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Akçaabat Belediye Başkanlığına ilk defa aday 
olduğum zaman şehrin çok büyük sorunları var-
dı. Başta çarpık yapılaşma olmak üzere; yol, su, 
kanalizasyon problemleri, park bahçe alanlarının 
yetersiz olması gibi sıkıntıların yanı sıra belediye 
ekonomik olarak da çok kötü durumda idi.  

Geçen süre içerisinde çok büyük gayret göster-
dik. Belediyeler için en büyük proje imar planıdır 
diyerek, şehrin planlı gelişmesine büyük önem 
verdik. İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre 
imar uygulamaları yaparak sağlıklı yeni yaşam 
alanları oluşturduk. Hazırlanan projeler doğrul-
tusunda şehrin alt yapısını baştan başa yeniden 
yaptık. Çok miktarda yeni yollar açtık. Mevcut 
yolların asfalt ve parke kaplamalarını yaptık.

Göreve geldiğimde şehirde insan eli ile oluştu-
rulmuş bir metrekare çim alan yoktu. Geldiğimiz 
noktada binlerce metrekare yeşil alana sahibiz. 
Çevreye, yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya çok 
büyük önem verdik. Parklarımız, bölgemizdeki 
şehirlere örnek oldu. Şehir merkezinde elektrik 
tellerinin yer altına alınması, dolgu alanlarının 
bakanlıktan tasdikli projelere göre düzenlenme-
si,  su şebekesinin elektronik kontrol sistemi ile 
pompa istasyonlarında ve depolarda insana ihti-

yaç olmayacak şekilde otomasyona bağlanması, pis 
su derin deşarj sistemi, imar uygulamalarından son-
ra yolların açılması ve altyapılarının yapılmasında 
şehirleşmenin önünden gidilmesi gibi, pek çok uy-
gulama ile bölgemizde ilkleri gerçekleştirdik. Beledi-
yecilikte herkese örnek oluşturacak pek çok uygula-
mamız mevcuttur.

Başta belediye binamız, Pulathane  İş Merkezi, 3 
nolu sağlık ocağının bulunduğu bina, Millet Parkı ve 
kapalı otoparkı, Fatih Parkı ve kapalı otoparkı, ter-
minal, sahil dolgu alanındaki lokanta, çay bahçeleri, 
sosyal ve kültürel faaliyetlere dönük tesisler, eski 
tekel binaları, Ortamahalle’de satın alınan tarihi ev-
ler, Akçatepe, hamam çimeni kültür tesisleri ve çarşı 
inşaatı gibi şehre pek çok tesis kazandırılmıştır.

Şehrimizde turizmin gelişmesi için gayret sarf 
edilmektedir. Bu amaçla sahildeki düzenlemelerin 
yanında, Orta Mahalle SİT alanı ve Sivriburun Tepe-
si’nde çalışmaların bir kısmı tamamlanarak hizmete 
açılmış olup çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veri-
yoruz. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği Korola-
rımız, Belediye Tiyatromuz ve folklor ekibi çalışma-
larımız sürdürülmektedir. 

Belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaçlılara 
yardım etmeye çalışıyoruz. 

Akçaabat’ın gelişmesini ve büyümesini sağlamak 
için çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyo-
ruz. Belediyecilikte önemli bir bilgi ve deneyime sa-
hibiz. Şehre her gün yeni şeyler katmaya çalışıyoruz. 
Dünyanın gelişmiş modern şehirlerinde neler varsa, 
bizde de onların olmasını istiyoruz. Amacımız, şehri-
mizde yaşayan insanların refah seviyesini artırmak-
tır. Bütün bu yapılanları siz değerli hemşerilerimizin 
büyük destekleriyle, el ele vererek başardık.

Şehrimiz, bölgemizde ve ülkemizde iyiye, güzele 
örnek gösterilmektedir. Akçaabat Belediyesi, beledi-
yecilikte kendisinden övgüyle söz edilen bir MARKA 
haline gelmiştir. 

İşini bilen, kararlı, dürüst çalışan, uygulamaların-
da hiç kimseye ayrım yapmayan yönetimlerin neleri 
başarabileceğini gösterdik. 

Trabzon’un büyükşehir olması ile birlikte ilçe-
mize bağlı bütün beldeler ve köyler mahallelerimiz 
haline gelmiştir. Bu dönem, merkeze yaptığımız hiz-
metlerin daha iyilerini buralarda yapmanın gayreti 
içerisinde olacağız. Belde ve köylerimizin kalkın-
masını sağlayacak projeler uygulayacağız. Tarım ve 
hayvancılığın gelişmesine ön ayak olacağız. 

Bu duygular içerisinde Akçaabatımızı daha ileri-
ye ve daha iyi yaşanabilir bir durumda gelecek ku-
şaklara bırakmak istiyoruz. Hep beraber bunu başa-
racağımıza inanıyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Sevgili 
Akçaabatlılar

Şefik TÜRKMEN
Akçaabat Belediye Başkanı

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Yeni Dönem
Meclis Üyelerimiz

Erhan NADİR
AK Parti

Cemil KALKIŞIM
AK Parti

Emre AKGÜN
AK Parti

Bünyamin GÜNER
AK Parti

Osman Nuri EKİM
AK Parti

Melike TURHAN
AK Parti

Cevat BİRİNCİ
Başkan Yrd.

Osman PARLAYAN
Başkan Yrd.

Ahmet ÖZTÜRK
AK Parti

Abdullah ERTEM
AK Parti

Muhammet KÖSE
AK Parti

Özkan ÖZTÜRK
AK Parti

Yücel ÖZTÜRK
AK Parti

Ali Haydar ÖZDEMİR
AK Parti

Serkan ÖZDEMİR
AK Parti

Ali ULUSOY
AK Parti

Muhammet ALTINEL
AK Parti

Sultan MEMİŞ
AK Parti

Salih TARAKÇI
AK Parti

Sami ÜÇÜNCÜ
AK Parti

Mahmut CİHAN
AK Parti

Bahri ŞAHİN
MHP

Hasan DOĞAN
MHP

Zübeyda KAZAZ
MHP

Şaban GÜNAYDIN
AK Parti

Abdurrahman DEĞİRMENCİ
MHP

Murat AYDIN
MHP

İbrahim ÇINAR
MHP

Ali Şakir GENCER
MHP

Sefer YILMAZ
MHP

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Yeni Dönem Mahalle 
Muhtarlarımız

Ahmet ÖZKURT
ACISU

Hüsnü TOSUN
AKÇAKALE

Mustafa FINDIKÇI
ADACIK

Rasim MEMİŞ
AKÇAKÖY

Yüksel ALTIN
AĞAÇLI

Kadir ÇAKIR
AKDAMAR

Hacı Salih GEDİKLİ
BOZDOĞAN

Yusuf AYDIN
ÇAMLICA

Ömer HOTAMAN
CEVİZLİ

Abbas KÖSE
ÇAMLIDERE

Ali ŞAL
CEVİZLİK

Muammer MİSİR
ÇINARLIK

Nazım ÖZTÜRK
DEMİRKAPI

Bitti YAZICI
DOĞANKÖY

Ali TÜTÜNCÜ
DEMİRTAŞ

Seyfettin ALTINBAŞ
DÖRTYOL

Samittin KARA
DERECİK

Hüseyin ÇELİK
DÜRBİNAR

Yaşar USTAOĞLU
AKÖREN

Osman BAYRAKTAR
AMBARCIK

Necmettin BIYIKLI
AKPINAR

Alahittin KALAYCI
ARPACILI

Şeker PIRASOĞLU
ALSANCAK

Hakkı BAYRAKTAR
AYDINKÖY

Adnan ERAYDIN
ÇİÇEKLİDÜZ

Mustafa TOPAL
ÇUKURCA

İsmail VEREP
ÇİLEKLİ

İsmail ALIŞ
DARICA

Selim AYDIN
ÇOLAKLI

Kemal BAŞARAN
DEMİRCİ

Hüseyin TAFLAN
ESENTEPE

Ömer TAŞÇI
FISTIKLI

Yusuf SEVİM
ESKİKÖY

Sıddık YAZICI
GÜMÜŞLÜ

İsmail TAFLAN
FINDIKLI

Hayrullah ŞEN
HELVACI

Eyüp GEDİKLİ
Muh. Drn. Bşk.
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Ali AKTAŞ
IŞIKLAR

Kazım ÖZTÜRK
KARPINAR

Osman KAHRAMAN
KALEÖNÜ

Ali YILMAZ
KAVAKLI

Beytullah ALTIN
KARAÇAYIR

Halit AYDIN
KAYALAR

Kemal DURMUŞ
MEYDANKAYA

Mustafa TOPAL
ORTAALAN

İlhan YILMAZ
NEFSİPULATHANE

Osman KABA
ORTAKÖY

Muzaffer GÜNER
ORTA

Ali BİRİNCİ
OSMANBABA

Kemal AYDIN
SÖĞÜTLÜ

Metin KÖSE
TÜTÜNCÜLER

Niyazi NATIR
ŞİNİK

Cemal YILMAZ
UÇARSU

Nazım USTAOĞLU
TATLISU

Hakan KARAN
YAYLACIK

Ziya CİNEMRE
KEMALİYE

Mehmet KAHRİMAN
KİRAZLIK

Hüseyin KAHRAMAN
KOÇLU

Emrullah CESUR
MADEN

Mustafa ALTUN
MERSİN

Orhan ALTUNTAŞ
KURUÇAM

Selahittin KARABULUT
MEŞELİ

Ali AKDAŞ
ÖZAKDAMAR

Emin TURNA
SARICA

Kerem KARPUZ
ÖZDEMİRCİ

Salih ALŞEN
SARITAŞ

Süleyman SERDAR
SALACIK

Osman ÇAVUŞ
SERTKAYA

Ali UZUN
YENİ

Erol ERTEM
YEŞİLYURT

Ahmet ŞENER
YENİKÖY

Ufuk CAN
YILDIZLI

M.Hikmet EYÜPOĞLU
YEŞİLTEPE

Ender BAYRAKTAR
ZAFERLİ

AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
Akçaabat Belediyesi adına sahibi: Şefik TÜRKMEN

Hazırlayan: Akçaabat Belediyesi
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Tel: 0462 227 13 00
Yapım: ADO Medya Reklam Ajansı 0462 666 0 444

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Hamam Çimeni 
Çarşısı ve Kültür 
Tesisleri İnşaatı 
tamamlanmak 
üzere. Sadece 
Akçaabat’ın 

değil bölgenin 
en özellikli 

çarşılarından biri 
olacaktır.

HAMAM ÇİMENİ 
ÇARŞISI ve KÜLTÜR 
TESİSLERİ İNŞAATI

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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İşyeri ve Meydan
Hamam Çimeni Çarşı 

İnşaatında sona gelindi. 
Hamam çimeni çarşı-
sında 100 den fazla iş-
yeri ile ortasında geniş 
bir avlu bulunmaktadır.

Kültür Tesisleri
Belediye Kültür ve 

Sosyal işler Müdürlü-
ğü ile  Evlendirme Me-
murluğunun bulunduğu 
3.’cü katta  250 kişilik 
çok amaçlı bir salon ile 
diğer sosyal kültürel 
faaliyetlerin yapılacağı 
salonlar bulunmakta-
dır. Kültür tesislerinin 
önümüzdeki günlerde 
faaliyete geçmesi bek-
lenmektedir.

Otopark
Çarşının bodrum ka-

tında 4000 m2’lik kapalı 
otopark yapılmaktadır.

Müze
Hamam çimeni çarşı-

sı  aynı zamanda kültür 
tesislerinin de yoğun ol-
duğu bir mekan haline 

gelmektedir. Akçaabat 
Belediyesi’nin program-
ları arasında bulunan 
müze açma işi de bura-
da düşünülmektedir. 

Folklor Derneği 
Akçaabat’ın dünyaya 

mal olmuş birinci sıra-
daki özelliği Akçabat 
horonudur. Akçaabat 
horonun merkezidir. 
Akçaabat Belediyesi 
olarak halkoyunlarına 
büyük önem verilmek-
tedir. Bu nedenle eski 
Akçaabat Folklor Derne-
ği binası yıkılarak yeri-
ne çok güzel bir çalışma 
salonu olan modern bir 
tesis yapılarak tamam-
lanmıştır. Çok yakın bir 
zamanda hizmete geçe-
cektir.

Çevre düzenlemeleri
Hamam çimeni inşa-

atının çevre düzenleme-
leri de son aşamasına 
geldi. En kısa zamanda 
tamamlanıp hizmete 
açılacaktır.

250 kişilik çok amaçlı salon

4000m2’lik kapalı otopark

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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AKÇATEPE DAĞ EVLERi
HiZMETE AÇILDI

Akçatepe tesisleri bulunduğu konum itibariyle temiz havası, dağları 
ve denizi seyir özelliği ile cazibe merkezi olup lokanta hizmeti 
vermesinin yanısıra dağ evlerinin tamamlanmasının ardından 
konaklama hizmetlerini de ziyaretçilerine sunmaya başladı.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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AKÇAABATBelediyeBülteni

AKÇATEPE DAĞ EVLERi
HiZMETE AÇILDI

Akçaabat’ın yeni turizm mekanlarından biri olan 
Akçatepe Tesisleri,  hem ilçe halkının hem de dışa-
rıdan gelen misafirlerin gezinti, piknik, yemek, din-
lenme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
hizmet vermektedir.

Mevcut tesislere ek olarak yapılan 24 adet dağ 
evi, bu yıl içerisinde  tamamlanarak hizmete açıl-
mıştır. Lokanta ile dağ evlerinin çevre düzenleme-
leri tamamlandı. Dağ evlerinin iç donanımı da lüks 
otelleri aratmayacak nitelikte hazırlandı.

Kısa mesafede yayla özelliği taşıdığından yerli 
ve yabancı  turistler tarafından buraya olan ilgi her 
geçen gün artmaktadır. 

Akçatepe piknik alanı, lokanta ve dağ evleri projesi Akçaabat Belediyesi’nin bölgemi-

zin hizmetine sunduğu önemli hizmetlerinden biridir. Bu tesisler, özel sektörün ve diğer 

kurumların şehrin arka kesimlerine yatırım yapmaları hususunda öncü olacaktır.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Akçaabat Belediyesi Akçatepe’de başlattığı turzime yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Sırada 
dağ oteli projesi var. Bunun için ilk etapta gerekli olan yer konusu halledildi. Belediyece mevcut tesisle-
re yakın bir mesafede 17 dönümlük bir arazi satın alındı. Dağ oteli için ön hazırlık ve proje çalışmaları 
başlatıldı.

AKÇATEPE’DE 3. ETAP
DAĞ OTELİ PROJESİ

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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AKÇAABATBelediyeBülteni

ORTAMAHALLE’DE
BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Ortamahalle turizmde tercih edilen 
mekanlardan biri haline geldi.

Belediyenin Ortamahalle’yi canlandırma ve turizme ka-
zandırma çalışmaları devam ediyor. Turizm amaçlı olarak 
kullanılan Timurciler Konağı geniş bahçesiyle birlikte ziya-
retçilerine yöresel yemek çeşitlerini sunmaktadır.

Belediye tarafından şimdiye kadar mevcut 4 adet konak 
satın alınmış olup restorasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca bu 
tesislere belediyece 2 adet ek bina tesis ilave edilmiştir. Top-
lamda belediyeye ait 6 adet bina olmuştur

Konaklar yeme içme yeri ve konaklama yeri olarak değer-
lendirilecektir.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Ortamahalle’de 
Konaklar 

İsimlendirildi
Ortamahalle’de belediyece kamulaştırılarak 

üzerine tesis yapılan konaklara Belediye Mecli-
si’nce yeni isimleri verildi. 

İlk yapılan konağa daha önce Timurciler Kona-
ğı ismi verilmişti. Diğer konaklara Kânoğlu Evleri, 
Mehmet Efendi Konağı isimleri verildi.

Timurciler Konağı

Kânoğlu Evleri

Mehmet Efendi Konağı

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Ortamahalleye Ziyaretçi Akını
Akçaabat Ortamahalle 19.yy Osmanlı 

dönemi sivil mimarlık örnekleri, sokakları, 
merdivenleri, duvarları ve çeşmeleriyle tarihi 
karakterlerini günümüze aktarabilmiş nadir 
yerleşim yerlerindendir. Ortamahalle’de 1332’de 
St. Michael Kilisesi, 1806’da Camii, 1890’de ise  
okul inşa edilmiştir.

Günümüzde Ortamahalle’de çalışmalar son 
hızıyla devam etmektedir. Belediyemizce restore 
edilen konakların yanı sıra sokaklar, duvarlar, 
çeşmeler... vb. tarihi dokudaki tüm yapılar tarihi 
dokusuna göre düzenlenmektedir.

Ortamahalle yerli ve yabancı 
turistlerin öncelikle görmek 

istedikleri bir yer haline geldi. 

Belediyemizce Ortamahalle’de sokak düzenlemelerine 
devam edilmektedir.

Belediyenin yanı sıra mahalle sakinleri de kendi 
konaklarını restore etmeye başlamıştır.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Proje sirkülasyon alanı, 10 adet balık satış yeri, çay ocağı, mutfak yeri ile zemin katından oluşmakta 
ve toplam 370 m2 kapalı alanı kapsamaktadır. Bodrum katta ise her bir balık satış yeri için soğuk hava 
depoları, ağ toplama alanı yer almaktadır. İhalesi yapılmış olup ihale bedeli yaklaşık 1 milyon TL’dir.

Balıkçı barınağı kenarında yapılan balıkhanenin 
ihalesi yapılmış olup, bu yıl içerisinde 

tamamlanması planlanmaktadır.

BALIKHANE PROJESİ
HAYATA GEÇİYOR

Akçaabat Belediye Balıkhanesi’nde çalışmalar devam etmektedir. Bodrum üzeri çelik konstrüksiyonla 
ilgili imalatlar devam etmektedir. Bu malzemeler daha sonra yerine monte edilerek inşaat tamamlana-
caktır. Çevre düzenlemesi de devam eden balıkhanenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmak-
tadır.
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Belediyemizin bütün imkanları seferber 
edilerek yeni mahallelerimize ve 

kırsal kesimlere hizmet getirilmeye 
çalışılmaktadır.

Şinik 
Organize 

Sanayi’nde 
Sona 

Gelindi

Kırsal Kesimdeki Mahallelerimizde 
Çalışmalar Yoğun Bir Şekilde 

Sürdürülmektedir.

Akçaabat Belediyesi amatör spor kulüpleri ve gençlerin spor yapabilmesi için yeni bir futbol 
sahası, ayrıca gençlerin her türlü  spor ve sanatsal faaliyetleri yapabilecekleri bir gençlik 

merkezi yaparak hizmete açmıştır. 

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçaabat Tütünspor Kulübü’nün ortak-
laşa düzenlemiş olduğu Spor Şenliği, festivalde düzenlenen spor etkinliklerinin yanı sıra spor kulüp-
leri ve vatandaşların rutin spor çalışmaları da belediyemiz gençlik merkezinde yapılmaktadır.

Yaylacık sahilindeki fut-
bol sahası ve sportif alan-
ların oluşturulması. Projede 
voleybol, futbol, hentbol, 
basketbol, tenis sahalarının 
yanı sıra amfi tiyatro ve ge-
zinti alanları yer almakta-
dır.

Yaylacık
Sahil

Projesi

Bölgemizde sanayi yatırımlarına zemin hazırlayarak işsizliğin 
azaltılabilmesi için belediyemizin teşebbüsü ile başlatılan Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nin elektrik işi tamamlandı. Kanalizasyon, yol, 
drenaj vb altyapı çalışmaları bitmek üzere. Bir iki parsel dışında 
arsa tahsisleri tamamlanan organize sanayinin bağlantı yoluda 
bitmek üzeredir.

Ayrıca üç firma üretim için inşaat çalışmalarına başladı.

 15 
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Akçaabat Belediyesi mahalle ve yayla yollarındaki çalışmala-
rına devam ediyor. Hıdırnebi Yaylası Kayaaltı yol genişletme ve 
düzenleme çalışmaları hızla devam ederken yaklaşık 3 km uzun-
luğunda yol malzemesi serildi. Yol Çalışmalarında Akçaabat Bele-
diyesi’nin eskavatör, silindir, greyder ve kamyonları çalıştı.

Akçaabat’a bağlı 50 köy ile 
14 belde Trabzon’un büyükşe-
hir olmasından sonra mahalle 
statüsüne geçtiler. Akçaabat 
Belediye başkanı Şefik Türk-
men, Muhtarlar Derneği Başka-
nı Eyüp Gedikli ve tüm mahalle 
muhtarları ile  yemekli bir top-
lantı yaparak Akçaabat’ta yapı-

lacak işlerle ilgili açıklayıcı bil-
giler verdi.

Akçaabat Belediyesi mahal-
lelerde yeni yol açma, yol temiz-
leme, yol malzemesi serme ve 
yüzey suyu borularının gerekli 
yerlere konulması işleri ile ilgili 
çalışmaları bir program dahilin-
de aralıksız sürdürmektedir.

HIDIRNEBi YOLUNA YENi DÜZENLEME

YENİ SEÇİLEN MAHALLE MUHTARLARIMIZLA 
AKÇAABAT KONUŞULDU

Akçaabat’a bağlı 
14 belde ve 50 
köy Trabzon’un 

büyükşehir 
olmasından sonra 
mahalle statüsüne 

geçtiler.

Hıdırnebi Yaylası 
yol çalışması hızla 

devam ediyor.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Akçaabat Belediyesi tarafından daha önce baş-
latılan çocuk parkları yenileme çalışmalarının bir 
yenisi de Sarıtaş Mahallesi Toki Çocuk Parkı oldu.

Zemini beton dökülüp kauçukla kaplanan ço-
cuk parkı’na büyük bir oyun grubu kuruldu. İçe-
risinde çocuk oyun grubu ile salıncakların, tah-
terevallilerin bulunduğu çocuk parkının yanı sıra 

kondisyon aletlerinin bulunduğu spor parkı da 
hayata geçirildi.

Toki sakinlerinin düzenlediği açılışta bir ko-
nuşma yapan Başkan Şefik Türkmen:’’Çocuklar 
en büyük servetimizdir. Bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da çocuklarımız için çalışmalarımız 
devam edecektir.’’dedi.

ÇOCUKLAR ŞiMDi DAHA MUTLU

YAYLACIK MAHALLESi 
iMARLI SOKAĞA ÇOCUK 

PARKI

SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ 
ÇOCUK PARKLARI 

YENİLENDİ

Akçaabat 
Belediyesi’nin 

çocuklara 
yönelik 

çalışmaları 
aralıksız 

devam ediyor.

Yaylacık Mahallesi İmarlı Sokak’ta bir dö-
nümlük alan üzerinde çocuk alanı oluşturuldu. 
Kenarları 3 metre yüksekliğinde taş duvar ya-
pıldıktan sonra  kenarları duble panel çit yapıl-
dı. Alan içerisine  çocuk oyun grubu konularak 
hizmete açıldı.

SARITAŞ TOKİ ÇOCUK PARKI AÇILDI

Söğütlü Mahallesi’nde (Fatih, Zümrüt Kent, eski 
Pazar karşısı) 3 tane çocuk parkı yenilendi.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 
Dürbinar Mahallesi Şehit Sokak’ta yol genişletme 
çalışmaları başlatıldı. Yıllardır büyük araç girme-
yen 2,5 metre genişliğindeki yol araç trafiğine 
uygun hale getiriliyor. 

200 metre uzunluğundaki yol genişletilirken 
yolun parkeleri döşenecek, yol boyunca perde be-
ton duvar yapılacak.

Mahalle sakinleri belediyenin yapmış olduğu 
bu çalışmalardan son derece memnun olduğunu 
bildirdi.

Şehrimizin en dar sokaklarından olan ve Ko-
koçoğlu Sokak ile Hançerli Sokak arasında kalan 
Şehit Sokak’ta 3-4 metre yüksekliğinde perde 
beton duvarlar yapılıyor. Şu ana kadar 75 metre 
uzunluğunda duvar yapım işi tamamlandı.

AKÇAABAT BELEDiYESi
HIZ KESMiYOR

Yenimahalle Lazlar Sokak’ta Yol 
Genişleme Çalışmaları

Dürbinar Mahallesi 
Şehit Sokak’ta 
yol genişletme 

çalışmaları 
başlatıldı.

Yenimahalle  Lazlar 
Sokak’ta 7 metre geniş-
liğindeki yol 10 metre 
genişliğe ulaştı. Yolun  
perde beton duvarı, 
tretuarı ve korkuluğu 
yapıldı. Bu sokakta ça-
lışmalar devam ediyor.

İlçemiz Camili So-
kak yol genişletme, taş 
duvar, yaya kaldırımı 
ve parke kaplama iş-
lemleri tamamlandı. 
Bu sokakta genişlik 20 
metreye kadar ulaştı.

Yaylacık Mahallesi Camili 
Sokak’ta Yol genişletme ve 

parke çalışması

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Tonya Belediyesi’ne Araç Yardımı

Temiz Bir Akçaabat

Belediye İşhanı Modern Yüzüne Kavuşuyor

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
daha yaşanılabilir daha temiz bir Akçaabat için ça-
lışmalarına 7 gün-24 saat devam ediyor.

Bu doğrultuda Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü araç parkına yeni bir araç daha ilave etti. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 
araç daha temiz bir Akçaabat için çalışmalarına baş-
ladı.

Belediye işhanı (eski belediye başkanlık binası) 
cephe düzenlemesi, ortak alanların yenilenmesi, 
daha modern bir görünüşe sahip olabilmesi çin ha-
zırlanan proje kapsamında yapılan çalışmalar son 
safhasına ulaştı. Proje kapsamında belediye işhanı-
nın doğu, batı ve kuzey cephesindeki düzenlemeler 

bitmiş olup, güney cephesindeki çalışmalar devam 
etmektedir. Ortak alanların iyileştirilmesi kapsamın-
da yapılan işlerde tamamlanmış olup, bu kapsamda 
kapılar, pencereler, merdiven kaplaması, korkuluk-
lar değiştirildi. Ortak alanlar boyandı. Eski belediye 
işhanı daha modern bir görüntüye kavuşmuş oldu.

Akçaabat Belediyesi araç parkında mevcut 
bulunan 1 adet binek otomobilini Tonya Be-
lediyesi’ne bağışladı.

İki belediye arasında imzalanan protokol-
de Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, 
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, beledi-
ye meclis üyeleri ve daire amirleri hazır bu-
lundu.

Eski Hali Yeni Hali

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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24. ULUSLARARASI
AKÇAABAT
MÜZiK VE HALK OYUNLARI

FESTiVALi BÖYLE GEÇTi…

Bu yıl 24.’sü düzenlenen 
Uluslararası Akçaabat Müzik 
ve Halkoyunları Festivalinin 

müzik ve halkoyunları 
bölümü programdan 

çıkartıldı. Festival kültür, 
sanat ve spor ağırlıklı olarak 

yine de dolu dolu geçti.

Festivalden bir ay önce başlayan spor etkinlik-
lerinde sokak basketbolu ve voleybol turnuvaları 
yapıldı. Festival öncesi sonuçlanan müsabakalarda 
dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen tarafından takdim edildi.

Atatürk Parkı’nda Kaymakam Abdul Rauf Ulusoy 
ve  Başkan Şefik Türkmen beraberce anıta çelenk su-
numu yaptılar. 

Festivalde Spor Etkinlikleri 
Düzenlendi

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Festival kapsamında Ulusal 
Akçaabat Çalıştayı’nın bu yıl 
üçüncüsü düzenlendi. Çalıştayın 
konusu fotoğraf ve fotoğraçı-
lık üzerine idi. Bu nedenle, fes-
tivalin ilk gününde  Akçaabat 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi 
Salonu’nda fotoğraf çalıştayına 
katılan Türkiye’nin önemli isim-
lerinin yer aldığı fotoğraf sergisi, 
ikinci olarak; Emin Serdar Sergi 
Salonu’nda Zeki Sezgin Fotoğraf 
Sergisi, son olarak ise; Akçaabat 
Sanatevi’nde Akçaabat Belediye-
si’nce açılan fotoğrafçılık kursu-
na katılan kursiyerlerin fotoğraf 
sergisi açıldı.

Açılışlarda Trabzon Milletve-
kili Aydın Bıyıklıoğlu, Akçaabat 
Kaymakamı Abdul Rauf Ulusoy, 
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen, Belediye Başkan Vekili 
Abdullah Ertem, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Osman Parlayan 
ile  Cevat Birinci, Ak Parti İlçe 
Başkanı Ahmet Ziya Öztürk, Ak 

parti ilçe teşkilatı, Belediye Mec-
lis üyeleri, Belediye ve ilçedeki 
diğer daire amirleri ve çok sayı-
da Akçaabatlı katıldı.

Diğer günler Türkiye’nin 
önemli isimlerinden Mustafa 
Eser, Süleyman Çam, Mustafa 
Ertekin, İbrahim Zaman, Tahir 
Özgür, Emre İkizler, Yunus Koç,  
Ahu Akbaş, Sami Türkay,  Erol 
Özdayı ile Trabzonlu fotoğraf sa-
natcısı Atilla Alp Bölükbaşı ve 
Belediyenin açmış olduğu kursa 
katılan fotoğrafçılarla Akçaabat’ 
ta amatör olarak fotoğrafçılık 
sanatına ilgi duyanlar çalıştay 

programına katıldı.
Çalıştay  grubu  Kadırga 

Yaylası  ve diğer yaylalarda,          
Akçaabat şehir merkezi, Orta-
mahalle, Seragölü’nde, fotoğraf 
çekti. Ayrıca yöremiz ürünle-
rinde tütün ve fındık üzerine 
çekimler yapıldı. 4. Gün Kaptan 
Vedat Akgün’ün katkılarıyla bü-
yük bir motor hazırlandı. Katı-
lımcılarla deniz turu yapılarak 
denizden Akçaabat fotoğrafları 
çekildi. Akşamları Erol Günay-
dın Sanat Merkezi’nde sunum 
ve konferanslar düzenlendi. Ça-
lıştaya katılanların ortak görüşü, 
Akçaabat’a gelmekten çok mut-
lu olduk, yeni dostlar edindik, 

Karadeniz’i doya doya gezdik, 
fotoğrafladık. Kültür ve sanata 
bu kadar ilgi alakanın olduğu 
pek nadir yerlerden biriyle kar-
şılaştık. Akçaabatlılar çok şanslı, 
Akçaabat önde gidiyor. Bu çalış-
malara destek veren  Akçaabat 
belediyesi ve bu organizasyon-
ları vatandaşlarla buluşturan 
Kültür müdürlüğü personellerini 
tebrik ediyoruz, nazar değmesin 
diyoruz. Tekrar bu şehre gelmeyi 
isteriz. Çünkü organizasyon çok 
mükemmeldi.

Bu Yıl Çalıştayın 3. sü düzenlendi.
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Eğitim konularına önem veren Akçaabat Belediyesi’n-
ce  festival kapsamında Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde 
İletişim Uzmanı Dr. Şaban KIZILDAĞ’ın  katılımıyla kamu  
çalışanlarına ve Akçaabat halkına  “Akçaabat’ta Başar-
mak İçin Gelişmek İçin MAZERET YOK”  konulu seminer 
düzenlendi. Seminere katılım oldukça yoğundu. İki saate 
yakın süren seminerden herkes mutlu bir şekilde ayrıldı. 
Seminere Belediye Başkanı Şefik Türkmen,  Doğu Kara-
deniz Belediyeler Birlği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, 
Belediye Meclis üyeleri, Belediye ve ilçedeki daire amirleri, 
okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Seminerin sonun-
da başkan Türkmen katılımcılara teşekkür etti ve sunumu 
yapan Şaban Kızıldağ’a bir plaket takdim etti.

Belediyeden 
Eğitim 

Semineri

Akçaabat Belediyesi’nce festival kapsamında Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde İletişim 
Uzmanı Dr. Şaban KIZILDAĞ’ın  katılımıyla kamu çalışanlarına ve Akçaabat halkına

“Akçaabat’ta Başarmak İçin Gelişmek İçin  MAZERET YOK” konulu seminer düzenlendi.
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Trabzon’un büyükşehir olmasından sonra Akçaabat’ın 
nüfusunun yaklaşık 115 bine çıkması nedeniyle Akçaabat 
Belediyesi evlendirme memurluğunda zorunlu olarak ikinci 
memuru görevlendirdi. Yeni memurlardan Teoman Aygün bu 
göreve atandı. 

Belediyemiz ilçemizde yaşayan ihtiyaçlı vatandaşları-
mıza yıl içerisinde çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu 
yılki ramazan ayında da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye rama-
zan kumanya paketi ulaştırıldı.

Belediyemiz sosyal 
yardım hizmetleri 

Evlendirmeye ikinci 
memur atandı

Akçaabat’ta yaşayan yetimler, Akçaabat Belediye-
si’nin düzenlemiş olduğu kardeşlik iftarı’nda buluştu.

Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Başkan Yardımcı-
sı Cevat Birinci, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin ve yazar 
Mustafa Bozdağ’ın da katıldığı iftarda konuşan Bele-
diye Başkanı Türkmen, sıkıntı çeken insanların sıkın-
tılarını gidermek için mücadele ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Türkmen, 12 Temmuz Dünya Ye-
timler Günü nedeniyle düzenlenen iftarla Akçaabat’ta 
yaşayan yetim ve öksüzlerin yanında olduklarını gös-
termek istediklerini ifade etti. 

Belediyeden Kardeşlik İftarı

Akçaabat Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyle protokol mensuplarının halkla bayramlaştığı resmî 
bir bayramlaşma töreni düzenledi. 28 Temmuz Pazartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşti-
rilen bayramlaşma törenine tüm Akçaabat protokolünün yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Muhammet Balta ve Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu katıldı.

Ramazan Bayramında Toplu Bayramlaşma
AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr
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Akçaabat Belediyesi’nin Mart ayında başlattığı fotoğrafçılık 
eğitimi Haziran ayında tamamlandı. 

Eğitimin son gününde yapılan faaliyetin çok faydalı geçtiği 
kısa sürede meyvelerini verdiği vurgulandı. Belediye Başkan 
Yardımcısı Osman Parlayan tarafından katılımcılara ve eğiti-
mi veren Osman Zeki Demirkale’ye belge ve plaketleri takdim 
edildi. 

Fotoğrafçılık Eğitimi 
Tamamlandı

Akçaabat Belediyesi Mart ayında başlattığı 
fotoğrafçılık eğitiminin meyvelerini almaya baş-
ladı. Fotoğrafçılık eğitimine katılan kursiyerlerin 
en güzel eserlerinin sergilendiği Akçaabat Beledi-
yesi önündeki açık hava sergisine katılım oldukça 
fazlaydı.

Sergi ilçe merkezinde açıldıktan sonra Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Akçaabat 
Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu, Salacık Orta-
okulu, Mersin Şehit Engin Saraç Ortaokulu, 17 
Şubat Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu’nda 
günübirlik öğrencilerimizin izlenimine sunulmuş 
olup toplamda 2500 kişiye ulaşıldı. Salacık Orta-
okulu ve Mersin Şehit Engin Saraç Ortaokulu’nda 
kurs hocası Osman Zeki Demirkale tarafından ay-
rıca sanatsal söyleşiler yapılmıştır.

Öğrencilere Fotoğraf Sevgisi

www.akcaabat.bel.tr yenilendi
Akçaabat Belediyesi’ne ait www.akcaabat.bel.tr 

adresinden yayın yapan resmi internet sitesi yeni 
yüzüyle Akçaabatlıların hizmetine sunuldu.

Görsel olarak modern bir görüntü kazanan sitede 
vatandaşlarımız belediyecilik hizmetlerine ilişkin 
bilgilendirme ve gerekli bilgilerin, dokümanların 
yanı sıra meclis kararlarına da ulaşılabiliyor.

Görsel zenginliğin öne çıktığı internet sitesinde 
Akçaabat’ın tarihi ve turistik değerleri de tanıtılıyor. 
Belediye Başkanı Şefik Türkmen ve meclis üyelerine 
de yer verilen sitede ayrıca belediyenin faaliyetleri-
ni aktaran güncel haberler de bulunuyor.

Sitede bulunan e-belediye linki sayesinde beledi-
yeye ait borç bilgileri öğrenildiği gibi kredi kartıyla 
da internet üzerinden belediyeye ait borçlar ödene-
biliyor.
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Son Yılların En Geniş Kapsamlı Hıdırellezi
Hıdırellez Etkinliğinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün Payı Oldukça Büyüktü.

Anneler Günü ve Nevruz Bayramı yoğun bir 
kalabalık eşliğinde ilçe sahil parkta kutlandı.

bu fotoğraf yerini 
derviş verecek

Her yıl Mayıs ayının 6. günü kutlanan ve Anado-
lu kültüründe önemli yeri olan Hıdırellez, Akçaabat 
sahilinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçemiz Sahil Park alanında toplanan vatandaşlar 
Akçaabat Belediyesi ve Halk Eğitimi Müdürlüğü’nce 
organize edilen çeşitli etkinlikler ile hıdırellez  gele-
neği sürdürüldü.

Etkinlikte vatandaşlar horon halkası kurarken, 
Halk Eğitim Müdürlüğü’nce bayanlara hazırlattırı-
lan çeşitli yöresel yemek çeşitleri katılımcılara su-
nuldu. Ayrıca yöresel oyunlar da canlandırıldı. Ana-
okulu öğrencileri de çeşitli gösteriler ile etkinliğe 
renk kattı.

Her yıl Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan 
Anneler Gününde Akçaabat Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nce bu yıl dev bir yaş pas-
ta kesildi.

Etkinliğe katılanlara çeşitli hediyeler verildi.
Akçaabat’ta Nevruz, adına yakışır bir şekilde 

kutlandı. Akçaabat Belediyesi’nce saat 13.30’da 
Erol Günaydın Sanat Merkezi önünde düzenlenen 
kutlamalar coşkulu bir şekilde geçti. Davul zur-

na eşliğinde yaşlısı genci herkes omuz omuza, kol 
kola horon oynadılar.

Horon ekibi gösterisinin ardından nevruz ate-
şi yakıldı ve demir dövüldü. Nevruz kutlamaları 
pilav, tatlı ve ayrandan oluşan menünün halka 
ikram edilmesiyle devam etti. Daha sonra Fevzi 
Paşa Ortaokulu’nca hazırlanan Nevruz programı 
Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde sahnelendi.
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Akçaabat Belediye-
si’nce gerçekleştirilen 
Akçaabat Kitap Fuarı 
Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen tarafından 
açıldı.

Binlerce kitabın yer 
aldığı fuarda ayrıca 
Akçaabat Halk Eğitim 
Müdürlüğü’ne ait el 
sanatları sergisi de zi-
yaretçilerin beğenisine 
sunuldu.

Akçaabat Belediye-
si Festival Alanı Genç-
lik Merkezi’nde yapılan 
açılışa Belediye Baş-
kanı Türkmen’in yanı 
sıra Başkan Yardımcısı 
Cevat Birinci, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü M.Salih 
Köse, Esnaf Ve Sanat-
karlar Odası Başkanı 

Yaşar Sivrikaya, daire 
amirleri ve çok sayıda 
vatandaşımız katıldı.

Yaklaşık bir ay bo-
yunca açık kalan fuar-
da 5 Temmuz’da Yazar 
Yavuz Bahadıroğlu, 12 
Temmuz’da Yazar Mu-
hammed Bozdağ, 19 
Temmuz’da Yazar Hik-
met Anıl Öztekin, 20 
Temmuz’da Yazar Ali 
Çimen ve 25 Temmuz 
‘da Yazar M. Hakan Al-
şan’ın imza günleri dü-
zenlendi.

Kitap fuarına des-
teklerinden dolayı Erol 
Öztürk ve Muhammet 
Yılmaz’a teşekkür ede-
riz. Akçaabat kültürüne 
büyük katkıları oldu.

AKÇAABAT KiTAP 
FUARI AÇILDI

Binlerce kitabın yer aldığı fuarda 
yazarlar okuyucuları ile buluştu.

Yavuz Bahadıroğlu

Muhammet Bozdağ

Hikmet Anıl Öztekin

Ali Çimen

M. Hakan Alşan
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Belediye Kültür Yayınlarından 3 Yeni Eser

Sempozyum Kitap Haline Getirildi

Akçaabat Belediyesi kültür yayınları seri-
sinin son eserleri “Dünden Bugüne Akçaabat”, 
“Şiirlerle Horon’’ ve Akçaabat’ın yetiştirmiş ol-
duğu, halka mal olmuş fotoğraf sanatçısı Meh-
met Zeki Sezgin’in fotoğraf arşivi kitap haline 
getirildi.

Akçaabat Belediyesi tarafın-
dan 26-28 Nisan 2013 tarih-
leri arasında “Dünden Bugüne 
Akçaabat” konulu sempozyum 
düzenlenmişti. Bu sempozyum-
da tarih boyunca değişik dö-
nemlerde şekillenen zamana 
tanıklık etmiş tarih kokulu kent 
Akçaabat tarih, dil ve edebiyat, 
halkbilimi, eğitim ve öğretim, 
spor, tarım, sanayi ve ticaret, sa-

nat, kent ve mimari olmak üzere 
tüm yönleriyle incelenmişti.

Uzun süreli bir çalışmanın 
sonucu sempozyuma katılan 
bildiriler kitap haline getirildi 
ve basıldı.

İftar yemeği eşliğine topla-
nan Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Araştırma Kurulu kitabın ba-
sılmış olmasından son derece 
memnun kaldı.

Başkan Türkmen: ’’2013’ün 
Nisan ayında başladığımız bu 
süreçte Akçaabat’ımızın dün-
den bugününü gün yüzüne çı-
kardığımız için çok mutluyuz. 
Bu güzel çalışmada başta bildiri 
sahipleri olmak üzere emeği ge-
çen herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Umarım bu çalışmalar 
gelecek yıllarda da devam eder.’’ 
dedi.
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Akçaabat Saray Restaurant’ta 
düzenlenen geceye, Trabzon 
Valisi Abdil Celil Öz, Akçaabat 
Kaymakamı Abdul Rauf Ulusoy, 
Akçaabat Belediye Başkanı Şe-

fik Türkmen, AK Parti İl Başkanı 
Adnan Günnar, CHP İl Başkanı 
Yavuz Karan, İl Emniyet Müdü-
rü Murat Köksal ve çok sayıda 
seçkin davetli katıldı.

Gecede konuşan Trabzon Va-
lisi Abdil Celil Öz, vakıf yöneti-
cileri tebrik ederek “Üniversite 
konusunda aslında tabelası dı-
şından fiilen 2. Bir üniversitemiz 
Fatih Kampüsü ile var. Bunun 
geliştirilmesi için, gerçekleştiril-

mesi için bu kamuoyu ile birlik-
te çalışırız ve seferberlik yapa-
rız” şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediye başkanı 
Şefik Türkmen gecede yaptığı 

konuşmada, uzun süredir etkin 
olmayan Akçaabatlılar Vakfı’nın 

kabuğunu kıracağının işaretleri-
ni gördüğünü belirtti.  Türkmen 
“Vakfımız Ali Kemal Beyle bir 
hareket kazandı. Ali Kemal bey 
Akçaabat’a 3 dönem Milletvekili 
olarak hizmet etmiş bir değeri-
mizdir. Gelişi ile birlikte uyu-
yan bir devi harekete geçirdi. 
İnşallah aynen bu şekilde de-
vam edecek ve çok güzel şeyler 
olacak. Hep birlikte bu vakıfı 
yeniden canlandıralım ve yaşa-
talım ” dedi.

Açılış konuşmasını yapan 
Ali Kemal Başaran, Akçaabat’ın 
2. Üniversitesinin Akçaabat’a 
kazandırılması gerektiğini vur-

guladı. Başaran Vali Öz’e üniver-
site ile ilgili sözlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

AKÇAABAT’A İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Vali Abdil Celil ÖZ
“Üniversite konusunda Fatih Eğitim 

Fakültesi, tabelası dışında her 
yönüyle hazır” dedi.

Başkan Türkmen
“Akçaabat şehir olarak Türkiye’deki bir çok ilden 
büyük olup yaklaşık 115 bin nüfusu, şehir yapısı, 

sosyal ve kültürel hayatı, ulaşım, konaklama 
olanakları ile ikinci devlet üniversitesine her 

yönüyle hazır durumdadır” dedi.

Fatih Eğitim Fakültesi Düzköy Yolu Tekel Binaları
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Akçaabat Belediyesi kadınla-
rımıza yönelik bilinçlendirme ve 
farkındalık yaratma faaliyetlerine 
devam ediyor.

Operatör Doktor Barış Vural-
lı’nın katılımıyla 25 Mart salı 

günü 13:00’de Erol Günaydın Sa-
nat Merkezi’nde ‘Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları” konulu bir konferans 
düzenlendi. 

Önemli bilgilerin verildiği kon-
ferans ücretsiz gerçekleştirildi.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
konulu konferans Düzenlendi.

Akçaabat sağlık ala-
nında bölgede önemli 
bir yere sahiptir. Şehrin 
çeşitli bölgelerinde bu-
lunan yeni ve modern 
hastaneler vatandaşla-
rımıza üst düzeyde bir 
hizmet vermektedir.

Akçaabat’ta bir adet 
devlet hastanesi ve iki 
adet özel hastane ol-

mak üzere toplam üç 
adet hastane bulun-
maktadır.

Geçmişte küçük 
problemler için bölge 
hastanelerine gitmek 
zorunda kalan hastala-
rımız modern hastane-
lerimizin ilçemize ka-
zandırılmasıyla rahata 
kavuşmuşlardır.

Özel Clinart Hastanesi, kadın 
doğum, çocuk ve tüp bebek 
ağırlıklı genel hastane olarak 
hizmet verecektir.

Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi

Özel Medicalpark Hastanesi

AKÇAABAT
SAĞLIK MERKEZİ HALİNE GELDİ
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Akçaabat Belediyesince or-
ganize edilen 4.Erol Günaydın 
Tiyatro Günleri’nde birbirinden 
güzel oyunlar izleyicilerle bu-
luştu.

Oyunlara ilgi son derece faz-
laydı. Kültür sanat ve turizm 
şehri Akçaabat’ta oyunlar ka-
palı gişe oynadı. Oyunlardan 
hem tiyatro severler zevk alır-
ken hem de oyunları sergileyen 
tiyatro oyuncuları dolu salon-
lara oynamaktan çok mutlu ol-
dular.

Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü Turhan 
Bektaşoğlu: ’’Amacımız tiyatro-
yu tiyatrosever Akçaabat hal-
kımızla buluşturmaktı bunu da 
bu yıl 9 akşam dolu dolu yaşa-
dık. Umarım herkes memnun 
kalmıştır. Başta sahne alan 
tüm gruplar olmak üzere, orga-
nizasyonda emeği geçen herke-
se ve değerli Akçaabatlılara ka-
tılımlarından dolayı teşekkür 
ediyorum’’ dedi.

Akçaabat Belediyesi TSM ve THM koroları yıl içerisinde ilçemizde, diğer il ve ilçelerde konserler 
vererek şehrin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır.

Akçaabat Belediyesi ve İlçe  
Milli Eğitim Müdürlüğü işbir-
liğinde Akçaabat Belediyesi 
Gençlik Merkezi’nin dışına Du-
var Resmi çalışması yapıldı.

Etkinliğe okullardan 70 öğ-
renci ve 15 öğretmen katıldı.

Marmara Üniversitesi’n-
den emekli Trabzonlu ressam 
Prof. Ali CANDAŞ Trabzon’da 
başladığı sanat hayatına İs-
tanbul’da  devam etmektedir. 
Candaş 7 Nisan’da Akçaabat 

Güzel Sanatlar Lisesi Erol 
Tuna Sergi Salonu’nda sergi 
açtı. Aynı sergiyi Akçaabat 
Belediyesi Emin Serdar Sergi 
Salonu’nda açarak sanatse-
verlerle buluşturdu.

Duvarlar Şimdi Daha 
Renkli

Ali Candaş İlçemizde Resim Sergisi Açtı.

4. Ulusal Erol Günaydın 
Tiyatro Günleri yapıldı.

3500 Seyirciye Ulaşıldı

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM ŞEHRİ AKÇAABAT

TSM ve THM Koroları Şehrin Yüzakı

TSM KOROSU THM KOROSU
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Akçaabat Balı Markalaşıyor

İlçemize gelen ve aralarında 
Diyarbakır, Batman ve Siirt’ten 
çilek üreticilerinin yer aldığı 
çiftçiler Akçaabat Kaymakamı 
Abdul Rauf Ulusoy ve Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik Türk-
men’i ziyaret ettiler.

Başkan Türkmen: “Bizim için 
her yöremizin insanı güzeldir, 
önemlidir. Türkiye sınırları içe-
risinde hepimiz etle kemik gi-
biyiz. Bir ve beraberiz. Akçaabat 
iklim ve toprak olarak uygun ol-

duğundan çilek üretimine önem 
veriyoruz. Üretimin daha da art-
masını istiyoruz. Bu ziyaretin 
herkes için çok yararlı olduğuna 
inanıyorum” dedi.

Ziyarete Batman’ın Sason il-
çesinden katılan çiftçi Mizbah 
Kaplan: “Karadeniz insanının 
çalışkan olduğunu ve bu bölge-
de tarım ürünlerinin daha de-
ğerli olduğunu ifade etti. Kap-
lan “Buradaki insanları sevdik. 
Herkese teşekkür ediyorum. Bu 
proje olmasaydı Trabzon’u göre-
mezdik. Keşke her zaman böyle 
kaynaşma olsaydı. Biz Güney-
doğu tarafından Trabzon’a olan 
bağımız kuvvetlidir. Millet ile 
tanıştık ve sevdik bunları” dedi.

Ziyarete, Akçaabat İlçe Ta-
rım Müdürü İbrahim Nezir ve 

Diyarbakır-Batman-Siirt Kal-
kınma Proje sorumlusu Saliha 
Akbaş, Batman Tarım Şube Mü-
dürü Yusuf Alp, Sason İlçe Ta-
rım Müdürü Kudbeddin Tekin 
ve bay ve bayan çiftçiler katıldı.

Toplantıda ilçemizin iklimsel 
şartlarına uyum sağlayan çile-
ğin üretim kapasitesinin artı-
rılması gerektiği ve bu konuda 
çiftçilerimizin yönlendirilmesi 
gerektiği vurgulandı.

Çilek Tarlaları İlleri Buluşturdu
Diyarbakır, Batman 

ve Siirt’ten çilek 
üreticilerinin yer aldığı 

çiftçiler Akçaabat 
Belediye Başkanı Şefik 

Türkmen’i ziyaret 
ettiler.

Akçaabat Bal Üretici-
leri Birliği, TSE’den Birlik 
adına “Akcabal” marka 
ismini aldılar.

Birlik 2. Başkanı İs-
mail Şar: “Birlik üretici-
leri tarafından üretilen 
ballar birlik tarafından 
ortak dolum yapılarak 
kavanoz içerisinde mar-
ketlerde satışa sunulu-
yor.

Akcabal prolin değeri 
yüksek, şeker oranı %0.3 
olup kalitesi yüksek bir 
baldır. Akçaabat’ta köf-
teden sonra Akcabal’da 
iddialı bir şekilde gel-
mektedir.

Akcabal’ın Türkiye’de 
ki fuarlarda da tanıtımı-
nı yapacağız dedi.

AKÇAABATBelediyeBülteni Ekim 2014www.akcaabat.bel.tr



 32 

Belediye nüfusu 41.000’den yaklaşık 
115.000’e çıktı.

14 belde belediyesi  kapandı,

beldeler mahalle oldu.

50 köy mahalleye dönüştü. 

Akçaabat’ın mahalle sayısı 9 iken 73 oldu.

Belediye alanı 15 km2’den 385 km2’ ye çıktı.

Belediye dahilindeki yol ağı 200 km’den 
yaklaşık 2500 km’ye çıktı.

Akçaabat Trabzon’un en büyük ilçesi iken 
ikinci sıraya düştü. Birinci ilçe yeni kurulan 

Ortahisar ilçesi oldu.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR 

OLDUKTAN SONRA 

AKÇAABAT İLE İLGİLİ YENİ 

BİLGİLER


