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Yerel yönetimler, kentte yaşayan halkın ortak 
ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
ve kentin sürdürülebilir gelişimini sağlamak 

amacıyla hizmet eden kuruluşlardır. Hizmet ettikleri 
kentin toplumsal ve ekonomik gelişimi ile büyürler.

Akçaabat Belediye teşkilatı 1881 yılında 
kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen 
bütün belediye başkanlarımız gibi bizlerde 
halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak 
adına hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata 
geçirmek için şevkle ve azimle çalışacağız.

Belediyemizin vizyon ilkelerini açıklarken hizmet 
sunumunda kaliteyi esas alacağımızı belirtmiş; 
insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde gönül 
belediyeciliği ilkesini benimseyeceğimizi ifade 
etmiştik. Hedefimiz, çağdaş belediyecilik ile planlı 
kentleşmeyi sağlamak ve her zaman Akçaabatımızı 
marka şehir haline getirmek olacaktır. 

Belediye olarak asli görevimizi çok iyi biliyoruz 
ve bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bunun 
yanı sıra saydamlık ve etkinlik çerçevesi içinde, 
kaynaklarımızı toplumun tüm kesimine sosyal 
adalet içinde rasyonel bir şekilde dağıtıyoruz.

Kaynakları kullanırken, ilçemizde yaşayan 
vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyaçları dikkate 
alınarak doğru alanlarda yatırım ve harcamalar 
yapıyoruz.

Kültür, sanat, turizm ve spor şehri olan Akçaabat, 

coğrafi yapısı, tarihi dokusu, sanatı ve doğası ile 
büyük bir potansiyele sahiptir. Bizlere düşen, bu 
gücü harekete geçirmek ve doğru politikalarla 
birleştirerek projeler oluşturmaktır. 

Bu yoldaki amacımız, Akçaabat’ı daha ileri 
götürürmek kaliteyi esas alarak yaptığımız işlerin 
gelecek nesillere bir miras olarak kalmasını temin 
etmektir. Bunun için de tüm projelerimizi kalıcı, 
sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu 
üzerine oluşturuyoruz. Daha huzurlu bir şehir 
ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Akçaabat 
bırakmak zorunda olduğumuzun bilinci ile hareket 
ediyoruz.

Vatandaşlarımız ile birlikte, tüm kurum ve 
kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütüyor, güç birliği 
içerisinde çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

Huzur ve mutluluk içinde beraber yaşadığımız 
bu güzel ilçeyi birlikte yönetecek, sorunlara birlikte 
çözüm arayıp birlikte çalışarak Akçaabat’ı marka 
bir şehir yapacağız. Bunu başarmak, huzur ve 
refahın hâkim olduğu Akçaabat’ı inşa etmek sadece 
kendimiz için değil geleceğimiz için kuşanmamız 
gereken bir sorumluluktur.

Sevgi ve Saygılarımla…..

                                        Osman Nuri Ekim

                                Akçaabat Belediye Başkanı

BAŞKANDAN
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BAŞKANLIK MAKAMINDA
DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI
25 yıldır Akçaabat Belediye Başkanlığı görevini dürüst ve en verimli 
şekilde yerine getiren Şefik Türkmen, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan 
Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Akçaabat Belediye Başkanı seçilen 
Osman Nuri Ekim’e düzenlenen devir teslim töreniyle görevi devretti.

Devir teslim törenine AK Parti Trabzon 
Milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar 
Ayvazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet 
Hüseyin Altıntepe, AK Parti Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları, Kurum ve kuruluşların idari 
amirleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye 
Meclis Üyeleri, birim müdürleri, belediye 
çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Şefik 
Türkmen, Akçaabat Belediye Başkanlığı 
görevini ve Akçaabat’ı huzurlu bir şekilde ve 
gururla emin ellere teslim ettiğini vurguladı. 
Türkmen konuşmasında dürüst, şeffaf, dik ve 
kararlı duruşuyla 25 yıl Akçaabat’a hizmet 
ettiğinin altını çizdi.

Nöbet Değişimi İçin Buradayız
Şefik Türkmen devir teslim töreninde 

yaptığı konuşmada, “Bizler, 25 yıldır burada 
nöbet tutmaktayız. Bugüne kadar elimizden 
geldiğince ve gücümüz yettiğince Akçaabat’a 
en iyi şekilde hizmet etme gayretini gösterdik. 
Belediye Başkanı olarak, bütün gücümü, bilgimi 
ve becerimi Akçaabat için kullandım. Belediye 
Başkanlığı makamına değil, Akçaabat’a hizmet 
etmeye talip olarak buraya geldim. Bugüne 
kadar Akçaabat’a daha fazla hizmet etmenin 
gayreti içerisinde oldum. Bugüne kadar 
layıkıyla yerine getirmeye çalıştığım Akçaabat 
Belediye Başkanlığı görevini değerli kardeşimiz 
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Osman Nuri Ekim’e devrediyorum. Nöbet 
değişimini huzurlarınızda büyük bir gurur ve 
huzurla gerçekleştiriyorum.” dedi.

Günnar “Türkmen Kamburu Olmadan 
Görevini Tamamladı”

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar 
ise yaptığı konuşmada, Şefik Türkmen 25 Yıllık 
görev süresi içerisinde hiçbir şaibeli işe imza 
atmadığını belirtti. Günnar “Dile kolay, 25 yıl 
bir ilçede görev yapmak ve bu süre içerisinde 
hiçbir şaibeye karışmamak bir başarı örneğidir. 
Şefik abimiz bunu başarmış ve örnek olmuştur. 

Kendisine teşekkür ediyor ve uzun ömür 
diliyorum.” Dedi. AK Parti Trabzon Milletvekili 
Bahar Ayvazoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Hüseyin Altıntepe’de yeni Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e görevinde 
başarılar dilediler; dürüstlükten şaşmayan, 
herkese insan olduğu için kucak açan Şefik 
Türkmen’e bugüne kadar yapmış olduğu 
hizmetlerden ötürü teşekkür ettiler.

Osman Nuri Ekim alkışlarla karşılanırken 
Şefik Türkmen alkışlar ve karanfiller eşliğinde 
uğurlandı.



B e l e d i y e  B ü l t e n i

10

20. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA DİLE KOLAY...

Yapılan veda gecesine, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Hüseyin Altıntepe, Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Güngör, Eski Belediye Başkan 
Yardımcıları Osman Parlayan ve Cevat Birinci, 
Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih 
Köse ve yönetim kurulu üyelerinden Adnan 
Topsakal, Yaşar Erbaşaran, meclis üyeleri ve 
Akçaabat Belediyesi personelleri katıldı.

Veda gecesinde konuşma yapan Şefik 
Türkmen,  Belediye Başkanı olarak geçirdiği 
25 yılını anlattı. Akçaabat’ı ve belediyeyi 
nerelerden alıp nerelere getirdiğini anlatan 
Türkmen, “25 yıl boyunca yaptığımız çalışmalar 
neticesinde Akçaabat Belediyesi yetişmiş 
kadrolara sahip olmuş; kurumsallaşmış bir 
belediye haline gelmiştir. Akçaabat Belediyesi 
maaş bile veremeyen bir belediyeydi. Biz, tüm 
borçları ödedik; personele maaşını aksatmadan 
verdik; yatırım yapmaya başladık. Şu anda 
Akçaabat Belediyesi, bu bölgedeki ekonomik 
durumu en iyi belediyelerden biridir. “ dedi.

Kimsenin İki Dudağı Arasında Yönetim 
Olmaz

Şefik Türkmen konuşmasına şöyle devam 
etti, “Demokraside kimsenin iki dudağı arasında 
yönetim olmaz. Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni bir ruhla 
yönetim anlayışını değiştireceğiz diyor. Biz 
bunu yıllardan beri yapıyoruz. Kararlı bir dik 
duruşumuz var. İnatçı olmakla kararlı olmayı 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde belediye başkanlığını 
Osman Nuri Ekim’e devreden Şefik Türkmen için veda gecesi yapıldı.
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20. YÜZYILDAN 21. YÜZYILA DİLE KOLAY...

karıştırıyor bizim insanımız. İnatçı olmak; 
yanlışta ısrar etmektir. Yanlıştan dönmek 
fazilettir. Kararlı olmak ise doğru bir işte ısrar 
etmektir. Kararlı olmak da iyi bir meziyettir. 
Biz bu felsefe içerisinde ilk günden bu güne 
çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim devraldığımız 
Akçaabat, direk tarlasıydı. Her taraf ruhsatsız 
kontrolsüz inşaat halindeydi. Biz geldikten 
sonra karalı davranıp dik duruş sergileyerek bu 
inşaatların hepsini bir disiplin altına almak için 
çalıştık.”

Ekim, Bu Bölgenin En İyi Belediye Başkanı 
Olacak

Belediyecilik zor bir iştir diyen Şefik 
Türkmen, Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim’in bu bölgenin en iyi belediye 
başkanı olacağına inancının tam olduğunu 
belirterek “Belediye Başkanımız Osman Nuri 
Ekim yetişmiş bir arkadaşımızdır. 5 yıl boyunca 
gerek mecliste gerek imar komisyonunda 
gerekse Belediye Başkan yardımcısı olarak 
birlikte çalıştık. Osman Nuri Ekim’de bizler gibi, 
koltuk için değil hizmet için geldi. Akçaabat 
olarak, belediye olarak başkanımıza sahip 
çıkacağız, destekleyeceğiz ona güç vereceğiz. 
Ekim, projeleriyle şehrimizi daha üst noktalara 
taşıyacaktır.” İfadelerini kullandı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim ise yaptığı konuşmada “El birliği ile 
Akçaabat’ın adını Türkiye’de markalaştıracağız. 
Ortak akıl ve istişare ile kültür, sanat ve 
turizm şehri olan Akçaabat’ı en üst seviyelere 
taşıyacağız. Akçaabat olarak biz bir aileyiz. 
Şehrimiz için en iyi olanı yapacağız. Halka 
hizmet Hakk’a ibadettir. Hizmet aşkıyla göreve 
başladık. Şefik Türkmen başkanımız Akçaabat’ı 
ve belediyeyi bize iyi bir noktada teslim etti. 
Bizim hedefimiz çıtayı daha da çok yükseltmek 
olacak her zaman. Büyük bir sorumluluğumuz 
var; bunun bilincindeyiz. Ancak el ele verirsek 
üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur.” Dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, 
Osman Nuri Ekim’le iyi bir siyasetçi ve iyi 
bir başkan olarak çalıştıklarını vurgulayarak 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e 
başarılar diledi. Her zaman omuz omuza 
çalışacaklarını da dile getiren Günnar, Akçaabat 
Osman Nuri Ekim’e; Osman Nuri Ekim ise 
Akçaabat’a emanettir dedi.

Konuşmaların ardından Akçaabat Belediyesi 
ailesi, Akçaabat Kent Konseyi, bazı meclis 
üyeleri ve Cevat Birinci; Şefik Türkmen’e 
çalışmalarından dolayı çeşitli hediyeler ve 
plaket takdim ettiler.
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AKÇAABAT DAĞ VE YAYLA TURİZM

KORİDORU PLANLAMASI 
Akçaabat için öncelikli sektör turizmdir. İlçemiz kent merkezindeki 

turizm potansiyelinin yanında dağ ve doğa turizmi konusunda da 
önemli bir potansiyele sahiptir.

Akçaabat Belediyesi turizm potansiyelini en 
verimli şekilde değerlendirmek için Akçaabat 
Dağ ve Yayla Turizm Koridoru Planlaması 
çalışmaları doğrultusunda sahilden yaylalara 
kadar uzanan dağlar üzerindeki seyirlik tepe 
noktaları, düzlükler, yaylalar, yamaç, şelale, göl 
ve gölet gibi doğal peyzaj alanlarından oluşan 
ve her biri birer turistik durak olabilecek alanları 
yapılan ön etüt çalışmaları ile belirlemiştir. 
Her biri önemli birer turizm noktası olacak bu 

alanlar çağdaş planlamalar ve düzenlemelerle 
birbirine bağlanarak Doğu Karadeniz Bölgesi’ne 
yeni bir destinasyon kazandırılacak; bölge 
turizmine ve ekonomisine katkılar sağlayacaktır. 

Bu nedenle ilçemiz için son derece önemli 
olan bu çalışma, işinin ehli, Avrupa’da ve 
dünyada önemli turizm projelerinde başarılar 
elde etmiş ve tanınmış Avusturya İnput 
Firması’na yaptırıldı.
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İKİNCİ UZUNGÖL AKÇAABAT’TA
HIDIRNEBİ YAYLASI

Trabzon ili içerisinde doğa turizmi açısından Uzungöl’den sonra en çok 
ziyaretçi sayısına ulaşan Hıdırnebi Yaylası, bölgemiz turizmi açısından 
en önemli destinasyonlardan biridir. 

Akçaabat-Karadağ Merkezi içerisinde yer 
alan Hıdırnebi Yaylası ve yakın çevresi için 
Turizm Bakanlığı’ndan alınan ön izin ile imar 
planı çalışmaları başlatılmıştır. İmar planı 
çalışmaları ile İnput firmasına yaptırılan master 
plan çalışmaları birbiriyle koordineli olarak 
devam ettirilmektedir. 

PROJE KAPSAMINDA, Hıdırnebi Yaylası’nın 
mevcut tesislerine ek olarak harita ve 

planlaması yapılarak yeni turizm alanları 
belirlenerek bu alanlara konaklama yerleri, 
SPA tesisleri, sosyal ve kültürel yapılar, 
yeme içme tesisleri, eğlence ve spor alanları 
tasarlanmaktadır. Ayrıca Ziyaret Kayası 
civarında ve Çatalkaya bölgelerinde seyir 
terasları, asma köprüler, obalar arası yaya 
ve atlı yürüyüş yolları ve piknik alanları 
yapılabilecektir.
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TURİSTLERİN UĞRAK NOKTALARI 

AKÇAABAT YAYLALARI
Eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla Akçaabat için turizm 
öncelikli sektör oldu. Bölgemizdeki turizmi geliştirmek amacıyla 
Akçaabat Belediyesi’nce çeşitli projeler hazırlandı.

Sahilden yaklaşık 15 km kadar kısa bir 
mesafe içerisinde şelale, dağ tepe noktaları, 
ormanlar vb. birçok doğal güzelliği ve seyir 
alanını bir arada barındıran bölge (Simba 
Obası- Taşlıoba, Uçarsu Şelalesi, Sırt Mevki), 
yöremizde en çok ziyaret edilen noktalardan 
biridir. 

Yörede, Hıdırnebi Yaylası (Ziyaret 

Kayası’nda) Hz. Ali’nin atının ayak izinin 
olduğuna ve diğer ayak izinin Taşlıoba 
Kayalarında olduğuna inanılmaktadır. Bu tarihi 
inanışla birlikte yapılacak çeşitli düzenlemelerle 
bölgenin ziyaret edilme potansiyeli artacaktır. 
Uçarsu Şelalesi ise ziyaretçilerine eşsiz ve 
seyrine doyum olmayan bir doğa manzarası 
sunuyor. 
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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.

SERA VADİSİ TURİZM PROJESİ 
İLÇEMİZE DEĞER KATACAK

Sera Vadisi Projesi ile öngörülen tesislerin ve düzenlemelerin 
yapılması halinde Trabzon ve Akçaabat’ta turizmin gelişmesine büyük 
bir katkı sağlanmış olacaktır.
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Sera Vadisi Projesinde bir çok 
sosyal ve kültürel tesisler yapılarak 
Trabzon ve Akçaabat’ta turizmin 
gelişmesine büyük bir katkı 
sağlanacaktır.
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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.

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 MAHALLESİ 
SAHİL DOLGU ALANI
DÜZENLEME ÇALIŞMASI
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31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 
Akçaabat Belediye Başkanlığı görevine seçilen 
Osman Nuri Ekim, sahalara çıktı. 

Projeleri tek tek yerinde inceleyip 
değerlendirmelerde bulunan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Göreve 
başladığım günden bugüne tebrik için bizleri 
ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum.“ dedi.

HALKLA İÇ İÇE BİR BAŞKAN 

Hafta günü olması sebebiyle Salı pazarını ve 
pazarcı esnafları dolaşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Her zaman halkla iç 
içe olacağız. Adımlarımızı, sosyal belediyecilik 
anlayışı çerçevesinde ortak akıl, birlik, 
beraberlik ve dayanışma içerisinde atacağız. 

Halk hizmet Hakk’a hizmettir. Hizmet için bu 
göreve talip olduk ve bunu en iyi şekilde icra 
etmeye özen göstereceğiz. Akçaabatlının 

BAŞKAN OSMAN NURİ EKİM
İNCELEMELERDE BULUNDU

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Akçaabat Belediye Başkanı 
seçilen Osman Nuri Ekim, sahalara çıktı. 
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faydasına olacak her projenin arkasında 
olacağım. El ele, omuz omuza kültür, sanat ve 
turizm şehri olan Akçaabatımızı daha yüksek 
noktalara taşıyacağız. Belediyemizin gücü; 
halkımızın desteği doğrultusunda artacaktır.” 
İfadelerini kullandı. 

TEK TEK İNCELEMELERDE BULUNDU

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Akçaabatlının nefes alma ve 
dinlenme mekanı olan Yaylacık dolgu 
sahasındaki çalışmaları yerinde inceleyip 
değerlendirmelerde bulundu. Yeşille mavinin 
kucaklaştığı yeni ve gözde bir mekan olan 
Yaylacık sahil bandındaki kamelyalara ek olarak 
aynı alan içerisinde çocuklar için oyun parkı da 

yapılırken zemin yeşil çimle kaplandı. Baharın 
gelmesiyle kamelyalar dolup taşarken yeşil çim 
üzerinde piknik yapanların sayısı da bir hayli 
arttı. Akçaabat halkının gözdesi haline gelen 
Yaylacık sahil bandı ile ilgili incelemelerde 
bulunan Başkan Ekim, vatandaşlardan 
kamelyalara zarar vermemeleri ve yerlere çöp 
atmamaları ricasında bulundu. 

ORTAMAHALLE’DE SANAT GALERİSİ 

Akçaabat’ın gözdesi tarihi Ortamahalle’de 
bulunan 7 asırlık bina (St. Micheal Kilisesi), 
sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak 
üzere restorasyon çalışmaları devam ediyor.  
Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Belediyemiz Etüd Proje Müdürü Turgut 
Aydemir’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Tarihi Ortamahalle’ye değer katacak bir 
çalışma olduğunu vurgulayan Başkan Ekim, 
“Restorasyon çalışmaları devam eden 7 

asırlık kilisenin sosyal ve kültürel tesis olarak 
kullanılması amaçlanıyor. Titizlikle ve özveriyle 
yapılan restorasyon çalışması aslına uygun 
olarak yapılıyor. 

ORTAMAHALLE’DE BİR KONAK DAHA 
RESTORE EDİLECEK

Akçaabat Belediyesi tarafından satın alınarak 
aslına uygun şekilde restore edilen konaklara 
bir yenisi daha ekleniyor. Pulathane Bulvarının 
yanında yer alan yeni konak restoresyon 
çalışmaları sonucunda turizme kazandırılacak. 
Ortamahalle’ye özen gösteren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yeni 
satın alınan konağı ve Pulathane Bulvarını 
inceledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi Başkanı Özgür Aşıkile birlikte 
Pulathane Bulvarından incelemelerde bulunan 
Başkan Ekim, yol çalışmasının hızlı bir şekilde 
tamamlanarak bir an önce hayata geçirilmesi 
gerektiğinin üzerinde durdu.
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Trabzon’un Ortahisar’dan sonra ikinci 
büyük ilçesi olan Akçaabat, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde kendine özgü farklılıkları ve 
güzelliklerinin yanında, yaklaşık 123 bin 500 
toplam nüfusu ile Karadeniz Bölgesi’nin en 
önemli yerleşim yerlerinden biridir. Doğudan 
Trabzon’a bitişik olan, batısında Çarşıbaşı, 
güneyinde Düzköy ve Maçka ilçeleri ile çevrili 
bulunan Akçaabat, yörede bulunan yaylaların 
geçiş noktasındadır. Akçaabat Trabzon 
havaalanı ve limanına 15 km uzaklıkta olup 

Karadeniz’in doğal limanlarından biridir. İklimi 
Karadeniz ve Akdeniz karışımı özelliğindedir. 
Batısında bulunan Yoroz Burnu karayel 
yönünde önünü kestiğinden, çevresine göre 
daha az yağmur alır ve mikroklima iklime 
sahiptir. Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde yetişen 
birçok ürün Akçaabat’ta da yetişmektedir. 
Geçmişte Doğu Karadeniz Sahili’nde, tütün 
yetiştirilen tek yer Akçaabat’tı. Çilek, kivi vb. 
çeşitli meyveler ile seracılık gibi zirai faaliyetler 
Akçaabat’ta önemli bir noktaya ulaşmıştır. 
Yine geçmişte bölgenin zeytin ihtiyacının 
önemli bir bölümü buradan karşılanıyordu. 
Akçaabat’ta her çeşit narenciye, meyve ve 
sebze yetişebilmektedir. Bu nedenle, bölgenin 
en büyük pazarı Akçaabat’ta kurulur.

Akçaabat güzel coğrafi konumunun yanısıra 
eski bir şehir olduğundan tarihi mekânlara da 
sahiptir.

Tarihi Ortamahalle, Türkiye’de mahalle 
ölçeğinde korunarak orijinal dokusu ile 
bugünlere aktarılan ender yerlerdendir. Turizm, 
bölgemiz ve ilçemiz için öncelikli sektördür. 
Turizmin gelişmesi için Akçaabat Belediyesi 
olarak yoğun bir gayret içerisindeyiz.

Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden 
biri olan Tarihi Ortamahalle ile ilgili olarak 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
yapmış olduğu değerlendirmede;

“Trabzon’un merkezden sonra en büyük 
ikinci ilçesi olan Akçaabat, Karadeniz’in 

KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE 
SPOR ŞEHRİ AKÇAABAT

  Osman Nuri EKİM
Akçaabat Belediye Başkanı
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en önemli yerleşim yerlerinden biridir”. 
Akçaabat’ın doğal güzellikleri, yaylaları ve 
yemek kültürünün yanında tarihi yerleriyle de 
ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Ekim, 
“Ortamahalle, Türkiye’de mahalle ölçeğinde 
korunarak bugünlere gelebilmiş ender 

yerlerdendir. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
gözdesi olan Ortamahalle’nin, turizme 
kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. 
Amacımız, hem kendi insanımıza, hem de 
dışarıdan gelen ziyaretçilerimize hizmet ederek, 
herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini 
sağlamak” diye konuştu. Başkan Osman Nuri 
Ekim, “Ortamahalle’deki tarihi binaları aslına 
uygun restore ettiklerini anlatarak, “Belediye 
olarak Ortamahalle’de 4 adet konağımız oldu. 
Bunların üç tanesini restore ederek turizme 
kazandırdık. 4. konağımızla ilgili restorasyon 
çalışmalarımız devam ediyor. Bunların birini 
belediye olarak işletiyoruz, diğerlerini ise kiraya 
verdik. Yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme- 
içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel 
hediyelik eşyaların satıldığı mekanları turizme 
kazandırmaya çalışıyoruz” dedi. 
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Akçaabat Belediyesi eski Başkanı Şefik 
Türkmen’in hem de Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’in büyük önem verdiği ve 
ilçemizin kalkınmasında önemli rolü olduğunu 
düşündükleri Akçaabat Dağ ve Yayla Turizm 
Güzergahı projesi kapsamında Hıdırnebi 
Yaylası, Ayana Tepesi ve çevresi Turizm 
Projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen değerlendirme toplantısında, 
Akçaabat’ın şehir merkezindeki turizm 
potansiyelinin yanında, dağ ve doğa turizmi 
konusunda da önemli bir potansiyele sahip 
olduğu anlatıldı. Göl, şelale, yamaç, yayla ve 
tepe noktaları gibi doğal peyzaj alanlarından 
oluşan ve her biri birer turistik durak noktası 
olabilecek bu alanların çeşitli çağdaş 
planlamalar ve düzenlemelerle birbirine 

bağlanması ile bölgeye yeni bir destinasyon 
kazandırılması hedeflendiği belirtildi. Bölgede 
yapılacak olan dağ otelleri, konaklama tesisleri, 
sosyal tesisler, spor tesisleri, çeşitli yürüyüş 
yolları ve seyir terasları vb. yatırımlar ile bölge 
insanına sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik 
açıdan önemli katkı sağlayacağının üzerinde 
duruldu. Bu kapsamda, Akçaabat Dağ ve 
Yayla Turizm Güzergahı içerisindeki en önemli 
merkezlerden biri olan Hıdırnebi Yaylası’nın 
turizm amaçlı planlaması hakkında Şehir 
Plancısı Dr. Hakan Yazar ile Avusturyalı İnput 
Firması Yöneticisi HannesTriebnik tarafından 
proje sunumu yapıldı. Proje sunumlarından 
bölge hakkından incelemeler, analizler ile 
imar planı kararları ve öneriler hakkından bilgi 
paylaşıldı.

TURİZM MASTER PLANI 
TOPLANTISI YAPILDI

Akçaabat Dağ ve Yayla Turizm Güzergahı projesi kapsamında 
Hıdırnebi Yaylası, Ayana Tepesi ve çevresi Turizm Projelerinin 
değerlendirme toplantısı yapıldı.
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Düzenleme çalışmalarının sonucunda yöre 
halkı için geleneksel hale gelen Salı Pazarı 
alışverişinde, vatandaşlarımızın Pazar içerisinde 
daha çok vakit geçirmelerini sağlamak 
amaçlanıyor. Pazar yerinin büyütülmesi ve 
içerisinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları 

yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 
daha modern hale getirilmesi planlanan Salı 
pazarında satış yapmaya gelenler de alış veriş 
yapmaya gelenler de Salı pazarı içerisinde daha 
çok vakit geçirebilecekler.

AKÇAABAT SALI (KADINLAR) PAZARI 
İLAVE İNŞAATI ÇALIŞMALARI

Akçaabat Belediyesi tarafından hazırlanan proje doğrultusunda 
Kadınlar pazarında yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.
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Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
koordinasyonunda ve belirlenen program 
dâhilinde bir yandan kentteki kullanım ömrü 
geçmiş güven arz etmeyen mevcut çocuk 
oyun parklarını yeni nesil oyun grupları 
ile yenilenirken diğer yandan da parkı 
olmayan mahallelere modern çocuk parkları 
kazandırılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezi-kırsal 
mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında çocuklar için yeni 
oyun alanları yapıyor. Bu kapsamda Akçaabat 
sınırları içerisinde toplamda 75 adet çocuk 
parkı yapıldı; mevcut çocuk parkları iyileştirildi. 
Çocukların hizmetine sunulan modern oyun 
parkları hem estetik bir görünüme hem de 
çocukların daha güvenli oyunlar oynamasını 
sağlayacak bir yapıya kavuşturuluyor.

 “ÇOCUKLARIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZDİR”

Akçaabat’taki mahallelerin çehresini 
değiştirmek, güzelleştirmek ve çocuklar 
için yeni oyun alanları yaratmak amacı ile 
çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; 
“İlçe genelinde çocuk parklarının sayısını 
arttırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda 
parkların çevresine yaptığımız yeşillendirme 
ve düzenleme çalışmaları ile parklar güzel 
görünüm kazanırken, yetişkinlerinde 
çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri 
yerler haline gelecek. Hedefimiz her mahalleye 
en az bir çocuk parkı yapmak. Bu doğrultuda 
mahallelerde çocuk oyun parkı yapılabilecek 
uygun yerler mahalle muhtarlarımızın da 
görüşünü alarak tespit ediliyor.” dedi.

ÇOCUK PARKI SAYISI
75’E ULAŞTI

İlçe genelindeki 
mahallelerin yeni 

nesil oyun gruplarıyla 
donatılması için 
çalışma başlatan 

Akçaabat Belediyesi, 
çocuk oyun parkı 

yapım çalışmalarına 
devam ediyor.
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Trabzon’un neredeyse tek doğal sahilleri 
olan Akçaabat Söğütlü ve Yaylacık sahilindeki 
kumsallar bakıma alındı. Bu hat boyunca 
yapılacak çalışmalar sonucunda kumsallar yaza 
hazır hale gelmiş olacak. Başkan Ekim, konuyla 
ilgili Akçaabat Belediye Meclisi’nde bilgi verdi. 
Başkan Ekim, sahiller için yeni bir araç aldıklarını 
ve kumsalları taş ve yabancı maddelerden 
arındıracaklarını ifade etti. Başkan “Akçaabat’ta 
doğal plajlarımız var. Bu plajlarımızı yaza hazır 
hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda plaj, 
kum eleme temizleme aracı alıyoruz. Birkaç gün 
içerisinde çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Biz 

şimdiden diğer iş makinelerimizle sahilde kaba 
atıkları toplamak ve sahil şeridindeki kumsalları 
düzleştirmek için çalışmalara başladık” dedi.
Akçaabat Belediyesi olarak özellikle kumsalları 
yaza hazır hale getireceklerini dile getiren Ekim, 
hizmete girecek kumsal temizleme aracı ile 
sahillerin temiz bir görünüme kavuşacağını ifade 
etti. Başkan Ekim, “Kumsal temizleme aracı, kum 
zeminin 15 santimetre altına girerek elenmesi 
gereken atık maddeleri eliyor, ayrıca kumsalı 
düzenliyor. Söz konusu araç ile Akçaabat’ta 
denize girilebilecek sahil bandı temiz bir 
görünüme kavuşacaktır” dedi.

SAHİL TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; düzenleme ve temizleme 
çalışmaları devam eden Söğütlü sahilinde incelemelerde bulundu.
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HİZMET SEFERBERLİĞİ
DEVAM EDİYOR

Merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın sürdürülen çalışmalarda 2019 
yılının ilk altı aylık döneminde 40 km stabilize yol malzemesi serildi. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim’in talimatları doğrultusunda 
çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri, Akçaabat’ın sahil kesiminden yüksek 
kesimlerine kadar neredeyse her mahallede yol 
bakım ve onarım, yeni yol açma ve genişleme, 
büz koyma, parke tamiratı ve parke yapımı, 
sathi kaplama asfalt serme vb. çalışmalarını 
aralıksız 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 ayrımı 
yapılmaksızın sürdürülen çalışmalarla kentin 
her noktasına ulaşarak hizmet götürmek 
amaçlanıyor.

40 Km Stabilize Yol 
Malzemesi Serildi
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Akçaabat Belediyesi merkez ve kırsal mahalle yollarındaki 
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Akçaabat Belediyesi 
ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 2019 yılının ilk altı 
aylık döneminde mahalle yollarında 200 ton sıcak asfaltlama 
gerçekleştrildi.

200 Ton Sıcak
Asfalt Serildi
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Akçaabat’ın her kesiminde 
dört mevsim hız kesmeden 
devam eden çalışmalar 
kapsamında 2019 yılının ilk 
altı aylık döneminde 485 
metre beton yol kaplaması 
yapıldı. 

485 Metre 
Yol Beton 
Kaplandı
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Akçaabatlı 
vatandaşlarımızın daha 
rahat ve düzenli bir şekilde 
hayatlarını sürdürmeleri için 
birçok alanda düzenlemeler 
yapmaya özen gösteren 
Akçaabat Belediyesi 
2019 yılının ilk altı aylık 
döneminde 606 metre 
beton parke döşedi.

606 Metre 
Beton Parke 
Döşendi
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Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce belirlenen program dahilinde ilçe sınırları genelinde 
çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 

Yapılan çalışmalar kapsamında mahalle yolları, caddeler ve sokaklar bir bir elden geçirilip. 
ilçe genelindeki mahalleler tek tek taranarak görülen olumsuzluklar giderilirken yol bakım, 
onarım ve asfaltlama çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalarda 200 ton sıcak asfalt, 485 mt beton yol, 4028 m2 beton parke, 
21400m3 stabilize yol, 2 km yol açma, 60 metre tretuar, 606 metre beton bordür, 270 metre 
beton kanalet, 253m2 karo mozaik, 200 mt istinat duvarı, 1514 metre yağmur suyu hattı, 30 
metre beton merdiven, 186 metre demir korkuluk yapılmıştır.

BELEDİYEMİZ ÇALIŞMALARINA
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
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Marketlerde plastik poşetlerin ücretli 
olmasının ardından ‘Sıfır Atık Projesi’ 
kapsamında görsel ve çevresel kirliliğin 
önüne geçmek ve plastik poşet kullanımını 
engellemek için Akçaabat Belediyesi tarafından 
vatandaşlara Salı Pazarında ücretsiz bez çanta 
dağıtıldı.

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında dağıtılan bez 
çantaların içinde vatandaşları çöp atma saatleri 
konusunda uyaran bir broşür de dağıtıldı. 

Bez çanta dağıtımında plastik poşet 
kullanımın azaltılarak çevresel kirliliğin önüne 
geçilmesi, geri dönüşüm bilincinin vatandaşlara 
aşılanması amaçlanıyor. 

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bez torba 
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Aynı 
zamanda naylon poşetin doğaya ve çevreye 
verdiği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak, 
vatandaşlar da çevre kirliliğine karşı korunmuş 
olacak.

“SIFIR ATIK PROJESİNE” 
BELEDİYEMİZDEN TAM DESTEK
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Dünyanın sadece belirli bölgelerinde 
örnekleri olan ve Türkiye genelinde Karadeniz 
Bölgesi’ndeki Trabzon’un Akçaabat İlçesinde 
de (Söğütlü ve Akçakele Sahilleri) rastlanan 
manyetik siyah kum, içerisinde bulundurduğu 
mineraller ve bileşenlerin zenginliğiyle dikkatleri 
çekiyor.

Karadeniz’e adını verdiği söylenen 
ve dünyadaki örneklere göre içerisinde 
bulundurduğu 20’ye yakın mineral ve 
bileşenlerin yanı sıra Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğretim görevlilerinin yaptığı 
araştırmalara göre içinde insan sağlığına zararlı 
ağır ve yabancı madde bulundurmamasıyla 
da dikkat çeken bölgedeki manyetik siyah 
kum, Akçaabat ilçemizde Söğütlü Mahellesi 
sahilinde, Akçakale sahilinde ve Akçaabat 
Merkez sahilinde (festival alanı) bulunuyor. 
Sahillerimizde bulunan siyah kumun içerisindeki 
minareller ve bileşenlerin etkisiyle manyetik 
özelliğe sahip olması nedeniyle insan 
vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak bio-
enerjiyi de düzenliyor.

1900’lü yıllardan beri insanlar tarafından 
ağrılar ve farklı tedavilerde de kullanılan 
manyetik siyah kumun, geçmişe dönük 
araştırmalara bakıldığında, binlerce yıl 
öncesinde de kullanıldığı anlaşılıyor. 

Akçaabat’ımızda görülen manyetik kumun 
faydalarına dikkat çeken Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim Akçaabat’ın Kültür 
Sanat ve Turizm şehri olmasının yanında, 
insan sağlığına faydalı olmasıyla bilinen 
sahillerimizde bulunan manyetik siyah kumdan 
bahsetti. Başkan Ekim, “güçlü manyetik siyah 
kumların doğal oluşumu, İtalya, Karadeniz 
veya Kosta Rika gibi çeşitli bölgelerde biliniyor. 
Kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat’ımızda 
böylesine faydalı kumun olması şehrimize farklı 
bir değer katıyor. Bu kumun farklı element ve 
mineralleri içerisinde barındırdığını, bu sayede 
insanların ağrılarından ve romatizmalarından 
kurtulduklarını ifade ederek insan sağlığına 
faydalı olduğunu belirtti. Yurt dışında kum 
kaplıcalarının örnekleri var, biz bu işin kaynağı 
açısından daha şanslıyız. İnsan sağlığına faydalı 

BİRÇOK HASTALIĞA
İYİ GELİYOR

Dünya genelinde uygulandığı tedavi yöntemleriyle adını duyuran ve 
Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde bulunan manyetik 
siyah kum; birçok hastalığa iyi geliyor.

SİYAH KUM

Osman Nuri EKİM
 Çevre Mühendisi
Akçaabat Belediye Başkanı
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olan bu kum sayesinde Akçaabat’ta sağlık 
turizmi canlandırılabilir.” Dedi.

Manyetik Siyah Kumun Faydaları

Siklon enerji oluşturarak negatif enerjiyi 
uzaklaştırıyor, yerine daha fazla pozitif enerjiyi 
vücuda çekiyor

Stresi azaltıyor

Bağışıklık sistemini düzenliyor

Mutluluk hormonlarını çalıştırıyor

Hayat enerjisini artırıyor

Zinde hissettiriyor

İyi bir uykunun yardımcısı oluyor

Ağrıları hafifletiyor

Romatizmal hastalıklar ve felç tedavisine 
destek oluyor

İnsan vücudunda düzenleyici bir etki 
uyandırarak, bio enerjiyi düzenliyor

Kalbe iyi geliyor. (Dikkat! Sadece kalp pili 
kullananlar için kesinlikle tavsiye edilmiyor)  

Söğütlü Sahili

Akçakale Sahili
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Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezi ve 
mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik 
çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program 
dahilinde yaylalara, piknik alanlarına, çocuk 
parklarına ve kırsal mahallelere çıkarma 
yaparak, buralarda da kapsamlı temizlik 
çalışmalarını sürdürüyor.

“Özveriyle Çalışıyoruz”

 Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili konuşan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, kent genelindeki temizlik çalışmalarını 
ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek 
“Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik 

İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hummalı bir 
şekilde çalışarak, yaz-kış ayrımı yapmadan 
kentimizi köşe bucak temizlemek için yoğun 
çaba gösteriyor. Titizlikle yürütülen temizlik 
çalışmalarını yakından takip ediyorum. 
Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı 
bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini 
sağlamak için gereken özveriyi göstermeye 
gayret ediyoruz. Havaların ısınmasıyla 
parklarda, çocuk oyun alanlarında ve piknik 
yerlerinde daha çok vakit geçirmeye başlayan 
vatandaşlardan ricamız çöplerini dağıtmadan 
çöp kovalarına atmalarıdır. El ele vererek daha 
temiz ve yaşanılabilir bir Akçaabat için hep 
birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz.” dedi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
DUR DURAK BİLMİYOR

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 
cadde ve sokaklarında gerçekleştirdiği hummalı temizlik çalışmalarına 
yaylalar, piknik alanları, çocuk parkları ve kırsal mahallelerde devam 
ediyor.
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Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı Park ve Bahçeler ekipleri kışın olduğu 
gibi yaz mevsiminde de binlerce mevsimlik 
çiçeği toprakla buluşturmaya devam ediyor. 
Kentin dört bir yanında çiçek dikimine yaz-
kış devam eden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
Park ve Bahçeler ekipleri; park, bahçe, kavşak, 
meydan ve yol kenarlarını rengarenk çiçeklerle 
süslemeye başladı.

Mevsimlik çiçek ekimlerinin yanı sıra 
rengarenk çiçeklerle kentimizin bambaşka bir 
görünüm kazanmasını sağlanıyor. Mevsimlik 
çiçek dikimi çalışmaları ile Akçaabat’a yeşil alan 
miktarı her geçen gün artmaya devam ederken, 
vatandaşlar oluşturulan görsel güzelliği 
beğeniyle izliyor. Çiçekler, hem hoş kokuları 
hem de görüntüleriyle halkın büyük beğenisini 
kazanarak, ilçede güzel bir atmosfer yaşatıyor.

PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR

Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Akçaabat’a 
estetik bir kimlik kazandıran Akçaabat Belediyesi yazlık çiçeklendirme 
çalışmalarına başladı.
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Kurtuluşun 101. Yıldönümü Coşkuyla 
Kutlandı

Atatürk Parkı’nda düzenlenen 101. Yıl 
kutlama etkinlikleri, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle 
başladı. Törende protokol üyelerince yapılan 
konuşmalarda “Birlik ve beraberlik içinde 
bayrağımızı, vatanımızı korumalıyız. İsmi 
destanlara sığmayan adsız kahramanlar, 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 

bu ülke uğruna şehit olanlar, ruhunuz şad, 
mekanınız cennet olsun, rahat uyuyun. Türk 
ulusu dünyaya şunu kanıtlamıştır. Türk Milleti en 
güç koşullarda bile yurdunu müdafaa eder ve 
savunur.” İfadeleri yer aldı.

1.Dünya Savaşı Ve Akçaabat’ın İşgali 
Konulu Konferans Düzenlendi

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Rahmi Çiçek konferansta 1. Dünya Savaşı’nın 

KURTULUŞUN 101. GURUR YILI
Akçaabat Belediyesince Akçaabat’ın kurtuluşunun 101.yıl dönümü 

çeşitli etkinliklerle Kutlandı.
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evrelerini ve savaş zamanında Akçaabat’ta 
yaşananları anlattı. Savaş zamanlarında 
vatandaşların Akçaabat’ın birçok yerinde 
mevziler açarak ilçemizi koruduğunu belirtti. 
Savaşlarda, kazanan taraf olmadığını aksine 
büyük yaralar açıldığını dile getiren Prof. 
Dr. Rahmi Çiçek, günümüzde Orta Doğu’da 
yaşanan karışıklıklara da değindi. Geleceğimizin 
emanetçileri gençlere seslenen Prof. Dr. Rahmi 
Çiçek, birtakım güçlerin oyunlarına gelmeden 
milli şuur içerisinde ilerlemeleri gerektiğinin 
önemine vurgu yaptı.

Mevlid-i Şerif Okutuldu

Akçaabat’ın kurtuluşunun 101. Yılı 
münasebetiyle Akçaabat Belediyesince 
Ortamahalle Yeni Camiinde şehitler için 
mevlid-i şerif ve Kur-an’ı Kerim okutuldu.

Oryantiring Yarışması Yapıldı

Akçaabat Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
Trabzon Oryantiring İl Temsilciliği işbirliğinde 
17 Şubat Akçaabat’ın Kurtuluşu Etkinlikleri 
kapsamında Oryantring (Hedef bulma) 
yarışması düzenlendi.

Akçaabat sahil parkta düzenlenen 
oryantiring yarışmasına il genelinde ilkokul, 
ortaokul ve lise düzeyine kız ve erkek 
kategorilerinde yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Spor Müsabakaları Yapıldı

Akçaabat’ın Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama 
etkinlikleri kapsamında Akçaabat Belediyesi 
Spor İşleri Müdürlüğünce İl genelinde 
düzenlenen ortaokullar arası (kız, erkek)
ödüllü hentbol turnuvası Gençlik Merkezi Spor 
salonumuzda gerçekleştirildi.

Akçaabat Ekin Uzunlar İle Coştu

Akçaabat Belediyesince Akçaabat’ın 
kurtuluşunun 101. Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında Ekin Uzunlar’ın sahne aldığı bir 
konser düzenlendi.

Sahnede konuşan Ekin uzunlar, “Böyle 
etkinlikler oldukça bizler hep var olacağız.  
Sizlerin içinden de sanatçılar çıkacak ve bizler 
el birliğiyle bu toprakları, bu kültürü her zaman 
tanıtmaya devam edeceğiz.” dedi.



B e l e d i y e  B ü l t e n i

42

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 Akçaabat Belediye Tiyatrosu ev sahipliğinde; Trabzon Devlet Tiyatrosu, KTÜ Tiyatro 
Kulübü, Trabzon Sanat Tiyatrosu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Trabzon Şehir 

9. EROL GÜNAYDIN TİYATRO 
GÜNLERİ DÜZENLENDİ

Erol Günaydın Tiyatro Günleri’ne 3500 izleyici katıldı.

Akçaabat Belediye Tiyatrosu - Batakhane Güzeli

Erzurum Medya Sanatevi - Bir Haber Buldum

Gümüşhane Sanat Tiyatrosu - Aşkın Anatomisi
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Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanat Evi, Gümüşhane Sanat Tiyatrosu, Samsun Büyükşehir Belediye 
Konservatuvarı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu grupları katıldı. Her yıl 1-10 
Mart tarihleri arasında düzenlenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri’ni toplam 3500 tiyatro sever 
izledi. 

KTÜ Tiyatro Kulübü - 7 Kocalı Hürmüz

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu - Kaç Baba Kaç

Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı - Gemilerde Talim Var
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Trabon Sanat Tiyatrosu - Şeytanın Laneti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - Trabzon Gemisi Enosis

Trabzon Devlet Tiyatrosu - Geveze Berber

Trabzon Şehir Tiyatrosu - 444
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9-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliğine; Trabzon Devlet 
Tiyatrosu ‘Sihirli Lamba’, Erzurum Medya Sanat Evi ‘Damlanın Macerası’, Trabzon Büyükşehir 
Tiyatrosu ‘Karagöz ile Hacivat’ adlı tiyatro oyunları ile katıldılar. 

Çocuk tiyatro oyunları, toplumsal yaşantıda bilinmesi ve uyulması gereken kurallar eğitici ve 
nüktedan bir dille anlattılar.Oyunda çocuklar eğlenirken öğrendiler. Çocuklar tarafından oldukça 
sevilen ‘Çocuk Tiyatro Şenliği’ minik izleyicilerden tam not aldı.

3. AKÇAABAT ÇOCUK 
TİYATROLARI ŞENLİĞİ 

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, çocuklara 
yönelik tiyatro şenliğinin bu yıl üçüncüsünü düzenledi.
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Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla 
başlayan törene, Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü Mustafa Kurt, Ortahisar Belediye 
Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Devlet 
Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan, 
Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Turhan Bektaşoğlu, Bilgi İşlem 
Müdürü Recep Şen, konuk tiyatro grupları ve 
sanatseverler katıldı.

Törende, Akçaabat Folklor Derneği 
tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri için Giresun’a davet edilen 
Akçaabat Belediye Tiyatrosu “Batakhane Güzeli” adlı oyunla sahne aldı.

20. ULUSLARARASI KARADENİZ 
TİYATRO FESTİVALİ 

“BATAKHANE GÜZELİ”
GİRESUN’DA SAHNE ALDI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon’da “20. Uluslararası 
Karadeniz Tiyatro Festivali” düzenlendi.
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İlginin büyük olduğu konserde Belediyemiz Çok Sesli Korosu geçmişten günümüze kadar 
gelen eserleri seslendirdi. 

Konsere; Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, Eski Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, daire amirleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Konser sonunda Şef Zeynep Demir Yıldız’a çiçek takdimini Akçaabat Belediye Başkan Vekili 
Cevdet Bayraktar yaparken, sunucu adına çiçek takdimi ise Eski Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen tarafından yapıldı. Ardından program toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandı.

ÇOK SESLİ KONSER
GÖNÜLERİ MEST ETTİ

2018 yılında kurulan Belediyemiz Çok Sesli Korosu, Şef Zeynep 
Demir Yıldız yönetiminde ilçemiz Hamamçimeni Çarşısı Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda konser verdi.
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Akçaabat’a 8 kilometre mesafedeki Akçatepe, 
doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz’in yeni 
turizm merkezlerinden biri olmaya aday.

Ziyaretçilere, dağ turizmine yönelik 
alternatifler sunan Akçatepe, temiz havası ve 
doğasıyla bütünleşen güzelliklerin yanı sıra kent 
manzarasıyla da adeta bir seyir alanı olma özelliği 
taşıyor. 

Doğal güzellikleriyle ön planda olan ‘Akçatepe’, 
yeni turizm sezonuöncesi yerli ve yabancı 
misafirleri ağırlamaya hazır.

Konaklama anlamında 24 dağ evi ile dikkatleri 
üzerine çeken Akçatepe, bir tarafta dağ 
manzarası ve bölgeyi kaplayan çam ağaçları diğer 
tarafta da deniz ve kent manzarasıyla adeta seyir 
alanı görünümüne sahip.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; 
Akçatepe, konaklamanın yanı sıra günübirlik de 
yerli ve yabancı turistlerin ilçede vazgeçemediği 
bölgeler arasında yer alıyor.’

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Akçaabat’ın 
doğal güzellikleri, yaylaları ve yemek kültürünün 
yanında tarihi yapısıyla da ön plana çıktığını 
söyledi.

İlçenin dağ ve yayla turizminde de dikkati 
çektiğini dile getiren Başkan Ekim, bu kapsamda 
Akçatepe’nin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı 
haline geldiğini ifade etti.

Başkan Ekim, bölgeye gelen tüm ziyaretçilerin 
bu güzelliklerden istifade etmesini istediklerini 
vurgulayarak, ‘Bu kapsamda da turizme dönük 
çalışmalara ağırlık veriyoruz. Turizmden daha 
fazla pay almak istiyoruz. Bu yönde de alternatif 
turizm destinasyonları oluşturmak için gayret 
ediyoruz.” diye konuştu.

 ‘Akçatepe ziyaretçilerine farklı güzellikler 
sunuyor.’

Akçatepe’nin de önemli bir turizm 
destinasyonu haline geldiğine dikkati çeken 
Başkan Ekim, şöyle devam etti:

‘Akçatepe ziyaretçilerine farklı güzellikleri 
bir arada sunuyor. Deniz ve dağ manzarasıyla 
Akçatepe, adeta bir seyir alanı. Son zamanlarda 
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen 

DAĞ TURİZMİNİN YENİ 
GÖZDESİ “AKÇATEPE”
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Akçatepe, Doğu Karadeniz’deki gözde mekanlar 
arasında yerini almaya başladı. Bu kapsamda 
da ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. 
Ziyaretçilerimizin tercihlerinde ilk sıralarda yer 
almamız ve onların bölgeden memnun ayrılmaları 
da bizleri ayrıca mutlu ediyor.’

Başkan Ekim, “Turistin milliyeti değil 
memnuniyeti önemlidir.”

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Akçatepe’nin her mevsim yerli ve yabancı 
turistlerden ilgi gördüğünü de işaret ederek, 
bölgenin yerli turistlerin yanı sıra ağırlıklı olarak 
Körfez ülkelerinden gelen turistler tarafından da 

rağbet gördüğünü kaydetti.
Turizme sürekli yeni değerler kazandırmanın 

gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan 
Ekim, “Akçatepe, konaklamanın yanı sıra 
günübirlik de yerli ve yabancı turistlerin ilçede 
vazgeçemediği bölgeler arasında yer alıyor.’ dedi.

Akçatepe’de özellikle bahar ve yaz aylarında 
aşırı yoğunluk yaşandığına dikkati çeken 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, buraya bir dağ oteli yapma çalışmaları 
olduğunu ve bu yönde de yapılan çalışmaları 
hızlandırdıklarını sözlerine ekledi
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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 Akçaabat’ı memleket 
hasreti çekenlerle ve merak 
edip tanımak isteyenlerle 

buluşturuyor.
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Trabzon’un yöresel ürünlerinin, tarihinin, el 
sanatlarının ve kültürel mirasının sergileneceği 
ve bu yıl 14.’sü düzenlenen Ankara Trabzon 
Tanıtım Günlerine Akçaabat Belediyesi de dahil 
18 ilçe katılıyor. 

AKÇAABAT STANDINA ZİYARETÇİ AKINI

Ankara Trabzon Günlerine horonu, yöresel 
ezgileri ve Ortamahalle standıyla damga vuran 
Akçaabat Belediyesi fuar alanının gözdesi 

oldu. Standa gelen ziyaretçileri güler yüz ve 
hoşsohbetle karşılayan Akçaabat Kaymakamı 
Dr. Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, ziyaretçilerle tek tek 
ilgileniyorlar. 

Akçaabat Belediyesi standını İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Salih Cora ve Bahar 
Ayvazoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, eski bakanlar, siyasiler, bürokratlar ve 
vatandaşlar ziyaret ettiler. 

SOYLU TRABZON GÜNLERİNDE

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Ankara Trabzon 
Günleri’ne gelen ve tüm stantlara uğrayan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Akçaabat 
standı davul zurna eşliğinde ekip horonu ile 
karşılandı. Memleket hasretinin Akçaabat 

standında giderilebileceğini belirten Bakan 
Soylu, Akçaabat standının görülmeye değer 
olduğunu söyledi ve herkesi standı ziyaret 
etmeye davet etti. Bakan Soylu’ya Akçaabat 
standını ziyareti esnasında Akçaabat 
Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim günün 
anısına kemençe ve yöresel telkâri örneği 
hediye ettiler.
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Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Ankara 
Trabzon Günleri’nde 
emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Başkan 
Ekim, “18-21 Nisan 
2019 tarihleri arasında 
yapılan organizasyonda 
emeği geçen herkese, 
Trabzon’dan gelip 
Ankara’da Karadeniz’i 
Trabzon’u şahlandıran 
18 belediyeye, 
belediye başkanlarına 
ve personellerine, 
standımızı ziyaret 
eden İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu’ya, 
AK Parti Trabzon 
Milletvekillerimiz 
Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora 
ve Bahar Ayvazoğlu’na, eski bakanlarımıza ve 
valilerimize, böylesine büyük bir organizasyonu 
eksiksiz bir şekilde koordine eden  İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu’na ve 
ekibine, hemşehrilerimize, standımızı ziyaret 
eden herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca; bu 
organizasyonda bizi yalnız bırakmayıp her 
zaman destek olan Akçaabat Kaymakamımız 
Dr. Soner Şenel’e, Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcımız Ali Güngör’e, AK Parti İlçe 

Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe’ye’ Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Türkoğlu 
ve usta öğreticilerine, daire amirlerimiz ve 
meclis üyelerimize, AK Parti Kadın Kolları 
ve Gençlik Kolları teşkilatlarımıza ve kültür, 
sanat ve turizm şehri Akçaabat’ı en iyi şekilde 
tanıtmayı hedefleyen ve her zaman bunu en 
iyi şekilde yapmaya gayret gösteren Akçaabat 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan 
Bektaşoğlu’na ve ekibine, stantta görevli 
personellerimize, izleyenleri kendilerine hayran 
bırakan horon ekibimize de teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN EKİM, “EMEĞİ GEÇEN 
HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM.”
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Bu yörenin insanı olarak bölgemizi yeteri 
kadar tanıyor muyuz, biliyor muyuz? Hangi 
güzelliklere, imkanlara sahibiz, biliyor muyuz? 
Bu güzelliklerin bize neler kazandırabileceğinin 
farkında mıyız? Farkında olarak öncelikle bizler 
güzellikleri doya doya yaşıyor muyuz? Soruları 
daha da çoğaltabiliriz. Bu soruları ne kadar 
büyük bir servetin üzerinde oturduğumuzu fark 
edelim diye soruyorum. Fark edelim ki koruyalım, 
gelecek nesillere de aktaralım. Tanrının bize 
bahşettiği, gelecek nesillerin de hakkı olan bu 
serveti tüketmeyelim. Koruyalım, kullanalım 
başkaları ile de paylaşalım. Başkaları ülkemiz 
insanlarıdır; bu güzelliklere sahip olamayan 
başka ülkelerin insanlarıdır. Bu paylaşmanın adı 
TURİZM dir. Güneyimizdeki komşu ülkelerin, 
Arap aleminin yeraltı zenginliği olarak petrolü 
var. Petrolün rezervi bellidir. Yani sınırlı bir 
servettir. Bir gün mutlaka bitecek. Ama biz 
koruyup, kollarsak doğal güzelliklerden oluşan bu 
servetimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Denizimiz 
var, tarihi yerlerimiz var, dağlarımız, yaylalarımız 
var. Dağlarımızda tertemiz göze sularımız, 
derelerimiz, akarsularımız var. Yeşilimiz, çayırımız, 
çimenimiz, üzerlerinde çeşit çeşit çiçeklerimiz, 
ormanlarımız, dağ horozuna varıncaya kadar kuş 

çeşitlerinden; vaşak, yaban keçisi ve karacasına 
kadar uzanan hayvan varlığımız var. İyi insanlar 
için öbür dünyada vadedilen cennet böyle bir yer 
olsa gerek.

Akçaabat’ta, uzun yıllar önce bu 
potansiyelimizin farkına vararak çalışmaları 
başlattık. Belediyemizin imkanları ölçüsünde 
önemli düzenlemeler ve tesisler yaptık. Sahil 
dolgu alanlarında bölgemize örnek olacak şekilde 
parklar düzenledik. Lokantalar, çay bahçeleri, 
gezinti alanları ve oturma alanları oluşturduk. 
Dışarıdan bölgemize gelen insanlar mutlaka 
Akçaabat’a uğruyor, lokantalarımızda yemeklerini 
yiyorlar. Türkiye ve dünya çapında beğenilen 
tertemiz, pırıl pırıl lokantalarımız var. Sadece 
sahilde değil, çarşı içerisinde ve ilçemizin her 
tarafında hizmette, kalitede birbiriyle yarışan 
yeme - içme mekanlarımız var. İlçemiz gastronomi 
alanında bilinen, öne çıkan bir yer haline geldi.
Tarihi mahallemiz Ortamahallede konaklar satın 
alıp restore ederek turizmin hizmetine sunduk. 
Şu anda belediye mülkiyetinde olan 7 adet bina 
hizmet vermektedir. Bizi takip eden mülk sahipleri 
de kendi binalarını düzenleyerek faaliyete 
geçirdiler. Ortamahallede her geçen gün tesis 
sayısı artmaktadır. Mahallede büyük bir canlılık 
meydana gelmiştir.

Dağ turizmi için bir örnek teşkil etmek üzere, 
iki binli yılların başlarında şehir merkezine yaklaşık 
8 km mesafede denizden 710 m. yükseklikte, 
Sivriburun bölgesinde yaklaşık 32 dönüm bir yeri 
satın alarak bir lokanta, kafeterya, 24 adet dağ evi 
ile piknik alanlarından oluşan Akçatepe tesislerini 
yaptık. Tesislerimiz bölgemiz insanının yanında, 
dışarıdan gelenlere de hizmet vermeye devam 
etmektedir. Sera gölü, Sera Vadisi ve  Akçakale 
kalemiz ve civarı bölgemiz turizmi için büyük 
bir potansiyeli barındırmaktadır. Sera gölünün 
güneybatı yönünde çok yakınında bulunan 
Ayana Tepesi Bölgesinde 173 dönümlük bir alanın 

BÖLGEMİZİN
GELECEĞİ

TURİZM
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Akçaabat Belediyesi’ne tahsisi alınmıştır. Burada 
Sera gölüyle de bağlantılı olarak yeme-içme, 
konaklama ve çeşitli aktivite alanları düzenlenmek 
üzere master plan çalışmaları sürdürülmektedir.

Akçaabat ve bölgemiz için önemli diğer 
bir projemizde Akçaabat Dağ ve Yayla Turizm 
Koridoru veya Güzergahı olarak isimlendirdiğimiz 
projemizdir. Halen çalışmaların yürütüldüğü 
dağ ve yayla turizm koridoru; Akçaabat Şehir 
merkezinden başlayıp Akçatepe’den dağ sırtlarını 
takip ederek Hıdırnebi Yaylasına, oradan Acısu 
Balıklı yaylamız yönünden, Düzköy ilçemiz sınırları 
içerisindeki Çal Mağarası, Şahinkayalar, Çayırbağı 
Mahallesi, oradan Beypınarı Yaylası, Düzköy 
Yaylasından tekrar Akçaabat sınırları içerisindeki 
Kayabaşı Yaylamıza, oradan Büyükoba, Taşlıoba 
Yaylalarımızdan geçerek Simba Obası, Uçarsu 
Şelale Bölgesi, Sırt tesislerinden Plav Dağı, 
Ağanın Çayırı ve Kıran Çayırı Bölgesinden Sera 
Gölü Tesisleri, Ayana ve Yıldızlı Mahallemizde 
sahil karayoluna inen güzergahtır. Ziyaretçilerin 
arzularına göre Yıldızlı Sera Gölünden itibaren 
Sırt, Uçarsu, Simba obası ve Taşlıoba yönünde 
de gidilebilecektir. Bu güzergah üzerinde doğal 
güzellikleriyle öne çıkan çok sayıda yer mevcuttur. 
Hıdırnebi Yaylası, İlimizde Uzungölden sonra 
Körfez Bölgesinden gelenlerin en çok uğradıkları 
bir yer olarak öne çıkmaktadır. Kayabaşı Yaylakent 
tesisi halen hizmet vermektedir. Sözü edilen 
güzergah için bir Turizm Master planı hazırlanmış 
olup Hıdırnebi Yaylası ile Ayana Dağında daha 
detaylı proje çalışmaları sürdürülmektedir.
Burada güzel olan, başta Valimiz, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız olmak üzere Akçaabat 
Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, ilgili kurum 
ve kuruluşlarımızın işi benimsemiş olmaları ve 
çalışmaları birlikte yürütmeleridir. Hıdırnebi’de 
ve Simba Obasında yapılması planlanan yaklaşık 
Uzungöl büyüklüğünde iki adet gölet Devlet Su 
İşleri programına girmiş olup uygun zamanda 

inşaatlarına başlanacaktır. Söz konusu turizm 
güzergahında planlanan tesislerin yapılması 
halinde, inanıyorum ki sadece Akçaabat’ta 
değil yakın çevremizde işsiz genç kalmaz.
Ancak, bilmek lazım ki sadece fiziki altyapının 
hazırlanması yeterli değildir. Başarılı olabilmek 
için fiziki altyapının yanında, turizm konusunda 
eğitimli insan unsuruna da ihtiyaç vardır. Esasen 
turizmde başarı için bir zihniyet değişimi de 
gerekmektedir. Gelenleri misafirlerimiz olarak 
kabul edip onları aldatmadan en iyi, en kaliteli 
hizmeti vermenin gayreti içerisinde olmalıyız. 
Bölgemize gelenler memnun kalarak mutlu bir 
şekilde ayrılmalı, tekrar gelme arzusu taşımalı, 
başkalarına da tavsiye etmelidirler. Tesislerimizi 
ve hizmetimizi, sadece Körfez Bölgesinden 
gelenlerin beklentilerini değil yurt içinden ve yurt 
dışından diğer ülkelerden gelecek insanlarında 
beklentilerini karşılayacak şekilde yapmalıyız.
Burada, ağırlıkta Akçaabat Yöremizden söz 
etmeye çalıştım. Diğer ilçelerimizde de turizmde 
mutlaka değerlendirilmesi gereken doğa harikası 
yerlerimiz var. Bunu, Akçaabat Belediyesi öncesi 
İller Bankasında ki Etüt-Proje Mühendisliği 
görevim sırasında her tarafı bizzat gezip yerinde 
gören birisi olarak söylüyorum. En güzeli, 
İlimizi ve Bölgemizi birlikte planlayabilmektir.
Diğer önemli bir konu, sahillerimizin, tarihi 
mekanlarımızın, kültür değerlerimizin, 
yaylalarımızın, doğal güzelliklerimizin korunarak 
geleceğe aktarılabilmesidir. Koruma-Kullanma 
dengesini gözeterek sürdürülebilir bir şekilde 
çalışmaların yürütülmesidir. Her konu da olduğu 
gibi, burada da eğitim, eğitim, eğitim diyorum. 
Ortak akılla birlikte düşünüp, planlamak ve 
uygulamak. Bol turistli, bol kazançlı güzel günler 
dileğiyle.

                                       Şefik TÜRKMEN
                                       İnşaat Yük. Müh
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AKÇAABAT;
GÜZELLİK GENLERİNDE VAR…

Her mevsim büründüğü ayrı renk ve ışıltısıyla 
Akçaabat, ilkbaharda uyanan bitki örtüsüyle 
neşe saçıyor; yaz aylarında yeşilin, sonbaharda 
rengin her tonuyla kucaklıyor insanı… Kış 
aylarında ise yağan karla gelin gibi beyaza 
bürünüyor…

İnsanlara yeşiller içerisinde nefes alma imkanı 
veren, yaylalarıyla şehrin gürültüsünden uzak 
temiz hava eşliğinde görsel şölen sunan, oyun 
alanlarıyla çocukları sevince boğan; denizin, 
doğanın ve tarihin ahengi içinde kiminin düğün 
albümlerine konu olan Akçaabat; kartpostallık 
görüntüleriyle görenleri kendine hayran 
bırakıyor.

Cemrenin havaya, suya ve toprağa 
düşmesinin ardından tabiatın canlanışını 
müjdeleyerek gelen bahar, Akçaabat’ta bir 
başka güzel yaşanıyor. Ağaçların, bitkilerin 
açtığı rengarenk çiçeklerle, ışıl ışıl parlayan 
turkuaz renkli sular masmavi gökyüzü ile 
birleşince ortaya tablo güzelliğinde manzaralar 

çıkıyor.  Gelin misali beyaza bürünen tabiatın 
üstünden kar kalkmış, soğuk hava kendini 
sıcaklığa bırakmış, gönül yayları gevşemiş….
Sabahları bulutların arkasından çıkıp kendini 
gösteren güneş ve kuşların ahenkli cıvıltılarıyla 
güne enerji dolu başlıyor insan. Tabiatı 
canlandırdığı gibi insanları da canlandırıyor 
bahar mutluluk veren halleriyle… 
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Gökyüzünden göz kırpan güneş üzerindeki 
pası atarcasına parıldıyor Akçaabat’ta. Güneş, 
var gücüyle ısıtmaya çalışıyor toprağı, havayı, 
insanları; can veriyor doğaya; bi gayret sarılıyor 
ağaçlara. 

Doğanın güneşle kucaklaştığı bugünlerde 
güzelliği genlerinde barındıran Akçaabat, her 
mevsimin olduğu gibi baharın da vazgeçilmezi 
oluyor. 

Bahar Geldi,  Doğa Canlandı

Baharın gelmesiyle yeryüzüne göz kırpan 
güneş, tabiatı uyandırdı; insanlar kendilerini 
tabiata bıraktı. Her mevsimde kartpostallık 
görüntülere sahne olan Akçaabat’ta gezilecek 
görülecek yerlere can geldi. Arnavut kaldırımlı 

sokaklarıyla buram buram tarih kokan 
Ortamahalle, tarihin içinde yolculuk yapmak 
isteyenlere baharla birlikte hazırlandı. Özlem 
dolu hikayeleri dokularında barındıran konaklar, 
misafirlerini ağırlamaya başladı. Tarihin tozlu 
sayfalarından günümüze çıkıp gelen; mahalle 
kültürünü günümüze aktaran Akçaabat’ın incisi 
Ortamahalle’yi görmenin tam zamanı.

Gez, Gör Bitmez Akçaabat

Yeşille mavinin kucaklaştığı, liman şehri 
Akçaabat’ta seyrine doyum olmayan 
manzaralarıyla yaylalar ziyaretçilerini bekliyor. 
Merkezde ayrı bir hava yaylada ayrı bir 
hava…. Tüm güzellikleriyle insanı saran güneş, 
Sivriburun’da karşılayıp Ayana Tepesi’nden 
yolculamak……
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OPERA VE BALE GÜNLERİ 
AKÇAABAT’TA 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen 3. Trabzon Opera ve Bale Günleri Akçaabat’ta başladı.

Adeta kulakların pasının silindiği konsere Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve eşi 
Yasemin Ekim, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Selçuk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güngör, 
Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, TRT Trabzon Bölge Müdürü Sami Serdar 
Şişman, meclis üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Dinleyenlerde hayranlık uyandıran Allegra Ensemble” adlı topluluk, seyirciden tam not aldı.

Konser sonrası Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve İlçe Jandarma Komutanı 
Mustafa Selçuk Allegra Ensemble” adlı topluluğa plaket ve çiçek takdim ederken Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş de bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan 
Akçaabat Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e plaket verdi. 
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THM VE TSM KONSERLERİ 
BÜYÜLÜYOR

Şef Muharrem Gaydan yönetiminde sahne alan Akçaabat Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 
halk müziğinin sevilen eserlerini, salonu dolduran kalabalık eşliğinde seslendiriyor.

Konserler,  Akçaabat’ta simge haline gelen Erol Günaydın Sanat Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Şef Eylem Derçin yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, halk müziğinin sevilen eserlerini, 
salonu dolduran kalabalık eşliğinde seslendiriyor. Dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan koro, 
solo olarak seslendirdiği şarkılarla da kulakların pasını siliyor. Çalışmalarına ara vermeden devam 
eden koro, başarılı performansıyla göz dolduruyor. 

Akçaabat THM Korosu Akçaabat TSM Korosu

Akçaabat Belediyesi’nce ilçedeki tüm 8. sınıf öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş sınavına 
hazırlık için gerekli olan deneme soru kitapçığından 1.560 adet bastırarak, eğitime desteğini 
sürdürmüş oldu.

AKÇAABAT BELEDİYESİNDEN 
EĞİTİME TAM DESTEK

Akçaabat Belediyesi’nin eğitime desteği devam ediyor.  İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Akçaabat Belediyesi’nin desteğiyle 
ilçe genelinde 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere deneme sınavları 
gerçekleştirildi.
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Akçaabat Belediyesi’nin katkılarıyla 
Akçaabatlı Resim Sanatçısı Ekrem Kutlu, 
23. kişisel resim sergisini açtı. 

Akçaabat Belediyesi Hamamçimeni 
Çarşısı Resim Müzesinde yapılan açılışa 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Rusya Federasyonu Trabzon 
Başkonsolosu Valery Tikhonov , AK Parti 
İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ve 
teşkilatı CHP İlçe Başkanı Musa Hacıoğlu, 
Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Şener, 
Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Barış 
Sandıkçı, STK Temsilcileri, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Üçüncü, Akçaabat Kent 
Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, iş 
adamları, daire amirleri, meclis üyeleri ve 
çok sayıda sanat sever katıldı.

KARMA RESİM SERGİLERİ 
AKÇAABAT’A RENK KATTI

Synergy Art Group 5. Uluslararası Karma 
Resim Sergisi açıldı.

2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı 
kapsamında Akçaabat Belediyesi Resim 
ve Fotoğraf Müzesinde Rusya Trabzon Baş 
Konsolosu ValeriyTıkhonov ve Abdulkadir 
Yıldırım tarafından ‘Bizim Dünyamız’ konulu bir 
karma resim sergisi açıldı. 

Toplam 16 farklı ülkeden 84 ressamın 
eserlerinin sergilendiği karma resim sergisi 
oldukça beğeni aldı.
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FESTİVAL SPOR MÜSABAKALARI 
DÜZENLENİYOR

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl 
29. su yapılacak olan Uluslararası Akçaabat 
Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında 
ödüllü 3x3 Sokak Basketbolu, voleybol ve 
penaltı yarışmaları düzenleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Akçaabat 
Kültür Sanat ve Turizm şehri olduğu kadar 
da aynı zamanda spor şehridir. Sanat ve 
spor boyutu güçlü olmayan bir medeniyet 
güçsüz kalır. Biz bu anlayışla Akçaabat’la 
özdeşleşen, adeta Akçaabat’ın sembolü 
haline gelen festivalimizi düzenliyoruz. 
Festivalimiz uluslararası boyutta ve bu yıl  
29’uncusunu gerçekleştireceğiz. Festivalimizin 
adı Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk 

Oyunları Festivali olsa da bünyesinde spor 
müsabakalarını da barındırıyor. Bu kapsamda 
Spor İşleri Müdürlüğümüzce 3*3 sokak 
basketbolu ve voleybol müsabakaları ile 
penaltı yarışmaları düzenleniyor. Ayrıca 
spor işleri Müdürlüğümüzce çocuklarımıza 
yönelik yaz spor okulları çalışmaları yapılıyor. 
Futbol okulu ve voleybol, basketbol ile karate 
kurslarımız açılacak. Kayıtlarımız devam ediyor.
Buradan bütün çocuklarımıza, gençlerimize 
sesleniyorum. Yaz tatilinizi en güzel şekilde 
değerlendirin. Bol bol kitap okuyun ve spor 
yapın. Açmış olduğumuz spor kursları sizler 
için iyi bir fırsattır. Bu kurslara katılın. Bakın 
şimdi gençlerimizi görüyorum. Ellerinden cep 
telefonu ve tablet düşmüyor. Farkında değiliz 
ama çocuklarımızı ağır çekimde kaybediyoruz. 
Amacına uygun olarak kullanılmayan teknolojik 
ürünleri biz “dijital eroin” olarak adlandırıyoruz. 
Buradan ailelerimize de sesleniyorum lütfen 
çocuklarımıza sahip çıkın. Anneler, babalar 
çocuklarınızla arkadaş olun, onlara zaman 
ayırın, onların seslerine kulan verin.

Bu duygu ve düşüncelerle spor müsabakaları 
düzenlenmesinde ve yaz kurslarının açılmasında 
üstün gayret gösteren Spor İşleri Müdürümüz 
Ahmet Murat Baş’a, Spor İşleri Müdürlüğü 
çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.”dedi.

29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali Kapsamında 
Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğünce spor müsabakaları düzenleniyor.
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İLKLERE İMZA ATAN ŞEHİR 
AKÇAABAT

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce kamu 
kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimi güçlendirmek 
için organize edilen ‘Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’ 
organize edildi. 

33 takımın yer aldığı futbol turnuvasının açılışını 
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Akçaabat 
Belediyesi eski Başkanı Şefik Türkmen yaparken 
ilk maçlar büyük heyecan, dostluk ve centilmenlik 
içerisinde oynandı

Oldukça çekişmeli geçen 
maçlarda ise finale yaklaşılırken 
final karşılaşmasını yapacak 
takımlar belli oldu. Final 
karşılaşması olarak Milli Eğitim 
Müdürlüğü - Tarım Müdürlüğü 
karşılaşması oynadı ve final maçını 
Tarım Müdürlüğü kazanarak 
turnuvanın galibi oldu. 

Kurumlar Arası Futbol 
Turnuvası’nın final maçı öncesinde 
duygu ve düşüncelerini dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “33 takımın yer aldığı 
turnuvada maçlar centilmenlik 
çerçevesinde oynandı. Bu akşam 
burada dereceye giren takımların 
ödül törenini gerçekleştireceğiz. 
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Şunu belirtmek isterim ki aslında burada kazan spor olmuştur, kardeşlik olmuştur, birlik ve beraberlik 
olmuştur, Akçaabat olmuştur. Spora verdiğimiz desteği imkanlarımız ölçüsünde devam ettireceğiz. 

Spor insanlığın ortak dilidir, spor medeniyetlerin kaynaşma noktasıdır. Spor centilmenliktir, kardeşliktir, 
birlik ve beraberliktir… Akçaabat’ta spor ile ilgili daha kat etmemiz gereken önemli bir mesafe 
olduğunun farkındayız; bu eksiklikleri gidermek için gayret sarf ediyoruz. Akçaabat kültür sanat 
ve turizm şehri olduğu kadar bir spor şehridir. Değerli sporseverler müsterih olunuz. Her konuda 
olduğu gibi spor konusunda da projelerimizin takipçisi olacağız. Akçaabat’ın yararına ne varsa biz 
onu destekleriz, onun yanında oluruz. Bu vesile ile böylesine büyük bir organizasyonun başarıyla 
tertiplenmesinde emeği geçen başta bir önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Şefik Türkmen’e, 
Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürümüz Ahmet Murat Baş’a ve Spor İşleri Müdürlüğümüz 

çalışanlarına, katılan bütün 
kurumlara ve sporculara, turnuvada 
görev alan hakemlerimize,  emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.” 
İfadelerini kullandı.

Akçaabat Belediyesi

İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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SPOR KURSLARINA
YOĞUN İLGİ

Pek çok branşta açtığı kurslar ile 
çocuklara, gençlere ve yediden yetmişe tüm 
Akçaabatlılara spor yapma imkanı sunan 
Akçaabat Belediyesi, bu alanda kadınları da 
unutmuyor. Akçaabat Belediyesince Gençlik 
ve Spor Merkezinde step, aerobik ve pilates 
kursları devam ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, kadınların yaşamın her alanında daha 
etkin olması gerektiğini ifade ederek, “Aerobik, 
step ve pilates kurslarımız ile kadınlarımıza 

sadece spor yaptırmayı değil sosyal alanda 
daha etkin olmalarını amaçladık. Bu nedenle 
ev kadınlarımızın kurslara gösterdiği ilgi bizleri 
çok mutlu etti. Her alanda kadın dostu bir 
kent yaratma hedefiyle çalışmalarımızı daha 
arttıracağız.” diye konuştu.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde düzenlenecek olan 7-10 yaş arası 
çocuklar için Yaz Futbol Okulu, 7 Yaş üzeri 
Basketbol, Karate, Badminton, Voleybol, 9 Yaş 
üzeri Horon kurs kayıtları başladı. 
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YAZ SPOR KURSLARI İÇİN
KAYITLAR BAŞLADI

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri 
Müdürlüğünce 17 Şubat Akçaabat ın düşman 
işgalinden kurtuluşu münasebetiyle İl genelinde 
İlkokul, Ortaokul, Lise kategorilerinde ödüllü 
Oryantring müsabakaları, İl Genelinde 
Ortaokullar arası kız ve erkek kategorilerinde 
ödüllü hentbol müsabakaları yapıldı.

Akçaabattaki kamu Kurum ve Kuruluşları 
arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına 
toplamda 33 takımın katıldığı turnuva 
düzenlendi.

Akçaabat Belediyesi Gençlik ve Spor 
Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenecek Yaz 

Futbol Okulu 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 
başladı.

Çocukların boş zamanlarını daha verimli 
geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz Yaz 
Spor Okullarını başlattıklarını belirten Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Bu 
etkinlikle birlikte yavrularımıza küçük yaştan 
itibaren spor alışkanlığı ve disiplin kazandırmış 
oluyoruz. Akçaabat; kültür, sanat ve turizm 
şehri olduğu kadar bir spor şehridir. Şehrimizde 
sportif aktiviteleri yaygınlaştırmak, spor 
disiplinini küçük yaşta benimsetmek istiyoruz.” 
dedi.
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ÖNEMLİ GÜNLER VE HAFTALAR 
KUTLANIYOR

Akçaabat Belediyesi tarafından 
düzenlenen programla 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler günü kutlandı.

Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Anadolu 
İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen 
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma” programı Erol Günaydın 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

23 Nisan Çocukları Koltukları Devraldı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla temsili olarak başkanlık koltuğunu 
kendisini makamında ziyaret eden çocuklara 
bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda makamlarda yapılan temsili 
devir teslimden sonra törenle kutlamalar 
gerçekleşti. 
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100. Yıldönümünde Gençlik Bayramı Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yıl dönümü kutlamaları, 
A.FazılAğanoğlu İlköğretim Okulu önünden Atatürk Parkı’na kadar gerçekleştirilen kortej 
yürüyüşü ile başladı ardından Atatürk Parkı’nda tören ve kutlama etkinlikleri düzenlendi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası olması münasebetiyle Yıldızlı İlkokul-Ortaokulu özel 
eğitimde farkındalık yaratmak adına düzenlenen programa katıldı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü Akçaabat Atatürk Parkı’nda 
düzenlenen törenle kutlandı.
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“AKÇAABAT’TA DOĞALGAZ”  
PROJESİ GÖRÜŞÜLDÜ

AKSA Karadeniz Dağıtım Anonim Şirketi 
tarafından Akçaabat ilçe geneline yapılacak 
olan doğalgaz projesi görüşüldü.

Bu kapsamda şirket müdürü Mehmet Salih 
Ayaydın ve yatırım şefi Hasan Koç, Akçaabat 
Belediye Osman Nuri Ekim’e sunum yaparak 
bilgi verdiler.

Belediyemizde yapılan toplantıda projeyi 
inceleyen Başkan Ekim, AKSA Karadeniz 
Dağıtım A.Ş tarafından şehir içinde devam 
eden doğalgaz çalışmalarının bir an önce 
tamamlanmasını ve akabinde şehrin diğer 
kısımlardaki doğalgaz çalışmalarının da 
başlamasını istedi.

Aksa Karadeniz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Akçaabat ilçe 
geneline yapılacak olan doğalgaz projesi görüşüldü.
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AKÇAABAT’TA SPOR 
BELGESELİ TAM NOT ALDI

1923’ten bugüne yaklaşık 100 yıllık bir spor 
tarihinin kayıt altına alındığı, Akçaabat’ın 
Sebat Spor’un doğuşu, 1923’ten bugünlere 
kadar yaşanan süreçler ve Trabzon’da spor 

alanında ilk adımların nasıl atıldığının anlatıldığı 
Akçaabat’ta Spor Belgeseli beğeniyle izlendi. 

Belgesel gösteriminin son bölümünde 
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel 
Araştırmacı Yazar Atilla Alp Bölükbaşı’na 
teşekkür belgesi verirken Akçaabat Belediyesi 
Başkan Vekili Cevdet Bayraktar ise belgeseli 
seslendiren Temel Altuntaş’a plaket takdim etti. 

Duygu ve düşüncelerini kısaca özetleyen 
Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, “Kültür, sanat, 
turizm ve spor şehri olan Akçaabat’a önemli 
işlere imza atılıyor. Spor tarihimizin kayıt altına 
alınması gelecek nesiller için vazgeçilmez bir 
önem taşıyor. Böylesine önemli bir çalışmada 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi. 

Hamam Çimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonunda 
gösterimi yapılan belgesel, izleyenlerden tam not aldı. 
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BELEDİYEDEN İHTİYAÇLI AİLELERE 
YARDIM ELİ

AKÇAABAT BELEDİYESİ KÜLTÜR 
YAYINLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ 

Akçaabat Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayı 
öncesinde gerçekleştirdiği kumanya dağıtımı, bu yıl da 
yaklaşan Ramazan ayı öncesi belirlenen ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı düşünerek, sevgi 
ve yardımlaşmanın perçinlendiği Ramazan Ayı için 
mütevazı bir gıda paketi hazırladıklarını söyleyen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
“Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermek 
bizim öncelikli görevimizdir. Ramazan ayı yardım 
ve paylaşma ayıdır. Bu güzel ayda kimsenin iftar 
sofrasının boş kalmaması için Ramazan kumanyası 
dağıtımına başladık. Kumanyalar, Belediyemiz Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yardıma muhtaç 
olduğunu tespit ettiğimiz ailelerimize ulaştırılıyor.” 
dedi.

Akçaabat Belediyesince yaptırılan kitap ve belgesel 1923’den bugüne yaklaşık 100 yıllık bir spor 
tarihi kayıt altına alındı. Hem Akçaabat’ın hem de Trabzon’un sporunu belgelerle birlikte anlatan 
Akçaabat’ta Spor adlı kitap ve belgesel, değerli bir eseri ilçeye ve Türk sporuna kazandırdı. 
Trabzon’da spor alanında ilk adımların anlatıldığı çalışmalarda ‘Sebat’ın tarihe damgasını nasıl 
vurduğu anlatılıyor. Trabzon ve Akçaabat’ta takımların nasıl kurulduğu, puan tabloları, gazete 
güpürlerine yansıyan maçları ve daha pek çok şey anlatılıyor. 
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Akçaabat Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçemizde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Yapılan denetimlerde ekmeklerin pidelerin 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.

KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK

ZABITADAN FIRIN DENETİMİ

Vatandaşların sözlü ve yazılı 
ihbarları üzerine Akçaabat 
Mersin Mahallesi kıyı kenar çizgisi 
üzerinde bulunan ve imara 
uygun olmayan kaçak yapı, iş 
makinesinin yardımıyla yıkıldı. 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonunda Akçaabat 
İlçe Jandarma birlikleri ve 
Akçaabat Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri işbirliği 
ile Mersin Mahallesi sahil 
kesiminde ciddi bir görsel kirlilik 
oluşturan barakanın yıkım işlemi 
gerçekleştirildi.
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ORUÇLAR AKÇAABAT BELEDİYESİ 
İFTAR SOFRASI’NDA AÇILDI

Akçaabat Belediyesi 
tarafından geleneksel olarak 
kurulan iftar sofrası bu yıl da 
Akçaabatlıların yoğun ilgisiyle 
karşılaştı.

Birlik, beraberlik ve 
dayanışmanın sembolü olan 
Ramazan Ayı’nda Akçaabat 
Belediyesi’nin kurduğu iftar 
sofrası, bir ay boyunca eski 
tekel binasının giriş katında 
‘İftar Sofrası’ olarak ayrılan 
bölümünde aile ortamı 
sıcaklığında Akçaabatlıları 
ağırlıyor. İftar Sofrası’nı sık 
sık ziyaret eden Akçaabat 
Kaymakamı Dr. Soner Şenel, 
Akçaabat Belediye Başkanı 
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Osman Nuri Ekim, Belediye meclis üyeleri ve 
daire amirleri oruçlarını da vatandaşlarla birlikte 
İftar Sofrasında açtılar.

İhtiyaç sahipleri ve öğrenciler başta olmak 
üzere tüm halka Ramazan Ayı boyunca hizmet 
veren iftar sofrası vatandaşlardan tam not aldı.

Oruçlarını Akçaabat Belediyesi’nin kurduğu 
iftar sofrasında açan vatandaşlar yemeklerin 
kalitesinden, zengin ve doyurucu menüden 
memnun kaldıklarını belirtti. Ramazan’ın 
sonlarına yaklaşılan bugünlerde 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 Osman 

Nuri Ekim olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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AKÇAABAT RAMAZAN BOYUNCA 
İFTARLARDA BULUŞTU

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, düzenlenen 
iftar programlarında; Belediye 

Meclis Üyeleri, belediye 
personelleri, ilçenin önde gelen 
isimleri, yetimler ve Akçaabat 

halkı ile bir araya geldi.
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RAMAZAN BAYRAMI
AKÇAABAT’I BULUŞTURDU

Akçaabat’ta Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. 

Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk Parkında düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti 
Trabzon Milletvekilleri Dr. Adnan Günnar ve Salih Cora, Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Özeren, İlçe Jandarma 
Komutanı Mustafa Selçuk, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, AK Parti 
İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, MHP İlçe Başkanı Adem Çelik, CHP İlçe Başkanı Musa 
Hacıoğlu, AK Parti Kadın  Kolları Başkanı Satu Şahin ve yönetimi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı 
Mahmut Çavuş ve yönetimi,  İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, Akçaabat Belediyesi eski Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, STK Temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Büyük bir kalabalıkla gerçekleştirilen toplu bayramlaşma töreninde herkesle tek tek ilgilenen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak 
bayramların sevgi ve bütünlüğü simgelediğini ifade ederek bayramların küskünlerin barıştığı, 
sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu belirtti. Toplu bayramlaşma töreninden sonra 
Akçaabat Belediyesi tarafından programa katılan herkese çeşitli ikramlarda bulunuldu.



B e l e d i y e  B ü l t e n i

76

Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde çalışmalarını yürüten 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ‘Her çocuk 
insanlığın geleceğini içinde taşır.” fikriyle ilçedeki çocuklara ve 
gençlere ayrı bir özen gösteriyor; yaşlılarımıza gerekli sevgi ve 
saygıyı göstererek gönülleri mest ediyor. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, rutin 
belediyecilik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarla bir araya 
gelmeyi ihmal etmeyerek çarşı esnafını ziyaret ediyor. 
Vatandaşlarla güler yüzlü ve tatlı sözlü muhabbeti esnasında 
insan odaklı ve ortak akılla dayanan hizmet ürettiklerini 
vurgulayan Başkan Ekim, “Sosyal belediyeciliğin gereklerini 
yerine getirerek halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz.” 
dedi.

BAŞKAN EKİM
HALK İLE BİRLİKTE 
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Akçaabat Belediye Başkanı seçilen 
Osman Nuri Ekim’e hayırlı olsun ziyaretleri 
kapsamında vatandaşlar, bir çok siyasi parti 
temsilcileri STK’lar ve kurum amirleri hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.

BAŞKAN EKİM’E
ZİYARETLER
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KOKULU ÜZÜM PROJEMİZ
DEVAM EDİYOR

Bölgemizde var olan geleneksel kokulu üzümün (isabella) üretimi ve yaygınlaştırılması ile 
üreticilere bağ yapımı projemiz devam ediyor. Belediyemiz ile Doğu Karadeniz Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü arasında yapılan protokol bağlamında bu yılda bin adet fidan üretimi yapıldı. 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce bölgemizden temin edilen üzüm çelikleri enstitü serasında 
fidan haline getirilmiş, fidanlar tüpe alınmıştır. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce yapılacak 
duyurularla kokulu üzüm bağı oluşturacak üreticiler tespit edilecektir. Taleplilerin arazi tespitleri 
yapılacak,  eğitimleri verilecek, toprak analizi ve dikimine teknik destek Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğümüzce sağlanacaktır. Üreticilere birer dekarlık bahçeler oluşturulacaktır.




