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BAŞKAN EKİM
444 GÜNÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

Projelerin içerikleri ve süreçleri ile ilgili bilgiler 
veren Başkan Ekim

“Değerli basın Mensupları, Kıymetli Katılımcılar. 
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bizler, halkın teveccühünü kazanarak 2019 yılı 
Mahalli İdareler Genel seçimleri ile göreve geldik 
ve bugün görevimizin 444’üncü günü. Halkımızın 
teveccühüne layık olmak için şevkle ve azimle 
çalışıyoruz. Amacımız, çağdaş belediyecilik ile planlı 
kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabat’ımızı marka bir 
şehir haline getirmektir. Yola çıkarken “Niyet hayır, 
akıbet hayır” dedik ve işe koyulduk. 

Seçildiğimiz gün itibarıyla bize oy versin vermesin, 
şehrimizdeki herkesin Belediye Başkanı olarak görev 

Akçaabat Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim düzenlenen basın toplantısı ile göreve geldiği 
günden bugüne kadar geçen süre zarfında yapılan çalışmaları ve projeleri basın toplantısı ile 
değerlendirdi. Akçaabat ve Trabzon genelinden yerel ve ulusal basın mensuplarının katıldığı 

basın toplantısı büyük ilgi gördü.
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yaptığımı buradan ifade etmek istiyorum. “Her şey 
Akçaabat’ımız için” sloganıyla gece gündüz demeden, 
mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Güven vermek değerlidir, güven kazanmak 
değerlidir ama güveni boşa çıkarmamak daha 
değerlidir. Halkımızın güveniyle işe başlarken 
kendime verdiğim bir söz vardı: 

Dürüst, adil, üreten ve cesur bir anlayışla 
çalışmak, Alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve 
meydan düzenlemeleriyle kentimizin tüm yapısal 
problemlerini çözmek, İlçemizin ekonomik 
faaliyetlerini destekleyip canlandırmak, Tarihi 
dokunun restorasyonu ile geçmişimize sahip 
çıkmak, Yemyeşil bir Akçaabat için yeni alanlar 
oluşturmak, Tertemiz çevre dostu projeler üretmek, 
Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak, Sporu sanatı 
ve festivalleriyle canlı bir kent yaşamı sunmak, 
Sosyal sorumluluk projeleri ile halkımızın her zaman 
yanında olmak. 

Bugün bu sözlerimi büyük ölçüde yerine 
getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Kentleşme 
adına çok önemli aşama kaydettik. Akçaabat 
değişiyor, Akçaabat gelişiyor ve daha yapacak çok 
işimiz var. 

Yaşadığımız bu güzel şehrin insanını, coğrafyasını, 
her gün ayak bastığımız toprağını, toplumsal 
değerlerini, geleneklerini, beklentilerini, sorunlarını 
çok iyi biliyorum. Akçaabat gibi bir şehrin 
sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilinci 
içerisindeyim. Biz Akçaabat’ın geleceğini planlamak 
ve yenilemek iddiasındayız. Elimizdeki en yakın ve 
kolay kullanabileceğimiz olanak turizmdir. 

Akçaabat’ta hedeflerimiz; 

Büyük bir değişim yaratmak,  

İçinde yaşayanların huzurlu yaşayacağı, Dışardan 
bakanların gıpta edeceği, 

Sokaklarıyla, parkıyla yeşil alanlarıyla, bütün 
tarihi değerleriyle herkesin gurur duyacağı bir 
Akçaabat yaratmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime söz verirken 
sizleri projelerimizi ve çalışmalarımızı içeren video ile 
baş başa bırakıyorum.” Dedi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in 
konuşmasının ardından basın mensuplarına, 
projelerimizin ve çalışmalarımızın yer aldığı video 
gösterimi yapıldı ve ardından basın mensuplarının 
soruları Başkan Ekim tarafından cevaplandı.
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AKÇAABAT
KESİNTİSİZ BİSİKLET VE
YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİ

Akçaabat Merkezinden başlayarak Yaylacık-Söğütlü ve Yıldızlı Mahallemizin 
sonuna kadar devam edecek olan projemizde, kesintisiz yürüyüş ve bisiklet 

yolu, kafeteryalar, aktivite alanları, aqua park, amfi tiyatro, etkinlik sahaları 
gibi alanlar yer alacaktır.
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Akçaabat Ahanda mevkiinden başlayarak 
sahil boyunca Akçaabat Merkez, Söğütlü ve 
Yıldızlı Mahallesi’ne kadar olan yaklaşık 6 
km’lik bölüm için kesintisiz yürüyüş yolu 
planlandı.

Akçaabat Belediyesi tarafından avan 
projesi ve animasyonu yapılan proje, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi 
işbirliği ile devam ettirilecektir.

Sahilin dört mevsim aktif kullanımının 
hedeflendiği proje kapsamında arazinin 
elverişli olduğu alanlarda çeşitli odak noktaları; 
meydanlar, tema parklar, su sporları merkezi, 
servis donatıları, hizmet mekanları ile 
erişilebilirliğin sağlanması amacıyla araç servis 
yolları, yaya yürüyüş yolu ve bisiklet yolu 
planlanmıştır. 
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Akçaabat merkezden başlayarak Yıldızlı Mahallesine 
kadar uzanan Akçaabat Kesintisiz Yürüyüş ve Bisiklet 
Yolu projesi tanıtım ve değerlendirme toplantısı 
Hamamçimeni Çarşısında bulunan Belediyemiz Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda yapıldı.

Yapılan toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan 
Yardımcılarımız Serkan Özdemir ve Ali Güngör, Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanları, Akçaabat 
Belediyesi ilgili birim müdürleri ve personelleri ve 
İstanbul’dan projeye destek verecek olan ilgili firma 
ekibi katıldı.

Toplantıda, Belediyemiz tarafından hazırlanan; 
Akçaabat Merkezden Başlayarak Yıldızlı Mahallesine 
kadar devam eden Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu 
projesi, Akçaabat mevcut Sahilpark Düzenleme Projesi 
ve Akçaabat Trafiği Düzenleme projeleri için hazırlanan 
avan projelerin sunumları yapıldı ve projeler ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda turizmin bölge ve ülkemiz açısından 
önemine değinen Başkan Osman Nuri Ekim “ Şehrimiz; 
doğal güzellikleriyle, kültürel zenginlikleriyle ve tarihi 
birikimiyle bölgemizin hatta ülkemizin en önemli 
çekim merkezlerinden birisidir. Bölge turizmini 
sürdürülebilir kılacak önemli projeleri hayata geçirmeyi 
çalışıyoruz. Turizmin gelişmesi için ilçemizde pek 
çok unsur var. Bunları değerlendirmek için çeşitli 
çalışmalar yapıyoruz. Akçaabat-Yıldızlı Kesintisiz 
Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projesi de bunlardan biri.  
Bugün bölgemiz ve ülkemiz turizmi açısından çok 
anlamlı bir projenin tanıtımını ve değerlendirmesini 
yapacağız. Önümüzdeki süreçte Trabzon Büyükşehir 
Belediyemizle yapacağımız uygulama ile bu projeyi 
hayata geçirdiğimizde şehrimiz önemli turizm merkezi 
haline gelecektir. Bölgemizde turizmin önünü daha 
da açacağına inandığımız bu projeye katkı veren 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Murat 
Zorluoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

AKÇAABAT SAHİL DÜZENLEME 
PROJESİ TOPLANTISI YAPILDI
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AKÇAABAT MİLLET 
BAHÇESİ AÇILDI

Trabzon'un Akçaabat 
ilçesinde, eski Akçaabat 
Fatih Stadı yerine inşa 
edilen Akçaabat Millet 

Bahçesinin açılışı, 
Cumhurbaşkanımız 

sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 

videokonferans 
yöntemiyle, 

katılımlarıyla yapıldı.

8



Akçaabat Millet Bahçesi açılış törenine Trabzon 
Milletvekilleri Adnan Günnar, Muhammet Balta, 
Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon il Başkanı Haydar 
Revi, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK 
Parti Akçaabat İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe, 
Akçaabat Belediye Başkan Yardımcıları Serkan 
Özdemir ve Ali Güngör, İlçe Belediye Başkanları, İl ve 
İlçe Parti Yöneticileri, Meclis Üyeleri, daire amirleri 
ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreni boyunca sosyal 
mesafe kuralına ve maske uygulaması kuralına 
uyuldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 milyon 600 
bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan 
Akçaabat Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, 
biyolojik gölet ve çocuk oyun alanları, yürüyüş 
yolları, çardaklar, süs havuzu, spor alanları, bitki, 
peyzaj ve sosyal donatılar bulunuyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 

ilçeye çok güzel bir bahçe kazandırıldığını belirterek 
“Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 milyon 600 bin 
lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan 
Akçaabat Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, 
biyolojik gölet ve çocuk oyun alanları, yürüyüş 
yolları, çardaklar, süs havuzu, spor alanları, bitki, 
peyzaj ve sosyal donatılar bulunuyor. İlçemize, 
İlimize ve bölgemize turizm açısından önemli 
katkı sağlayacak Millet Bahçemiz açılmıştır. 
Akçaabat Millet Bahçesinin 5 Haziran Dünya Çevre 
Gününde açılıyor olması ayrıca gurur vericidir. 
Bu dev eserin başta ilçemize, ilimize ve ülkemize 
hayırlar getirmesini diliyorum. Böylesine muhteşem 
bir Millet Bahçesini ilçemize kazandıran başta 
sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile 
ilgili Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, TOKİ 
Başkanlığımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve 
emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor bu vesileyle 
tüm hemşehrilerimin 5 haziran Dünya Çevre Gününü 
kutluyorum” dedi.
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AKÇAABAT SAHİL PARK 
DÜZENLEME PROJESİ

Akçaabat İlçe merkezinde bulunan 
Sahil Park tadilat yapılarak (zemin ve 

çevre) vatandaşlarımıza daha ferah bir 
alan sunulması planlanmıştır.
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Akçaabat Sahil Park Alanı 
Peyzaj Uygulama Projesi; 
mevcut Cumhuriyet Parkı ile 
kireçhane deresi arasındaki sahil 
karayolunun kuzeyindeki yaklaşık 
11 hektarlık alanın yenilenmesi 
çalışmasıdır. Akçaabat sahil park 
alanının görünümünü modernize 
etmeye yönelik olan bu proje 
kapsamında; kentsel alanlarda 
döşeme kaplamaları, aydınlatma 
elemanları, kentsel donatılar 
yenilenecektir. Yeşil alanlar, 
çocuk oyun alanları, mevcut 
alanların büyütülmesi suretiyle 
yeniden düzenlenecektir. Yeşil 

alanlarda otomatik sulama sistemi 
uygulanacaktır. Otopark alanları 
yeniden düzenlenecek, bu suretle 
açık otopark alanlarına park eden 
araç sayısı artırılmış olacaktır. 
Ayrıca proje kapsamında ilçenin 
artan nüfusuna paralel olarak; 
mevcut alanların düzenlenmesine 
ilaveten belirtilen sınırlar içindeki 
sahil şeridinde yer yer alanlar 
oluşturulacaktır. Böylece özellikle 
havuzlar bölgesi olarak bilinen 
alanda gerek bireysel, gerek grup 
ve gerekse kitlesel faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceği İlçemiz 
için çok önemli bir kamusal 

alan oluşturulmuş olacaktır. 
Vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik donatılar 
erişebilirlik mesafeleri içinde 
proje alanına yerleştirilecektir. 
İhale aşamasına gelinen ve İlçe 
Merkezinin çağın gerekliliklerine 
göre modernizasyonu için gerekli 
olan projenin uygulanması; 
İlçemize çeşitli vesilelerle gelen 
vatandaş sayısının artmasına, 
dolayısıyla ekonomik girdinin 
artmasına, bu da yerli halkın 
sosyal-kültürel-ekonomik olarak 
refahının artmasına neden 
olacaktır.
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AKÇAABAT DAĞ VE YAYLA TURİZM
KORİDORU PLANLAMASI 

Akçaabat için öncelikli sektör turizmdir. İlçemiz kent merkezindeki 
turizm potansiyelinin yanında dağ ve doğa turizmi konusunda da önemli bir 

potansiyele sahiptir.

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

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

Bu nedenle ilçemiz için son derece önemli olan 
bu çalışma, işinin ehli, Avrupa’da ve dünyada önemli 
turizm projelerinde başarılar elde etmiş ve tanınmış 
Avusturya İnput Firması’na yaptırıldı.
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Suspension Bridge

Pegasus Sculpture

Flag

Viewing Point

Hıdırnebi Yaylası Turizm Projesi Seyir Terası

Göl Evleri Projesi

Kış Sporları Teleferik

360 Derece Restaurant Sera Gölü Vadisi Projesi

Ziyaret Kayası Projesi
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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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UÇARSU ŞELALESİ VE ÇEVRESİ 
TURİZM DÜZENLEME ÇALIŞMASI
Uçarsu Şelalesi’nin bulunduğu bölgenin sahip olduğu biyolojik fl ora ve fauna, ekolojik yapı, jeolojik, doğal ve 

kültürel peyzaj kaynak değerlerinin koruma-
kullanma dengesi içinde devamlılığını ve 
gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak 
düzenlemelerin yapılması, uygulama koşul, 
araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi / 
tanımlanması amaçlanmıştır. Bu temel amaç 
doğrultusunda, proje ve uygulama sürecinde; 
sürdürülebilir, çevreye duyarlı, koruma-
kullanma dengesinin kurulduğu, alanın 
kaynak değerlerinin yakından tanınmasına 
imkan sağlayacak, doğa sevgisi ve doğada 
yaşama arzusunu güçlendirecek bir planlama 
anlayışı hedefl enmektedir.

Bu proje kapsamında alanda seyir 
terasları, atlı gezinti yolları, kır evleri, kır 
lokantası ve kameriye alanları planlanmıştır.
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AYANA TEPESİ TURİZM
ALANI REKREASYON PROJESİ
Ayana Tepesi; seyir alanı olması, doğal güzellikler ve ulaşım kolaylığıyla bilinen bir yerdir. 

Bu tepeyle birlikte Ayana Dağı bölgesi, Akçaabat Belediyesi'nce hazırlanan Dağ ve Doğa Turizm 
Güzergahı Projesinde önemli bir turizm istasyon noktası olmaktadır.

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

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

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

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

Burada bulanan yaklaşık 803 dönüm mera alanından 173 dönümü turizm amaçlı kullanılmak üzere 
Akçaabat Belediyesi’ne tahsis edilmiştir.
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Şehrimizin sahilinden Ortamahalle sit alanının üst kısmında yapılacak bir istasyona, oradan 
Akçatepe tesislerinin olduğu bölgeye ulaşmak üzere bir teleferik sisteminin yapılmasına ait 

proje çalışması tamamlanmıştır.

Teleferiğin başlangıç istasyonu Cumhuriyet Parkının deniz tarafında, ikinci istasyonu Ortamahalle’nin 
arka kısmında ve son istasyonu Akçatepe’de olacaktır. Hat uzunluğu 4613 m olan teleferik projesi kısa sürede 
hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

İstasyon yerleri ve kalkış noktaları belirlenen teleferik projesini, şartlara uygun olarak gerçekleştirecek 
yatırımcılar için araştırma yapılmaktadır.

Vatandaşların Akçaabat’ın sahil kesimini ve Ortamahalle’yi havadan görebileceği, yukarılara çıkıldıkça 
seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralara tanıklık edebileceği teleferik, turizmin yanı sıra ulaşım ve şehrin 
imajı açısından da önemli bir yatırım olacaktır.

TELEFERİK PROJESİ YATIRIMCISINI 
BEKLİYOR

Sahil İstasyonu

Sivriburun İstasyonu
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Ortamahalle İstasyonu

Sahil İstasyonu



Canlı birer organizma olan kentler tarihsel süreç içerisinde sürekli bir değişim süreci yaşamaktadır. Kentsel 
değişim yaşanırken, işlevsel ve kullanım yoğunluğu değişen kentlerin birçoğunda doğal ya da insan kaynaklı 
nedenlerden dolayı eskime, yıpranma gibi sorunlar ortaya çıkmakta, birçok tarihi miras kaybolup gitmektedir. 
Bu nedenle korunmaları ve iyileştirilmeleri gerekmektedir.

  Akçaabat İlçesi Çarşı Bölgesi (Merkezi); Türkiye’de yaşanan kentsel değişim sürecine paralel olarak 
hızlı kentleşme, düzensiz yapılaşma vb. 
sonucunda sorunlu bir kentsel değişim süreci 
yaşamıştır. Sözkonusu bölgede 1970’li yıllarda 
başlayan çarpık yapılaşma süreci 1994 yılına 
kadar devam etmiş, 1995 yılı İmar Planı ile 
bölgede yapılaşma faaliyeti bir disiplin altına 
alınmıştır. Sonrasında, Sahil Parkı, İnönü Cad. 
Sokak düzenlemesi, Atatürk Parkı vb. başarılı 
düzenleme çalışmaları yapılmış, bölge için 
Kentsel Dönüşüm Projesi alanları belirlenmiştir. 

Belediyemizce, Akçaabat Çarşı Bölgesinde 
görsel bütünlüğün sağlanması, bölge turizminin 
gelişmesi ve Çarşı Bölgesinin ekonomik 
canlılığını artırmak amacıyla ivedilikle etap etap 
sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacaktır.

AKÇAABAT SOKAK 
SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
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Bu kapsamda ilk etap olarak Dürbinar Mahallesi; Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan 22 adet 
parsel, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan 27 adet parsel, Ayhan Kanoğlu Caddesi üzerinde yer alan 9 adet 
parsel belirlenmiştir. Görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde, cephe iyileştirme, cephe yenileme, 
tabela temizleme işleri, söve, boya vb. işler ile sokak zemin düzenlemesi, aydınlatma işleri yapılacaktır. 
Yapım işlerinin toplam maliyetinin bir kısmı Belediyemiz tarafından, bir kısmı da mülk sahipleri tarafından 
karşılanacaktır.

Akçaabat Çarşısının geçmişten günümüze, yapı cephe tipolojileri incelenmiş ve bu tipolojiye uygun cephe 
elemanları, malzeme ve boya renkleri seçilmiştir. Mezarlık Camii önünde yer alan bölgenin Şehitler Parkı, araç 
yolları, kaldırım ve farklı zemin kaplamaları ile  bölünmüşlüğü ortadan kaldırılarak meydanlaştırılacaktır. 
Görüntü kirliliğine yol açan elektrik kabloları, telekom ve anten kabloları yer altına alınacaktır.

21
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Akçaabat Belediyesi, Trabzon’un büyükşehir olmasının ardından kapanan Söğütlü Belediyesi binasının 
yerine büyük bir kültür ve sanat merkezi yapıyor. Projesi hazırlanan ve Ağustos ayının ortalarında inşaat 
ihalesi yapılacak. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, geçmişte ilçe merkeziyle kopukluk yaşayan 
Söğütlü ve Yıldızlı’nın bu şekilde ilçeyle bütünlük yaşayacağını söyledi.

ULUSLARARASI NİTELİKTE

Merkezde, Devlet Tiyatrolarının konseptinde bir tiyatro salonunun da olacağını belirten Ekim “Devlet 
Tiyatrolarının temsil verebileceği uluslararası nitelikte bir mekân olacak. Sergi salonları, sanat faaliyetleri 

için ayrı ayrı salonlar… Resim, müzik 
çalışmaları, diğer sanat dallarıyla 
ilgili birimler var. Spor faaliyetlerinin 
yürütülebileceği üniteler var. Önünde 
denize doğru kafeteryalar var. Oturma 
alanları var. Bugün Söğütlü’de 25 
bin kayıtlı nüfus var. Yıldızlı’da 14 
bin kayıtlı nüfus var. Bu nüfus hızla 
artıyor. 40 bin nüfus yakın zamanda 
50-60 bin nüfusa ulaşacak. Şu anda 
bile Trabzon’un Akçaabat’tan sonra 
en büyük yerleşim yeri orasıdır. Diğer 
ilçelerin hiçbirinin merkezi Söğütlü, 
Yıldızlı gibi değildir. Hemen yakındaki 
Yaylacık Mahallesi’nin de 20 bin 
nüfusu var, yürüme mesafesinde.” 
diye konuştu.

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

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

Başkan Ekim şöyle devam etti: Kültür faaliyetlerini bizimle buluşturacak olan Kültür Merkezi Projesi 
kapsamında otopark da var. Hem açık hem kapalı otoparklar olacak. Vatandaşlarımız araçlarıyla rahatlıkla 
gelecek. Akçaabat merkezinden o bölgeye kadar kesintisiz sahil yürüyüş yolu da yapıyoruz. Akçaabat’tan 
başlayıp sahilden yürüyüp kültür ve sanat faaliyetini takip edip aynı şekilde yürüyerek dönebilecek."

KÜLTÜR MERKEZİ



Gelişmiş bütün ilçelerde küçük sanayi siteleri 
şehir merkezinin dışında kalmakta olup, ilçemizdeki 
mevcut sanayinin dağınık site yapısı ve sanayi 
sitesi içindeki dükkanların teknolojinin getirmiş 
olduğu yeniliklerin uygulanabileceği büyüklükte 
olmayışı esnafın daha kaliteli hizmet vermesini 
zorlaştırmaktadır.

Yeni ve kullanışlı mekan gerekliliği, dağınık halde 
farklı yerlerde açılan iş yerleri sebebi ile meslek 
dallarına yönelik siteleşmenin olmaması, meslek 
gruplarına göre dükkan büyüklüklerinin farklılık 
göstermesi, müşterilerin bekleme alanlarının 
bulunmaması gibi daha pek çok olumsuz durum 
ortaya çıkmaktadır. Bu sanayi alanlarının yapım 
yıllarındaki mevcut yönetmelikler, teknoloji, ulaşım 
v.b. gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu 
yapıların günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyecek 
durumda oldukları görülmektedir.

İlçemizde, konut alanı olarak gözüken alanların 
ortasında bu tip küçük sanayi sitelerinin olması 
ilçenin bütünlüğünü ve düzenini bozmakta 
olup; sanayi alanlarının vermiş olduğu çevre ve 
gürültü kirliliği insan sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Ayrıca yerleşim alanlarının içerisinde 
ve Samsun – Trabzon yolunun Akçaabat geçişinin 
bitişiğinde bulunan sanayi siteleri, bölge trafiğini de 
arttırmaktadır.

Mevcut Küçük Sanayi Sitelerinin yetersiz olması 
ve ihtiyaçları karşılayamaması sebebi ile taşınması 
zorunluluk haline gelmiştir.  Akçaabat - Düzköy yolu 
üzerinde Kentsel Servis Alanı içerisinde yaklaşık 
65 hektarlık alan; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 
(KDKÇA), Küçük Sanayi Alanı (KSA), Toplu İşyeri, 
Toptan Ticaret ve Depolama Alanları planlanmıştır.

 Alan üç etap olarak planlanmıştır. 1. Etap 217 
dükkan, 2. Etapta 92 dükkan, 3.Etapta ise 218 dükkan 
olacak şekilde toplan 527 dükkandan oluşacak Küçük 
Sanayi Sitesi’nde dükkanlar, bu dükkanlara ait teknik 
birimler, sosyal birimler ve otoparklar Yer alacaktır. 
İlçemizde bulunan küçük sanayi sitesi alanları 
zamanla ilçenin genişlemesi neticesinde yapılaşma 
alanları içerisinde kalmıştır.

 AKÇAABAT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ
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 ESKİ TEKEL BİNASI TURİZME KAZANDIRILIYOR
Akçaabat’a özellikle körfez ülkelerden gelen turist sayısı her geçen yıl artıyor. Doğa harikası yaylalarımız, 

zengin mutfağımız, tarihi Orta Mahallemiz, köftemiz, horonumuz gibi değerlerimiz ilçemize turist çeken 
başlıca unsurlarımızdır. Ancak, bizler sadece bunlarla yetinmiyoruz. Kültür, sanat ve turizm şehri olan güzel 
ilçemizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda ilçemizin çeşitli bölgelerine canlılık kazandıracak 
birçok proje geliştiriyoruz. Akçaabat’ın büyük bir turizm potansiyeli var ve biz turizmde daha yolun 
başındayız. Devlet kurumlarıyla, halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörle işbirliği yaparak bu 
potansiyeli harekete geçireceğiz. Akçaabat’ımızda Turizmi arttırma noktasındaki projelerimizden bir tanesi 
de uzun yıllar Tekel olarak kullanılan binadır.

Gelinen son aşamada, Akçaabat'ta uzun yıllar Tekel olarak hizmet veren bina, İlçemiz turizmine katkı 
sağlamak amacıyla özel bir firmaya otel yapılmak üzere ihale sonucunda kiralanmıştır.
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Arsası (Akçaabat sınırları 
içerisinde) Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tahsis 
edilen, inşaatı Et ve Süt Kurumu 
tarafından ilçemizde yapılacak 
olan et kombinası için duygu ve 
düşüncelerini ifade eden Belediye 
Başkanımız Osman Nuri Ekim 
şunları söyledi. 

31 Mart 2019 yerel 
seçimlerinden önce Akçaabat’ımız 
için vizyon projelerle 
vatandaşımızın karşısına çıktık. 
Bu projelerden bazılarını direkt 
olarak Belediyemiz tarafından 
hayata geçirilecek, bazılar ise diğer 
kurumlarla beraber ortaklaşa 
hayata geçirilecek projelerdir. 
21 Nisan 2020 tarihinde ihalesi 
yapılan, başlangıçta modern bölge 
mezbahanesi diye planladığımız 
ve kapsamı geliştirilerek et 
kombinesi haline getirilen tesis 
Trabzon Büyükşehir Belediyemiz 
ve Et ve Süt Kurumu ile  birlikte 

hayata geçirecek olduğumuz 
büyük projelerden bir tanesidir. 
Akçaabat’ımıza hem ekonomik, 
hem istihdam hem de turizm 
açısından değer katacak, aynı 
zamanda Bölgemize büyük katkı 
sağlayacak olan bu projenin vücut 
bulmasında destek sağlayan 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 

üzere, ilgili bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 
teşkilat mensuplarımıza ve 
emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Bunun yanında vaat 
ettiğimiz diğer projelerin ve 
Akçaabat’ımızın ihtiyaçlarının da 
sürekli takipçisi olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. 

AKÇAABAT ET KOMBİNASININ 
İHALESİ YAPILDI

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Ortamahalle Kentsel Sit Alanında tescilli olup, projesi olmayan 28 eski eser yapının rölöve-restitüsyon-
restorasyon projeleri, Sokak Sağlıklaştırma Projesinin 1.Etabı kapsamında Belediyemizce ihale edilmiş, 
projelere ait ilgili kurumlardan gerekli onaylar alınmış, yapım sürecine hazır hale getirilmiştir. 

Ortamahalle Sokak Sağlıklaştırma Projesinin 2.Etabı olan sokakların projelendirilmesine ait ihale 
hazırlıkları ise tamamlanma aşamasındadır. Bu çalışmanında bitirilmesi ile kentsel sit alanının tamamının 
projelendirilme süreci tamamlanmış olacaktır. Böylelikle bu kısımlara ait yapım sürecine geçilerek kentsel 
sit alanının tamamının yenileme çalışması sonlandırılmış olacaktır.

ORTAMAHALLE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLIYOR

/akcaabatbel
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TRAFİK SİRKÜLASYONU DÜZENLEME PROJESİ

Trabzon Ulaşım Master Planı bünyesinde yer alan Akçaabat şehir içi trafik düzenleme 
çalışmaları kapsamında, Belediyemizce trafik sorununu çözecek bir çalışma başlatıldı. 

Hazırlanan projenin hayata geçmesiyle şehir içi trafiği de nefes alacak.

Akçaabat Belediyesi Trafik Sirkülasyonu Projelerinin hazırlanması işinin ana amacı, kentin gelişimine 
paralel olarak artan motorlu taşıt trafiği ve hareketlilik, özellikle şehir merkezinde oluşan trafik problemleri 
ile yeni gelişecek bölgelerin ihtiyacı sonucu oluşmaya başlayacak trafik problemlerinin belirlenerek, 
yaşanan ve yaşanacak sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözmek, ulaşım planlaması ve trafik 
mühendisliği çözüm ve önerilerinin getirilmesidir. Çalışma alanı sınırları olan Akçaabat Merkezi alanı 
sınırlarındaki bölgenin kısa ve orta vadede oluşan ve oluşabilecek ulaşım sorunlarını çözen projelerin 
üretilmesi sağlanırken, düzenleme yapılacak sınırlar içindeki Adnan Menderes ve Adnan Kahveci Caddeleri 
(D10 koridoru), İnönü Caddesi Koridoru, Atatürk Bulvarı Koridoru, Fatih Sultan Mehmet Caddesi Koridoru 
üzerindeki kavşaklarda ve buna yakın bölgelerdeki kavşaklara da öneri çözümler getirilmektedir. 

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 
YENİ YERLEŞKE

Akçaabat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi, Nihat Usta kavşağının yanındaki mevcut 
yerinden, Büyükşehir Belediyesi’nden tahsis edilen Yaylacık Mahallesi'ndeki alana 

taşınacaktır. 

Halka hizmetin bir arada ve etkin bir şekilde verebilmesi, Teknik Personelin ,hizmet araçlarının bir 
arada bulunması ve araçların bakımlarının rahatlıkla yapılabilmesi için Akçaabat Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü Şantiyesi, Nihat Usta kavşağının yanındaki mevcut yerinden, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 
Belediyemize tahsis edilen Düzköy yolu üzerindeki alana taşınacaktır. Bahsi geçen yaklaşık 7350 m2 alanda 
Fen İşleri Müdürlüğü İdari Binası, Fen İşleri Araç Parkı ve Otobakım Şefl iği binalarının yapılması planlanmıştır. 
Alanın idari binalar dışındaki kısmında ise malzeme depoları ve oto yıkama yağlama tesisine yer verilmiştir. 
Fen İşleri Müdürlüğü idari binasında toplantı salonu, müdür odası, mühendis ve personel odaları, giyinme 
odaları, dinlenme odaları, mescit ve teknik hacimler yer almaktadır. Projenin ihalesi tamamlanmış, uygulama 
çalışmalarına geçilmiştir.

/akcaabatbel
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Akçaabat’ın gözdesi tarihi Ortamahalle’de bulunan 7 asırlık bina (St. Michael Kilisesi), 
sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere restore edildi.

Özgün adı Archangel olan bu kilise Hagios Michael ya da Başmelek Kilisesi adlarıyla anılır. Kilise doğu-batı 
doğrultusunda kesme taştan yapılmış tek apsisli bir yapıdır. Asıl girişi  kuzeydendir. Dışta kapı ve pencerelerin 
çevresi halat örgülü silmelerle kapatılmıştır. Kubbe kasnağı kafkas stilinde ve beyaz taştan yapılmıştır. 
İçte çok güzel bir mozaik taban döşemesi vardır. Mozaik süslemede siyah, beyaz ve kırmızı renklerde doğal 
taşlardan mozaik kullanılmıştır. Arkeologlar, mozaiklerin 11. ya da 12. yy yapımı olduğunu söylemektedir. 
Kilisenin yapımı Bizans Dönemi sonu 12. 13. yy’da olduğu sanılmaktadır. Mayıs 1846 tarihinde onarım 
görmüştür. Akçaabat’ı 1836 tarihinde ziyaret eden Seyyah W.J.Hamilton “ Platona’da Hagios Michael kilisesini 
ziyaret ettim. 800 yıl önce eski Bizans stiliyle yapılmıştır” diyerek bu tarihi göstermektedir.

Bahçesi ile birlikte düzenlenen tarihi bina; küçük toplantılar (şehrin ve mahallesinin tanıtımı, resim, 
müzik vb.) ve sanat galerisi olarak kullanılacaktır.

ORTAMAHALLE TURİZMİNE YENİ MEKAN
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AKÇAKALE KALESİ'NİN RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Akçakale Kentsel Yenileme Projesinin odak noktası ve birinci kısmı olan Akçakale Kalesi için proje 
kapsamında kalenin rölöve-restitüsyon restorasyon projeleri yaptırıldı ve koruma kurulundan gerekli onayları 
alındı. Büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana gövdesi günümüze kadar ulaşan kalenin tahsisi Akçaabat 
Belediyesince alınarak kalede belediyenin koordine ettiği profesyonel bir ekiple arkeolojik kazı çalışmalarına 
başlandı.

Bizans dönemine ait 8 mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve 
seramik parçaları ile 19. Yüzyıl’a ait bir top bulunurken, bir de kilise temeli bulundu.

Tarihi 1100’lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi, Akçaabat Belediyesi’nin öncülüğünde 
yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.



Akçaabat’ın merkezinde sokakların dar olmasından, geçmişte yeterli miktarda boş alan bırakılmadığından, 
otoparklar yönünden sıkışıklık yaşanmaktadır. Bu doğrultuda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği 
halinde İlçemizde katlı otopark projesi yapılmıştır. Halihazırda bölgenin en büyük pazarı olma özelliğine 
sahip Kadınlar Salı Pazarı'nın yerinde yapılması planlanan katlı otoparkın üst kısmı yine bu özelliklerde 
pazar yeri olarak projelendirilmiştir. Bahse konu alana yapılacak olan otopark projesinin getirecek olduğu 
trafik yoğunluğu, Akçaabat Belediyesi trafik sirkülasyonu projesi kapsamında değerlendirmeye alınarak çeşitli 
alternatifl er ile çözüme kavuşturulacaktır. Zira trafik sirkülasyonu projesi hem anayolu hem de şehir içi trafiği 
kapsamaktadır.

Ünü Evliya Çelebi’den beri süre gelen Akçaabat Salı Pazarı’nda, İlçenin mikro klima özelliği sebebiyle 
meyveden sebzeye her türlü ürün satılıyor. Bölgenin en büyük pazarı olan Salı pazarında bahçelerden yeni 
toplanmış her çeşit sebzeyi, lezzetli süt ürünlerini ve meyvelerin en tazelerini uygun fiyata bulmak mümkün. 
Salı Pazarı’nda karalahanadan organik yeşilliklere; tereyağından mısır ununa; mısır ekmeğinden biberine, 
patlıcanına, fasulyesine; sebze fidelerine varıncaya kadar her türlü ürün mevcut.

Pazarcı esnafl arla sohbet edip satılan yöresel ürünleri büyük bir keyifl e inceleyen Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, “ Evliya Çelebi’in 
seyahatnamelerine bile konu olan Akçaabat Salıpazarı 
her zaman olduğu gibi ürünleriyle yine rengârenk ve 
cıvıl cıvıl. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde 
insan odaklı hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. 
Bu kapsamda vatandaşlarımızın Pazar içerisinde 
daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için yeni 
düzenlemeler yapacağız. Yapmayı planladığımız bu yeni 
düzenlemelerle birlikte satış yapmaya gelenler de alış 
veriş yapmaya gelenler de Salı pazarı içerisinde daha 
çok vakit geçirebilecekler. Akçaabat Belediyesi olarak 
hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına 
düzenlemeler yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

KATLI OTOPARK VE SALI PAZARI PROJESİ
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Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri 
Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Akçaabat İlçesi Yaylacık 
Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında 
plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu ve su sporlarının 
yapılacak olduğu şenlik alanı görkemli bir törenle 
açıldı.

Açılış töreninde konuşan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim “Büyükşehir Belediyemiz 
ile Akçaabat’ımızda Spor Turizmine yönelik bir proje 
geliştirdik. Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi Mustafa 
Cumhur Parkının sahil kısmında, yani bulunduğumuz 
bu alanda, plaj ve su sporlarına yönelik sahalar 
oluşturduk. İlk etapta plaj voleybolu, futbolu ve 
hentbolu sahaları oluşturduk. Devamında ise yaşlılara, 
çocuklara ve engelli vatandaşlarıma yönelik alanlar 
inşa edeceğiz. Böylelikle bu alanda her kesimin 
spor yapacak olduğu bir yer inşa etmiş olacağız. 
Hedefimiz ilçemizdeki sportif tesislerin kullanımını 
en üst seviyeye çıkarmak, spor alanlarını daha efektif 
kullanmak, yetenekleri belirlenen çocuklarımızla 
olimpik sporcular yetiştirerek, şehrimizin önemli bir 
spor merkezi haline gelmesini sağlamaktır. Akçaabat, 

sporda kısa ve uzun vadeli planları ile geleceğine 
hazırlık yapacaktır. Bu vesile ile bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Plaj ve Su Sporları alanının 
şehrimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden ötürü 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu 
başta olmak üzere Marmara Üniversitesi öğretim 
görevlisi Osman Kalyoncu’ya ve  emeği geçenlere 
şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından futbol, voleybol 
ve hentbol müsabakalarının oynanması ile açılış 
programı sona erdi.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri 

AKÇAABAT  SPOR 
TURİZMİNİN 
MERKEZİ OLACAK
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TARIMSAL ÜRÜN SATIŞI İÇİN SATIŞ BİRİMİ 
PLANLAMASI

KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU VE ATIK 
GETİRME MERKEZİ

KAYABAŞI TABİAT PARKI GELİŞME PLANI  DAĞ OTELİ PROJESİ

SPOR LİSESİ VE FUTBOL SAHALARI PROJESİ AKÇAABAT HÜKÜMET KONAĞI 
RESTORASYONU

DEVAM EDEN VE TAMAMLANAN PROJELER
B e l e d i y e  B ü l t e n i
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GÜNEY ÇEVRE YOLU PROJESİ

 SGK BİNASI

ÜCRETSİZ KONUT TİP PROJELER TURİZM DANIŞMA OFİSİNİN RESTORASYONU

AKÇAABAT HALK KÜTÜPHANESİNİN 
TADİLATI

ADLİYE BİNASI

/akcaabatbel
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YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ SİSTEMİNE GEÇİLDİ

UMUMA AÇIK TUVALETLERİN TADİLATI YAPILIYOR

Atatürk Parkı’nda yer alan umumi tuvaletler ile Mezarlık Camii altında bulunan umumi tuvaletler 
(Bay&Bayan WC) onarılarak halkımızın kullanımına açılmıştır.

Akçaabat Belediyesi’nin daha temiz 
ve yaşanılabilir bir Akçaabat için 
sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 
şehrin belirlenen noktalarına yer altı çöp 
konteyneri yerleştiriliyor.
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.



/akcaabatbel

37

/akcaabatbel

37

SAHİLLERİMİZ TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR
Akçaabatımızın en güzel sahillerinden biri olan Söğütlü Mahallesi'ndeki temizlik çalışmalarının 

tamamlanması için ekiplerimiz temizlik seferberliği başlatmıştır.
Trabzon'un en büyük sahillerine sahip olan Akçaabat Söğütlü ve Yaylacık sahillerindeki kumsallar bakımı 

yapıldı. Bu hatlar 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. 

HER MAHALLEYE
ÇOCUK PARKI
İlçe genelindeki mahallelerin yeni nesil oyun 
gruplarıyla donatılması için çalışma başlatan 
Akçaabat Belediyesi, Her Mahalleye çocuk 
oyun parkı yapım çalışmalarına devam ediyor.

AKÇAABAT KENT MÜZESİ PROJESİ 
Akçaabat Şehir Merkezinde, Sahil 

Karayolu kenarında bulunan mevcut 
Merkez İlkokulunun, merkeze yakın olacak 
şekilde daha arka kesime, Nefsipulathane 
Mahallesinde Akçaabat Belediyesince satın 
alınan yaklaşık 6 dönümlük alana taşınması, 
Merkez İlkokulu’nun tarihi binasının 
da Akçaabat Belediyesine devredilmesi 
planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Merkez İlkokulu’nun tarihi 
binasının restore edilerek Kent Müzesi haline 
getirilmesi bahçesinin yeniden düzenlenmesi 
arzu edilmektedir. Bu konuda gerekli 
yazışmalar yapılmış olup sonuçlandırılmaya 
çalışılmaktadır.



ŞEHİR MERKEZİ DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
İlçemizin Doğu kısmında kullandırılmaya başlanan doğalgaz Söğütlü Mahallemizin batı sınırına 

kadar ulaşmıştır. İlçemizin tamamına doğalgazın ulaşması için çalışmaları takip ediyoruz. Doğalgaz 
hattı döşemesi Yaylacık Mahallemiz içerisinde devam etmektedir.

Söğütlü Mahalle sınırı içerisinde 460 ada 9-11 nolu parseller ile Yıldızlı Mahallesi sınırı içerisinde 279 ada 
1 nolu parsel arasında yer alan, Söğütlü Mahallesi Gazi Bulvarının Çiftlik Caddesi ile Esenyurt Sokak arasında 
kalan kısımda, Söğütlü-Yıldızlı Mahalleleri sınırını teşkil eden dere boyunda; taşıyıcı profil sistemi üzeri tente 
ile kaplanarak 8X40m ebadında çok amaçlı yarı açık yarı açık alan oluşturulmuştur.

Pazarın kullanıcılarına hizmet edecek, wc, mescit ve depo birimlerinden oluşan yapının en kısa zamanda 
tamamlanması ile pazar yeri hizmet vermeye başlayacaktır.

YILDIZLI VE SÖĞÜTLÜ'YE  PAZAR YERİ
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ZABITADAN KORONAVİRÜSE KARŞI 
SIKI DENETİM

Ekipler, hijyen önlemleri başta olmak üzere, 
sosyal mesafe kurallarına uyulması, ekmek, sebze 
ve meyvelerin paketlenerek satılması, çalışanların 
ve müşterilerin maske ile eldiven takmaları, alan 
metrekaresine göre içeriye müşteri alınması gibi 
konularda market çalışanlarını hem uyarıyor, hem 
de bilgilendiriyor. Salgının Türkiye'de görülmesiyle 
birlikte talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde 
yapılan fiyat artışının önüne geçmek için de 
denetimlerine ara vermeden devam eden ekiplerimiz, 
bu kapsamda etiket ve fatura kontrollerini de yapıyor.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, salgın riskine 
karşı alınan tedbirleri eksiksiz olarak yerine getiren 
market çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür 
ederek, "Bu denetimlerimizi halkımızın sağlığı için 
yapıyoruz. Teması ne kadar azaltırsak, virüsü o kadar 
çabuk yeneriz. Evde kalalım, sağlığımızı koruyalım" 
dedi.

Küresel bir tehdit haline gelen Koronavirüsün 
kontrol altına alınmasının toplum sağlığı açısından 
son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan 
Ekim, "Virüs riskine karşı vatandaşlarımızı 
korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 
üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz 

yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu olarak 
bulunduğu alanlardan biri de marketlerdir. Bu 
konuda denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyor ve 
takibini yapıyoruz. Alınan bu tedbirlere esnafımızın 
ve vatandaşlarımızın kayıtsız kalmadığını ve yapılan 
uyarıları dikkate aldıklarını görmek de memnuniyet 
verici. Duyarlılıklarından dolayı tüm hemşerilerime 
teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci inşallah hep 
birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Covid-19) salgını ile 
mücadele kapsamında, İlçe genelindeki tüm bakkal, büfe ve marketlere yönelik 

denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. 
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KORONAVİRÜS ALACAĞIMIZ 
TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik, 
ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. 
Ortak kullanım alanları ile cadde ve sokaklarda 
çalışmalarını aralıksız sürdüren Akçaabat Belediyesi 
ekipleri, Koronavirüs Dezenfekte Aracı ile program 
dâhilinde Mahalle ve Sokaklarda temizlik 
çalışmalarını sürdürdü.

"BU ZORLU SÜRECİ İNŞALLAH HEP 
BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

‘Her şey sağlığımız için’ düşüncesiyle yeni 

tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm 
olanaklarını seferber ettiklerini belirten Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Salgın 
karşısında ilçe genelinde tedbirlerimizi en üst 
seviyeye çıkararak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bizler halkımızın sağlığı için ilaçlama, dezenfekte 
ve temizlik çalışmalarımıza hızla devam ederken, 
halkımızdan da mümkün oldukça evlerinde 
kalmalarını istiyoruz. Bu zorlu süreci inşallah hep 
birlikte atlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın bu 
süreçte resmi makamların yaptığı uyarılara riayet 
etmesini, kişisel hijyen tedbirlerine uymalarını rica 
ediyorum." dedi.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda 
çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Akçaabat Belediyesi, Koronavirüs Dezenfekte 

Aracı ile İlçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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BAŞKAN EKİM, ÇÖP BIRAKMA 
SAATLERİ İÇİN DE UYARIDA BULUNDU

Başkan Ekim  "Hayat kalitesini daha fazla 
yükselterek, halkın sağlıklı ve temiz bir çevrede 
yaşamasını sağlamak amacıyla İlçede Temizlik 
İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri, çöp toplama ve 
genel temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. 
Tüm vatandaşlarımız akşam saat 18:00 ile 20:00 
Saatleri arasında çöplerini poşetleyerek, çöp bırakma 

alanlarına bırakabilirler. Çöplerin zamanında 
bırakılmaması şehrimizde hem görüntü kirliliğine 
sebep oluyor hem de insan sağlığına zarar veriyor. 
Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını 
istiyor ve çöp bırakma saatlerine riayet etmelerini 
önemle rica ediyoruz. Aksi takdirde ekiplerimizin 
tespiti halinde cezai işlemler uygulanacaktır” dedi.

SAĞLIĞINIZ İÇİN MESAFENİZİ 
KORUYUN

İlçemizde virüs salgınına karşı alınan çeşitli 
önlemler çerçevesinde, Belediyemiz tarafından 
halkımızın yoğun kullanım alanları içerisinde 
olan banka ATM önlerine sosyal mesafe kuralına 
uyulması için görseller yapıştırıldı.  Ayrıca Belediye 
Binası ve belediye dışındaki birimlerimizde de 
vatandaşlarımızın ateşlerini ölçerek tedbirlerimizi 
alıyoruz. 
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18 ile 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen festivale yurtdışından; Azerbaycan, 
Kırım ve Bulgaristan katılırken yurtiçinden Antalya, Manisa, Giresun, Artvin, Gaziantep, 

Edirne, İstanbul, Akçaabat Folklor Derneği ve yöresel gruplar katıldı.

29. ULUSLARARASI 
AKÇAABAT MÜZİK VE HALK 
OYUNLARI  FESTİVALİ

29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları kapsamında yurt içinden ve yurt dışından gelen 
halkoyunları ekipleri ve Akçaabatlıların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi ve yayla göçü 

canlandırıldı.

Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü, sahil park havuzlar meydanına kadar devam etti. Sahil parkta 
yurt içinden ve yurt dışından gelen grupların, vatandaşların ve protokol üyelerinin de katılımıyla yöresel 

sanatçı eşliğinde büyük horon halkası oluşturuldu.
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Her yıl geleneksel olarak yapılan ve 29’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk 
Oyunları Festivali kapsamında Orağın 7’sinde Hıdırnebi Yaylası’nda şenlik yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nın (Meydan Parkı) tahsis 
edilmesi ile Halk Oyunları Grupları burada gösterilerini sundular. Akçaabat’ta olduğu kadar Trabzon’da da ilgi 
gören gösterilerle vatandaşlar keyifli anlar yaşadılar. 

Bordo-Mavi gecede sahne alan 
Trabzonlu Sanatçı Sinan Yılmaz, 
Akçaabatlılara unutulmaz bir gece 
yaşattı. Bordo-Mavi formasını 
alıp konsere gelen vatandaşlar 
eğlencenin doruklarına çıktı. 
Trabzonspor Marşlarıyla seyirciyi 
coşturan Sinan Yılmaz, birbirinden 
güzel şarkılarla da eğlenceye 
eğlence kattı. Seyirciler horona, 
kolbastıya, Karadeniz müziklerine 
ve Trabzonspor Marşlarına doydu.

29. Uluslararası Akçaabat 
Müzik ve Halkoyunları Festivali, 
şehrimizde olduğu gibi tüm 
yurtta da ses getirdi. Büyük emek, 
çalışma ve özveriyle organize 
edilen festivale siyasetçi akını oldu.



TİYATRO ETKİNLİKLERİMİZ
“İSTİKLAL YOLU” ADLI TİYATRO OYUNU 

SAHNELENDİ
Ankara Ortaoyuncuları Tiyatro 

ekibi tarafından 9, 10 ve 11. sınıfl ar 
ile yetişkinler için “İstiklal Yolu” 

adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

“Geçmişini bilmeyen geleceğini 
inşa edemez.” sözünden hareket 

eden Ankara Ortaoyuncuları 
Tiyatro Ekibi, Mustafa Kemal 

Atatürk ve silah arkadaşlarının 
İstiklal Mücadelesinde yaşadıkları 

zorlukları konu edinerek, 
seyircilerin gözünde tarihi 

yeniden canlandırmış oldular.

"EVLENDİRME" ADLI OYUN SEYİRCİYLE BULUŞTU

1999 yılında kurulan ve aralıksız her 
yıl en az bir oyunla seyirci karşısına 
çıkan Akçaabat Belediye Tiyatrosu,  2020 
sezonuna “Evlendirme” adlı oyunla giriş 
yaptı.

Akçaabat Belediye tiyatro oyununda; 
zengin bir beyzadenin evlenmek için kız 
aradığını duyan Kavuklu ile Pişekar’ın 
kızlarını bu zengin beyzadeye vermek 
için kurdukları planlar sahnelenmekte. 
Kavuklu ile Pişekarın bu planları 
neticesinde işler istedikleri gibi gitmez. 
Olayların birbirine karışarak içinden 
çıkılmaz ve komik bir hal almasıyla 
gelişen olay örgüsü tiyatro severlere 
oldukça keyifl i saatler yaşattı.Osman 
Gümrükçü’nün yönettiği tiyatro oyunun kadrosu ise; Recep Şen, Bülent Mumcu, Ömer Gedikli, İlhan 
Özdemir, Medet Cihanoğlu, Sadık Şahin Çarkçı, Yusuf Altın, Gülen Kerimoğlu, Vahit Yılmaz, Zehra Alper, 
ışıkta Çağlar Hacısalihoğlu, dekorda Hasan Şahinbaş ve müzikte Çağlar Bakıoğlu yer aldı.
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9-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 3. 
Akçaabat Çocuk Tiyatroları Şenliği’ne Trabzon Devlet 
Tiyatrosu (Sihirli Lamba), Erzurum Medya Sanatevi 
(Damla’nın Macerası) ve Trabzon Büyükşehir 
Tiyatrosu (Karagöz ile Hacivat) adlı gruplar katıldı.

Hem eğitici hem eğlendirici nitelikte olan 
oyunların çocuklarla buluştuğu şenlikte, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de minik 
tiyatroseverleri yalnız bırakmadı.

ÖZEL ÇOCUKLARIN TİYATRO KEYFİ

3. ÇOCUK TİYATRO GÜNLERİ DÜZENLENDİ

“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.

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 oyunda, 
tüm öğrencilerle Ankara Ortaoyuncuları 
Tiyatrosu ekibi, sahnede birlikte dans ettiler 
ve öğrencilere diş fırçaları hediye ettiler.

TEMİZ DİŞLER ÜLKESİ SAHNELENDİ
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6. ULUSLARARASI 
RESİM ÇALIŞTAYI

AKÇAABAT BELEDİYESİ KÜLTÜR VE 
SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNCE,

. ULUSLARARASI RESİM ÇALIŞTAYI 
YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN GELEN 
 SANATÇININ KATILIMI İLE - AĞUSTOS 
 TARİHLERİ ARASINDA YAPILDI.

FOTOĞRAF 

VE RESİM 

SERGİLERİ 

AÇILDI

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 resim sanatının en güzel örneklerini özgün bir 
ortamda görme imkanı sundular.

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 konuşmasında, “6. Uluslararası Resim Çalıştayı’nda 
oluşturmuş olduğunuz resimlerin ileride bir müzeye dönüşmesi temennisindeyiz. Zaman içerisinde 
oluşan resimler ve sanatçılarımızla birlikte Akçaabat’ta güzel bir resim salonu elde etmiş olacağız. Bu 
vesileyle, emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ardından, çalıştaya katılan 16 sanatçıya protokol üyelerince katılım belgesi verildi ve resim sergisi 
gezilerek çocukların yaptıkları resimler de incelendi.

Çalıştay kapsamında tüm sanatçıların katılımı ile çocuklar için atölye çalışmaları 
yapılırken, usta ressamlar da canlı resim performanslarını sergilediler.

Ressamlar eşliğinde çocuklara yönelik atölye çalışması düzenlenerek, çocuklara 
el boyama baskısı yaptırıldı. Yerli ve yabancı ressamlar atölye çalışması sırasında 
Akçaabatlı vatandaşlara resim sanatıyla ilgili bilgiler verdi. Resim sanatçısı 
Durmuş Ali Akça ise canlı performansı ile izleyenlerin beğenisini topladı.
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“BİZİM DÜNYAMIZ” KONULU KARMA 
RESİM SERGİSİ

KENAN DEMİR 15. KİŞİSEL RESİM SERGİSİ

EKREM KUTLU 23. RESİM SERGİSİ RASİM ÇUBUKÇU RESİM SERGİSİ

SEBAHATTİN KILIÇ RESİM SERGİSİ AÇILDI GÜLSEREN SEMERCİ RESİM SERGİSİ
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KONSERLERİMİZ

Akçaabat Belediyesi Çok Sesli 
Korosu, Şef Zeynep Demir 
Yıldız yönetiminde ilçemiz 

Hamamçimeni Çarşısı Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
salonunda konser verdi.

Akçaabat Belediyesi Türk Halk Müziği 
Korosu, Şef Muharrem Gaydan 

yönetiminde Erol Günaydın Sanat 
Merkezi’nde yıl içerisinde halka açık 

konserler verdi.
Akçaabat Belediyesi Türk Halk Müziği 

Korosu’nun amacı, her yıl çeşitli konserler 
vererek bölge insanına Türk Halk 

Müziğini sevdirmektir. 

TÜRK HALK 
MÜZIĞI KOROSU

ÇOK SESLI 
KORO

TÜRK SANAT 
MÜZIĞI KOROSU

1996 yılında faaliyetlerine başlayan 
Akçaabat Belediyesi Türk Sanat Müziği 
Korosu, Şef Eylem Derçin yönetiminde 
Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde yıl 
içerisinde halka açık konserler verdi.

Türk Sanat Müziği Korosunun yıl 
içerisinde gerçekleştirdiği konserlerde 
konuk sanatçı Tolga Meriç ve Mustafa 

Uğur’da sahne alarak sevenleriyle buluştu. 
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AKÇAABAT’TA  3. OPERA VE BALE GÜNLERİ

AKÇAABAT'TA AÇIK HAVA TİYATRO GÜNLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ve  Akçaabat Belediyesi’nin de desteklediği 3. Trabzon Opera ve Bale 

Günleri yapıldı.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Akçaabat Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen 3. Trabzon 
Opera ve Bale Günleri kapsamında Hamamçimeni Çarşısı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonunda 

çocuklar için eğitim konserleri ve Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde türkü, tango, klasik caz parçalarının 
yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçilen zengin bir repertuvar ile “Allegra Ensemble” adlı topluluk 

konser verdi.

Akçaabat Belediyesi vatandaşları açık havada tiyatro günleri ile buluşturuyor. Koronavirüse karşı 
gerekli önlemler ve dezenfeksiyon yapılarak gerçekleştirilecek "Açık Hava Tiyatro Günleri", 18-23 Temmuz 
2020 tarihlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Akçaabat Belediyesi, koronavirüs salgını nedeni ile uzun süre evlerinden ve sosyal hayattan uzak 
kalan vatandaşları açık hava tiyatro günleri ile buluşturuyor.

Akçaabat Sahil parkta 6 gün boyunca her akşam bir oyun, saat:20.15'de tiyatroseverlerin beğenisine 
sunulacak olup; Trabzon Sanat Tiyatrosu, Erzurum Medya Sanatevi, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu, 
Akçaabat Belediye Tiyatrosu ve Trabzon 
Şehir Tiyatrosu tiyatroseverlerle 
buluşacak.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, normalleşme süreci 
kapsamında Açık Hava Tiyatro 
Günleri etkinliği düzenlediklerini 
belirterek, "Kültür, Sanat ve Turizm 
Şehri Akçaabat'ta bir ilki yaşatıyoruz. 
Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri 
alarak, uzun süre sosyal hayattan 
uzak olan vatandaşlarımızı tiyatro ile 
buluşturmak istedik. Şimdiden tüm 
vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum, 
ayrıca katılan tüm gruplara da teşekkür 
ediyorum” dedi.
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Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara’da 
organize edilen 14. Trabzon Günleri 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi.

Ankara Trabzon Günlerine Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK 
Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet 
Balta, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, İYİ Parti 
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs,  CHP 
Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, AK Parti 
Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti 
Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AB 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim ile İlçe Kaymakamları, 
İlçe Belediye Başkanları ile çok sayıda üst 
düzey bürokrat ve vatandaşlar katıldı.

ANKARA TRABZON GÜNLERİNDE
AKÇAABAT FIRTINASI ESTİ
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Bürokratlardan, siyasilere, milletvekillerinden, belediye başkanlarına ve vatandaşlara varıncaya kadar 
herkesin uğrak noktası olan Akçaabat Belediyesi standı, misafirlerini tarih kokulu muhteşem Ortamahalle 
evleri ile karşıladı.

Fuar alanına kurulan stantta misafirlere Akçaabat’ın yöresel simgesi haline gelen un helvası ikramının 
yanı sıra Akçaabat’ı ve belediye faaliyetlerini anlatan kitaplar ziyaretçilere hediye edildi.

Karadeniz’in şahlanışı; horunun 
sert, hırçın, dik ve kararlı hallerini, 
figürleri ve ayak sesleriyle anlatan 
Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları 
ekibi, sergiledikleri horonla 
izleyenlere görsel şölen sundu. 
Memleket hasreti çekenler ve 
Trabzon sevdalıları da kurulan 
horon halkaları ile kendilerini 
horonun coşkusuna kaptırdılar.

Samimiyeti ve güler yüzlüyle 
misafirperverliğini elden 
bırakmayan Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, standı 
ziyarete gelenlerle tek tek ilgilenip, 
hasbihal etti.

Trabzon’un Fethinin 558. yıldönümü münasebetiyle İstanbul Yenikapı Etkinlik 
alanında Trabzon Tanıtım Günleri düzenlendi.

İSTANBUL’DA AKÇAABAT RÜZGARI ESTİ
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"AKÇAABAT'TA SPOR" BELGESELİ HAZIRLANDI

SARGANA DESTANI BELGESELLEŞTİ

Akçaabat’ın spor tarihi önce kitap, ardından da belgesel olarak hazırlandı.
Akçaabat  Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce hazırlattırılan Akçaabat’ta Spor adlı kitaptan sonra 

Akçaabat’ta Spor adlı belgesel de tamamlanarak, yayınlandı.

"Sargana Destanı" adlı belgesel, Akçaabat Belediyesi'nin destekleri ile Araştırmacı Yazar Atilla Alp 
Bölükbaşı'na hazırlattırıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim açıklamasında, "Kentleri var eden 
geçmiş birikimleridir. Hiçbir kent yoktur ki, geçmişinden güç almasın ve geçmişiyle geleceğe bakmasın. İşte 
hazırlattığımız bu belgesel, eski arşivlerden, yazışma ve raporlardan elde edilen belge ve bilgiler akademisyen 
ve uzman isimler tarafından yorumlanarak ortaya çıkarak, gelecek kuşaklara bırakılacak güzel bir çalışma oldu. 
Bu vesileyle de böylesine önemli bir çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. 
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YÖRESEL LEZZETLERİ
BİR KAYNAKTA 

TOPLADIK
Türkiye’nin ve dünyanın gözde turizm 

merkezlerinden olan Akçaabat, tarihini ve 
kültürünü korurken, etkili çalışmalarıyla 
bir yandan da mutfak kültürüne sahip 

çıkmaktadır.

2. ULUSLARARASI
AKÇAABAT SEMPOZYUM 

KİTABI BASILDI

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU 
KİTAPLAŞTIRILDI

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.

Toplamda 112 bildirinin sunulduğu ve 
toparlanıp kitaplaştırılması uzun zaman 
alan Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat 
Sempozyumu, ilçemizin tarihine ışık 
tutacak nitelikte ve şehrimizin tarihini 
araştırmak isteyenler için mükemmel bir 
kaynak kitap oldu. 

Akçaabat tarihini, kültürünü yaşatmak adına 
çalışmalarını devam ettiren Akçaabat Belediyesi, 
kültür yayınları arasına bir yenisini daha ekledi.

"Ali Şakir Ağanoğlu Günlükler, Hatırat ve 
Söyleşi" adlı kitap, Akçaabat Belediyesi Kültür 
Yayınları arasında yerini alırken, bugüne kadar 
basımı gerçekleştirilen kitaplar titizlikle korunarak 
gelecek nesillere aktarılmaktadır.

Basımı gerçekleştirilen kitap ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Başkan Ekim, kitapta 
yer alan görseller, araştırmacı yazar Atilla Alp 
Bölükbaşı tarafından kendi arşivinden desteklendi. 
Bu vesileyle, kitabın hazırlanmasında emeği geçen 
başta Veysel Usta,  merhum Ümit Değer Onur ve 
Atilla Alp Bölükbaşı olmak üzere, katkı sunan 
herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.  



TEMMUZ COŞKUYLA KUTLANDI

5 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe kalkışmasının 
4. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akçaabat’ta da 
çeşitli etkinliklerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü 
etkinlikleri kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde 
Demokrasi Şehidimiz Samet Uslu’nun kabri, ziyaret 
edildi.

Kahraman Şehitlerimizi Rahmetle Andık

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında Sosyal mesafe kurallarına 
uyularak Atatürk Parkında başlayan 15 Temmuz 
etkinliğinde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim,” 15 Temmuz 2016 gecesi, 
sokaklara, meydanlara inerek, namluların, tankların, 
helikopterlerin, uçakların karşısına dikilme cesareti 
gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor 
hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 15 Temmuz 2016 
tarihinde alçak ve hain FETÖ terör örgütü bir darbe 
teşebbüsünde bulunmuştu. Bu darbe teşebbüsü 
sırasında milletimizin silahları, tankları,  savaş 
uçakları, helikopterleri yine milletimize, milli 
egemenliğimize karşı kullanılmıştı. Ancak Türk 
Milletinin birlik ve beraberliğini, bölünmez 

bütünlüğünü hesap edemediler. 15 Temmuz 2016 
gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ ın çağrısıyla yüz binler meydanlara koştu. 
Tankların önüne yattı, silahlara göğsünü siper etti 
ve darbeye geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi millet 
eğilmedi, Türkiye yenilmedi.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, 
cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik 
duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, 
şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima 
muhafaza edeceklerdir.

KARANLIK GECEDEN AYDINLIK YARINLARA
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Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, "kim 
bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda 
fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı, bütün 
varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni 
dünyada cüda!"

15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı 
Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu 
gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek yumruk olmuş, 
iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük 
Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe 
girişiminde milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te 
olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme 
konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.

15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, 
imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin 
savaşıydı. Allaha şükürler olsun ki bu millet 
bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi, 
demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip 
çıktı.

Ülkemizi parçalayabileceklerini, Devletimizi teslim 
alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete 
geçen Fetöcü hainler, ertesi gün akşam olmadan 
milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. 
Bu darbe girişimi milletimize, Meclisimize, 
demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık 
yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. 
Rabbim böyle kara geceleri Ülkemize bir daha 
yaşatmasın.

Gazi Mustafa Kemal 1920 yılında İstanbul ve İzmir 
başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün 
işgal altında olduğu o kara günlerde "Milletimiz 
büyüktür, korkmayalım. O esaret kabul etmez, fakat 
onu bir araya toplamak ve 'ey millet sen esaret 
kabul eder misin' diye sormak lazımdır" diyordu. 15 
Temmuz gecesinde Milletimizin göstermiş olduğu 
kahramanlık mücadelesi, Türk Milletinin esareti asla 
kabul etmeyeceğinin bir göstergesidir.

Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, 
yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan 
insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı 
darbecilere bırakmamıştır. Milletimiz, Emniyet 
Teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı 
harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla 
el ele vererek, bu darbe girişimine karşı tarihî bir 
duruş sergilemiştir. Tankların etkisiz hâle getirilmesi 
başta olmak üzere dik duruşlarıyla memleketine 
ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca 
sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz 
şehidi demek elinde bayrak, gönlünde imanla 
tankların üzerine koşmak demek; vatan uğruna 
ölümü göze almak demek; bayrak için, vatan için can 
vermek demektir.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman 
silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak 
üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi 
ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir 
kez daha minnet, rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. 
Gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun 
ömürler diliyorum.

Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla 
müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nde en büyük gücümüzün milletimizin 
birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle;  
Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe 
yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla 
eğiliyorum. “dedi

Konuşmaların ardından Günün anlam ve önemine 
uygun şiirlerin okunduğu gecede,  Akçaabat Anadolu 
Lisesi öğrencilerinden Ahmet Celal Hacıoğlu ‘Millete 
Bakın Hele-15 Temmuz Destanı’ ve Çiçeklidüz 
İlkokulu Müdürü Süleyman Şirin “Dua” adlı şiiri 
seslendirdiler. Şiirlerin okunmasının ardından 
Akçaabat Belediyesince hazırlanmış olan ilahi, 
tasavvuf ve kahramanlık türküleri dinlendi.

/akcaabatbel
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ACENTE TEMSİLCİLERİ AKÇAABAT’TA BULUŞTU

Akçaabat Belediyesi 
ile TÜRSAB işbirliğinde 

Trabzon genelindeki 
turizmci ve turizm 

acente temsilcilerinin 
katılımlarıyla 

Akçaabat Turizmini 
Değerlendirme 

Toplantısı yapıldı. 

OFF ROAD YARIŞLARI YAPILDI
Türkiye Otomobil Federasyonu’nun (TOSFED) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Karadeniz 

Off  Road Kupası Trabzon 4. Ayak yarışları, Akçaabat’ta yapıldı. Trabzon Off  Road Kulübü (TROFF) 
tarafından Akçaabat Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen yarışların startını, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim verdi.
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Sosyal hizmet anlayışıyla başlatılan proje, Akçaabat Belediyesi öncülüğünde Akçaabat Devlet Hastanesi 
Evde Bakım Servisi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yapıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim’in başlattığı “Hasta Yatağı Alma” kampanyasına Akçaabat Belediyesi Meclis Üyeleri ve Akçaabatlı iş 
adamları da destek verdi.

BELEDİYEDEN HASTA YATAĞI KAMPANYASI
Akçaabat Belediyesi, yatağa bağlı yaşamak zorunda olan hastalar için tam 

donanımlı hasta yataklarının dağıtımını gerçekleştirdi.

İHTİYAÇLI AİLELERE GIDA 
YARDIMI YAPILDI

DEPREM BÖLGESİNE 
YARDIM ELİ

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve 
beraberindeki hayırsever iş adamları ve vatandaşların 

ortak girişimi ile Elazığ ile Malatya illerindeki 
depremzedelere dağıtılmak üzere toplanan kuru gıda, 

battaniye, Akçaabat köftesi gibi malzemelerle dolu 
yardım tırı deprem bölgesine ulaştı. 

Akçaabat Belediyesi, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de gün geçtikçe yayılmaya devam eden 
Korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı halkının 
yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının 
ortaya çıkmasından sonra özellikle ekonomik 
anlamda olumsuz etkilenen ve ihtiyaç sahibi olan 
vatandaşlarımızın her an yanında olduğumuzu 
hissettirmek ve onlara destek olmak için gerek Vefa 
Sosyal Destek Grubu gerekse Belediyemiz gece gündüz 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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KONFERANS VE SÖYLEŞİLER

Salonu hınca hınç dolduran bir kalabalığa seslenen Süleyman Saim Tekcan, Sanat’ı kendine özgü sade 
ve akıcı bir üslupla anlattı. Tekcan’ın eserlerinden, gezip gördüğü müzelerden ve kendi müzesinden de 
bahsettiği konuşmasında Akçaabat’ın kendisine sanat anlamında çok şey kattığını özellikle vurguladı. 
Tekcan, Akçaabat’ın ülkemizde sanata en çok yatkın olan, sanata değer veren ve sanatla iç içe olan 
şehirlerin başında geldiğini dile getirdi.

"AKÇAABAT VE SANAT"
SÜLEYMAN SAİM TEKCAN

Trabzonlu hemşerimiz ünlü ressam Süleyman Saim Tekcan’ın konuşmacı olduğu 
‘Sanat’ adlı söyleşi gerçekleşti. Akçaabat ve Sanat Konuşuldu 

AKÇAABAT İNCİ ERTUĞRUL’U AĞIRLADI
Akçaabatlı ünlü sunucu İnci Ertuğrul ‘’Sessizliğe Konuşanlar Susanlar’’ adlı kitabını düzenlenen 

programda Akçaabat’ta sevenleri ile buluşturdu.
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“AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLİNCİNİN 
OLUŞTURULMASI” KONULU 
KONFERANS DÜZENLENDİ

Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlenen 
konferansa Diş Hekimi Dt. Tufan Kerim konuşmacı 
olarak 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.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Trabzon 
Üniversitesi  öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi Çiçek’in 
konuşmacı olduğu ‘Birinci Dünya Savaşı’nda 
Karadeniz’ konulu konferans düzenlendi.

Hamam Çimeni çarşısı Akçaabat Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda 
yapılan konferansa çok sayıra izleyici katıldı.

Kurtuluş mücadelesinin ne şartlarda 
kazanıldığını anlatan Prof. Dr. Rahmi Çiçek, vatan 
mücadelesini kendisini dinleyenlerin gözünde 
canlandırdı.

Akçaabat’ın Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 102. Yıldönümü 

kutlama etkinlikleri kapsamında 
konferans düzenlendi.

"BİRİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI'NDA 
KARADENİZ"
KONFERANSI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

KONFERANSI



METE YARAR, "TÜRKİYE OYUN BOZUYOR"
Mete Yarar, Akçaabat Belediyesi’nce 

düzenlenen  “Oyun Bozan Türkiye’den 
Oyun Kuran Türkiye’ye adlı konferansta 
konuştu. Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde 
düzenlenen konferansta konuşan  ve 
Türkiye’nin bölgedeki oyunu bozduğunu 
dile getiren Yarar, Suriye’ye neden girdik 
diye soruluyor. Biz hiçbir yere girmeden 
550 milyar dolar teröre harcadık ve 7 bin 
500 şehit verdik. Şimdi bu oyunu baştan 
bozmak için oradayız” dedi.

Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

tarafından 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri kapsamında 

“Atatürk ve Trabzon”
adlı konferans düzenlendi.

“ATATÜRK VE TRABZON” ADLI KONFERANS YAPILDI
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AKÇAABAT’TA KURTULUŞ COŞKUSU
Akçaabat’ın Kurtuluşunun 101. Yıldönümü; Ekin Uzunlar konserinin yanı sıra, oryantiring yarışması, 

Akçaabat’ın Renkleri Resim 
Sergisinin açılması, 1.Dünya 
Savaşı ve Akçaaabat’ın İşgali 
konulu konferans, Ortaokullar 
arası ödüllü hentbol turnuvası 
ve Mevlid-i Şerif okutulması 
gibi çeşitli etkinliklerle 
kutlandı.

Atatürk Parkı’nda 
düzenlenen 101. yıldönümü 
etkinliklerinde ise Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı ve Akçaabat Belediyesi 
Erkek Halk Oyunları Ekibi 
horon gösterilerini sundu.

MEHMET AKİF ERSOY ÖLÜMÜNÜN 83. YILINDA ANILDI
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 83. ölüm yıldönümünde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen konferans ile anıldı.

Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve 
Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kırımlı konuşmacı olarak katıldı.

“Abidevi Şahsiyetin Ana Çizgileri” konulu sunumunu gerçekleştiren Kırımlı “ Mehmet Akif Ersoy’un karakteri, 
edebi kişiliği, fikirleri ve eserleri hakkında bilgiler aktardı. 63 yıllık ömrüne çok sayıda eser sığdıran Mehmet Akif 
Ersoy, bağımsızlık mücadelesine sürekli vurgu yapmış, değerleriyle güçlü bir şahsiyettir. Onu iyi anlamalı ve 
eserlerinde verdiği mesajlardan gerekli dersleri çıkarmalıyız.” ifadelerini kullandı.
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Çocuklar için tamamen özgün bir tasarımla hazırlanan 
içerisinde zekâ oyunları ve yaş gruplarına göre eğitici 
bilgilerin yer aldığı kitaplar, ilçemizdeki ilkokul ve 
anaokullarına dağıtıldı.

Dağıtımı gerçekleştirilen kitaplar, Abdullah Fazıl Ağanoğlu 
İlkokulu ve Akçaabat Anaokulunda minik okuyucularıyla 
buluştu.

Toplamda 2 bin adet kitap dağıtımı yapılırken; çocukların 
gelişimine katkı sağlayacak olan dergiler ve etkinlik föyleri, 
ilçe genelindeki ilkokul ve anaokullarındaki öğrencilere verildi.

“Bilge Minik” ve “Bilge Çocuk” dergileri ve etkinlik föyleri 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, Akçaabat Milli Eğitim 

Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Demirci, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri tarafından miniklere dağıtıldı.

AKÇAABAT BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME KATKI

Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen, Akçaabat Belediyesi’nin desteğiyle ilçe genelinde 
8. sınıfta eğitim gören öğrencilere deneme sınavı yapıldı.

Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir konuşmasında, Akçaabat Belediyesi olarak gençlere 
yönelik yatırımlarımızın ve desteklerimizin süreceğini belirterek planlı, düzenli, disiplinli ve kararlı bir şekilde 

ders çalışan bütün öğrencilerin hedefl erine ulaşacaklarını vurguladı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilçemizde bulunan ilkokul, 
ortaokul ve lise grubu  ihtiyaçlı öğrencilerin; okul çantasından 
deftere, kalemlerden boya malzemesine kadar birçok kırtasiye 
ihtiyaçları karşılanırken, yapılan yardımlar öğrencilerin ve 
ailelerin yüzünü güldürdü.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim yaptığı 
açıklamada, “Eğitime büyük önem veriyoruz. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da eğitim sezonunun başlangıcında öğrencilerimize 
kırtasiye yardımı yaptık ve bu sayede okul hayatlarına bir 
nebze olsun katkı sağlamış olduk. Yeni eğitim öğretim yılının 
öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI

BELEDİYEMİZDEN ÖĞRENCİLERE DENEME SINAVI
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Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Söğütlü Mahallesi’nde bulunan eski halı sahanın onarımı için, 
Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne talimat vererek gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çocukların İsteğini, Başkan  Ekim kabul etti

Mevcuttu bulunan sahanın eksikleri hakkında mahallede bulunan vatandaşlardan ve gençlerden de 
bilgiler alan Osman Nuri Ekim, Söğütlü Mahallesinde bulunan sahanın gençlere kazandırılması konusunda 
gerekli çalışmaları başlatacağını ifade ederken, bunun yanı sıra Mahallede bulanan çocuklardan gelen istek 
üzerine onları kırmayarak sahayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bu yaz itibariyle halı sahanın 
kazandırılmasına yönelik çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Ekim Konuşmasında ; "Çocuklarımızın tozlu ve çamurlu alanlarda değil modern sahalarda spor 
yapması için canla başla çalışıyoruz.  Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapıp sağlıklı büyümelerine ve 
gelişmelerine katkıda bulunmak için benzeri yatırımlarımız her bölgede sürecek. İhtiyaç bulunan bölgelere 
spor alanları yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

BAŞKAN EKİM’DEN
ÇOCUKLARA HALI SAHA SÖZÜ
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Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu, Akçaabat’ın sosyal 
ve kültürel hayatına canlılık katmak, kültür ve sanat eserleri üzerine 
çalışmalar yapmak, yazılı eserler ortaya koymak, ilçenin kültür ve turizm 
ile ilgili sorunlarının tespiti, beklentiler, çözüm önerileri ile alınacak 
önlemler üzerine fikir alışverişinin yanında, Akçaabat’taki gelişmeleri 
kurul toplantılarında ele almaktadır.

Kültür Araştırma Kurulu toplantılarında; Belediyemizce basımı 
gerçekleştirilen “Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu”, 
“Akçaabat Mutfağı” ve “Akçaabat’ta Spor” kitaplarının kurul üyelerine 
dağıtımı gerçekleştirildi.

KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları olarak, 2019 yılında 3, 2020 
yılında 1 yeni kitap basılmıştır.
Yöresel lezzetleri topladığımız “Akçaabat Mutfağı” isimli yemek kitabı 
Araştırmacı Yazar Atilla Alp Bölükbaşı’na hazırlattırılan “Akçaabat’ta Spor” kitabı
Sempozyum bildirilerinden oluşan “Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat 
Sempozyumu” kitabı
“Ali Şakir Ağanoğlu-Günlükler, Hatırat ve Söyleşi” adlı kitabı
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Akçaabat tarihini, kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını devam ettiren Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü, kitap arşivini genişletmiş oldu. Bugüne kadar basımı gerçekleştirilen kitapların yanında, 2019 ve 
2020 yılında basılan 4 yeni kitapta Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları arasında yerini alırken, bu değerli kitaplar 

titizlikle korunarak gelecek nesillere aktarılmaktadır.
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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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CADDE VE SOKAKLARDA MEYDANA GELEN DEFORMASYONLARA 
ANINDA MÜDAHALE EDEN FEN IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ EKIPLERI, 
BOZULAN YOLLARIN BAKIM VE ONARIMINI GERÇEKLEŞTIRIYOR. 

SICAK ASFALT (TON) 5925

SATHI KAPLAMA (m) 41

BETON PARKE (m2) 27314

BETON TRETUVAR (m) 1460

BETON BORDÜR (m) 4560

TAŞ DUVAR (m) 720

BETON KANALET (m) 5013

BETON YOL (m3) 4527

BETON MERDIVEN (m) 212

DEMIR KORKULUK (m) 2847

KARO MOZAIK (m2) 832

YOL MALZEMESI SERILMESI (m3) 62380

YOL AÇILMASI (m) 6700

BETON DUVAR (m) 148

YÜZEYSUYU HATTI (m)  6218
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Trabzon Üniversitesi öğrencileri ile Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, el 
ele verekek Pazar Yeri ve Sahil Parktaki çöpleri topladılar.

Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana 
Bilim Dalı son sınıf öğrencileri, Akçaabat 
Pazar yerindeki ve sahil parktaki çöplerin 
toplanmasına katkıda bulunarak temiz 
bir çevre için el ele mesajı verdiler. Sosyal 
sorumluluk projelerine ve çevre temizliğine 
vurgu yapan öğrenciler, Akçaabat Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile irtibata 
geçtiler. Akçaabat Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğünce uygun bulunan yer ve 
zamanda öğrenicilerle birlikte çöpler toplandı. 

TEMİZLİKTE ÖĞRENCİLERLE İŞBİRLİĞİ

KARLA MÜCADELEDE ARALIKSIZ 
ÇALIŞMALAR YAPILDI

Kar yağışından vatandaşların 
olumsuz etkilenmemesi için kar 
küreme ve temizleme çalışmaları 
yapan Akçaabat Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan 
yolları tek tek açtı.. 

Karda aç kalan hayvanları 
Akçaabat Belediyesi ekipleri 
tarafından aç kalmaması için bir 
çok noktada besleme çalışması 
gerçekleştirildi. Sokak  hayvanları 
sahipsiz bırakılmadı.
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İmar planında yer alan yolları bir bir açan Akçaabat Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü 
ekipleri, Misafir Mezarlığı olarak da bilinen Dürbinar Mezarlığı’nın alt kesimindeki 

mezarlığın ortasında yen bir yol açmak için düğmeye bastı.

Yunus Emre Sokak ile Sigorta Sokak’ın bağlantısını sağlayacak olan yeni yolla ilgili olarak başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde mevcut alandaki mezarlar başka bir yere taşındı. Yol üzerinde bulunan bir 
işyerinin de kamulaştırma yöntemiyle geçilecek olan yol için istinat duvarı yapılacak. Öte yandan aynı 
mezarlık içerisinden daha önceden plana yol olarak işlenen fakat mezarlık olan kısımda da çalışmalar 
büyük oranda tamamlandı. Yapılacak çalışma ile Çimenli Sokak ile Sigorta Sokağı birleştirilecek ve araç 
trafiğine açılmış olacak.

Çalışmaları yerinde denetleyen 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, çalışmaların kısa süre içerisinde 
tamamlanacağını belirterek “Bahse konu 
yerden yol geçebilmesi için güzergah 
boyunca bulunan mezarların başka bir 
yere taşınması gerekiyordu. Bu noktada 
mezar sahipleri ile iletişime geçtik. 
Hepsinin rızası alındı ve Belediyemiz 
ekiplerince taşıma işlemi yapıldı. 
Mezarların taşınması hususunda rıza ve 
hassasiyet gösteren mezar sahiplerine 
teşekkür ediyorum.” Dedi. 

VATANDAŞ ODAKLI 
HİZMETLERE DEVAM EDİYORUZ
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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 

MEVSİM ŞARTLARINA UYGUN 
ÇİÇEKLER VE PEYZAJ 

DÜZENLEMELERİ İLE ŞEHRE 
FARKLI BİR GÖRÜNÜM 

KAZANDIRAN AKÇAABAT 
BELEDİYESİ EKİPLERİ; ŞEHRIN 
ANA ARTERLERI OLAN BÜTÜN 

KAVŞAKLARA MEVSIMLIK 
ÇIÇEK DIKIMLERINE DEVAM 

EDIYOR.

PEYZAJ DÜZENLEME 
ÇALIŞMALARIMIZ
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kapsamında kaldırımlardaki, 
yol kenarlarındaki ve diğer 
yerlerdeki görüntü kirliliğine 
neden olan yabani otların 
biçimi yapılıyor. 

“ÖZVERIYLE 
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

/akcaabatbel

71



SPOR FAALİYETLERİMİZ
3X3 SOKAK 
BASKETBOLU

HALAT ÇEKME YARIŞMASI

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, 
bu yıl 29. su yapılan Uluslararası Akçaabat 
Müzik ve Halk Oyunları Festivali 
kapsamında ödüllü 3*3 Sokak Basketbolu, 
voleybol ve penaltı yarışmaları düzenlendi. 
Ödüllü 3*3 Sokak Basketbolu müsabakaları 
festival alanında bulunan Belediyemiz 
Gençlik ve Spor Merkezinde yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim “Akçaabat Kültür Sanat ve Turizm şehri olduğu kadar da aynı zamanda spor şehridir. Sanat 
ve spor boyutu güçlü olmayan bir medeniyet güçsüz kalır. Biz bu anlayışla Akçaabat’la özdeşleşen, adeta 
Akçaabat’ın sembolü haline gelen festivalimizi düzenliyoruz". dedi.

Akçaabat Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Belediyemiz Gençlik 
Merkezi'nde Halat Çekme yarışması düzenlendi.Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
düzenlenen Halat Çekme Yarışmasına Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Belediye 
Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, meclis üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaynak: 
Kadınlardan Kıyasıya Yarış 
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HENTBOL 
TURNUVASI

KADİR ÖZCAN MİNİKLER FUTBOL ŞENLİĞİ

17 takımın yer aldığı ve toplamda 64 karşılaşmanın 
oynandığı Kadir Özcan Minikler Futbol Şenliği Ödül 
Törenine; Akçaabat Belediyesi Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Belediye Başkan 
Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Engin Uzun, Akçaabat Belediyesi birim 
müdürleri, Trabzonspor eski futbolcusu Atay Aktuğ, TFF 
Trabzon Tesisler Şube Başkanı Arif Özcan, işadamları, eski 
futbolcular ve minik futbolcular katıldı.

Akçaabat’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 
Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce İl 
genelinde düzenlenen Ortaokullar arası (kız, erkek) 
ödüllü Hentbol turnuvası Gençlik Merkezi Spor 
salonunda yapıldı. 
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KARATE YAZ 
SPOR OKULU 
AÇILDI

KURUMLAR 
ARASI FUTBOL 
TURNUVASI

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ DART 
TURNUVASI

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce 
kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimi 
güçlendirmek için organize edilen ‘Kurumlar 
Arası Futbol Turnuvası’ Darıca Otohan halı 
sahada yapıldı. 

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri 
Müdürlüğünce çocuklara sporu sevdirmek 
için karate kursu açıldı. 7 yaş ve üzeri 
çocuklar için açılan kursu ilgi oldukça yoğun 
oldu.

Akçaabat Belediyesince 24 Kasım 
Öğretmenler Günü münasebeti ile, Akçaabat 
Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 
Dart Turnuvası'nda ilçe genelindeki 
öğretmenler yarıştılar.
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Akçaabat Belediyesi Uluslararası Akçaabat 
Halk Oyunları Festivali kapsamında ödüllü 
penaltı yarışması düzenledi.

ORYANTİRİNG 
YARIŞMASI 

YAPILDI

PENALTI 
YARIŞMASI 
YAPILDI

ŞÖHRETLER 
KARMASI 

FUTBOL ŞÖLENİ

Akçaabat’ın düşman işgalinden 
kurtuluşu kutlamaları kapsamında, 
Akçaabat Belediyesi, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Oryantiring Federasyonu 
İl Temsilciliği’nin katkılarıyla Oryantring 
(Hedef bulma) yarışması düzenlendi. 

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri 
Müdürlüğü ve Akçaabat Sebat Veteranlar 
Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa 
‘Şöhretler Kupası Futbol Şöleni’ düzenlendi. 
12 Ekim 2019 saat 16.00’da Yaylacık 
Futbol Sahasında yapılan karşılaşmada; 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Belediye Başkan Yardımcıları ve eski 
futbolcular mücadele etti.
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STEP AEROBİK 
KURSU AÇILDI

VOLEYBOL 
TURNUVASI

FOLKLOR KURSLARI AÇILDI

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

29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve 
Halkoyunları Festivali kapsamında 
düzenlenen Voleybol turnuvası müsabakaları 
sonuçlandı.Toplamda 10 takımın katıldığı 
Voleybol turnuvasında heyecanlı maçlar 
oynandı. Voleybolunda Hakemliği Yavuz 
Sevim yaptı. 3-0’lık skorla voleybolun 
şampiyon takım olarak tamamlayan takım 
ise 1923 Sebat Gençlik oldu. İkinci Akçaabat 
Cumhuriyet, üçüncü ise Turkish Fightres  oldu.
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Akçaabat Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği sağlanmaktadır. Sporcuların 
antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanılmaları için bugüne kadar 41 Milyon TL değerindeki spor 
malzemesi 1000’e yakın amatör spor kulübü ile 1000’e yakın okula her yıl ulaştırılmıştır. 39 ilçede faaliyet 
gösteren tüm amatör spor kulüplerinin ve okul spor kulüplerinin spor malzemesiyle desteklenmesi 
ile Akçaabat'ta’da amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ve sporda ve başarıların artması 
hedeflenmektedir.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME 
DESTEĞİ

OKULLARA SPOR MALZEMELERİ DESTEĞİ 
YAPILDI
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0-3 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında; yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin 
mutluluğunu paylaşmak amacıyla, Akçaabat Belediyesi tarafından bebek seti hediye ediliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, yeni bebek telaşı yaşayan ailelere destek olmak 
amacı taşıyor. 

İçinde bebekler için bakım, giyim ve temizlik ürünlerinin yer aldığı hediye seti, yeni bebek sahibi 
olan ailelere, Akçaabat Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından evleri ziyaret 
edilerek verilmeye başlandı.

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim konuşmasında, 
"Hoş geldin bebek kampanyamız 
çerçevesinde, ilçemizdeki ailelerin 
yeni doğan bebeklerini tespit 
ediyor, ailelerine ulaşarak bebek 
seti hediye ediyoruz. İstiyoruz ki, 
ailelerimiz yavrularını büyütme 
serüvenlerinin başlangıcına 
belediye olarak bir katkımız 
olsun ve bir anı kalsın istiyoruz." 
şeklinde konuştu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Anneler Gününü kutladı.
Annelerin sahip olunan en değerli 
hazineler olduğuna vurgu yapan Başkan 
Ekim, "Yaşadığımız her dakikanın en 
yüce anlamı annelerimiz, bizler için 
tek bir günde anlam bulmaz. Onların 
varlıkları hayatımızın her gününün en 
büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin 
en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın 
her anında yanı başımızda olan, 
varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, 
dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; 
ilk öğretmenimiz, hayat boyu 
yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. 
En mutlu anlarımızda olduğu gibi, 
başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde 
sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan 

emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri de bizim için çok değerlidir. Sadece anne olan değil, yüreği 
annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu. 

BAŞKAN EKİM ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

YENİ DOĞAN BEBEKLERE "HOŞ GELDİN" HEDİYESİ
AKÇAABAT BELEDİYESİ, İLÇEDE YAŞAYAN AİLELERİN YENİ DOĞAN BEBEKLERİNİ 

"HOŞ GELDİN" HEDİYELERİYLE KARŞILIYOR. 
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İlçemizde düzenlenen aronya fidanı dağıtımı programına, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Akçaabat İlçe Tarım Müdürü İbrahim Nezir, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ve 
çiftçiler katıldı.

İlçemizde alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi için Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve 
Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile geliştirilen aronya yetiştiriciliği projesi kapsamında projeye dahil 
olan toplam 32 çiftçi için alınan fidanların dağıtımı gerçekleşti.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Başkan Ekim “Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 
insan sağlığına pek çok yararı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde son zamanlarda üretilmeye başlanan 
bu bitki, yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Bu özelliği sayesinde hem ilaç hem de kozmetik 
sanayisinde kullanılmaktadır. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kaymakamlığımız ve Ziraat Odası 
Başkanlığımız işbirliğinde Akçaabat’ımızda alternatif tarım ürünü yetiştirilmesi kapsamında aronya bitkisi 
yetiştirilmesi projesini hayata geçirdik. Projede yer alacak 32 çiftçimize, konunun uzmanları tarafından 
aronya bitkisi hakkında bilgilendirme, bitkinin yetiştirilmesi bakımı ve geliştirilmesi konularında eğitimler 
verdi. Anaç fidan temin edilmesi için doku kültüründen fidan üretimi yapan fidancılarla anlaşılarak 
ortalama 20 cm boyunda 8000 adet fidan temin edilmiştir. Bu fidanlar projede yer alan çiftçilerimize tarla 
büyüklüklerine göre hesaplanan sayılarda dağıtılmıştır. Bundan sonraki aşamada fidan dikimleri ile birlikte 
oluşturulacak tarlalar takip  edilerek ürün verimliliği gözlenecektir.” Dedi.

AKÇAABATTA ALTERNATİF TARIM



Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak İlçemiz Atatürk Parkı’nda 
düzenlenen çelenk sunma törenine; Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve öğretmenler 
katıldı.  

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI AKÇAABAT’TA KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir’ sözüyle 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

100’üncü yılı Akçaabat’ta kutlandı.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğümüz organizesinde, İlçemizde yaşayan 23 Nisan doğumlu 
çocuklara doğum günü pastası ve hediyeler götürerek çocuklara sürpriz yaptık. Belediye Başkanımız 
Osman Nuri Ekim ile videokonferans yöntemi ile bağlantı kurarak çocuklarımızın doğum gününü 
kutladı.

BAŞKAN EKİM 23 NİSAN DOĞUMLU 
ÇOCUKLARA SÜRPRİZ YAPTI.
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hem sanayi esnafını hem de çarşı ensafını 
ziyaret ederek onlara kolaylıklar diledi. 

Yeni kurulacak olan sanayi sitesi ile ilgili sanayi esnafına bilgi veren Başkan Ekim, esnafın 
şikâyet ve taleplerini ilk ağızdan dinleyerek tek tek not etti. 

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı yerinde ve olumlu çalışmalarla her kesimin dikkatini çeken 
Başkanımız Osman Nuri Ekim, esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetleri anlatıyor, esnafla ilçe hakkında 
yapılması gerekenler konusunda fikir alış verişinde 
bulunuyor.

Esnaf ziyaretini değerlendiren Başkanımız Osman 
Nuri Ekim; "Esnafımızı ziyarete aralıksız devam 
ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. 
Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. 
Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de kendimizi 
anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda 
bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu 
bağlamda, belediye olarak üzerimize düşen her konuda 
esnafın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.”Esnaf 
ziyaretlerinin devam edeceğini de belirten Ekim, esnaf 
ve vatandaşların ilçe hakkındaki düşüncelerini çok 
önemsediklerini ve onların uyarılarını dikkate aldıklarını kaydetti.

Belediye Başkanımızın ziyaretlerini oldukça memnun bir şekilde karşılayan esnaf ise, ilçede yapılan 
belediye hizmetlerini takdir ettiklerini belirterek,  ziyaretten ötürü Başkanımıza teşekkür etti.

BAŞKAN EKİM'DEN 
ESNAF ZİYARETİ
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BAŞKAN EKİM'DEN
ANKARA ÇIKARMASI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat 
İlçe Başkanı A.Hüseyin Altıntepe, Akçaabat ile ilgili projeleri ve 

yatırımları takip etmek için Ankara’ya gitti.
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Projeler şehri Akçaabat’ımız 
ile ilgili yatırımların takibi için 
Ankara’ya çıkarma yapan Belediye 
Başkanımız Osman Nuri Ekim ve 
AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı 
A. Hüseyin Altıntepe; İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu’yu, Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın Ziya Selçuk’u, Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nu, 
Karayolları Genel Müdürümüz 
Abdulkadir Uraloğlu’nu ve TOKİ 
Başkanımız Sayın Ömer Bulut’u 
ziyaret ettiler.

Ankara’da gitmiş oldukları 
bütün kurumlarda en iyi şekilde 
karşılandıklarını ve görüşülen 
konular hakkında destek sözü 
aldıklarını ifade eden Başkan Ekim 
“Çağdaş belediyecilik anlayışı 
ile planlı kentleşmeyi sağlamak 
ve Akçaabat’ımızı marka bir 
şehirlerden biri haline getirmek 
için üretmiş olduğumuz projeleri 
görüşmek ve projelerimize 
destek aramak üzere Ankara’da 
bir dizi temaslarda bulunduk. 
Ziyaretlerimizde bizlere Ak 
Parti Trabzon Milletvekillerimiz 
Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, 
Muhammet Balta ve Salih Cora 
eşlik ettiler. Desteklerinden ötürü 
Milletvekillerimize şükranlarımız 
sunuyorum.” Dedi.

SÖĞÜTLÜ KÜLTÜR MERKEZI 
IHALE EDILIYOR.

Başkan Ekim “ İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'yu ziyaret ettik. Kendisi 
ile Akçaabat ile ilgili projelerin 
genel değerlendirmesini yaptık. 

Kendileri projelerin gerçekten 
vizyon projeler olduğunu ve 
Akçaabat’ı geleceğe taşıyacak 
projeler olduğunu ifade ettiler. 
Sayın Bakanımız özellikle Söğütlü 
Kültür Merkezi Projesinin biran 
önce hayata geçmesi noktasında 
bizlere destek vereceğini ifade etti. 
Söğütlü Kültür Merkezi Projesi 
yatırım planına alınarak Ağustos 
ayı içerisinde ihale edilecek” dedi.

AKÇAABAT SPOR ŞEHRI 
OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanımızla 
Akçaabat’ta Spor Yatırımlarını 
görüştük.

En yoğun görüşmelerimiz 
Gençlik ve Spor Bakanımızla 
oldu diyen Başkan Ekim 
“Akçaabat’a Gençlik Merkezi, 
Kapalı Spor Salonu ve Yüzme 
Havuzu yapılması noktasında 
istişarelerde bulunduk. Akçaabat 
Kültür Sanat ve Turizm Şehri 
olmasının yanında aynı zaman bir 
spor şehri olduğunu ifade ettik. 
Özellikle Akçaabat’ta yapılacak 
olan Uluslararası Gençler Atletizm 
Dünya Şampiyonasına ilçemizi 
hazırlamamız gerektiğini bu 
noktada tesislere ihtiyacımızın 
olduğunu belirttik. Sayın 
Bakanımız da Uluslararası 
Organizasyonun Akçaabat’ta 
yapılacak olması Akçaabat’ımız 
için çok önemli olduğunu ifade 
ederek gerekli olan bütün tesisleri 
Akçaabat’a kazandırarak Gençler 
Atletizm Dünya Şampiyonasında 
Ülkemizin en iyi şekilde temsil 
edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÜNEY ÇEVRE YOLU HIZ 
KAZANIYOR

Karayolları Genel Müdürümüz, 
hemşehrimiz, Abdulkadir 
Uraloğlu ile Akçaabat’ta ulaşım 
konusunda görüşmeler yaptıklarını 
dile getiren Başkan Ekim “ Yaz 
mevsimin gelmesiyle ve pandemi 
sürecinde normalleşmenin 
başlaması sonucunda İlçemizin 

nüfusu normal nüfusunun iki 
katına çıktı. Bu artıştan dolayı hem 
vatandaşlarımız hem de turistler 
Şehrimizde ulaşım noktasında 
sorunlar yaşıyor. Yapımı devam 
eden Pulathane Bulvarı inşaatının 
biran önce tamamlanması ve 
uzun vadede ise Güney Çevre 
Yolunun Akçaabat geçişinin 
yapılması gerektiğini ifade ettik. 
Genel müdürümüz bahsedilen 
projelerin gündemlerinde 
olduğunu söyleyerek 
Pulathane Bulvarı inşaatını 
sene sonuna kadar bitirmeyi 
planladıklarını fakat Covid-19 
pandemisinden dolayı öteleme 
olduğunu, kamulaştırılmaların 
tamamlanmasında sonra ivedilikle 
inşaatın tamamlanacağını söyledi.

KÜÇÜK SANAYI SITESI 
PLANA IŞLENIYOR

Akçaabat Küçük Sanayi 
Sitesi projesini görüşmek üzere 
TOKİ başkanımızla istişarelerde 
bulunduklarını söyleyen Başkan 
Ekim “TOKİ Başkanı ve heyeti 
ile Düzköy Vadisinde yapılması 
planlanan Küçük Sanayi Sitesi 
projesi üzerinde incelemelerde 
bulunduk. Proje üzerindeki 
detayları görüşerek son aşamaya 
geldik. Sanayi Sitesi alanın imar 
planına işlenmesi sonrasında 
TOKİ Başkanlığımız kamulaştırma 
çalışmalarına başlayacak ve kısa 
vadede Akçaabat’ımıza Küçük 
Sanayi Sitesini kazandırmış 
olacağız” dedi.

Belediye Başkanımız Osman 
Nuri Ekim Ankara temaslarının 
olumlu sonuçlandığını ifade 
ederek “İlçemizle ilgili projelere 
ve yatırımlara destek veren Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere; 
Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, 
Bürokratlarımıza ve emeği geçen 
herkese şahsım ve ilçem adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
sayın Murat Kurum bir dizi 
ziyaretlerde bulunmak üzere 
Trabzon’a geldi. Trabzon programı 
kapsamında Akçaabat Millet 
Bahçesinde de incelemelerde 
bulunan Bakan Kurum Akçaabat 
Belediye Başkanımız Osman Nuri 
Ekim’den çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
video konferans yöntemi ile 
açılışını yaptığı Akçaabat Millet 
Bahçesi hakkında Bakan Murat 

Kurum’a çalışmalar hakkında 
bilgi veren Başkan Ekim “ Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız sayın 
Murat Kurum, ilçemizde yapımı 
tamamlanan Akçaabat Millet 
Bahçesinde incelemelerde 
bulundu. Akçaabat Merkezden 
başlayarak Yıldızlı Mahallesine 
kadar devam edecek olan, Trabzon 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
yürüttüğümüz, kesintisiz yürüyüş 
ve bisiklet yolu projesi, Akçaabat ve 
Ortamahalle Sokak Sağlıklaştırma 
projeleri hakkında görüşmelerimiz 
oldu. Sayın Bakanımız 
Projelerin değerli olduğunu, bu 
projelerin Akçaabat ve bölge 
turizmine katkı sağlayacağını 
ve bir an önce Akçaabat’ımıza 
bu projelerin kazandırılması 
gerektiğini ifade etti. Bu projelerin 
hayata geçirilmesi noktasında 
Bakanlığımızın da destek 
vereceğini ifade eden Bakanımız 
Sayın Murat Kurum bu konudaki 

talimatlarını Bakanlık yetkililerine 
verdi. Akçaabatımıza kazandırılan 
Millet Bahçesi için ve İlçemizdeki 
vizyon projelere desteklerinden 
ötürü Bakanımız Murat Kurum’a 
şahsım ve İlçemiz adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Akçaabat Millet Bahçesi 
incelemeleri sonrasında 
Akçaabat Belediye Başkanımız 
Osman Nuri Ekim Bakan Murat 
Kurum’a Ortamahalle tablosu ve 
Ortamahalle evi maketi hediye 
etti.

BAKAN KURUM'DAN 
AKÇAABAT'A MÜJDE
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MEZARI BAŞINDA 
ANILDI

ACI 
KAYBIMIZ

Rüstem Çabuk’un Yıldızlı Mahallesindeki kabri 
Ramazan Bayramı vesilesiyle ziyaret edildi.

Akçaabat Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğünde 
çalışan ve Hıdırnebi 
Yaylasına göreve gittiği 
esnada yayla yolunda 
bulunan şehitlikte, yere 
düşen Türk bayrağını 
direğe asmaya çalıştığı sırada yüksek gerilim hattı akımına kapılarak hayatını 
kaybeden Rüstem Çabuk’un Yıldızlı Mahallesindeki kabri Ramazan Bayramı 
vesilesiyle ziyaret edildi.   

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcıları 
Serkan Özdemir ve Ali Güngör, daire amirleri, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri 

katıldı. Kabri başında Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.
Bu vesileyle bir kez daha çalışma arkadaşımıza Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Akçaabat Belediye Başkanımız Osman Nuri 
Ekim, evinde kalp krizi geçirerek vefat eden 
Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürü Osman 
Mumcu için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Ekim mesajında üzüntüsünü dile 
getirerek şunları kaydetti: "Belediyemiz Hukuk 
İşleri Müdürü Osman Mumcu’nun vefatının 
derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhum Osman 
Mumcu’ya Allah’tan rahmet, Ailesine ve 
yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Belediye 
camiamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Başımız 
sağ olsun”
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Trabzon’un merkez 
Ortahisar’dan sonra ikinci büyük 
ilçesi olan Akçaabat, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde kendine 
özgü farklılıkları ve güzelliklerinin 
yanında, yaklaşık 123.500 kişilik 
toplam nüfusu ile Karadeniz 

Bölgesi’nin en önemli yerleşim 
yerlerinden biridir. Doğudan 
Trabzon’a bitişik olan, batısında 
Çarşıbaşı, güneyinde Düzköy ve 
Maçka ilçeleri ile çevrili bulunan 
Akçaabat, yörede bulunan 
yaylaların geçiş noktasındadır. 
Akçaabat Trabzon havaalanı ve 
limanına 15 km uzaklıkta olup, 
Karadeniz’in doğal limanlarından 
biridir. İklimi Karadeniz ve Akdeniz 
karışımı özelliğindedir. Batısında 
bulunan Yoroz Burnu karayel 
yönünde önünü kestiğinden, 
çevresine göre daha az yağmur 
alır ve mikroklima iklime sahiptir. 
Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde 
yetişen birçok ürün Akçaabat’ta 
da yetişmektedir. Geçmişte 
Doğu Karadeniz Sahili’nde, tütün 
yetiştirilen tek yer Akçaabat’tı. 
Çilek, kivi vb. çeşitli meyveler 
ile seracılık gibi zirai faaliyetler 
Akçaabat’ta önemli bir noktaya 
ulaşmıştır. Yine geçmişte bölgenin 

zeytin ihtiyacının önemli bir 
bölümü buradan karşılanıyordu. 
Akçaabat’ta her çeşit narenciye, 
meyve ve sebze yetişebilmektedir. 
Bu nedenle, bölgenin en büyük 
pazarı Akçaabat’ta kurulur.

Akçaabat coğrafi konumunun 
yanı sıra eski bir şehir olduğundan 
tarihi mekânlara da sahiptir. Tarihi 
Ortamahalle, Türkiye’de mahalle 
ölçeğinde korunarak orijinal 
dokusu ile bugünlere aktarılan 
ender yerlerdendir. Turizm, 
bölgemiz ve ilçemiz için öncelikli 
sektördür. 

Bölgenin en önemli turizm 
merkezlerinden biri olan Tarihi 
Ortamahalle ile ilgili olarak 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim yapmış olduğu 
değerlendirmede; “Trabzon’un 
merkezden sonra en büyük 
ikinci ilçesi olan Akçaabat, 
Karadeniz’in en önemli yerleşim 
yerlerinden biridir. Akçaabat’ın 

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM ŞEHRİ
AKÇAABAT

Akçaabat coğrafi konumunun 
yanı sıra eski bir şehir 

olduğundan tarihi mekânlara 
da sahiptir.

Tarihi Ortamahalle, Türkiye’de 
mahalle ölçeğinde korunarak 
orijinal dokusu ile bugünlere 
aktarılan ender yerlerdendir. 
Turizm, bölgemiz ve ilçemiz 

için öncelikli sektördür. 
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doğal güzellikleri, yaylaları ve 
yemek kültürünün yanında 
tarihi yerleriyle de ön plana 
çıkmaktadır. Ortamahalle, 
Türkiye’de mahalle ölçeğinde 
korunarak bugünlere gelebilmiş 
ender yerlerdendir. Yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin gözdesi 
olan Ortamahalle’nin, turizme 
kazandırılması için çalışmalar 

yapıyoruz. Amacımız, hem kendi 
insanımıza, hem de dışarıdan 
gelen ziyaretçilerimize hizmet 
ederek, herkesin bu güzelliklerden 
istifade etmesini sağlamak. 
Belediye olarak Ortamahalle’de 4 
adet konağımız var. Bunların üç 
tanesini restore ederek turizme 
kazandırdık. 4. konağımızla ilgili 
restorasyon çalışmalarımız var. 

Bunların birini belediye olarak 
işletiyoruz, diğerlerini ise kiraya 
verdik. Yöresel lezzetlerin yer 
aldığı yeme- içme, oturma 
alanları, konaklama ve yöresel 
hediyelik eşyaların satıldığı 
mekanları turizme kazandırmaya 
çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Yenilenen menüsü, misafir 
memnuniyeti odaklı servis anlayışı 
başta olmak üzere birçok konuda 
kendini yenileyen Timurciler 
Konağı’nda işbaşı yapacak 
personellere yönelik eğitim 
programı düzenlendi. 

Zorlu Grand Otel Genel 
Müdürü Serkan Serdar ve 
Mercure Otel Genel Müdürü 
Tuncay Beyaz’ın katılımları ile 
gerçekleştirilen eğitimlerde konak 
personeline sektörle ilgili genel 
bilgilendirmeler yapıldı. 

Katkılarından dolayı 
eğitimcilere plaketlerini 
takdim eden Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Personelimizin bilgilerini 
güncellemelerinin yanı sıra 

motivasyonları için önem arz eden 
bu çalışma için eğitimcilerimize 
teşekkür ederiz. Ortamahalle 
Akçaabat’ımızın gözde bir 
destinasyonu Timurciler konağı 
da Ortamahalle’nin gözde 
işletmelerinden bir tanesidir. 
Akçaabat’ın geleceğinin 

Turizm de olduğuna inanıyor 
ve çalışmalarımızı bu yönde 
sürdürüyoruz. ” dedi. 

Tarihi Timurciler konağı’nın 
hizmet kalitesinin yükselmesi 
Ortamahalle’ye gelen 
misafirlerimizin memnuniyetine 
dönüşecektir.

TİMURCİLER KONAĞI PANDEMİ 
SONRASI KAPILARINI AÇIYOR

Gerekli hijyen tedbirlerini alarak sezona hazırlanan Tarihi Timurciler Konağı yepyeni bir hizmet 
anlayışıyla misafirleriyle buluşuyor. 






