


1

/akcaabatbel

AKÇAABAT BELEDİYE BÜLTENİ
YIL: 2019 SAYI: 92
Sahibi
Akçaabat Belediyesi adına
Belediye Başkanı
Osman Nuri EKİM

Genel Yayın Yönetmeni
Belediye Başkan Yardımcısı
Serkan ÖZDEMİR

Editör
Recep ŞEN

Haber-Araştırma-Dosya
Hasan AKSOY
Sevcan AYVAZ TOPSAKALOĞLU

Fotoğraflar
Akçaabat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü (Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler)

Yapım adomedya 0462 666 0 444 / Baskı Dumat Ofset
Adres: Dürbinar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 P.K: 61300 Akçaabat/TRABZON Tel: (0462) 227 13 00
www.akcaabat.bel.tr / akcaabat@akcaabat.bel.tr

AKÇAKALE
AKÇAABAT



B e l e d i y e  B ü l t e n i

2

TRABZON ILI 
IÇERISINDE DOĞA 
TURIZMI AÇISINDAN 
UZUNGÖL’DEN SONRA 
EN ÇOK ZIYARETÇI 
SAYISINA ULAŞAN 
HIDIRNEBI YAYLASI, 
BÖLGEMIZ TURIZMI 
AÇISINDAN EN ÖNEMLI 
DESTINASYONLARDAN 
BIRIDIR. 
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Trabzon ili içerisinde doğa 
turizmi açısından Uzungöl’den 
sonra en çok ziyaretçi sayısına 
ulaşan Hıdırnebi Yaylası, 
bölgemiz turizmi açısından en 
önemli destinasyonlardan biridir. 

Bu doğrultuda Akçaabat-
Karadağ Turizm Master Planı 
içerisinde yer alan Hıdırnebi 
yaylası ve yakın çevresi için 
Turizm Bakanlığı’na sunulan 
imar planı onaylanmış olup ön 
çalışmalar başlatılmıştır. 

Plan, Trabzon – Akçaabat – 
Karadağ Turizm Merkezi sınırları 
içerisinde kalan Hıdırnebi Yaylası 
ve yakın çevresinden oluşan 335 
hektarlık alanı kapsamaktadır. Bu 
planın amacı planlamaya konu 
olan alanın sahip olduğu doğal, 

kültürel ve tarihi değerlerini 
koruyarak, alanı yaylacılık ve 
turizm ekseninde sürdürülebilir 
gelişme ilkesi doğrultusunda 
Doğu Karadeniz Bölgesinin 
önemli bir turizm merkezi haline 
getirmektir.

Bu amaç doğrultusunda 
bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi 
değerlerin koruma/ kullanma 
dengesini gözetecek ve bu 
çerçevede turizm odaklı mekânsal 
gelişmeyi sağlayacak plan 
kararlarının üretilmesi planın 
temel hedefidir.

Proje kapsamında, 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. 

Ziyaret Kayası civarında ve 
Çatalkaya bölgelerinde seyir 
terasları, asma köprüler, obalar 
arası yaya ve atlı yürüyüş yolları, 
piknik alanları yapılabilecektir. 
Mevcut küçük göletin bulunduğu 
alana 25m bent yüksekliği ve göl 
alanı olarak Uzungöl benzeri 
bir göletin proje çalışmaları DSİ 
tarafından sürdürülmektedir. Bu 
planlama çalışması sonucunda, 
geniş ve doğal alanların 
bırakılacağı gölet ve yakın çevresi 
önemli bir turizm alanı haline 
getirilerek birçok aktivitenin 
merkezi olacaktır.
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AKÇAABAT MİLLET BAHÇESİ'NE
KAVUŞUYOR

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN 
NURI EKIM YAYLACIK MAHALLESI’NDE 
YAPIMI DEVAM EDEN MILLET BAHÇESI 
INŞAATINI YERINDE INCELEDI. 

Akçaabat Fatih Stadı’nın yerinde 
kazanılan 23 bin 125 metrekarelik alan 
üzerine Mayıs ayında inşa edilmeye 
başlanan ve 240 günde tamamlanması 
planlanan Millet Bahçesi’nin yapım 
çalışmalarıyla ilgili yüklenici firma 
yetkililerinden bilgi alan Akçaabat 
Belediye Başkanı Ekim, yapılan işin projeye 
uygunluğunu titiz bir şekilde inceledi.

 Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim Akçaabat’ta yapılacak olan ne varsa 



5

/akcaabatbel

takipçisi olacağını belirterek, şunları söyledi:
“Biz hizmet belediyeciliği derken, gönül 

belediyeciliğini de içine alan daha geniş bir 
kavramdan bahsediyoruz. İlçemizde gönlünü 
kazanamadığımız tek bir kişi bıraktıysak, 
şehri baştan da yapsak o şehri tam anlamıyla 
kazanmış sayılmayız. O nedenle adını gönül 
belediyeciliği koyduk. Biz gönülleri almaya 
geldik. Yeşil alanları fazla şehirlerde yaşayan 
insanların depresyon gibi en büyük tehditlerden 
birine daha az maruz kaldıkları görülmektedir. 
Yaylacık Mahallesi’nde bulunan eski Fatih 
Stadyumu’nun yerine Millet Bahçesi İnşaatı 
yapım işi tamamlanacaktır. İçerisinde rekreasyon 
alanları, sosyal ve sportif donatıların yer aldığı 
Millet Bahçesi; yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, 
yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik 
alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal 
yaşam alanı ile tüm Akçaabatlıların hizmetinde 
olacaktır. Bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz. Biz de bu ve bunun gibi 
bütün projelerin takipçisi olacağız.”dedi.
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Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, ilçede 
yapılan tüm çalışmaları yerinde 
inceliyor; bilgi alıyor. Akçaabat’ı 
daha yaşanılabilir kılmak adına 
yapılan her projeyi titizlikle 
inceleyen Başkan Ekim, “Şehrimiz 
bizim evimizdir. Koruyarak imar 
etmeliyiz. Akçaabat için en iyisi 
ne ise ortak akılla buna karar verip 
uygulamalıyız.” Diyor.

DOĞALGAZ PROJESİ 
GÖRÜŞÜLDÜ

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

BAŞKAN EKİM
ÇALIŞMALARI İNCELİYOR

BAŞKAN OSMAN NURI EKIM,  "ŞEHRIMIZ BIZIM EVIMIZDIR. ŞEHRIMIZI KORUYARAK 
IMAR ETMELIYIZ. AKÇAABAT IÇIN EN IYISI NE ISE ORTAK AKILLA BUNA KARAR VERIP 

UYGULAMALIYIZ".
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 Bu kapsamda şirket müdürü 
Mehmet Salih Ayaydın ve yatırım 
şefi Hasan Koç, Akçaabat Belediye 
Başkanı 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.

PULATHANE BULVARI'NDA 
İNCELEME

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim; Belediye 
Başkan Yardımcısı Ali Güngör, AK 
Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet 
Hüseyin Altıntepe, Karayolları 
Bölge Müdürü Selehattin 
Bayramçavuş ve beraberindeki 
heyet ile birlikte Akçaabat için 
önemli projelerden biri olan 
Pulathane Bulvarı’nı incelediler. 

Konu ile ilgili düşüncelerini 
dile getirten Başkan Ekim, 
“Akçaabat Trabzon arasındaki yol 

sorununu kısa vadede çözüme 
kavuşturmak için Pulathane 
Bulvarı’nın tamamlanması 
yönündeki çalışmalarımız devam 
ediyor. Akçaabat ve bölge trafiği 
için can damarı olan Pulathane 
Bulvarı, tamamlandığı takdirde 
sahildeki trafiğin yüzde 40’ını 
taşıyacak niteliktedir. Bu sayede 
genellikle yaz aylarında artan 
trafik rahatlamış olacak. Bizim 
isteğimiz ivedilikle bulvarın 
tamamlanmasıdır. Bu bağlamda 
yapılan çalışmaların hız 
kazanmasını temenni ediyoruz.” 
dedi.
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Halka hizmetin bir arada ve etkin bir şekilde 
verebilmesi teknik personelin ve hizmet araçlarının 
bir arada bulunması ve araçların bakımlarının 
rahatlıkla yapılabilmesi için Akçaabat Belediyesi Fen 
İşleri Şantiyesi, Nihat Usta kavşağının yanındaki 
mevcut yerinden, Büyükşehir Belediyesi’nden 
tahsis edilen Yaylacık Mahallesi'nde ki alana 
taşınacaktır. Bahsi geçen yaklaşık 7bin 350 m2 alanda 
Fen İşleri Müdürlüğü İdari Binası, Fen İşleri Araç 
Parkı ve Otobakım Şefliği binalarının yapılması 
planlanmaktadır. Alan üzerinde inşa edilecek olan 

Fen İşleri Müdürlüğü İdari Binası’nın yaklaşık 500m2, 
Otobakım Şefliği’nin ise 350 m2 olması planlanmıştır. 
Alanın idari binalar dışındaki kısmında ise malzeme 
depoları ve oto yıkama yağlama tesisine yer verilecektir. 
Fen İşleri Müdürlüğü İdari binasında toplantı salonu, 
müdür odası, mühendis ve personel odaları, giyinme 
odaları, dinlenme odaları, mescit ve teknik hacimler 
yer alacaktır. Otobakım Şefliğinin kullanacağı binada 
ise şef odası, personel odaları, giyinme odası ve teknik 
birimler yer alacaktır. 

BELEDİYEMİZE
YENİ ŞANTİYE
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Akçaabat Belediyesi, tüm 
birimleri ile ilçe sınırları 
içerisindeki her noktaya 
hizmet götürmeye devam 
ediyor. Merkez, kırsal 
ayırt etmeksizin hummalı 
çalışmalar yürüten birimler 
özveri ve titizlikle çalışıyor. 

HER NOKTADA 
HUMMALI TEMİZLİK 
ÇALIŞMALARI 
YAPILIYOR

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.

Sabahın erken saatlerinde 
araç ve ekipmanlarıyla birlikte 
ilçe sınırlarında yer alan 
cadde ve sokaklarda çevre ve 
görüntü kirliliği oluşturan 
tüm noktalarında hummalı 
bir çalışma gerçekleştiren 
Akçaabat Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
kenti baştan aşağı temizliyor. 
Koordineli bir şekilde 
gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında bir yandan 
rutin temizlik işleri icra 
edilirken diğer taraftan da 
sahil bandında yürütülen 
çalışma sayesinde yürüyüş 
yolları kısa sürede pırıl 
pırıl yapılıyor. Ekiplerin 
sabahın erken saatlerinden 
itibaren başlayarak 
yürüttüğü çalışmalarda ilçe 
sınırları içerisindeki çöpleri 
toplamanın yanı sıra sokaklar 
ve caddeler, tazyikli suyla 
yıkanarak temizleniyor.

CADDE VE SOKAKLARIMIZ
ARALIKSIZ TEMİZLENİYOR
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Belediyemiz tarafından 
vatandaşların dinlenme 
alanlarının genişletilmesi ve yeni 
piknik alanların oluşturulması için 
yürütülen çalışma çerçevesinde 
Yaylacık dolgu sahasına 16 adet 
ahşap kamelya kurulmuştu.

Yaylacık sahil bandında 
Akçaabat Belediyesi ekiplerince 
yapılan çalışmalar neticesinde 
Yaylacık sahili bambaşka bir 
görünüme kavuşturuldu. Yapılan 
çalışmalarla birlikte Yaylacık sahili, 
şehrin cazibe merkezlerinden biri 
haline geldi.

Bir süredir Yaylacık 
sahil bandında devam eden 
çalışmalarda sona gelindi. 12 
dönümlük alana yapılan ahşap 
kamelyalar iyileştirildi, piknik 
alanları oluşturuldu, çevre 
düzenlemeleri yapıldı, çocuklar 
için oyun parkları ile kafeterya ve 
mescitle zenginleştirildi. 

KENTİN
CAZİBE MERKEZİ OLDU

BELEDIYEMIZ TARAFINDAN YAYLACIK DOLGU SAHASINA YAPILAN YEŞIL ALAN 
(PIKNIK ALANI, ÇOCUK PARKI VE 16 ADET AHŞAP KAMELYA)
ŞEHRIMIZIN CAZIBE MERKEZLERINDEN BIRI HALINE GELDI.
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Bahar aylarında vatandaşların 
uğrak noktası haline gelen Yaylacık 
dolgu sahası, görenlerin beğenisini 
kazanırken Akçaabatlılar için 
nefes alma noktası niteliğini 
taşıyor.

ADIM ADIM GELİŞTİRİLİYOR
Akçaabat merkezinden 

başlayarak sahil boyunca Söğütlü 
ve Yıldızlı Mahallesi’ne kadar 
olan bölüm için yürüyüş yolu ile 
bisiklet yolu da planlandı. Yaylacık 
sahil dolgu sahası içerisinde 150 
dönümlük alanda çalışmalarını 
yürüten Akçaabat Belediyesi, 
bu alanda ileriye dönük olarak 
mevcut futbol sahasının kuzeyinde 
ikinci bir futbol sahası, voleybol, 

basketbol ve tenis sahaları da 
oluşturmayı hedefliyor. Kalan 50 
dönümlük alanda tema park ve 5 
bin kişilik amfi tiyatro gibi sosyal 
ve kültürel alanlar oluşturulacak. 

Konuyla ilgili düşüncelerini 
dile getiren Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Yeşil 
ile mavinin en güzel tonlarının 
bir arada olduğu şehrimizde daha 
çok yeşil alan oluşturmaya gayret 
ediyoruz. Vatandaşların keyifli 
vakit geçirebileceği çocukların 
ise oynayıp eğelenebileceği bir 
alan yapmak istedik. İlk aşamada 
Yaylacık dolgu sahasında var olan 
alanı yeşillendirip genişlettik ve 
16 adet ahşap kamelya kurduk. 

Bunun yanında çocuklarımız için 
iki adet büyük oyun parkı inşa 
ettik. Ayrıca piknik yapmaya gelen 
vatandaşlarımız için Belediyemiz 
bünyesinde işletilen bir çay 
bahçesi açtık.

Bu alanı donatma 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Herkesin yeşille kucaklaşacağı 
ve rahatlayabileceği bir alan 
yapmak düşüncesindeyiz. Bu 
alanda olduğu gibi şehrimizin her 
yerinde imkanlarımız ölçüsünde 
programlarımız dahilinde 
çalışmalarını gece gündüz 
demeden sürdüren ekiplerimize 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” İfadelerini kullandı.
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Trabzon’un en büyük doğal 
sahillerine sahip olan Akçaabat 
Söğütlü ve Yaylacık sahillerindeki 
kumsallar bakımı yapıldı. 

Bu hat boyunca yapılan 
çalışmalar sonucunda kumsallar 
kullanıma hazırlandı. Sahillerin 
temizliği yapılırken kum eleme 

ve temizleme aracı alındı ve bu 
araçla birlikte kumsallar taş ve 
yabancı maddelerden arındırıldı. 

Kum eleme ve temizleme aracı, 
kum zeminin 15 santimetre kadar 
altına girerek kumda elenmesi 
gereken atık maddeleri eledi. 
Böylece Söğütlü ve Yaylacık 

sahilleri kullanıma hazır hale 
geldi. 

Konu ile ilgili konuşan 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, sahillerdeki 
temizlik çalışmalarının titizlikle 
yapıldığını belirterek “Söğütlü 
Sahili ile ilgili büyük projelerimiz 

SAHİLLERİMİZE
HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

AKÇAABAT'IMIZIN EN 
GÜZEL SAHILLERINDEN 

BIRI OLAN SÖĞÜTLÜ 
MAHALLESI'NDEKI 

TEMIZLIK ÇALIŞMALARININ 

TAMAMLANMASI IÇIN 

EKIPLERIMIZ TEMIZLIK 
SEFERBERLIĞI 
BAŞLATMIŞTIR.
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var. Bu projelerimizin hepsi 
halkımızın sahilleri daha 
verimli kullanabilmesi üzerine 
hazırlanmıştır. Tüm gayretimiz 
şehrimizi daha yaşanılabilir bir 

kent haline getirmek içindir. 
Biz, yerel yöneticiler olarak 
üzerimize düşeni imkanlarımız 
ölçüsünde yapacağız. Bu konuda 
vatandaşlarımızın da şehrimiz 

için yapılan her çalışmanın 
bir nevi koruyucusu olacağına 
gönülden inanıyoruz.” dedi. 

NASIL BULMAK İSTİYORSAK ÖYLE BIRAKMALIYIZ
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim konuşmasına şöyle devam etti; “Sahillerimizi temiz 

tutmalıyız. Vatandaşlarımız yaz aylarında sahillerde gelip oturuyor ve piknik yapıyorlar. Fakat çöplerini 
kumsalın üzerine bırakıp gidiyorlar. Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat halkına bu davranışlar 
yakışmıyor. Sahillerimizi nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız. Sahillerimizin de milli servet olduğunu 
ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel varlıklardan biri olduğunu unutmamalıyız.”

GÖNÜL ZABITACILIĞINI YAYGINLAŞTIRALIM

Şehrimizde herkes kendini birer ‘Gönüllü Zabıta’ olarak düşünsün ve çevremizi temiz tutmayanları 
uyarsın. Kurallara uymayanları 153 ve (462) 227 13 14 numaralı Zabıta ihbar hattımıza veya (552) 465 61 61 
numaralı Belediyemiz WhatsApp ihbar hattına bildirelim. 
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AKÇAABAT BELEDİYESİ ve
TEMA VAKFI EL ELE

Akçaabat Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ile TEMA Vakfı 
gönüllüleri işbirliğinde çevre 

temizliği farkındalığı oluşturmak için 
Söğütlü Sahiline atılan çöpler toplandı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
“Akçaabat’ın özellikle Yıldızlı, Yaylacık, 
Söğütlü sahilleri plajlarıyla beraber 
Akçaabat’a değer katıyor. Öncelikle 
şehrimizi, çevremizi ve sahillerimizi temiz 
tutmalıyız. Belediye olarak çevre temizliği 
ve bakımı konusunda oldukça hassasız 
ve bu konudaki çalışmalarımıza ara 
vermeden devam ediyoruz. Tüm insanlık 
çevre temizliği bilincine ve bu farkındalığa 
sahip olmalıdır. Biz Belediye olarak 
üzerimize düşeni her zaman titizlikle 
yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız 
ise gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre 
bırakmak ve doğayı korumak için yerlere 
çöp atmayalım; çevremizi kirletmeyelim, 
Akçaabat’ımızı hep birlikte temiz tutalım. 
“dedi.

TEMA VAKFI İLE  ORTAKLAŞA 
YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMASINDA

ŞEHRİMİZ ARTIK DAHA TEMİZ
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KULLANILMIŞ GİYSİLER
ÇÖPE DEĞİL KUMBARAYA

Belediyemiz  tarafından 
hayata geçirilen proje ile giysi 
kumbaralarında toplanan 
kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor.

GİYSİLERİNİZE BİR ŞANS 
DAHA TANIYIN

Kullanılmış kıyafet ve ayakkabı 
kumbarasında biriken kıyafetler, 
toplanarak geri dönüşüme katkı 
sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine 
yardım eli uzatmak amacıyla 
belediye ve vatandaşların işbirliği 
ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor; 
giysiler tekrar kullanılabilmiş 
oluyor. 

Konu ile ilgili düşüncelerini 
dile getiren Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, belediye 
olarak geri dönüşüme büyük 
önem verdiklerini söyledi.

Daha önce geri 
dönüştürülebilir ürünlerin 
çöpe atılmaması için geri 
dönüşüm çöp kutuları ve atık pil 
kutularını yaygınlaştırdıklarını 
hatırlatan Başkan Ekim, şimdi 
de kullanılmış giysilerin ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılması için 
giysi kumbaralarını faaliyete 
geçirdiklerini belirtti.

‘Giysilerinize bir şans 
daha tanıyın’ kampanyası 
adı altında kullanışmış giysi 
ve ayakkabı kumbaralarını 
oluşturduk.“ diyen Başkan 
Osman Nuri Ekim, kumbaralar 
sayesinde vatandaşlarımızın 
kıyafetlerinin geri dönüşümünü 
sağlayabileceklerine dikkat 
çekerek, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız, ihtiyaç 
fazlasını değerlendirmek 
isterlerse biz emirlerindeyiz. 
Hem yardımlaşmayı arttırıyoruz 
hem de ihtiyaç sahiplerine 
ulaşmasını sağlıyoruz. İmkanı 
olan vatandaşlarımızın, ihtiyaç 
sahiplerine ulaşması için aracı 
oluyoruz. Biz sadece aracıyız. 
Bu desteği verenlere yürekten 
teşekkür ederim. Onların 

sayesinde kıyafetler ikinci 
bir hayat buluyor ve ihtiyaç 
sahiplerine ulaşıyor."

BELEDIYEMIZDEN BIR ILK

BELEDIYEMIZ TARAFINDAN 
HAYATA GEÇIRILEN 

PROJE ILE KULLANILMIŞ 
KIYAFETLER “KUMBARALAR” 

SAYESINDE
IHTIYAÇ SAHIPLERINE 

ULAŞTIRILARAK HAYAT 
BULUYOR.
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ÇÖPLER YERALTINA 
ALINIYOR

AKÇAABAT BELEDIYESI’NIN DAHA 
TEMIZ VE YAŞANILABILIR BIR 
AKÇAABAT IÇIN SÜRDÜRDÜĞÜ 
ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 
ŞEHRIN BELIRLENEN 
NOKTALARINA YER ALTI ÇÖP 
KONTEYNERİ YERLEŞTİRİLİYOR.

"YOĞUN TURIZM FAALIYETLERININ YAŞANDIĞI 
ŞEHRIMIZIN HER DAIM TEMIZ VE GÜZEL BIR 
GÖRÜNÜME SAHIP OLMASI GEREKIYOR."

BAŞKAN OSMAN NURI EKIM
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Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’in talimatları 
doğrultusunda Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, yer altı çöp 
konteynerlerini belirlenen 
noktalara yerleştirmeye başladı. 

Yeraltı çöp konteynerleri ile 
gelişmiş ülkelerde uygulanan 
çevreci bir sistem hayata 
geçirilmeye başlandı. Çevre 
sağlığının korunması ve kötü 
kokuların bertaraf edilmesinde 
önemli bir adım olan yeraltı 
çöp konteyneri sistemiyle ilgili 
konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
bu sistemin modern şehir 
yaşamının gereklerinden biri 
olduğunu vurgulayarak “Çevreci 
bir sistemi hayata geçirmekten 
dolayı son derece mutluyuz. 
Şehrimizin temizliği bizim için 

büyük önem arz ediyor. 
Yoğun turizm faaliyetlerinin 

yaşandığı şehrimizin 
her daim temiz ve güzel bir 

görünüme sahip olması gerekiyor. 
Özellikle şehir merkezinde 
mevcut çöp konteynerleri, kötü 
kokulara sebebiyet vererek çevre 
sağlığını tehdit ediyor. Çöplerin 
bilinçsizce atılması sonucunda 

etrafa dağılarak mikropların 
çevreye yayılmasına neden 
oluyor. Bu sebeple sokaklarımız 
ve caddelerimiz; vatandaşlarımız 
ve çocuklarımız için sağlıksız 
ortamlar haline geliyor. Bu 
bağlamda yer altı çöp konteyneri 
sistemi bizim için hayata geçirmeye 
çalıştığımız öncelikli konulardan 
bir tanesidir.” dedi.
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Cadde ve sokaklarda meydana gelen deformasyonlara 
anında müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. 
Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit 
edilen her mahalle, her cadde ve sokak bir bir elden 
geçiriliyor. İlçe genelindeki mahalleler tek tek taranarak 
görülen olumsuzluklar giderilirken yol bakım, onarım ve 
asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. 
Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bu kapsamda 
birçok mahallede bakım onarım çalışmaları yaparken, 
ihtiyaç duyulan bölgelere de program dahilindeki 
çalışmalarına devam ediyor.

İLÇEMİZİN
HER  
ALANINDA
ÇALIŞMA VAR

AKÇAABAT BELEDIYESI 
FEN IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ 
EKIPLERI, MAHALLELERI 
TEK TEK TARAYARAK 
ILÇENIN DÖRT BIR YANINDA 
SÜRDÜRDÜĞÜ HIZMET 
SEFERBERLIĞINDE DUR 
DURAK BILMIYOR.
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SICAK ASFALT : 3.850 TON

SATHI KAPLAMA : 78M

BETON PARKE : 7.820M2

BETON TRETUVAR : 620M

BETON BORDÜR : 2.245M

TAŞ DUVAR : 1.365M

BETON KANALET : 993M

BETON YOL : 2.050M3

BETON MERDIVEN : 70M

DEMIR KORKULUK : 976M

KARO MOZAIK : 410M2

YOL MALZEMESI SERILMESI: 
30.300M3

YOL AÇILMASI : 4.650M

CADDE VE SOKAKLARDA MEYDANA GELEN DEFORMASYONLARA 
ANINDA MÜDAHALE EDEN FEN IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ EKIPLERI, 
BOZULAN YOLLARIN BAKIM VE ONARIMINI GERÇEKLEŞTIRIYOR. 
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Akçaabat Belediyesi ekipleri 
tarafından ilçe genelinde 
yürütülen peyzaj çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. Kara 
yolları üzerinde bulunan kavşak 

ve refüjlerde yapılan peyzaj 
çalışmalarında değişik desenler 
ve farklı materyaller kullanılarak 
vatandaşların göz zevkine hitap 
eden çalışmalar ortaya çıkarılıyor.

Akçaabat Belediyesi ekipleri 
mevsim şartlarına uygun 
çiçekler ve peyzaj düzenlemeleri 
ile şehre farklı bir görünüm 
kazandırıyor. Peyzaj çalışmaları 

MEVSIM ŞARTLARINA UYGUN 
ÇIÇEKLER VE PEYZAJ 

DÜZENLEMELERI ILE ŞEHRE 
FARKLI BIR GÖRÜNÜM 

KAZANDIRAN AKÇAABAT 
BELEDIYESI EKIPLERI; ŞEHRIN 
ANA ARTERLERI OLAN BÜTÜN 

KAVŞAKLARA MEVSIMLIK 
ÇIÇEK DIKIMLERINE DEVAM 

EDIYOR.

PARK VE BAHÇELER 
ÇİÇEKLENDİRİLDİ
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kapsamında kaldırımlardaki, 
yol kenarlarındaki ve diğer 
yerlerdeki görüntü kirliliğine 
neden olan yabani otların 
biçimi yapılıyor. 

“ÖZVERİYLE 
ÇALIŞIYORUZ”

 Gerçekleştirilen çalışmalar 
ile ilgili konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, kent genelindeki 
çalışmaların ödün vermeden 
sürdürüldüğünü belirterek 
“Belediyemizin bütün 
birimleri hummalı bir şekilde 
çalışarak, yaz-kış ayrımı 

yapmadan kentimizin örnek 
bir ilçe olması için çaba 
gösteriyor.

Titizlikle yürütülen 
çalışmaları yakından takip 
ediyorum. Halkımızın, 
çocuklarımızın hijyenik 
ve sağlıklı bir ortamda 
yaşamlarını devam 
ettirmelerini sağlamak için 
gereken özveriyi göstermeye 
gayret ediyoruz. El ele vererek 
daha temiz ve yaşanılabilir 
bir Akçaabat için hep 
birlikte çalışmalı ve özveri 
göstermeliyiz.” dedi.

Akçaabat genelinde 
Belediyemiz tarafından yapılan 
çalışmaları da yakından 
takip eden Başkan Ekim, 
"Şehrimizde, vatandaşımızın 
yararına olan her işi yapmaya 
gayret ediyoruz. Halka 
hizmet için çıktığımız bu 
yolda her talebi inceleyerek 
imkanlar ölçüsünde çözüme 
kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz 
zor ve önemli bir görev yapıyor. 
İlgili birimlerimizin yaptığı 
çalışmaların vatandaşlar 
tarafından da takdir görmesi 
bizim de yaptığımız her 
işe daha büyük bir şevk ile 
sarılmamızı sağlıyor. Akçaabat 
sevdasıyla millete hizmet 
yolunda çalıştığımız bu yolda 
durmak yok.” şeklinde konuştu. 

ŞEHRIMIZI BAŞTAN AŞAĞIYA 
ELDEN GEÇIRIYORUZ
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AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM, HALKLA IÇ IÇE OLMAYA DEVAM 
EDIYOR. GÖNÜL BELEDIYECILIĞI KAPSAMINDA ZIYARETLERINI SÜRDÜRÜYOR.

HALK İLE İÇ İÇE
HALKIN BAŞKANI



23

/akcaabatbel

BAŞKAN EKİM HER DAİM 
VATANDAŞLARLA BİRLİKTE

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, sabahın ilk 
ışıklarıyla birlikte vatandaşlarla 
bir araya geldi.

Belediye Başkanı ile sabahın 
erken saatlerinde bir araya 
gelen vatandaşlar, “Başkanımız, 

her zaman yanımızda. Kendisi 
bizden biri. Başkanımız halkla 
birlikte, iç içe olmayı hiçbir 
zaman ihmal etmiyor. Güler yüzü 
ve samimiyetiyle tüm gönülleri 
fethetti.” İfadelerini kullandılar. 

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA 
VATANDAŞLARMIZLA 
HAŞLAMAYI BİRLİKTE TATTIK

Cuma gününün bereketi 
ile sabahın erken saatlerinde 
vatandaşlarla bir araya gelen 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, sabah 
namazından sonra şehrimizde 
gelenek haline gelen ‘Yöresel 
Lezzet; Haşlama’yı yine 
vatandaşlarla birlikte tattı. Yoğun 
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iş programına rağmen Akçaabat’ı 
ve Akçaabatlıları ihmal etmemeye 
özen gösteren Başkan Ekim, 
halkla iç içe ve samimi bir ilişki 
oluşturması sebebiyle takdir 
topluyor. 

SABAH ÇAYINI 
VATANDAŞLARIMIZLA 
BİRLİKTE YUDUMLADIK

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Akçaabat’ta 

gelenek haline gelen taze 
ve mis kokulu tavşan kanı 
çayı vatandaşlarla birlikte 
yudumlayarak vatandaşlarla 
sıcak sohbetler etti. Tüm 
Akçaabat’ın gönlüne samimiyeti 
ve insan odaklı hizmetleriyle 
taht kurmayı başaran Başkan 
Ekim, vatandaşlarla yapılan bu 
buluşmaları devam ettireceğini 
belirtti. 

ESNAFIMIZIN İŞ YERLERİNİN 
KAPILARINI BERABER AÇTIK

Sabahın ilk ışıklarıyla 
Akçaabat turuna çıkan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, turu Akçaabat esnafını 
ziyaretle sonlandırdı. Başkan 
Ekim, erken saatlerde kapılarını 
açan işyerlerini ziyaret etti; 
kepenkleri esnafla birlikte açtı. 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
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Ekim esnafa ‘Hayırlı, bereketli ve 
bol kazanç’ diledi. 

SAHİL BOYU BALIK TUTAN 
VATANDAŞLARLA SOHBET 
ETTİK

Sabahın denizdeki 
bereketinden faydalanmak isteyip 
oltalarıyla sahilde balık tutan 
vatandaşlarla da bir araya gelen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim de denizden nasibini 
aldı. Başkan Ekim, sahilde balık 
tutan vatandaşlarla sohbet etti. 
Sahil boyu yürüyen Başkan Ekim, 
Akçaabat Limanına geçerek Su 
Ürünleri Kooperatifi ile de bir 
araya geldi.

TOPTANCI HAL ESNAFIYLA BİR 
ARAYA GELDİK

Başkan Ekim, Akçaabat 
Hal Esnafını da ziyaret etti. 
Ziyaretinde, Hal Esnafıyla sohbet 
edip onların öneri ve isteklerini 
dinledi. 

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNDE 
HALKIMIZLA YAN YANA 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gönül Belediyeciliği 
kapsamında insan odaklı hizmet 
üretmenin en büyük hedeflerinden 
biri olduğunun altını çizen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “Günün her saatinde 
sabah, akşam, halkımızın yanında 

olamaya devam edeceğiz. Hep 
birlikte el ele vererek şehrimizi 
markalaştıracağız. Belediyecilik 
sadece şehri imar etmek değil 
aynı zamanda vatandaşın gönlüne 
girebilecek işlere de imza atmaktır. 
Dokunmadık; ulaşmadık hiç kimse 
kalmayana dek ziyaretlerimiz 
devam edecek. Bizi bu göreve layık 
gören halkımızla birlikte hizmet 
aşkıyla çalışacağız. Şehrimizle 
ilgili sorunları ve yapılması 
gerekenleri birlikte belirleyip 
birlikte çözeceğiz. Hepimiz taşın 
altına elimizi koyacağız. Her 
zaman daime ileriyi hedefleyerek 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 
dedi.
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Festival kapsamında ilk olarak Atatürk Bulvarı Belediye önünde Akçaabatlı fotoğraf sanatçıları tarafından 
‘Karma Resim Sergisi’ açıldı ve Akçaabatlı fotoğraf sanatçıların fotoğrafları görücüye çıktı. İlk gün festival 
etkinlikleri, Hamam Çimeni Çarşısı Akçaabat Belediye Sergi Salonunda yapılan ‘Karma Resim Sergisi’ 
ile devam etti. Ardından festival grupları Hamam Çimeni Çarşısı avlusunda hünerlerini sergilediler ve 
vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen festival grupları izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

AKÇAABAT’TA 
COŞKULU 
FESTİVAL
29. ULUSLARARASI AKÇAABAT MÜZIK VE HALKOYUNLARI FESTIVALI 

COŞKULU BAŞLADI; COŞKULU BİTTİ.
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Festival etkinlikleri kapsamında yurt içinden ve 
yurt dışından gelen halk oyunları grupları, Trabzon 15 
Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda Trabzonlular 
ile buluştu. Yoğun katılım ve ilgiyle halk oyunları 

gruplarının gösterilerini izleyen Trabzonlular, her 
yıl geleneksel olarak yapılan Uluslararası Akçaabat 
Müzik ve Halkoyunları Festivali’nin bir bölümünün 
Trabzon’da da sahnelenmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler.

AKÇAABAT FESTİVALİNİN 
TRABZON AYAĞI
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Dolu dolu geçen festival etkinliklerinin ikinci 
gününde 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk 
Oyunları fetivali kapsamında Atatürk Parkı’nda 
çelenk sunma töreni yapıldı. Törenin ardından 
yurt içinden ve yurt dışından gelen ekiplerin 
ve Akçaabatlıların katılımıyla kortej yürüyüşü 
gerçekleştirildi ve yayla göçü canlandırıldı.

Oldukça renkli anlara sahne olan kortej yürüyüşü 
sahil park havuzlar alanına kadar devam etti. Sahil 
parkta yurt içinden ve yurt dışından gelen gurupların, 
vatandaşların ve protokol üyelerinin de katılımıyla 
yöresel sanatçı eşliğinde büyük horon halkası 
oluşturuldu. Akçaabatlılar, sahil parkta kurulan 
horon halkasıyla horona doydu.

BÜYÜK HORON HALKASI 
OLUŞTURULDU
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Akçaabat’ta her yıl geleneksel olarak yapılan ve 
bu yıl 29.si düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik 
ve Halk Oyunları Festivali kapsamında protokolün 
ve vatandaşların katılımlarıyla Hıdırnebi Yaylası’nda 
şenlik yapıldı. Her yıl yapılarak geleneksel hale gelen 
ve festivalin önemli bir adımı olarak kabul edilen 

Hıdırnebi yayla Şenliği’nde yöresel sanatçılar Necmi 
Öksüz. Selim Seyis ve Yeşim Civelek  kemençe 
horon eşliğinde Karadeniz Müziklerini seslendirdi. 
Manisa Turgutlu Halk Oyunları Grubu ve Akçaabat 
Folklor Derneği Kız ve erkek horon ekibi hünerlerini 
sergilediler.

ORAĞIN 7’SİNDE
HIDIRNEBİ YAYLASINDAYDIK
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29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları 
Festivali Kapsamında Belediyemiz Spor İşleri 
Müdürlüğünce spor müsabakaları düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, bu yıl 29. 
Su yapılacak olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve 
Halk Oyunları Festivali kapsamında ödüllü 3*3 Sokak 
Basketbolu, voleybol ve penaltı yarışmaları düzenlendi. 
Müsabakalar sonunda kazanan takımlara ödülleri 
festivalin 2. akşamında protokol üyelerince verildi.

FESTİVAL KAPSAMINDA SPOR 
MÜSABAKALARI YAPILDI
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Büyük bir heyecanla beklenen Belediyemiz 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen 
29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları 
Festivali, muhteşem programlar ve etkinliklerle 
vatandaşlarla buluşmaya devam etti. Her yaştan 
izleyiciye hitap eden etkinliklerle dolu festival, 
Akçaabatlıların yaz akşamlarını renklendirdi. 

Festival programında düşüncelerini dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Horonun başkentine Akçaabat’a hepiniz hoş 
geldiniz; sefalar getirdiniz. Bir yanımız deniz bir 

yanımız yayla. Bir tarafımız mavi, bir tarafımız yeşil… 
Mavisine ve yeşiline doyamadığımız Akçaabatımız 
her yıl temmuz ayında bir başka güzelliğe bürünüyor. 
Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin 
katılımlarıyla Akçaabatımız rengarenk hale geliyor. 
Bu heyecanı, bu güzelliği bizlere yaşattıkları için bu 
festivali eden tüm birimlere Akçaabat Belediyesi adına 
teşekkür ediyorum. Ülkemizin çeşitli yerlerinden ve 
yurt dışından gelen misafirlerimiz, Akçaabat’ın tarihi 
değerlerini ve yaylalarını gezip görecekler ve bu sayede 
gönüllü turizm elçilerimiz olacaklar.” dedi.

AKÇAABAT FESTİVALİ'NDE 
MUHTEŞEM GECELER

29. ULUSLARARASI AKÇAABAT MÜZIK VE HALKOYUNLARI FESTIVALI’NDE 
VATANDAŞLAR GÜNDÜZ AYRI GECE AYRI BIRBIRINDEN GÜZEL HALKOYUNLARI 
GÖSTERILERI VE SANATÇILARIN MUHTEŞEM PERFORMANSLARIYLA COŞTULAR. 
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SINAN YILMAZ EMRE KAYA EKIN UZUNLAR
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29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, 
dillere destan bir kapanışa imza attı.

Halk Oyunları Gruplarının son gösterilerini sunduğu, 
sponsor firmalara plaketlerinin verildiği, Akçaabatlı 
Sanatçılar Grubu’nun konser verdiği, havai 
fişek ve meşale gösterilerinin yapıldığı 
muhteşem gecenin son bölümünde 
Karadeniz şarkılarının güçlü 
sesi Sinan Yılmaz, Akçaabatlı 
hayranlarıyla buluştu.

Havai fişek gösterisiyle 
renklenen gecede unutulmaz 
anlar yaşandı.

Festivalde konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, vatandaşları selamlayarak 
“Bu organizasyonda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Desteğini 
esirgemeyen sponsor firmalarımıza 
ayrıca teşekkür ediyorum. Kültür, sanat, turizm ve spor şehri olan 
Akçaabat’ımızda, herkese örnek olacak bir festival gerçekleştirdik. 
Bizler bu göreve geldiğimiz günden beri hizmetin her türlüsüne 

GECENİN RENGİ
BORDO MAVİ
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talip olduğumuzu belirmiştik. Kültür sanat 
etkinliklerimiz de buna dahildir. İmkanlarımız 
ölçüsünde etkinliklerimize de devam edeceğiz. 
Her zaman vatandaşlarımızın refahını 
düşünüyoruz. 3 gün devam eden festivalimizde 
bizleri yalnız bırakmayan milletvekillerimize, 
geleneksel hale gelen Festivalimizin 25 
yılında büyük emekleri olan Şefik Türkmen 
Başkanımıza, protokolün diğer üyelerine, 
festivalimiz boyunca muhteşem performans 
gösteren sunucumuz Bülent Mumcu’ya ve 
Akçaabatlılara teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk 
Oyunları Festivali Halk Danslarının Kaynaşma 
Merkezi Horonun Başkenti Akçaabat’ın 
uşaklarının muhteşem horon gösterisiyle sona 
erdi.

Trabzonspor’a katkı sağlamak için ‘Bordo- 
Mavi’ konseptiyle gerçekleştirilen son 
etkinliğe Trabzonspor formasıyla katılanlar, 
festival alanını Bordo-Mavi renklere 
bürüdüler. Formasını alıp gelenlere 
Akçaabat Belediyesi tarafından Bordo-
Mavi fular ve Türk Bayrakları dağıtıldı.
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Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
organizesinde hazırlanan 29. 
Uluslararası Akçaabat Müzik ve 
Halkoyunları Festivali, şehrimizde 
olduğu gibi tüm yurtta ses getirdi. 
Büyük emek, çalışma ve özveriyle 
organize edilen festivale siyasetçi 
akını oldu.

KİMLER KATILDI?

AK Parti Trabzon 
Milletvekilleri Adnan Günnar 
ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti 
Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, 
TBMM Başmüşaviri Akçaabatlı 
hemşerimiz Hikmet Çolak, 

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, 
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Akçaabatlılar 
Vakfı Başkanı Ali Kemal 
Başaran, Trabzon İl Emniyet 
Müdürü Orhan Çevik, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı 
Sebahattin Yazıcı, Trabzon İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ali 
Ayvazoğlu, Ortahisar İlçe Emniyet 
Müdürü Şevki Pekdemir, Akçaabat 
Emniyet Müdürü Volkan Özeren, 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Serkan Özdemir ve Ali Güngör, AK 

Parti İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin 
Altıntepe, AK Parti Trabzon 
Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Çelenk Sürmen,  AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı Satu Şahin, Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Yaşar Sivrikaya, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Ali 
Şentürk, Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Odası Başkanı İsmail Bulut, 
Ziraat Odası Başkanı M. Hikmet 
Eyüboğlu, Belediye Meclis Üyeleri, 
Festival Sponsor Firmaları, daire 
amirleri ve çok sayıda vatandaş 29. 
Uluslararası Akçaabat Müzik ve 
Halkoyunları Festivaline katıldılar. 

FESTİVALE BÜYÜK İLGİ
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FESTIVAL SPONSORLARINA 
TEŞEKKÜR EDERIZ

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

HORON TOPTAN SATIŞ 
MAĞAZALARIKEBİR BETONKÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI
ERBAŞARANLAR 

ŞİRKETLER GRUBU
CEMİL USTA

KÖFTE&BALIK
ÖZTÜRKLER

İNŞAAT

KÖRFEZ
KÖFTE 

HORON
KÖFTE&BALIK

AKPINAR
RESTAURANT

SARAY KÖFTE&BALIK 
RESTAURANT

SERA GÖLÜ GÜL 
TESİSLERİ

ÖZGÜNEŞ
LTD. ŞTİ.  

ASYA
MARKET

YAPI GÜVEN
HASAN GÜVENVAKIFBANK HALKBANK ZİRAAT BANKASI HASIR İNŞAAT POLFİSAN AKÇAGAZ

BURMAK
TİCARET

OTO
ERMAN 

YILMAZLAR
LASTİK

KAZAZOĞLU OTO 
TAMİRHANESİ BAYBURT İNŞAAT

RASİM BAYBURT
ÇELİKLER İŞ

MAKİNALARI SERVİSİ
MTS REKLAM VE

PROMOSYON
SERA LAKE

RESORT

ARMADA
RESIDENCE 

SEBAT PROJE GRUP 
ZEKİ ÖZTÜRK

TRABZON
ŞASE DİNGİL SAN.

YANIKOĞLU OTO 
LASTİK

KARADENİZ POMPA 
ERCAN PAÇA

TRABZON TORNA
YUSUF ÇAVDAR

OSKAR
KİTABEVİ

AKBİL BİLGİSAYAR 
LTD. ŞTİ. 

KENT TAŞ FIRINI
ALİ SAİT KANLIOĞLU

AYDINLAR LOKANTASI
ÖMER AYDIN

PUSULA EMLAK
TURİZM

TALAT ÇAKMAK

AKÇ. OTO GALERİCİLER 
YARD. VE DAY. 

DERNEĞİ-NECATİ İSAK

YILDIZLI
MARKET

İMERA NAKLİYAT VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 

ALTINTAŞ OTO 
ELEKTRİK VE 

HAFRİYAT

ZEKİ TİCARET
ADEM KURT

İTİMAT MAKİNE
 HASAN AKAR

DETAY MAKİNA SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ. 

REMZİ DÜĞÜN 
SALONLARI

DEPPO HIRDAVAT PAZ. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
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Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcısı Serkan Özdemir, 
kardeş şehir Konya-Beyşehir’de 
15.’si düzenlenen Beyşehir Göl 
Festivali’ne katıldı.

Festivalde konuşan Akçaabat 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Serkan Özdemir, ”Sayın Belediye 
Başkanım, protokolün çok 
kıymetli üyeleri, kardeş şehrin 
Beyşehir’in değerli vatandaşları. 
Sizleri en kalbi duygularımla 
muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Sözlerimin hemen başında 
sizlere Kültür Sanat Turizm 
Spor şehri, horonun başkenti 
Akçaabat’ımızın Belediye Başkanı 
Sayın Osman Nuri Ekim ‘ in ve 
tüm Akçaabat halkının selamlarını 
iletmek istiyorum. Festivaller 
düzenlendikleri yerlerin doğal 
güzelliklerini, tarihi ve kültürel 
değerlerini, geleneklerini 
tanıtmak, aynı zamanda sosyal 
yaşantısını renklendirmek ve 
orada yaşayan vatandaşlarla 
gurbetçi hemşerilerini bir araya 

getirmek amacıyla düzenlenir. 
Bugün burada 15. Beyşehir 
Göl Festivali düzenleniyor. 
Gerçekten çok güzel, büyük bir 
organizasyon. Bizler de Beyşehir’le 
kardeş şehir olan Akçaabat’ı 
temsilen burada bulunuyoruz. 
Geçen hafta Akçaabat’ta 29. 
Uluslararası Akçaabat Müzik 
ve Halk oyunları festivalini 
gerçekleştirdik. Beyşehir’i 
temsilen Beyşehir Meclis Üyesi 
İsmail Usta beyefendi bizlerle 
beraberdi. İnşallah kendilerini 
memnun etmişizdir. Bizleri 
kırmayarak festivalimize teşrif 
ettikleri için kendilerine teşekkür 

ediyorum. İnşallah daha nice 
festivallerde daha geniş katılımlı 
bir araya geliriz. Sözlerimi fazla 
uzatmak istemiyorum. Bizleri bu 
güzel organizasyona davet eden 
kardeş şehir Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır’a çok 
teşekkür ediyorum. Ayrıca bu 
büyük festivalde emeği geçenlere, 
festivale katkı sağlayanlara ve 
tüm Beyşehirli kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. 
Kardeşliğimiz, dostluğumuz, 
muhabbetimiz hiç eksilmesin 
dileğiyle. Kalın sağlıcakla...” 
şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcısı Serkan Özdemir, 
konuşmanın ardından Akçaabat’ın 
simgesi haline gelen Ortamahalle 
tablosunu kardeş şehrimize 
hediye ederekKardeş Şehir 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır da günün anısına Başkan 
Yardımcımız Serkan Özdemir’e 
tablo hediye etti.

KARDEŞLİK BAĞLARI GELİŞTİ
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Karadeniz Bölgesi 
genelinde tarihi eserler ve 
mekanlarda yapılan restorasyon 
çalışmaları kapsamında 
incelemelerde bulunan Kültür 
ve Turizm Bakanlığı heyeti 
Akçaabat Ortamahalle’de de 
değerlendirmelerde bulundu.

Akçaabatlı hemşerimiz 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları Müzeler Genel 
Müdürlüğü Restorasyon Dairesi 
Başkanı Nermin Uzunali, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları Müzeler Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Karaman ve 

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü 
Ali Ayvazoğlu; Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim ile 
birlikte Ortamahalle’deki tarihi 
konakları, restorasyonu devam 
eden St. Michael Kilisesi’ni ve 
sokak sağlıklaştırması ile ilgili 
projeleri yerinde incelediler.

AKÇAABAT’IN TARİHİ DEĞERLERİ 
İÇİN DESTEK
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Bölgemizde ve Akçaabat’ta yayla turizminin 
gelişmesine öncülük eden Akçaabat Belediyesi, 
Hıdırnebi Yaylası’nda alt yapı çalışmalarını tamamladı 
ve Hıdırnebi Yaylası’nı yayla ziyaretçilerine her türlü 
imkanı sunabilecek şekilde hazırladı. Yaylanın, 1600 
metrelik bir rakıma sahip olduğunu da belirtmek 
isteriz.

Yayla turizmine yönelik çalışmalarda önemli bir yere 
sahip olan ve 1998 yılında başlayan Yayla Kent Projesi 
kapsamında, bölge mimarisine uygun ahşap Bungalov 
evlerden oluşan Hıdırnebi Yayla Kent Konaklama 

HIDIRNEBİ YAYLASI
zirvedeki doğa harikası

TRABZON’UN KÖFTESI ILE MEŞHUR ILÇESI 
AKÇAABAT'IN YAYLALARINDAN BIRI OLAN 
HIDIRNEBI YAYLASI, BÖLGEDE EN TANINMIŞ 
VE MEŞHUR YAYLALARINDAN BIRI OLMA 
ÖZELLIĞINE SAHIPTIR. KARADENIZ’IN EŞSIZ 
DOĞAL GÜZELLIKLERINDEN BIR KESIT 
SUNAN HIDIRNEBI YAYLASI, YÖRE HALKI 
TARAFINDAN “DERNEK ÇIMENI” OLARAK DA 
ANILMAKTADIR.
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ve Tatil Evlerinin de yapımı ile 
bölgeye olan ilgi hayli arttı.

Yaylanın, bol oksijenli bu harika 
doğanın içinde kısa bir süreliğine 
de olsa konaklamak isteyenler için 
müthiş bir deneyim sunduğunu da 
belirtmiş olalım. Yaylanın en çok 
ilgi gören yönlerinden biri de her 
yıl geleneksel olarak yapılan yayla 
şenlikleridir.

 AKÇAABAT BELEDİYE 
BAŞKANI OSMAN NURİ 
EKİM ; “GELENEK DEVAM 
EDİYOR”

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim Hıdırnebi Yayla 
şenliklerinin her yıl geleneksel 
olarak yapıldığını belirterek 
yayla şenliklerini anlattı. Başkan 
Ekim; “Geleneksel olarak her 
yıl düzenlenen Hıdırnebi Yayla 
şenlikleri, yöre halkının ve 
turistlerin katılımıyla yapılan 
etkinliklerle festival havasında 
geçiyor. Her yıl 13 Temmuzda 
başlayan şenlikler, 20 Temmuzda 
ise sona eriyor. Yörede hayli 
meşhur olan Hıdırnebi Yayla 
Şenlikleri, son yıllarda Akçaabat 
Belediyesi’nin organize ettiği 
“Akçaabat Uluslararası Müzik ve 
Halkoyunları Festivali-Geleneksel 
Hıdırnebi Yayla Şenliği” adı altında 
da düzenleniyor.

Bir hafta süren Hıdırnebi Yayla 
şenliklerin en görkemli kısmı ise, 

yöre halkı tarafından “Orak Yedisi” 
ismiyle anılan etkinliklerdir. Orak 
Yedisi etkinliği bir anlamda da 
şenliklerin sona ermek üzere 
olduğunun habercisidir. Çünkü 
20 Temmuzda yani şenliklerin son 
gününde yapılmaktadır. Şenliklere 
katılımın en yoğun olduğu 
program ise, yöre halkı tarafından 
“Derneğin Altısı” ve “Derneğin 
Yedisi” olarak anılan altıncı ve 
yedinci gündür diyebiliriz.

Hıdırnebi Yayla şenlikleri, 
yaylanın “Dernek Çimeni” (Argolos 
Çimeni) olarak adlandırılan 
mevkiinde düzenleniyor. Burada 
civar köylerin muhtarlıkları, ticaret 
için gelenler özel kuruluşlar ve 
konaklamak isteyen ziyaretçiler 
tarafından çadırlar kurulur.

Kurulan bu çadırlardan tabiri 
caizse bir Pazar yeri oluşur. 
Çoğunlukla yöresel ürünler 
ve hediyelik eşyaların satıldığı 
çadırlardan oluşan bu pazarda, 
aradığınız hemen her şeyi 
bulmanız mümkün...

Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla 
erkeğiyle, yediden yetmişe her 
kesimden bir araya gelmiş olan 
Akçaabat uşakları, kemençe ve 
davul-zurna eşliğinde büyük horon 
halkaları kurarlar ve dizlerinin 
bağı çözülene kadar saatlerce 
horon teperler Hıdırnebi Yayla 
Şenlikleri’nde. Hele bir de yöresel 
sanatçıların katılımıyla daha bir 
eğlenceli hal alan şenlikler, yayla 
bölgesinin duyulup tanınmasında 
da etkin rol oynamaktadır.” dedi.
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AKÇAABAT' I
İSTANBUL'A TAŞIDIK

AKÇAABAT BELEDIYESI KATILDIĞI TANITIM ORGANIZASYONLARINDA 
KURDUĞU DEVASA ORTAMAHALLE EVLERI STANDIYLA AKÇAABAT’I, 

MEMLEKET SEVDALILARIYLA, HASRET ÇEKENLERLE VE ILÇEMIZI TANIMAK 
ISTEYENLERLE BULUŞTURDU. 
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AKÇAABAT' I
İSTANBUL'A TAŞIDIK

Geleneksel olarak her yıl 
İstanbul’da Trabzon Tanıtım 
Günleri etkinlikleri düzenleniyor. 

Bu etkinliklere profesyonel bir 
ekip ve yılların tecrübesiyle katılan 
Akçaabat Belediyesi, ilçemizi en 
iyi şekilde tanıtarak Akçaabat’ın 
her köşesini ve tüm özelliklerini 
İstanbul’a taşıdı. 

Akçaabat Belediyesi katıldığı 

tanıtım organizasyonlarında 
kurduğu devasa Ortamahalle 
Evleri standıyla Akçaabat’ı, 
memleket sevdalılarıyla, hasret 
çekenlerle ve ilçemizi tanımak 
isteyenlerle buluşturdu. 

Bu yıl 11. kez düzenlenen 
tanıtım günlerine açılış gününde 
itibaren Akçaabat Belediyesi gerek 
standıyla gerek horonuyla gerekse 

ikramları ve misafirperverliğiyle 
damga vurdu. Akçaabat’ın her 
köşesini ve tüm özelliklerini 
İstanbul’a taşıyan; Akçaabat’ı 
memleket hasreti çekenlerle, 
Trabzon sevdalılarıyla ve merak 
edip tanımak isteyenlerle 
buluşturan Akçaabat Belediyesi, 
oldukça başarılı bir işe imza attı. 
Akçaabat Belediyesi kurduğu 
stantla, 



B e l e d i y e  B ü l t e n i

44

Geleneksel olarak her yıl 
İstanbul’da Trabzon Tanıtım 
Günleri etkinlikleri düzenleniyor. 

Bu etkinliklere profesyonel bir 
ekip ve yılların tecrübesiyle katılan 
Akçaabat Belediyesi, ilçemizi en 
iyi şekilde tanıtarak Akçaabat’ın 
her köşesini ve tüm özelliklerini 
İstanbul’a taşıdı. 

Akçaabat Belediyesi katıldığı 
tanıtım organizasyonlarında 
kurduğu devasa Ortamahalle 
Evleri standıyla Akçaabat’ı, 
memleket sevdalılarıyla, hasret 
çekenlerle ve ilçemizi tanımak 
isteyenlerle buluşturdu. 

Bu yıl 11. kez düzenlenen 
tanıtım günlerine açılış 
gününde itibaren Akçaabat 
Belediyesi gerek standıyla gerek 
horonuyla gerekse ikramları 
ve misafirperverliğiyle damga 
vurdu. Akçaabat’ın her köşesini 
ve tüm özelliklerini İstanbul’a 
taşıyan; Akçaabat’ı memleket 
hasreti çekenlerle, Trabzon 
sevdalılarıyla ve merak edip 
tanımak isteyenlerle buluşturan 
Akçaabat Belediyesi, oldukça 
başarılı bir işe imza attı. Akçaabat 
Belediyesi kurduğu stantla, 
Akçaabat’ın Ortamahallesi’ni 
İstanbul Yenikapı’ya taşıyarak 

ziyaretçilerin tarihi Ortamahalle 
evlerinin önünde biraz soluk 
alıp dinlenmelerini ve memleket 
hasretlerini dindirmelerini sağladı. 
Ayrıca fuar alanına kurulan 
stantta misafirlere Akçaabat’ın 
yöresel simgesi haline gelen 
un helvası ikram edildi. Hem 
misafirperverliği hem de horon 
şovu ile ziyaretçilerin uğrak 
noktası olan Akçaabat Belediyesi 
standı fuar alanının gözdesi oldu. 

İstanbul Trabzon Tanıtım 
Günleri’nin açılışından kapanışına 
kadar titizlikle çalışarak yılların 
tecrübesini açtığı standa aktaran 
ve profesyonel bir ekiple Trabzon 



45

/akcaabatbel

Güler yüzü, samimi sohbeti ve 
misafirperverliği ile gönüllere 
taht kuran, hemşehrilerin 
takdirini toplayan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Istanbul Trabzon 
Günleri’nde emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Başkan Ekim, “03-06 Ekim 
2019 tarihleri arasında yapılan 
organizasyonda emeği geçen 
herkese, Trabzon’dan gelip 
Istanbul’da Karadeniz’i Trabzon’u 
şahlandıran tüm belediyelere, 
belediye başkanlarına ve 
personellerine, standımızı ziyaret 
eden tüm bürokrat, siyasetçi, 
milletvekili ve vatandaşlara, 
hemşerilerimize, standımızı 
ziyaret eden herkese teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca; şehrimizi 
Istanbul’da en iyi şekilde 
tanıtmaya gayret gösteren 
stant çalışanlarımıza, basın 
mensuplarına; izleyenleri 
kendilerine hayran bırakan horon 
ekibimize de teşekkür ediyoruz.” 
dedi.

BAŞKAN EKIM TEŞEKKÜR ETTI
Tanıtım Günleri’ne hazırlanıp 
katılan Akçaabat Belediyesi, 
fuar alanına kurduğu devasa 
boyutlardaki Ortamahalle 
evleriyle dikkati üzerine çekti. 

STANTTA HORON DURMADI

Karadeniz’in şahlanışı 
olan horon, horonun eşsiz 
ezgisi olan davul ve zurna, 
Akçaabat’ın adını dünyaya 
duyuran Akçaabat Horon Ekibi, 
Akçaabat Belediyesi standında 
hiç durmadı. 

Akçaabat’ın simgesi olan 
horonun; sert, dik ve ağırbaşlı 
ayak seslerini duyan İstanbullu 
hemşehrilerimiz, memleket 
hasreti çekenler ve Trabzon 
sevdalıları, standımıza akın 
ettiler. Standı ziyaret eden 
misafirler horonun coşkusuna 
kapıldı. 

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Akçaabat; 
kültür, sanat, turizm ve 

spor şehridir. Şehrimizi ileri 
noktalara taşımaya gayret 
ediyoruz. Akçaabat’ın adını 
markalaştırmak ve ülke 
genelinde bilinirliğini arttırmak 
için çeşitli illerde düzenlenen 
tanıtım organizasyonlarını 
çok önemsiyoruz. Akçaabat’ı; 
horonuyla, davuluyla, zurnasıyla, 
tarihi Ortamahalle’siyle un 
helvasıyla, sıcak kanlı ve samimi 
misafirperverliğiyle gittiğimiz 
her yere taşıyoruz. Memleket 
sevdalılarının memleket 
hasretlerini bir nebze olsun 
gidermeye çalışıyoruz. Tanıtım 
organizasyonları şehrimizin 
turizmi açısından da oldukça 
faydalı oluyor. Standımızda 
Akçaabat’ı, Trabzon’u tanıyan 
yerli turistleri şehrimize 
çekiyoruz. Biz, belediye olarak 
hizmet aşkıyla çalışıyor; insan 
odaklı hizmet üretiyoruz. Tüm 
kadrolarımızla profesyonel işler 
çıkarıyoruz. Belediyecilik sadece 
şehri imar etmek değildir.
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AKÇAABAT'TA 6. ULUSLARARASI 
RESİM ÇALIŞTAYI
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürlüğünce düzenlenen, 6. 
Uluslararası Resim Çalıştayı yurt içinden 
ve yurt dışından ilçemize gelen 16 
sanatçının katılımı ile 16-23 Ağustos 2019 
tarihleri arasında Akçaabat’ta yapıldı.

Yurt dışından Gürcistan, Hindistan, 
Finlandiya, İran, Romanya, Moldova 
olmak üzere yurdumuzun farklı 
bölgelerinden ve Trabzon’daki sanatçıları 
bir araya getiren çalıştayda ressamlar, 
ilçemizde yaşayan sanatseverlere birlikte 
vatandaşlara resim sanatının en güzel 
örneklerini özgün bir ortamda görme 
imkanı sundular. 

ÇOCUKLAR RESİM ÇALIŞTAYINDA 

Ressamlar eşliğinde çocuklara yönelik 
atölye çalışması düzenlenerek çocuklara 
el boyama baskısı yaptırıldı. Çocuklar 
ise resim çalıştayına büyük ilgi gösterdi. 
Yerli ve yabancı ressamlar atölye çalışması 
sırasında Akçaabatlı vatandaşlara 
resim sanatıyla ilgili bilgililer verdi. 
Resim sanatçısı Durmuş Ali Akça canlı 
Performansı ile izleyenlerin takdirini ve 
beğenisini topladı

6. ULUSLARARASI RESİM 
ÇALIŞTAYINDA MUHTEŞEM FİNAL

6. Uluslararası Resim Çalıştayı,  
Hamamçimeni Çarşısı Resim ve 
Fotoğraf Müzesinde, değerli sanatçıların 
yaratıcılıklarını sergiledikleri sergi açılışı 
ile sona erdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim ise konuşmasına, ‘Sanat; dil, 
din ve ırk ayırt etmeksizin insanların 
kaynaşmasına vesile oluyor.’ Şeklinde 

başladı ve şöyle devam etti: 
“Akçaabat Belediyesi’nin 
katkılılarıyla 6.’sını 
düzenlediğimiz Uluslararası 
Resim Çalıştayında 
sizlerle bir arada olmak 
Akçaabatımız için çok 
önemli. Bu çalıştayla birlikte 
oluşturmuş olduğunuz 
resimlerin ileride bir müzeye 
dönüşmesi temennisindeyiz. 
Zaman içerisinde oluşan 
resimler ve sanatçılarımızla 
birlikte Akçaabat’ta güzel 
bir resim salonu elde etmiş 
olacağız. Güzel ilçemiz, 
Akçaabatımız, her yönüyle 
renkli bir yapıya sahip. Belediye 
olarak bizler sanatı ve kültürü 
de yaygınlaştırmaya gayret 
ediyoruz. Hem sanatçılarımıza 
hem de Akçaabatımıza 
katkıda bulunuyoruz.”

Konuşmaların 
ardından 6. 
Uluslararası Resim 
Çalıştayı için yurt 
içinden ve yurt 
dışından ilçemize 
gelen 16 sanatçıya 
protokol üyelerince 
katılım belgesi 
verildi ve ardından 
resim sergisi 
gezilerek çocukların 
yaptıkları resimler de 
incelendi.
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KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE
HIZ KESMEDEN DEVAM

AKÇAABAT BELEDIYESI, AKÇAABAT’TA SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATI 
CANLI TUTMAK, BIRLIK VE BERABERLIĞI ARTTIRMAK AMACIYLA KÜLTÜREL 
FAALIYETLERINE DEVAM EDIYOR.

Akçaabat Belediyesi, 
Akçaabat’ta sosyal ve kültürel 
hayatı canlı tutmak, birlik ve 
beraberliği arttırmak amacıyla 
kültürel faaliyetlerine devam 
ediyor.

‘TEMİZ DİŞLER ÜLKESİ’ 
SAHNELENDİ

Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
organize edilen Ankara 

Ortaoyuncuları Tiyatrosu 
ekibi tarafından 3. ve 4. Sınıf 
öğrencilerine sahnelenen ‘Temiz 
Dişler Ülkesi’ adlı tiyatro oyunu 
oynandı. 

Hamam Çimeni Çarşısı 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
salonunda sahnelenen oyunda 
öğrenciler salonu hınca hınç 
doldurdu. Hem eğitici hem de 
eğlendirici nitelikler taşıyan 

oyun 3 ve 4. Sınıf öğrencileri 
tarafından ilgiyle izlendi. Diş 
fırçalama alışkanlığının küçük 
yaşlardan itibaren kazanılmasına 
vurgu yapan oyun, minik 
izleyicilerden tam not aldı. Oyun 
sonunda tüm öğrencilerle Ankara 
Ortaoyuncuları Tiyatrosu ekibi, 
sahnede birlikte dans ettiler ve 
öğrencilere diş fırçaları hediye 
ettiler.

“TEMİZ DİŞLER ÜLKESİ”
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Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
organize edilen ve Ankara 
Ortaoyuncuları Tiyatro ekibi 
tarafından 9-10 ve 11. Sınıflar 
ve yetişkinler için sahnelenen 
‘İstiklal Yolu’ adlı tiyatro oyunu 

izleyenlerin beğenisine sunuldu. 

M. Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarının İstiklal 
Mücadelesinde yaşadıkları 
zorlukları konu edinen oyun, 
seyircilerin gözünde tarihi 

yeniden canlandırdı. ‘Geçmişini 
bilmeyen geleceğini inşa edemez.’ 
sözünden hareket ederek tarihi 
yeniden canlandıran Ankara 
Ortaoyuncuları Tiyatro ekibi, 
başarılı bir işe imza attılar.

“İSTİKLAL YOLU”

"ISTIKLAL YOLU" ADLI TIYATRO OYUNU SAHNELENDI
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Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlediği konferansa Diş 
hekimi Dr. Tufan Kerim konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan 
Özdemir, ilçe daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Diş hekimi Dr. Tufan Kerim, ağız ve diş sağlığının 
önemini, çürüklerin oluşum sebebi ve tedavi yöntemlerini, 
periyodik olarak diş muayenelerinin yaptırılması gerektiğini, 
diş fırçalama tekniklerini konferansa katılan ilkokul 
öğrencilerine detaylı olarak anlatırken uygulamalı olarak da 
gösterdi.

Konferans sonunda ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgi 
paylaşımından bulunan Diş Hekimi Dr. Tufan Kerim’e, 
Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir plaket 
takdim etti. Günün anısına konferansa katılan tüm öğrencilere 
diş fırçası ve diş macunu seti hediye edildi.

DİŞ SAĞLIĞI KONULU
KONFERANS
DÜZENLENDİ
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MİNİKLERİN KİTAP SEVİNCİ
BELEDIYE OLARAK INSAN ODAKLI HIZMET ÜRETME GAYRETINDEYIZ. SOSYAL BELEDIYECILIK 
ANLAYIŞI IÇERISINDE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR SAYESINDE VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM 
KALITESINI ARTTIRMAYI HEDEFLIYORUZ. 

Akçaabat Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği organizasyonla 
‘Bilge Minik’ ve ‘Bilge Çocuk’ 
dergileri ve etkinlik föyleri minik 
okuyucuları ile buluştu. 

Çocuklar için tamamen özgün 
bir tasarımla hazırlanan içerisinde 
zeka oyunları ve yaş guruplarına 
göre eğitici bilgilerin yer aldığı 
kitaplar Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim 
tarafından ilçemizdeki ilkokul ve 
anaokullarına dağıtılmaya 
başlandı. 

Dağıtımına 
yeni başlanan 
kitaplar, ilk 
olarak A. 
Fazıl 

Ağanoğlu İlkokulu ve 
Akçaabat Anaokulunda minik 
okuyucularıyla buluştu. 

Bilge Minik’ ve ‘Bilge Çocuk’ 
dergilerinin ve etkinlik föylerinin 
çocukların eğitimine ve gelişimine 
önemli katkılar sunacağını 
belirten Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“İnsanların karakterini ve kişiliğini 
oluşturan tüm alışkanlıklar 

çocukluk döneminde başlar. Bu 
nedenle çocuklarımızın erken 
yaşta kitaplarla tanışması çok 
önemlidir.  Kitaplar, çocukların 
duygusal, ruhsal, bilişsel ve 
sosyal gelişimleri için dünyaya 
açılan pencerelerdir. Akçaabat 
Belediyesi olarak Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle işbirliği halinde 
eğitici ve geliştirici yayınları 
çocuklarımıza armağan ettik. 
Eğitime desteğimiz imkanlarımız 
ölçüsünde devam edecektir.” dedi.
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Akçaabat Belediyesi, yatağa bağlı yaşamak 
zorunda olan hastalar için tam donanımlı hasta 
yataklarının dağıtımına başladı. 

Sosyal hizmet anlayışıyla başlatılan proje, 
Akçaabat Belediyesi öncülüğünde İlçe Sağlık 
Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılıyor. Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim’in başlattığı ‘Hasta 
Yatağı Alma’ kampanyasına Akçaabat Belediyesi 
Meclis Üyeleri ve Akçaabatlı iş adamları destek 
veriyor. Akçaabat Belediyesince gerekli araştırma ve 
incelemelerin sonucunda ihtiyaç sahibi hastalara 
hasta yatağı veriliyor. Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’in başlattığı ‘Hasta Yatağı Alma’ 
kampanyası ile yatağa bağımlı hastalara evdeki 
bakımını kolaylaştıracak hastane tipi yatak temin 
edilerek ihtiyaçlarına katkıda bulunuluyor. 

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce "Engel Olmayalım, Destek Olalım" sloganı ile yola 
çıkılarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tiyatro etkinliği düzenlendi.

İlçedeki okulların özel eğitim sınıfı öğrencilerinin öğretmen ve aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte, Mim 
Organizasyon tarafından "Karagöz ve Hacivat" adlı oyun sahnelendi.

Oyunun ardından öğrenciler ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekilirken, Akçaabat Belediyesi tarafından 
öğrencilere günün anısına hediyeleri dağıtıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE BİR İLK 
‘HASTA YATAĞI KAMPANYASI”

ÖZEL ÇOCUKLARIN TİYATRO KEYFİ
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Birçok alanda farklılıklarını ve 
farkındalıklarını ön plana çıkaran 
ve başarılı işlere imza atmayı amaç 
edinmiş Akçaabat Kent Konseyi, 
sanata destek vermek amacıyla 
toplumun her kesiminden 
vatandaşı tiyatroya götürdü. 

Akçaabat Kent Konseyi, 
Akçaabat Belediyesi’nin desteğiyle 
Trabzon Devlet Tiyatro’sunun 
oynadığı ‘Kuguncuklu Fazilet’ adlı 
tiyatro oyununun tüm biletlerini 
alarak tiyatroya gitmek isteyen 
herkese dağıttı. Kelimenin tam 
anlamıyla bir sanat neferi gibi 
çalıştı. 

Yılmaz Karakoyunlu’nun 
yazdığı Adnan Erbaş’ın yönettiği 
‘Kuzguncuklu Fazilet’ adlı 
tiyatro oyunu sazlı, cazlı, şarkılı, 
türkülü, twistli, istifli rengarenk 
bir cümbüşü yaşattı izleyenlere. 
Oyunda, Kuzguncuk’un taş 
sokaklarında insanların korkuyla 
sinip, yoklukla sınandığı, ekmek 
karnesini satarak geçimini 
sağladığı yıllar anlatıldı. Varlık 

Vergisi’nin yeni çıktığı dönemlerin 
seyirciye aktarıldığı oyun, vergisini 
ödeyemeyenlerin sürgün edildiği 
yıllarda Kuzguncuklu Fazilet’in 
nasıl geçinmeye çalıştığını ve 
yeni çıkan yasalara nasıl tepkiler 
verdiğini içermektedir. 

Kalabalık ve profesyonel 
kadrosuyla şahane bir oyun 
sergileyen Trabzon Devlet 
Tiyatrosu izleyenlerden tam not 
aldı. 

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun 
oynadığı ‘Kuzguncuklu Fazilet’ 
adlı tiyatro oyununa Akçaabat 
Belediyesi Başkan Vekili Cevdet 
Bayraktar, Akçaabat Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet Salih Köse ve çok 
tiyatro sever vatandaş katıldı. 

Oyun sonunda konuşma 
yapan Akçaabat Belediye Başkan 
Vekili Cevdet Bayraktar, sanata 
tiyatroya gönül verdiğini ve ilkokul 
yıllarında tiyatro ile ilgilendiğini 
belirterek “Sanat toplumların 
vazgeçilmezidir. Kültür, Sanat ve 

turizm şehri olan Akçaabatımız 
için ise sanat, farkındalık 
yaratmadaki en önemli faktördür. 
Belediye olarak sanata ve sanatçıya 
imkanlarımız ölçüsünde destek 
olmaya devam edeceğiz. Trabzon 
Devlet Tiyatrosu’nu sergiledikleri 
başarılı oyun sebebiyle gönülden 
tebrik ediyorum. Oyunu, 
hayranlıkla ve ilgiyle izledik. 
Nice güzel işlere imza atmalarını 
temenni ediyorum.” Dedi. 
Akçaabat Belediye Başkan Vekili 
Cevdet Bayraktar, konuşmanın 
ardından Trabzon Devlet 
Tiyatrosu ekibine çiçek dağıttı.

AKÇAABAT BELEDİYESİ
AKÇAABAT KENT KONSEYİ

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

Günün anlam ve önemini belirten konuşma 
Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Üst Çavuş 
Celalettin Yavuz tarafından yapıldı. Konuşmanın 
ardından Akçaabat Anadolu Lisesi’nden bir 
öğrenci şiir okudu. 30 Ağustos Zafer Bayramı 
Kutlamaları Kaymakamlık makamında, İlçe 
Kaymakamı Dr.Soner Şenel, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim ve Akçaabat 
Cumhuriyet Savcısı Aslıhan Atılgan’ın tebrikata 
gelenlerin tebriklerini kabul etmesiyle sonlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Akçaabat 
Kaymakamlığı’nın ve Akçaabat Belediye 
Başkanlığı’nın Atatürk Parkı’nda ortaklaşa 
düzenlediği törenle kutlandı. Törene başta 
Akçaabat Kaymakamı ve Belediye Başkanı olmak 
üzere ilçedeki diğer protokol üyeleri, gaziler ve 
vatandaşlar katıldı.

Törende Günün Anlam ve Önemini belirten 
konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı j. Bnb. 
Mustafa Selçuk yaptı. Konuşmaların ardından 
program, günün anlamını belirten şiirlerin 
okunmasıyla devam etti. 19 Eylül Gaziler Günü 
programı, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat 
Belediyesi tarafından gaziler onurunu düzenlendi.

ZAFER BAYRAMININ
97. YILDÖNÜMÜ

19  EYLÜL GAZILER GÜNÜ

ÖNEMLİ GÜN VE
HAFTALAR KUTLANDI
AKÇAABAT BELEDIYESI, YAPTIĞI ETKINLIKLERLE ŞEHRIN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINI CANLI 
TUTUYOR. BU KAPSAMDA YIL IÇERISINDEKI TÜM ÖNEMLI GÜNLERI VE HAFTALARI ATLAMADAN 
KUTLUYOR. 
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Zabıta Haftası münasebetiyle Akçaabat 
Belediyesi’nde çalışan Zabıta Personellerinin 
haftalarını kutladı.

Başkan Ekim yapılan her hizmetin güzel ve 
kutsal olduğunu belirterek “Daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi zabıta teşkilatımız, belediyemiz 
bünyesinde görev veren en önemli birimlerden 
biridir. Zabıta Müdürlüğü yerel yönetimlerin 
doğrudan halka açılan en etkili yüzüdür. Yaptığı 
uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza 
hizmet eden zabıtalarımız önemli bir görev 
yapmaktadır. Görevleri gereği belediyenin 

gören gözü, 
işiten kulağı 
olan Zabıta 
Teşkilatımız, 
belediye ile 
vatandaşlarımız 
arasında 
köprü vazifesi 

görmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz bütün 
personeli ile vatandaşın karşısında değil, 
vatandaşın yanında ve onun hizmetindedir. 
Zabıtalarımız bundan sonra da görevini en iyi 
şekilde yerine getirmek için çalışacaktır. Toplum 
sağlığı ve huzuru için hayati öneme sahip olan 
zabıtalarımızın daha sağlıklı çalışması için 
lütfen zabıta personelimize yardımcı olalım. 
Mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden 
özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın Zabıta 
Haftası’nı kutluyor,  tüm zabıta mensuplarımıza 
çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılının başlaması 
nedeniyle Akçaabat Atatürk Parkı’nda Akçaabat 
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde tören düzenlendi. Atatürk anıtına 

çelenk sunulması, ardından saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törene, Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcısı Serkan Özdemir, İlçe Emniyet Müdür 
Volkan Özeren İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili 
Hüseyin Demirci, Belediye meclis üyeleri, STK 
Temsilcileri,  okul müdürleri, daire amirleri, 
öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Akcaabat’ta 

Kutlandı. 19 Ekim 2015 tarihinden beri 
kutlanmaya başlanan Muhtarlar Günü’nün bu 
yıl beşincisi kutlandı.

İstiklal Marşının okunması ve saygı 
duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye 
Muhtarlar Derneği Akçaabat Şube Başkanı Eyüp 
Gedikli ile Akçaabat Muhtarlar Derneği Başkan 
Vekili Hakan Karan, Muhtarlar adına Atatürk 
anıtına çelenk sundu. 

Günün anlam ve önemi hakkındaki 
konuşmayı muhtarlar adına Akçaabat Muhtarlar 
Derneği Başkan Vekili Hakan Karan yaptı.

ZABITA HAFTASI ILKÖĞRETIM HAFTASI

MUHTARLAR GÜNÜ
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AKÇAABAT

TEK YÜREK
15 TEMMUZ 2016 TARIHINDEKI HAIN DARBE KALKIŞMASININ 3. YILDÖNÜMÜ TÜM 

YURTTA OLDUĞU GIBI AKÇAABAT’TA DA ÇEŞITLI ETKINLIKLERLE ANILDI.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü 
etkinlikleri kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde 
Demokrasi Şehidimiz Samet Uslu’nun kabri, 
Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim İlçe Emniyet 
Müdürü Volkan Özeren, , İlçe Jandarma Komutan 
Vekili Kıdemli Başçavuş Erdal Koç, Akçaabat Dini 
Yüksek İhtisas Müdürü Şenol Tiryaki ve vatandaşlar 
tarafından ziyaret edildi. Aynı gün içinde Demokrasi 
Şehitleri için öğle namazını müteakip Belediye 
Camiinde Mevlid-i Şerif okunarak Hatm-i Şeriflerin 
duası yapıldı.

KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE 
ANDIK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında Akçaabat’ta A. Fazıl Ağanoğlu 
İlkokulu önünde toplanılarak Atatürk Parkı’na kadar 
demokrasi yürüyüşü yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından  Yaylacık Fatih Camii 
Müezzini Musa Dertli Kur-an’ı Kerim Tilaveti sundu. 

Gecede konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim,” 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizi, 
milletimizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek 
isteyen hain terör örgütleri  harekete geçmiş; menfur 
darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimiz o 
karanlık gecede, bugününe ve yarınlarına ket vurmaya 
çalışan dış mihrakların güdümünde olan  hainlerle 
karşı karşıya kalmıştır. Ve bu millet kadınıyla 
erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle tıpkı Çanakkale’de 
olduğu gibi tek vücut olmuş, inançla, vatan-millet 
sevdasıyla, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet 
düsturuyla, bugününe, yarınlarına ve milli iradesine 
sahip çıkmıştır. Türkiye, 15 Temmuz 2016 akşam 
saatlerinden itibaren tarihinin en kritik günlerinden 
birini yaşamıştır. Ülkemizin ve milletimizin gözbebeği 
olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde bir grup, emir-
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komuta zinciri dışına çıkarak darbe 
girişimi başlatmıştır. 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’nın 
liderliğinde aziz vatanperver, 
milletperver  halkımız hainlere 
karşı dik durarak kadın, erkek, yaşlı, 
çocuk demeden sokaklara dökülmüş 
tanklara karşı göğüslerini siper ederek 
canları pahasına kalkışmayı engellemiş tarihe 
adını altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza 
atmışlardır.

Kabul edilemez darbe girişiminin 
gerçekleştiği ilk  andan itibaren kararlı bir 
duruş sergileyerek istiklalimiz ve istikbalimiz 
uğruna mücadele veren, bu uğurda şehitlik 
yâda gazilik mertebesine ulaşan güvenlik 
güçlerimiz ve değerli  halkımız ile, bu 
darbe girişiminin bozguna uğratılmasının 
ardından ülkemiz genelinde olduğu gibi 
ilçemizin meydanlarında demokrasi 
nöbeti tutarak milli iradeye sahip çıkan 
yediden yetmişe herkese minnet ve 
şükranlarımı sunarım.15 Temmuz 
Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günüdür. Bugün tarihte bir 
dönüm noktasıdır, unutmamalı ve 
unutturmamalıyız.

 Bu duygu ve düşüncelerle, 
şanlı bayrağımızın dalgalandığı 
her karış toprak için demokrasi 
ve milli irade mücadelesinin 
bedelini canlarıyla ödeyen, 
vatanın birlik ve bütünlüğü 
uğruna canlarını feda eden 
aziz şehit ve kahraman 
gazilerimizi, minnet, şükran, 
rahmetle anıyor, çok 
kıymetli ailelerine sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. 
Tüm halkımızın şanlı 
tarihimize altın harflerle 
yazılan bu anlamlı 
gününü en derin  
duygularımla kutlar, 
saygı ve selamlarımı 
sunarım.” Şeklinde 
konuştu.
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‘ATATÜRK VE TRABZON’ ADLI 
KONFERANS DÜZENLENDİ

Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri kapsamında Erol 
Günaydın Sanat Merkezinde 
‘Atatürk ve Trabzon’ adlı konferans 
düzenlendi. 

TÖREN DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 96. Yıldönümü 

kutlama programı Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunma töreniyle 
düzenlendi. Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez ve Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’in Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunmasının ardından bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı programı Akçaabat 
Kaymakamlığında düzenlenen 

tebrikat töreniyle başladı. 
Akçaabat Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez, ilçe protokolünün 
Cumhuriyet tebrikatlarını kabul 
etti. 

Tebrikat töreninin ardından 
A.Fazıl Ağanaoğlu İlkokulu 
önünden protokol üyeleri, 
öğrenciler ve vatandaşların 
katılımıyla kortej yürüyüşü 
gerçekleştirildi. Akçaabat 
Belediyesi önünde devam eden 

CUMHURIYETIMIZIN 96. YILDÖNÜMÜ
BÜYÜK COŞKU VE ÇEŞITLI ETKINLIKLERLE KUTLANDI.

AKÇAABAT'TA
CUMHURİYET COŞKUSU
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kutlamalar, Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez ve Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’in törene katılanları ve 
halkı selamlamasıyla başladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez yaptı. 

Konuşmaların ardından Günün 
anlam ve önemini belirten şiirlerin 
okundu; Cumhuriyet Ortaokulu 
Kız Folklor Ekibi, Akçaabat 

Belediyesi erkek horon ekibinin 
gösterileri izlendi; Akçaabat Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencileri de 
hazırlamış oldukları Atatürk’ün 
sevdiği türküleri seslendirdiler. 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
bünyesindeki sporcular, 
Cumhuriyet Bayramı’na özel 
gösteri yaptılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
münasebetiyle ilçe genelinde 
düzenlenen liseler arası 
kompozisyon ve resim; ortaokullar 
arası düzenlenen resim ve şiir; 

ilkokullar arası düzenlenen resim; 
liseler ve ortaokullar arası kadın ve 
erkek kategorilerinde düzenlenen 
satranç dallarında dereceye 
girenlere Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim ve Cumhuriyet Başsavcısı 
Abdullah Güney tarafından 
ödülleri takdim edildi. 

Program; öğrencilerin tören 
geçiş merasiminin ardından sona 
erdi.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefatının 81.yıl 
dönümü münasebeti ile anma 
töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtına İlçe 
Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığınca çelenk 
sunulmasının ardından siren 
sesi eşliğinde saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu.

Akçaabat 17 Şubat Anadolu 

Lisesince, Atatürk’ün vefatının 
81. Yıldönümü anma programı 
Erol Günaydın Sanat Merkezinde 
düzenlendi.

Erol Günaydın Sanat 
Merkezinde, anma programı 
öncesi 17 Şubat Anadolu 
Lisesi tarafından Atatürk’ün 
fotoğrafları konulu kitap ve resim 
sergisi açıldı. Erol Günaydın 
Sanat Merkezinde devam eden 
programın açılış konuşmasını 17 
Şubat Anadolu Lisesi Müdürü 

Abdullah Gülay yaptı. Öğrenciler 
tarafından günün anlam ve 
önemini belirten şiirler okundu. 
Sinevizyon gösterisi yapıldı. Okul 
öğrencilerince hazırlanan ‘Atatürk 
Kurtuluş Savaşı’nda’ adlı oratoryo 
gösterisi sunuldu. Programın 
son bölümünde ilçe genelindeki 
okullar düzeyinde gerçekleştirilen 
’10 Kasım ve Atatürk’ konulu 
yarışmalarda dereceye girenlere 
protokol üyelerince ödülleri 
verildi.

ATAMIZI SAYGIYLA 
VE

ÖZLEMLE ANIYORUZ
1881-193

8

AKÇAABAT’TA 10 KASIM
ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ 

DÜZENLENDİ
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemiz Atatürk Parkı’nda kutlama töreni düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu 

ve İstiklal Marşı okundu.
Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Milli Eğitim camiasında görev yapan öğretmenlere Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez tarafından 

şeref belgesi verildi. 

Belediyemiz Spor İşleri 
Müdürlüğü'nce 24 Kasım 
Öğretmenler Günü münasebeti ile 
Belediyemiz Gençlik Merkezi'nde 
düzenlenen Dart Turnuvası'nda 
ilçe genelindeki öğretmenler 
yarıştılar.

Turnuvanın açılış konuşmasını 
Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili 

Cevdet Bayraktar yaptı. Bayraktar 
konuşmasında, "Geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımıza 
özverili bir şekilde hayatı ve ilimi 
öğreten kıymetli öğretmenlerimiz 
için Dart Turnuvası düzenledik.  
Kültür, Sanat ve Turizm Şehri olan 
Akçaabat'ta sportif faaliyetlerin 
de her çeşidini Belediye olarak 
hayata geçirmeye çalışıyor ve 

destekliyoruz. Öğretmenlerimiz 
bizim baş tacımızdır. Bu günler, 
onların bütün emeklerine 
karşılık onları unutmadığımızı 
gösterdiğimiz güzel günlerdir. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler Gününü 
kutluyorum." dedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLANDI

ÖĞRETMENLER DART 
TURNUVASINDA YARIŞTILAR
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Akçaabat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 2019-
2020 Eğitim - Öğretim yılının başlamasıyla birlikte 
ilçemizde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise grubu  
ihtiyaçlı öğrencilerin; okul çantasından deftere, 
kalemlerden boya malzemesine kadar bir çok 
kırtasiye ihtiyaçları karşılanırken, yapılan yardımlar 
öğrencilerin ve ailelerin yüzünü güldürdü. 

Bisiklet sürerken okul çevresinde buldukları 
parayı Zabıta Müdürlüğü’ne teslim eden koca yürekli 
çocuklar gönülleri fetheden bir davranışa imza attılar. 
Paranın düşürülmüş olduğunu düşünen çocuklar vakit 
kaybetmeden Zabıtaya giderek durumu anlattılar ve 
ardından sahibine verilmek üzere parayı tutanakla 
zabıta ekiplerine verdiler. 

Çocukların bu davranışını takdire şayan bulan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Güzel ahlakı öğrenmiş ve aileleri tarafından güzel 
yetiştirilmiş çocuklarımızı ve ailelerini tebrik 
ediyorum. Bu zihniyette gençlere her zaman insanlığın 
ihtiyacı olacaktır. Küçük yaşlarına rağmen yüce 
gönüllülükleriyle kalplerimize taht kuran minikler, 
herkese örnek olacak bir davranış sergilediler.” 
Şeklinde konuştu. 

Akçaabat Belediyesi ile Akçaabat İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ‘KETEM Sağlık Durağı’ 
açıldı. 

Ketem Sağlık Durağının açılış programına katılan 
Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar 
“Kanser maalesef çağımızın vebası ve oldukça da 
yaygın. Uzmanlarımızın da söylemlerinden biliyoruz 
ki kanser, aynı zamanda önlenebilen bir hastalıktır. Bu 
da ancak erken teşhisle mümkündür. KETEM bunun 
için burada farkındalık çalışması yapıyor. İlçemizde 
böyle bir kurumun olması bizler için oldukça 
büyük bir şanstır. Akçaabat Belediyesi olarak bu ve 
benzeri farkındalık projelerinin her zaman yanında 
olacağımızı Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim 
adına belirtmek isterim. Bu konuda emeği olan her bir 
sağlık çalışanımıza teşekkür ediyorum.”  dedi.

BELEDIYEMIZDEN
KIRTASIYE YARDIMI

KETEM SAĞLIK DURAĞI AÇILDI

KENDILERI KÜÇÜK
YÜREKLERI ÇOK BÜYÜK
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Türk Kızılay’ı, Orman 
Genel Müdürlüğü, Akçaabat 
Kaymakamlığı ile Akçaabat 
Belediyesi’nin ‘Her kan bağışı 
yeni bir hayat’ sloganıyla 
ortaklaşa düzenlediği, kan bağış 
kampanyası Akçaabat Atatürk 
Parkında yapıldı. Atatürk Parkında 
kurulan çadırda kan bağışında 
bulunanlara Erbaşaranlar Petrol 
tarafında 50 Tl akaryakıt hediye 
çeki, Özgüneş A.Ş tarafından 
çeşitli hediyeler verilirken Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından da 
fidan dağıtıldı.

Kan bağışı açılış programına 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, STK'lar, işadamları 
Halis Güneş, Yaşar Erbaşaran, 
ilçe daire amirleri, siyasi parti 
temsilcileri, muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Türk Kızılayı Trabzon Kan 
Bağışı Müdürü Dr. Hatice Tok, kan 
bağışının öneminden bahsederek, 

“Bu kan bağışını geleneksel hale 
getirmeyi planlıyoruz. Akçaabat 
ses verecektir. Buradan yüksek 
katılım bekliyoruz. Akçaabat 
Halkını kan bağışına davet 
ediyoruz. Bir kan veren 3 kişiye 
hayat vererek doğaya bir fidan 
dikiyor.” dedi.

Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Akçaabat’ımızda bir farkındalık 
yaratmak için programı böyle 
bir program düzenledik. 
Kızılay; hem cephe arkasında 
hem doğal afetlerde hem de 
sosyal sorumluluk projelerinde 
birçok alanda dünyanın her 
tarafına yardım elini uzattı. 
Akçaabat’ımızda bu organizasyon 
için bir nebze faydalı olabilmek 
adına 4 kurum bir farkındalık 
oluşturarak bu projeye imza 
attık. Kan bağış kampanyasını 

her zaman destekledim. Bundan 
sonra da teşvik edici olacağım. 
İşadamlarımız ve Sivil Toplum 
Örgütlerimiz kan bağışının 
önemini artırmak adına projeler 
yaptılar. Halis Güneş ve Yaşar 
Erbaşaran abilerimize,Sivil 
Toplum Örgütlerimize katkıları 
için teşekkür ediyoruz. 
STK’larımız burada. Emeği geçen 
herkesten Allah razı olsun” diye 
konuştu.

HER KAN BAĞIŞI 
YENİ BİR HAYAT
AKÇAABAT ATATÜRK PARKINDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞINA 
AKÇAABAT HALKI YOĞUN BIR  KATILIMLA "HER KAN BAĞIŞI 
YENI BIR HAYAT" DIYEREK KAN BAĞIŞINDI BULUNDU.
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AKÇAABAT - YOLBAŞI
KITAP SEFERBERLIĞI

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Ekiplerince, 23.10.2018 tarihinde Mardin’in Dargeçit 
İlçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çoban 
Adına, Yolbaşı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve 
Ortaokulunda açılan “Şehit Kütüphanesine” kitap 
desteği verildi.

AKÇAABAT 5 NOLU ASHI AÇILDI
123bin552 nüfusa sahip ilçemizde 

vatandaşlarımıza sunulacak acil sağlık hizmetinin 
kalitesinin arttırılması için açılan yeni istasyon; 
Akçaabat Darıca Mahallesinde Sahil karayolu 
üzerinde Akçaabat Belediyemizin ek hizmet 
binasında Akçaabat Belediyemizin katkılarıyla 
hizmete başlamıştır.

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri İlçemizin temizliğini yaparken çöplere veya 
kuytu yerlere bırakılan kitapları toplayarak Müdürlük 
şantiyesinde mini kütüphane oluşturdu.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “ Belediyemiz 
Temizlik İşleri Müdürlüğünün böyle anlamlı bir 
proje yürütmesi, böyle bir duyarlılığa imza atması 
gerçekten gurur vericidir. Ekiplerimiz bir yandan 
hizmet seferberliğine devam ederken bir yandan da 
çöplerde veya ücra köşelerde buldukları kitapları 

değerlendirerek Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiye 
alanında mini bir kütüphane oluşturdular. Bununla 
da kalmadı çalışanlarımız öğle saatinde veya 
işlerinden arda kalan zamanlarda oluşturulan bu 
kütüphanedeki kitapları okuyorlar.  Bu tarz sosyal 
ve toplumsal mesaj verici davranışlar çok önemli. 
Umarım bu duyarlı davranış; başta ilçemiz olmak 
üzere ilimizde ve bölgemizde bulunan diğer kurumlar 
için örnek teşkil eder.  Bu vesileyle kitapların 
toplanmasından, okunmasına kadar emeği geçen 
duyarlı çalışanlarımıza teşekkür ediyor, onları 
kutluyorum” dedi.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
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Bayramlaşma töreninde konuşan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Sevgili 
Akçaabatlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. 
Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan 
Rabbimize hamd ediyorum. Bayramın sizlerle birlikte 
tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini 
niyaz ediyorum. Rabbimizin müjdesi olan Kurban 
Bayramının rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan 

kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Hac 
vazifesini yerine getirmek için mübarek topraklarda 
bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve 
makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban 
Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize 
mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle, bir 
kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.” dedi.

AKÇAABAT'TA 

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

KURBAN BAYRAMI 
VESILESIYLE 

AKÇAABAT’TA 
GELENEKSEL 

BAYRAMLAŞMA 
TÖRENI DÜZENLENDI.
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Milletimizin hafızasının, 
kültür ve medeniyet birikiminin 
geçmişten bugüne ve geleceğe 
taşınmasında yerel yönetimlerin 
kültür ve sanat faaliyetlerinde 
önemli bir rolü vardır.’ diyen 
Başkan Ekim, günümüz 
dünyasında yerel yönetimler 
sosyal, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlere yaptıkları yatırımlar 
ve verdikleri destek ölçüsünde 
marka değeri kazanacağını 
belirtti.

ŞEHRE RUH VERMENİN EN 
ÖNEMLİ ARACI KÜLTÜR VE 
SANATTIR.

Akçaabat Belediyesi olarak bir 
kentin en önemli varlığının kültür 
ve sanattan geçtiğinin bilincinde 

olduklarını vurgulayan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “ Farklı ekonomik ve 

sosyal kesimlerin kültürel 
faaliyetlere erişiminde tam bir 
eşitlik imkanı sağlamaya gayret 

BAŞKAN EKİM
“ŞEHRE RUH VERMENİN EN ÖNEMLİ 

ARACI KÜLTÜR VE SANATTIR”
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ediyoruz. Gün geçtikçe kültürel 
ve sanatsal etkinliklerimizi çok 
geniş yelpazelere yayıyoruz. 
Türk Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği, çok sesli koro ve 
tiyatro çalışmalarımız yıllardır 
aksamadan devam ediyor. Bunun 
yanında Çocuk Tiyatro Şenliği, 
Opera ve Bale Günleri, Resim ve 
Fotoğraf Sergileri etkinliklerimiz 
de yer almaktadır. Akçaabat, 
kültürel birikimiyle geçmişten 
gelen aydın kimliğini her geçen 
gün zenginleştirerek korumakta 
ve bölgemizden yetişen 
sanatçılarımızın verdiği eserlerle 
bu birikim devam etmektedir. 
Bu bağlamda Resim ve tarih 
çalıştayları yapılmakta, fotoğraf 
yarışmaları düzenlenmekte, 
ulusal ve uluslararası başarılar 
elde edilmektedir.” dedi.

BU ŞEHİR BİR MARKA 
OLACAKSA, SANAT 
VE KÜLTÜRÜN DE BU 
ÇALIŞMANIN İÇİNDE 
OLMASI GEREKİYOR.

Akçaabat’ın tarihine ve 
kültürel mirasına yakışır bir 
imaj ve kimlik oluşturduğunun 
altını çizen Başkan Ekim, 
“Gelenekselleştirilerek her yıl 
düzenlenen Uluslararası Akçaabat 
Müzik ve Halkoyunları Festivali, 
marka festivallerden biri olarak 
adını duyurmuş olup uluslararası 
gösterilere ev sahipliği 
yapmaktadır. Akçaabat’ın 
kültürel mirasını bütüncül 
olarak ele alarak geçmişten 
bugüne Akçaabat’ın tarihi 

ile ilgili bir envanterin ortaya 
çıkarılması için ‘Uluslararası 
Dünden Bugüne Akçaabat 
Sempozyumu’ Akçaabat’ın 
önemini belgelemektedir. 
Akçaabat’ta Spor Belgeseli ve 
Akçaabat Spor kitabı ile yüz yıllık 
spor gelişimimiz kayıt altına 
alınmıştır. Yapılan tüm kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerde bir 
yandan bu faaliyetlere süreklilik 
kazandırarak gelenek oluşturmayı 
diğer yandan ise gençlerimize 
yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz.” 
İfadelerini kullandı.

AKÇAABAT’IN MARKA 
DEĞERLERİNDEN BİRİ 
HORONDUR.

Kentlerde beraber 
yaşama dinamiklerinin 
geliştirilmesine aracılık eden 
kültür; yaşam kalitesinin ve 
refahın artırılmasında rol 
oynarken, yarattığı sosyal ve 
ekonomik değerler ile kalkınma 
stratejilerinin odağına yerleşiyor.

Biz belediyeciliği yol, su ve 
altyapı gibi birincil hizmetlerin 
çok ötesine taşımış bir şehiriz. 
Bölgemizin gururu horon; yurt 
içinde olduğu kadar yurt dışında 
da önemli başarılara imza 
atmıştır. Şimdi ise yeni bir etkinlik 
olarak Akçaabat’ta horon oynama 
meydanı oluşturmayı planlıyoruz. 
Şehrimizde belirlenen bir 
meydanda belirlenen gün 
ve saatlerde horon halkası 
kurulacaktır. Şehrimizdeki bütün 
yerli ve yabancı turistlerimizle 

vatandaşlarımız horon halkasında 
buluşacak.

AKÇAABAT AYNI ZAMANDA 
BİR SPOR KENTİDİR.

Başkan Ekim 
değerlendirmelerine şöyle 
devam etti: “Türkiye’nin en eski 
kulüplerinden biri olan Akçaabat 
Sebatspor hala hizmet vermeye 
devam etmektedir. Diğer amatör 
kulüplerimizle birlikte sadece 
futbol değil, hentbol, yelken ve 
boks branşlarında da önemli 
dereceler elde edilmektedir. 
Belediyemiz bünyesinde hizmet 
veren Spor İşleri Müdürlüğümüz 
kentimizdeki spor aktivitelerini 
canlandırmak adına yaptığı 
faaliyetlerle ilklere imza 
atmaktadır. Gerek büyükler ve 
kadınlar için gerekse gençler 
ve çocuklar için yılın belirli 
zamanlarında çeşitli spor kursları 
düzenlenmektir. Bu kurslara 
olan yoğun ilgi bizi ziyadesiyle 
memnun etmekte ve daha 
güzel faaliyetlerde bulunmak 
için kamçılamaktadır. Spor 
tarihiyle övünen şehrimize 
yakışır nitelikte faaliyetler de 
bulunmaya devam edeceğiz. Bu 
anlamda tüm hemşerilerimizden 
Akçaabat’ımızın kültür, sanat, 
turizm ve spor şehri yolunda 
markalaşması hedefimize katkı 
vermek için bu faaliyetlerimize 
katılmalarını istiyoruz. 
Millet olmanın temel ilkesi 
bu dayanışma ruhunu canlı 
tutabilmektir.”
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HAYDİ ÇOCUKLAR
SPORA

AKÇAABAT BELEDIYESI SPOR IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESINDE DÜZENLENEN
7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR IÇIN YAZ SPOR OKULU,

AKÇAABATLI ÇOCUKLAR TARAFINDAN YOĞUN ILGI GÖRDÜ.

Akçaabat Belediyesince 
düzenlenen bu etkinlik okulların 
tatil olması ile çocukların tatilde 
boş zamanlarını değerlendirmesi 
ve çocukların spora ilgilerinin 
arttırılması amacıyla yapıldı. 
Akçaabat’ta ilk kez yapılan Yaz 
Spor Okuluna; Karate, Voleybol, 
Futbol, Folklor, plates ve 
Basketbol branşlarında toplamda 
400 öğrenci kayıt yaptırdı. 

Yaylacık dolgu sahasında ve 
Gençlik Merkezi salonlarında 
çocukları sanal alemden 
uzaklaştırıp spora yönlendiren 
etkinlik, tüm velileri de memnun 
etti.

Eğitmenler eşliğinde belirli 
günlerde ve saatlerde hem spor 
yapan hem eğlenen çocuklar 
oldukça verimli bir yaz tatili 
geçirdi.

SPORSUZ GENÇLİK OLMAZ

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Gençlerin 
sağlıklı, ahlaklı, saygılı, başarılı 
yetişmelerini sağlamaya gayret 
ediyoruz. Sporsuz bir gençlik ve 
hayat düşünemiyoruz.” dedi.
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7-10 yaş arasındaki çocukların 
boş zamanlarını daha verimli 
geçirmelerini sağlamak amacıyla 
ücretsiz futbol okulu etkinliğini 
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. 
Bilgisayar ve televizyonlardan 
uzaklaşan çocuklar, spor 
yaparak birbirleriyle kaynaşıyor, 
sosyalleşiyor, özgüvenleri 
güçleniyor, kişisel gelişimlerine 

katkıda bulunuyor ve onlara 
takım ruhu aşılanmış oluyor. 
Spor, çocuklarımızın sağlıklı ve 
tam donanımlı bireyler olarak 
yetişmesine katkı sağlıyor. 
Eğitmenler gözetiminde yaz tatili 
boyunca devam eden kurslarımız, 
çocuklarımızın tatil dönemini 
spor yaparak geçirmeleri zihinsel 
ve bedensel gelişimlerinin yanı 
sıra eğitim hayatlarına da katkı 
sağlıyor.” dedi.

GENÇLERİMİZİ 
SPORA ÖZENDİRMEK 
ÖNCELİKLERİMİZDEN 
BİRİDİR

Geleceğimizi sağlam temeller 
üzerine kurmak en önemli 
hedeflerimizden biridir diyen 
Başkan Ekim sözlerine şöyle 

devam etti: “Gençlerimizi zararlı 
alışkanlıklardan korumaya ve 
onları spora teşvik etmeye önem 
veriyoruz. Hem gençlerimizi 
hem de tüm Akçaabatlıları spora 
ve sağlıklı yaşama özendirmek 
adına yeni projeler üretme 
gayretindeyiz. Akçaabat; kültür, 
sanat, turizm şehri olduğu kadar 
da spor şehridir. Her zaman 
‘Metrekareye en çok sporcu düşen 
şehir Akçaabat’tır’ denir. Şehrimiz 
spor tarihiyle anılmaktadır.” diye 
konuştu.

“ILGIDEN MEMNUNUZ”
Akçaabat’ta ilklere imza 

atmaya özen gösterdiklerini 
vurgulayan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim,  Yaz Spor 
Okullarına velilerin ve 
çocukların ilgisinden 
memnun olduklarını belirtti. 
Başkan Ekim, “ Yaz Spor 
Okuluna veliler çocuklarını 
getiriyor; antrenman bitene 
kadar bekliyor. Tribünde 
çocuklarını bekleyen veliler 
de çocuklar gibi birbirleriyle 
kaynaşıp sosyalleşiyor. 
Velilerin düşünceleri, 
çocukların istek ve ilgisi bizi 
onurlandırıyor. “ şeklinde 
konuştu.
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ÖNCE KİTAP OKUYORLAR SONRA 
ANTRENMAN YAPIYORLAR

Akçaabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 
tarafından bu yıl yaz sporlarında; atletizm, 
badminton, basketbol, bisiklet, boks, güreş, hentbol, 
judo, futbol, voleybol, okçuluk ve yüzme olmak üzere 
12 ayrı branşta toplam 2400 sporcu faaliyette bulundu. 
Bu spor faaliyetlerinden yüzme dışında hepsi 
ilçemizde gerçekleşti. 

Kültür, sanat ve sporun toplumların ortak değeri 
olduğunu ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, sanatçı ve sporcuları daima 
el üstünde tutmanın, itibarlarını yükseltmenin, 
imkânlarını genişletmenin gayreti içinde olduklarını 
belirtti.

YAZ SPOR ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Akçaabat Belediyesince açılan ve faaliyetlerine 
devam eden Futbol Okulu'nda öğrencileri kitap 
okuma alışkanlığını pekiştirmek için antrenmana 
başlamadan önce 10 dk kitap okuyorlar. 

Çeşitli branşlarda ve yaşlardaki öğrenciler, spor 
eğitmenleri eşliğinde önce zihinlerini ardından da 
bedenlerini  çalıştırıyorlar.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 150 öğrencisi 
bulunan Futbol Okulunda yapılan bu uygulama 
sporun yanında eğitime de önem verildiğinin bir 
göstergesi. 

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim,  kitap okuma 
alışkanlığının öğrencilerin hem eğitim hayatına hem 
de spor hayatına önemli ölçüde katkı sağladığını 
ifade ederek "Amacımız gençlerin bedensel 
eğitimlerinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel eğitimlerine 
de destek olmak. Antrenman öncesi gençlere kitap 
okutarak onlara bu alışkanlığı kazandırmak veonların 
kelime dağarcığını arttırarak ufuklarını geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Belediyemizin imkanları ölçüsünde 
gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. 
Bu alanda bize destek veren herkese teşekkür 
ediyorum." dedi.



71

/akcaabatbel

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri 
Müdürlüğü ve Akçaabat Sebat 
Veteranlar Spor Kulübü Derneği 
ile ortaklaşa ‘Şöhretler Karması 
Futbol Şöleni’ düzenlendi.

Yaylacık dolgu sahasında 
bulunan  Akçaabat Belediyesine 
ait futbol sahasında yapılan 
karşılaşmada; Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Belediye Başkan Yardımcıları Ali 
Güngör ile Serkan Özdemir ve eski 
futbolcular mücadele etti.

Şöhretler Karması “Barış 
Pınarı Harekatında Kahraman 
Ordumuzun Yanındayız.” 
pankartıyla sahaya çıktılar.

Karşılaşma öncesinde 
düşüncelerini dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, “Akçaabat spor şehri 
olarak bilinir. Buna yakışır şekilde 
şehrimizde gençleri, çocukları, 
kadınları spora yönlendirmeye 
çalışıyoruz. Spor, özgüveni arttıran 
ve insanlar arasındaki kaynaşmayı, 
iletişimi güçlendiren bir faaliyettir. 

Buna vurgu yapmak ve örnek 
olmak için ‘Şöhretler karması 
futbol şöleni’ düzenledik. Dostça 
bir karşılaşma oldu. Heyecan 
da kardeşlik de hat safhada 
oldu. Sporun birleştirici özelliği 
vurgulanmış olacak.” Dedi.

İlçedeki bütün katılımcılar 
arasında birlik, beraberlik 
ve kardeşlik duygularının 
pekişmesine aracılık eden etkinlik 
renkli görüntüler ve hatıra 
fotoğraflarının çekilmesiyle son 
buldu.

ŞÖHRETLER KARMASI 
FUTBOL ŞÖLENİ

AKÇAABAT BELEDIYESI SPOR IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ VE AKÇAABAT SEBAT VETERANLAR 
SPOR KULÜBÜ DERNEĞI ILE ORTAKLAŞA ‘ŞÖHRETLER KARMASI FUTBOL ŞÖLENI’ 
DÜZENLENDI.
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Türkiye Otomobil Federasyonu(TOSFED) ‘nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Karadeniz 
Off Road Kupası Trabzon 4. Ayak yarışları, Belediyemizin de katkılarıyla Akçaabat’ta yapıldı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) organizatörlüğünde Yaylacık sahil dolgu alanında yapılan 
yarışta 60 sporcu, 30 araçla mücadele etti. İlçe sahilindeki dolgu alanında gerçekleştirilen 
organizasyonda yarışların startını, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim verdi.

AKÇAABAT’TA
OFF-ROAD HEYECANI
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KAYMAKAMA
GÖRKEMLİ VEDA

AKÇAABAT’TA 5 YIL BOYUNCA GÖREV YAPAN VE BIRÇOK PROJEDE IMZASI OLAN 
AKÇAABAT KAYMAKAMI DR. SONER ŞENEL’IN ATAMASININ ISTANBUL BAYRAMPAŞA 

ILÇESINE YAPILMASI SEBEBIYLE KENDISINE VEDA YEMEĞI DÜZENLENDI. DUYGU YÜKLÜ 
ANLARIN YAŞANDIĞI VEDA YEMEĞINDE AKÇAABAT KAYMAKAMI DR. SONER ŞENEL’E 

BIRÇOK HEDIYE TAKDIM EDILDI.
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SERA GÖLÜ NASIL OLUŞTU?

Akçaabat ilçe sınırları içerisinde 

yer alan Sera Gölü, aşırı yağış 

sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü 

Derecik Vadisi yamaçlarından 
kopan büyük kayaçların vadi 
tabanını tıkaması sonucu 
oluşmuştur. Sera Gölü, oluşumunu 
18 günde tamamlamıştır.  Akçaabat 

halkı, gölün oluşumunun bizzat 
şahidi olmuşlardır. Gölün etrafı, 
çöküntünün olduğu yamaçlar ve 
vadi tabanı bölgede görev yapan 
askerler tarafından düzenlenmiştir.

AKÇAABAT 
SAHILINE SADECE 
3 KM, TRABZON 
MERKEZE 9 KM 
MESAFEDE OLAN 
SERA GÖLÜ, 
YEŞILLIKLER 
ARASINDAKI 
GÜZELLIĞIYLE 
PEK ÇOK TURISTI 
KENDINE HAYRAN 
BIRAKIYOR. 

YEŞİLLİKLER
ARASINDAKİ 

CENNET

Sera Gölü
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Heyelan sonucu yaklaşık 
67 yıl önce oluşan göl, şimdi 
başta Akçaabat olmak üzere 
bölgemiz için en önemli turizm 
merkezlerinden biri haline 
gelmiştir.

YEŞİLLİKLER ARASINDAKİ 
CENNET

Akçaabat sahiline sadece 
3 km, Trabzon Merkeze 9 
km mesafede olan Sera Gölü, 
yeşillikler arasındaki güzelliğiyle 
pek çok turisti kendine hayran 
bırakıyor. Yerli ve yabancı 
turistlerin gözdesi olan Sera 
Gölü muhteşem manzarası 
ile büyülüyor. Özellikle Arap 
turistlerin yeşile olan hayranlığını 
tam anlamıyla karşılayan Sera 
Gölü gezilip görülmesi gereken 
yerlerden biri olarak ön plana 
çıkıyor. Muhteşem doğası ve 
oksijeni ile birlikte bölgedeki 
turistik tesisler de bölgeye gelen 
turistlerin ihtiyaçlarına cevap verir 
vaziyettedir.

Günümüzde de ıslah çalışmaları 
devam eden doğa harikası Sera 

Gölü için Akçaabat Belediyesi 
buradaki turizmi ve turist sayısını 
arttırmak için çeşitli projeler 
geliştiriyor. Kültür, sanat, turizm 
ve spor şehri olan Akçaabat’a 
değer katan önemli turizm 
noktalarından biri olan Sera Gölü 
şehrimizin turizmi için büyük 
önem taşıyor.

Doğu Karadeniz bölgesine 
yolu düşenlerin geçmişi çok uzak 
olmayan bu heyelan set gölünü 
görmesi gerekir.

Başkan Ekim “Turizmin 
geliştirilmesiyle bölgemiz 
gençlerine kısa zamanda iş 
imkanı sağlamak mümkündür.”

Konu ile ilgili düşüncelerini dile 
getiren Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Bölgemiz 
için turizm öncelikli sektördür. 
Turizmin geliştirilmesiyle 
bölgemiz gençlerine kısa zamanda 
iş imkanı sağlamak mümkündür. 
Sahillerimizden başlamak 
üzere güneye doğru yemyeşil 
yamaçlarımız, dağlarımız, 
yaylalarımız, doğal güzelliklerimiz, 

tarihi yerlerimiz turizm için 
en büyük değerlerimizdir. 
Akçaabat yeme-içme sektöründe 
ön plana çıkmıştır. Bölgemize 
gelen herkes lokantalarımıza 
uğramaktadır. Son yıllarda 
ilçemiz bölge turizminin önemli 
uğrak noktalarından biri haline 
gelmiştir. Akçaabat’ta turizmin 
gelişmesi ve çeşitlendirilmesi 
için Belediyemizce çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır. 

 YERLI VE YABANCI 
TURISTLERIN GÖZDESI 
OLAN SERA GÖLÜ 
MUHTEŞEM MANZARASI 
ILE BÜYÜLÜYOR. 
ÖZELLIKLE ARAP 
TURISTLERIN YEŞILE 
OLAN HAYRANLIĞINI 
TAM ANLAMIYLA 
KARŞILAYAN SERA GÖLÜ 
GEZILIP GÖRÜLMESI 
GEREKEN YERLERDEN 
BIRI OLARAK ÖN PLANA 
ÇIKIYOR. 
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Akçaabat’ın sahil bölgesinde 
yoğunlaşan turizmin dağ ve 
yaylalara doğru geliştirilmesi 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
kapsamda, sahilden başlayarak 
dağ ve yaylalara uzanan önemli 
turizm güzergahlarından biri; 
Yıldızlı mahallemiz sahilinden 
başlayarak Sera Gölüne oradan 
Ayana Tepesine, devamında Sırt 
Mevkiinden, Uçarsu Şelalesi, 
Taşlıoba ve Büyük Oba yaylalarını 
takiben Kayabaşı Yaylası, 
Düzköy Yaylası ve Beypınarı 
Yaylasına kadar ulaşan turizm 
güzergahıdır. Burada, özellikle 
bu Turizm Güzergahının Yıldızlı 
sahilinden Ayana Tepesine kadar 
uzanan Sera Vadisi Turizm 
Projesi adını verdiğimiz kısmın 
planlanmasından özet olarak 
söz etmek istiyoruz. Bu bölge, 
Akçaabat ve Ortahisar (Trabzon 
Merkez) ilçelerinin sınırında 
bulunmaktadır, her iki yerleşime 
çok yakındır. Turizm Güzergahının 
başlangıcına bitişik olarak 
Akyazı Sahiline yapılacak olan 
Şehir Hastanesi bölgemiz için 
çok önemli bir yatırım olup aynı 
zamanda Sağlık Turizmine de 
hizmet edecek bir tesis olacaktır. 

Bölgemizde turizmin gelişmesi 
açısından önemli katkılar 
sağlayacaktır.  Sera Deresinin doğu 
kenarında yer alan Karayolları 
Bölge Müdürlüğüne ait tesisler 
ileriye dönük olarak konaklama 
tesislerine dönüştürülebilecektir. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü 
Söğütlü Vadisinde uygun bir 
yere taşınabilir. Sera Deresinin 
batı yönünde, Askeri Ordu 
Evi Projesi planlanmış, inşaat 
ruhsatları alınmış, yakın zamanda 
da yapımına başlanılması 
beklenmektedir. Ordu Evi ve 
Sera Deresi arasında kalan alan 
konaklama gibi turizm amaçlı 
tesisler için kullanılabilecektir. 
Sera Gölü, dereyi düzenleyen 
bir baraj görevi yapmaktadır. 
Sahil ile Sera Gölü arasında 
derenin rejimi düzenli hale 
gelmiş, dolayısıyla şiddetli 
yağışlar sonucu oluşabilecek 
sel ve tahribattan bu bölge 
korunmaktadır. Vadinin sahilden 
Sera Gölüne kadar olan kısmı 
düzenlenerek önemli bir turizm 
alanı haline getirilebilecektir. 
Dere boyu yapılacak olan 
düzenlemelerle, konaklama 
tesisleri, sosyal üniteler ve sportif 

alanlar oluşturulabilecektir. 
Mevcut yerleşimlerde yenileme 
çalışmaları yapılarak, yeşil alanlar 
artırılarak bölgenin doğal peyzajı 
yeniden oluşturulabilecektir. 
Trabzon’un  Uzungöl’den sonra 
doğal güzellikleri ile öne çıkan 
Sera Gölü, eşsiz manzarası ve 
ulaşım kolaylığı bakımından 
bölgenin uğrak noktalarından 
biri durumuna gelmiştir. 
Yöremizin insanları ile birlikte 
Körfez Ülkelerinden gelenler 
burayı çok beğenmektedir. İlave 
düzenlemelerle daha kapsamlı 
hale getirilebilecektir. Gölün 
doğu kenarından Derecik 
Karayolu geçmektedir. Gölün 
girişinden itibaren yola paralel 
bir tünel yapılarak yol buraya 
alındıktan sonra mevcut yol 
gezinti ve rekreasyon alanı 
haline getirilebilecektir. Böyle 
bir uygulama gölün cazibesini 
artıracak ve kullanımını 
rahatlatacaktır. Sahile 5-6 
km mesafede, yaklaşık 670 m 
rakımda bulunan Ayana Tepesi, 
Sera Gölü yamaçları üzerinde 
adeta doğal bir seyir terasıdır. 
Belediye Başkanlığımızca, Ayana 
Tepesi mevkiinde yürüyüş ve 
bisiklet yolları, dağ kızağı hattı, 
piknik ve kamp alanları, seyir 
terasları, oryantiring sporu 
için düzenlemeler ve turistik 
tesisler yapılması için planlama 
çalışmaları devam ettirilmektedir. 
Burada yaklaşık 173 dönümlük 
alan Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Başbakanlığın onayı 
ile Belediyemize tahsis edilmiştir. 
Sera Vadisi Projesi ile öngörülen 
tesislerin ve düzenlemelerin 
yapılması halinde Trabzon ve 
Akçaabat’ta turizmin gelişmesine 
büyük bir katkı sağlanmış 
olacaktır.” şeklinde konuştu.



77

/akcaabatbel

Akçaabat Belediye Meclisi; Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim başkanlığında ‘Barış Pınarı 
Harekatı’na destek vermek amacıyla olağanüstü 
toplandı. 

Belediyemiz Hasan Saka Toplantı salonunda 
gerçekleştirilen meclis toplantısı saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. 

Toplantıya katılan meclis üyeleri ‘Barış 
Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini 
açıkladılar. Toplantıda, Fırat’ın doğusunda 
terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, 
hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini 
sağlamak, bir barış koridoru tesis etmek için 
Kahraman Ordumuzca sürdürülen “Barış 
Pınarı Harekatı”nı destekleme kararı oy 
birliğiyle alındı.

Meclisteki tüm partilerin meclis üyelerine 
teşekkür eden Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Allah ordumuzu muzaffer 

eylesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı 
ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış 
Pınarı Harekatı’nda da bölgesinde yeni bir iklimin 
oluşumunu sağlayacaktır. Kahraman şehitlerimize 
Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar 
diliyorum.” dedi.

MECLİSTEN BARIŞ
PINARI HAREKATINA TAM DESTEK
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Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Veteriner Hekim Sebahattin Yazıcı 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na atandı. Veteriner Hekim 
Sebahattin Yazıcı'ya görevinde başarılar dileriz.

Şehrimizde yaşayanların huzuru ve mutluluğu için sosyal ve kültürel faaliyetlerine önem veren Akçaabat 
Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çok Sesli Koro ve tiyatro çalşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şef Muharrem Gaydan yönetiminde sahne alan Akçaabat Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ‘Sonbahar 
Rüzgarı’ adlı konserinde halk müziğinin sevilen eserlerini salonu dolduran kalabalık eşliğinde seslendirdi.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği 
Korosu, Şef Muharrem Gaydan yönetiminde halka açık bir konser verdi. Konser Akçaabat'ta simge haline gelen 
Erol Günaydın Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

AKÇAABAT BELEDIYESI'NDEN TRABZON BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI'NE

TÜRK HALK MÜZIĞI KONSERI MEST ETTI

AKÇAABAT BELEDİYESİ SANAT
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Akçaabat Belediyesinin arşivi her geçen gün 
zenginleşiyor.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nce, 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Uluslararası Dünden Bugüne 
Akçaabat Sempozyumu” kitabı basılarak, Akçaabat 
Belediyesi Kültür Yayınları arasında yerini aldı.

Akçaabat yöresinin kültür envanterini oluşturan 
soyut, somut, yazılı, sözlü, görsel, maddi kültür 
mirası, tarihi, sosyal yapısı, sosyal tarihi, arkeolojisi, 
sanat tarihi, mimari tarihi,  dinler tarihi,  etnoloji, 
sosyal antropoloji, sosyal psikoloji fizik antropoloji, 
coğrafi özellikleri ile ilgili konular sempozyum 
kapsamında değerlendirildi.

Türkiye’nin ve dünyanın gözde turizm 
merkezlerinden olan Akçaabat, tarihini ve kültürünü 
korurken, etkili çalışmalarıyla bir yandan da mutfak 
kültürüne sahip çıkıyor.

Sanatsal ve spor etkinliklerin yanında gastronomi 
sektörüne katkısıyla da ses getiren Akçaabat 
Belediyesi, zaman zaman gastronomi zirvelerine 
katılarak bu alandaki başarısına yeni başarılar 
eklemeye devam ediyor.

YEMEK KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK VE 
NESİLLERE AKTARMAK

Kendi kültürel kimliğine ve ürün çeşitlerine göre 
yıllardır orijinalliğini koruyan pek çok yemeğin 
günümüzde de hayat bulması için yöresel lezzetleri 
bir kaynakta topladıklarını belirten Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “Yemek kültürümüzü 
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir 
birinden farklı lezzetlerimizi bir kaynakta topladık. 
Adeta medeniyetlerin kaynaşma noktası haline gelen 
Kültür, Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat yöresinin, 
kendine has yöresel yemek tariflerinin günümüzde 
bilinirliliğinin artması ve gelecek nesillere aktarılması 
için Türkiye’nin önemli sanatçılarından, Akçaabatlı 
hemşehrimiz araştırmacı, yazar ve fotoğraf sanatçısı 
Atilla Alp Bölükbaşı’na hazırlattırılarak Akçaabat 
Belediyesi Kültür Yayınları arasındaki yerini 
alan “Akçaabat Mutfağı” kitabı vatandaşlarımıza 
sunulmaya hazır. Yöresel yemeklerimizin tariflerine 
ulaşmak isteyen vatandaşlarımız web sayfamızı ziyaret 
ederek Akçaabat Mutfağı kitabını görebilirler.” dedi.

AKÇAABAT 
SEMPOZYUMU 

KİTAPLAŞTIRILDI

YÖRESEL LEZZETLERİ
BİR KİTAPTA TOPLADIK



B e l e d i y e  B ü l t e n i

80

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim; Ak Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Ak Parti 
Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe ve ilçe teşkilatı, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Satu Şahin 
ile birlikte Akçaabat’taki okulları ziyaret etti. 

Ziyaretlerinde öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını da kutlayan Başkan Ekim, okul müdürleri ile 
görüştü. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurmanın ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Bir toplumun refahı ve geleceği ancak eğitimle sağlanır. 
Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Gelişen dünyada ve teknoloji çağında diğer toplumlarla yarışabilmek için 
kaliteli eğitim şarttır. Bu yönde ülkemizi ve milletimizi yüksek refah seviyesine ulaştıracak olan gençlerimize 
inancımız tamdır. “ şeklinde konuştu. 

Direkler Arası Tiyatro Ödüllerinde Akçaabat 
Belediye Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda ortaya 
koyduğu “Batakhane Güzeli” adlı oyunla, en 
iyi Kostüm Tasarımı ve en iyi Sahne Tasarımı 
kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Tiyatromuzun layık görüldüğü Kostüm Tasarımı: 

Osman Gümrükçü yönetiminde Atölye Çalışması,  
Sahne tasarımı: Osman Gümrükçü yönetiminde 
Atölye Çalışması ödüllerini, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Turhan Bektaşoğlu, Akçaabat Belediye 
Tiyatrosu yönetmeni Osman Gümrükçü ve oyuncuları 
birlikte aldı.

BAŞKAN EKIM, OKULLARI ZIYARET ETTI

AKÇAABAT BELEDIYE TIYATROSU'NA IKI ÖDÜL BIRDEN
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Eski Kalkınma Bakanı AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Akçaabat Belediyesi’ndeki 
ziyaretinde yaptığı konuşmada “Akçaabat Belediye 
Başkanımız Osman Nuri Ekim ve ekibiyle birlikte bir 

arada olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Trabzon’umuz 
tarihi değerleri olan 
bir şehir. Tabiatı ve 
coğrafyası gerçekten çok 
güzel. Diğer taraftan 
da insanı çok değerli 
ve kıymetli. Geçmişte 
de Doğu Karadeniz’de 
Kalkınma Bakanı olarak 
çalışmalar yaparken ‘Doğu 
Karadeniz’in güzelliklerini 
görünce Cennete 
gittiğinizde yabancılık 
çekmeyeceksiniz.’ 
demiştim. Bu güzellik 
uluslararası olarak da fark 

ediliyor. Buna bağlı olarak da turizm ciddi anlamda 
canlanıyor. Yeşil yol projemiz ve tarihi yapıların 
restorasyonu da turizmin canlanmasında oldukça 
önemli bir role sahip.” dedi.

CEVDET YILMAZ'DAN
BELEDİYEMİZE ZİYARET

ESKI KALKINMA BAKANI AK PARTI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, 
TRABZON PROGRAMI KAPSAMINDA AKÇAABAT BELEDIYESI’NE ZIYARETTE 

BULUNDU.
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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ziyaretinde 
Akçaabat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Vali İsmail Ustaoğlu, Akçaabat için turizmin 
öneminde değinerek “Akçaabat, en önemli turizm 
alanlarından biridir. Gerek sahili, gerek tarihi esintiler 
taşıyan Ortamahalle’si gerekse yaylaları ile Trabzon 
turizmine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Akçaabat, 

Trabzon’un hem giriş kapısı hem de batıya açılan 
kapısıdır. Aynı zamanda Trabzon ile de bütünleşen 
bir ilçemizdir. Böylesine değerli bir konuma sahip 
ilçede, belediyecilik adına Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim’in güzel işlere imza atması 
temennisindeyim. “ ifadelerini kullandı. 

TRABZON VALISI ISMAIL USTAOĞLU; AKÇAABAT KAYMAKAMI RAMAZAN 
KURTYEMEZ ILE BIRLIKTE AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM’I 

ZIYARET ETTI. 

TRABZON VALİSİNDEN 
BELEDİYEMİZE ZİYARET
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SAHİLLERİMİZİ FEDA 
ETMEYECEĞİZ

Akçaabat sahilinden yol 
geçirilmemesi gerektiğini net 
bir tavırla ifade eden Başkan 
Zorluoğlu, “Akçaabat sahili 
ile ilgili tüm şehir bir araya 
gelmemiz gerekiyor. Bakanlarımız, 
milletvekillerimiz, valiliğimiz, 
büyükşehir ve ilçe belediye 
başkanlarımız, siyasi partilerimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız ve 
vatandaşlarımız ile hep birlikte 
hareket etmeli el ele vermeliyiz. 
Akçaabat’taki trafik sorununu 
gerekirse biraz daha fazla kaynak 
elde ederek trafik sorununu 
sahili feda etmeden çözmeliyiz. 
Gerekirse 3 yıl-5 yıl daha trafik 

sorununu halletmeye çalışırız 
ama sahillerimizi feda etmeyiz. 
Alternatif çözümler üretmeliyiz. 
Bu alternatif çözümlere kısa 
vadede kavşak genişletmeleri 
uzun vadede ise Güney Çevre 
Yolu’nu örnek verebiliriz. 
Sahillerimizden vatandaşlarımızın 
en verimli şekilde yararlanmalarını 
sağlamalıyız. “ dedi. 

AKÇAABAT HAK ETTİĞİ 
HİZMETİ ALACAK

Başkan Zorluoğlu muhtarlarla 
yaptığı toplantıda Akçaabat’ın 
hak ettiği hizmeti alacağına 
vurgu yaparak “Akçaabat, 
Ortahisar ilçemizden sonra nüfus 
bakımından en büyük ilçemizdir. 

Akçaabat’ı metropol bir ilçe olarak 
merkez ilçe olarak görüyoruz. Bu 
metropol niteliğindeki ilçemiz de 
diğer ilçelerimiz gibi hak ettiği 
hizmeti de alacaktır. İlçelerimiz 
de nüfusları oranında hakkaniyetli 
olarak hizmetlerini alacaktır. ” 
Dedi. 

MEZBAHANE YAPILACAK

Akçaabat’a önemli hizmetler 
kazandıracaklarını açıklayan 
Murat Zorluoğlu “Akçaabat’ta 
mezbahane meselesi vardı. 
Bunla alakalı olarak Düzköy yolu 
üzerindeki alanda mezbahaneden 
ziyade bir et kombinası 2020 yılı 
içerisinde ihalesi yapılıp inşasına 
başlamayı hedefliyoruz.” Dedi. 

ZORLUOĞLU’NDAN ZİYARET
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BAŞKAN EKİM'DEN
ANKARA ÇIKARMASI

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM, IÇ IŞLERI BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU’NUN KATILIMLARIYLA ANKARA’DA DÜZENLENEN 

TÜRKIYE BELEDIYELER BIRLIĞI EKIM AYI MECLIS TOPLANTISI’NA KATILDI. 
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Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, İç İşleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla 
Ankara’da düzenlenen Türkiye 
Belediyeler Birliği Ekim Ayı 
Meclis Toplantısı’na katıldı. 

Başkan Ekim; Meclis 
toplantısının ardından Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanımız Mehmet 
Cahit Turhan, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u, 
Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç’u, Milli Emlak Genel 
Müdürü Tufan Büyükuzun’u, 
TOKİ Başkanımız Ömer 

Bulut, Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta, Adnan Günnar, 
Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu. 
Ahmet Kaya Trabzon İlçe Belediye 
Başkanları, Ak Parti Akçaabat İlçe 
Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe 
ve meclis üyelerimiz ile birlikte 
ziyaret etti. 

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim ziyaretleri 
esnasında Akçaabat için 
yapılan ve yapılması planlanan 
projelerden konu ile ilgili 
bakanlarımıza, bürokratlarımıza 
ve milletvekillerimize bahsederek 
bilgi alış verişinde bulundu. 

Başkan Ekim gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde yaptığı konuşmasında 
Akçaabat’ın yararına olacak 
her projenin yakın takipçisi ve 
destekçisi olacağını vurguladı. 
Akçaabat’ı gelişen dünyada 
daha yüksek seviyeye taşımak 
ve Akçaabat’ın adını projelerle 
markalaştırmak için hiç 
durmadan çalıştıklarını kaydeden 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Akçaabat için yapılan her 
projeye yakından ilgi gösteren 
Bakanlara ve milletvekillerine 
teşekkür etti.
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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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Akçaabat Belediyesince ilçe genelindeki mahalle 
muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı 
yapıldı. 

Mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde 
bulunmak amacıyla yapılan istişare toplantısında 
konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, “Akçaabat’ımızın 73 mahallesinde toplam 123 
bin nüfusuyla koordinasyonu en iyi şekilde sağlama 
amacındayız. Mahallelerimizde 
sizlerin ve bizim tespit ettiğimiz 
sorunlar var. Bu sorunların imkanlar 
dahilinde giderilmesi ve gerekli 
kuruluşlar tarafından tedbirlerin 
alınmasını sağlamaya gayret ediyoruz. 
Dönem dönem birlikte hasbihal 
etmeye devam edeceğiz ve orunların 
çözümleri hususunda bir yöntem 
belirleyeceğiz. Tüm mahallelerimize 
nüfusları oranında eşit davranıyoruz.  
Akçaabat Belediyesi’ni yalnız 
bırakmadığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum. “ şeklinde konuştu. 

Akçaabat’a yeni atanan Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez ise toplantıda birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine 
değindi. El ele vererek vatandaşın yararına ilçemizin 
faydasına olan işlerin üstesinden gelinebileceğini 
vurguladı. 

Konuşmaların ardından mahalle muhtarlar tek 
tek söz alarak önerilerde bulundu.

Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu, görüş ve önerilerin yer aldığı toplantıyı Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü salonunda yaptı.

Sohbet havasında geçen toplantıda; Kültür-Sanat alanında önemli şahsiyetlerin Akçaabat’a davet edilerek 
ilçenin tanıtımının sağlanması, yıl boyunca ücretsiz kursların düzenlenmesi, Akçaabat’a sinema salonu ve 

özel tiyatroların kazandırılması, Akçaabat 
Gastronomi Festivalinin yapılması, Türk 
Dünyası etkinliklerinin Akçaabat’ta 
düzenlenmesi, seyahat acentaları ile 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Akçaabat’a 
bir sanat sokağının kazandırılması önerileri 
kurul toplantısında gündeme getirildi.

Kurul toplantısına Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Mehmet Salih Köse, 
Mustafa Yazıcı, Sebahattin Şentürk, Kadir 
Topal, İsmail Topal, Mustafa İnal, Kenan 
Demir, Mehmet Salih Atadinç, Yılmaz Topal, 
Yusuf Hocaoğlu, Turhan Bektaşoğlu ve H. 
Sami Kara katıldı.

İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU TOPLANDI




