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün katkılarıyla devam eden proje eğitim süresi ile toprak analizleri 
ve dikim işleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları ziraat mühendisleri nezaretinde 
yapıldı.

Akçaabat Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü, yöresel 

kokulu üzümü korumak, 
geliştirmek ve bahçe 

oluşturma projesini hayata 
geçiriyor.

TARIMDA YENİ PROJE
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ÇİFTÇİLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ile Belediyemizin ortaklaşa gerçekleştirdiği Süt Sığırcılığı Eğitimi Kursu’nun sertifika 
töreni yapıldı.

2 Hafta süren 80 saatlik yoğunlaştırılmış bir eğitim Veteriner Hekim Hüseyin Özel tarafından 
verildi. Kursa katılan 13 kişiden 12’si sertifika almaya hak kazandı.

Törenin açılış konuşmasını Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sebahattin Yazıcı 
yaptı. Törende duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ise süt 
sığırcılığının sosyo-ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek insanların sağlıklı 
ve dengeli beslenebilmeleri için hayati öneme sahip hayvansal proteinlerin belli başlı kaynaklarından 
biri olan sütün üretiminde en büyük payın süt ineklerine ait olduğunu vurguladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine 
dikkat çekerek Belediye olarak çiftçiye her zaman imkanlar ölçüsünde destek olunduğunu vurguladı. 
Başkan Türkmen, “İlçemizde tarımı geliştirmek, çiftçimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 
için Akçaabat Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk ve yılın her dönemi 
çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda organik yaşama 
dönmek için tarım ve hayvancılığı ayakta tutabilmemiz gerekmektedir. Bu konuda çiftçilerimize 
büyük görev düşüyor. Biz de Belediye olarak bu konuda imkanlarımız ölçüsünde tüm destekleri 
sağlıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)‘nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 
Karadeniz Off Road Kupası Trabzon 2. Ayak yarışları, Akçaabat’ta yapıldı. 

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) organizatörlüğündeki yarış, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 
2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki 
Şehit Eren Bülbül adına gerçekleştirildi. İlçedeki Yaylacık sahil dolgu alanında gerçekleştirilen yarışta, 
Türkiye’nin yanı sıra İran ve Azerbaycan’dan da gelen ve toplamda 48 sporcu, 24 araçla mücadele 
etti.

Trabzon Off Road Kulübü(TROFF) tarafından Akçaabat Belediyesinin de katkılarıyla Akçaabat’ın 
Yaylacık Mahallesi dolgu sahasında düzenlenen yarışları Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon 
Valisi Yücel Yavuz, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen de 
yakinen takip etti.

Yarış sonunda dereceye girenlere Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından ödülleri verildi.
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AKÇAABAT’TA GELENEKSEL 
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI

Akçaabat Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce organize edilen bayramlaşma töreninde duygu 
ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “Bayramlar kaynaşma 
günleridir; birlik ve beraberlik günleridir; kardeşlik günleridir, eşimizi dostumuzu hatırlama 
günleridir.” diyerek herkesin bayramını kutladı. 

Vatandaşların protokol üyeleriyle tek tek tokalaşmasıyla bayramlaşma töreni sona erdi. 
Bayramlaşma töreninin ardından Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı 
Şefik Türkmen, Akçaabat’taki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kurban Bayramı nedeniyle Akçaabat’ta geleneksel 
bayramlaşma töreni düzenlendi.



BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 
ELEKTRONİK İMZA SEMİNERİ VERİLDİ

15 Ocak 2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile ilgili yasal mevzuat gereğine 
uygun olarak Akçaabat Belediyesi’nde güvenli elektronik imza kullanımına geçiş süreci başlatıldı. 
Bu kapsamda Akçaabat Belediyesi çalışanlarına  “Elektronik Belge Sistemi ve Elektronik İmzanın 
Kullanımı” konusunda 2 seans halinde seminer verildi.

Akçaabat Belediyesi Hasan Saka Toplantı Salonu’nda verilen seminere daire amirleri ve birim 
çalışanları katıldı.

Sistem, belediye birimlerinin kendi aralarında ve kurumlar ile yaptıkları resmi yazışmaların 
elektronik imza ile imzalanmasını ve arşivlenmesini sağlayan bileşenleri içeriyor. Form ve evraklar 
elektronik imza ile imzalanarak işleme konulacak. Bu sayede kâğıt kullanılmadan tasarruf edilerek 
yazışma işlemleri yürütülecek.
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Akçaabat Belediyesi öncülüğünde, meslek kuruluşlarının, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi 
partilerin ve mahalle muhtarlarının katılımıyla Kent Konseyi kuruldu. 

Hamam Çimeni Çarşısı Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ilk genel kurul 
toplantısında Kent Konseyi Başkanlığına Mehmet Salih Köse seçildi.

Kurulan Kent Konseyi’nin; Akçaabat Kenti’nde yerel düzeyde demokratik katılımın 
yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok 
aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,  kentin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel 
gelişmesini ve kentsel sorunların demokratik bir ortamda tartışılmasını sağlamak,  sürdürülebilir 
gelişmeyi sağlamak, Yerel Yönetimleri ve Merkezi Yönetimi en geniş biçimde halkın denetimine 
açarak öneri ve eleştiri mekanizmalarını yaygınlaştırmak, Akçaabat halkına sunulan hizmetlerin 
kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda gereken üretken çabayı göstermek gibi birçok hedefi 
bulunmaktadır. 

Kent Konseyi Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu; 

Yürütme Kurulu Asil Üyeler
Ahmet Üçüncü, İsmail Bulut, Ali Şentürk, Yaşar Sivrikaya, M.Hikmet Eyüpoğlu, Ömer Hotaman 

Eyüp Gedikli, Abdullah Sevim, Adnan Topsakal, Yaşar Erbaşaran, Osman Nuri Ekim, Burak Ekici 

Melike Turhan, Ahmet Yalçın Çilingiroğlu, Kenan Demir, Cemil Pehlivan, Metin Aydın, Yusuf 
Hocaoğlu, Adnan Güven, İsmail Topal, Atilla Alp Bölükbaşı, Sebahattin Yazıcı, Turhan Bektaşoğlu

Yürütme Kurulu Yedek Liste
Prof. Dr. Ömer Yüksek, Dr. Osman Bulut, Av. Ali Bozali, Engin Uzun, Muhammet Uzunali, Ali Baş, 

Selahattin Sarali, Necati İsak, Hacı Ali Kalaycı, Engin Şahin, Coşkun Şenkaya, Yılmaz Topal, Sadık 
Atmaca, İsmail Baytar, Mustafa Kalaycı, Temel Mumcu, Osman Başocak, Mustafa Kahriman, Varol 
Bulut, Sıddık Yazıcı, Ahmet Özkurt, Hakan Karan, Ali Yılmaz

AKÇAABAT’TA
KENT KONSEYİ KURULDU
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