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AKÇAABAT ÇARŞI BÖLGESİNDE GÖRSEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI, BÖLGE 
TURİZMİNİN GELİŞMESİ VE ÇARŞI BÖLGESİNİN EKONOMİK CANLILIĞINI ARTIRMAK 

AMACIYLA SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ İLK ETABININ İHALESİ 3 
KASIM 2020 TARİHİNDE AKÇAABAT BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILDI.

AKÇAABAT ÇARŞI BÖLGESİ

TURİZME 
KAZANDIRILIYOR
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Akçaabat Ilçesi 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 Imar Planı ile bölgede yapılaşma faaliyeti 
bir disiplin altına alınmıştır. Sonrasında, Sahil Parkı, Inönü 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. 

DAHA MODERN BIR 
AKÇAABAT IÇIN HEP 

BIRLIKTE EL ELE VERIP, 
KENTIMIZI DAHA 

YAŞANILIR BIR KENT 
YAPACAĞIZ.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “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 yapılan ilk ihale için belirlenmiş olan alanlardır. 
Görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde, cephe iyileştirme, cephe yenileme, 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 Çarşı Bölgesi tarihi çok 
eski devirlere dayanan bir yerleşim alanı olup, günümüzde özgün mimari kimliğini kaybetmiştir.  Proje 
kapsamınca, Akçaabat Çarşısının geçmişten günümüze yapı cephe tipolojileri incelenmiş olup bölgenin 
mimari karakterine uygun cephe elemanları, malzeme ve boya renkleri seçilmiştir. Ayrıca 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, internet ve anten 
kabloları yer altına alınacaktır.” Dedi.
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Ortamahalle kentsel sit alanı sokak sağlıklaştırma projesi 
1.etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon 
çalışmaları hem sokaklarda hem de tescilli yapılarda devam 
etmektedir. 1.etap proje alanında 13 tescilli yapı, 11 tescilsi 
yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda 
niteliğini kaybetmiş taş duvarlarda yapılmaktadır. Çalışmaların 
devamında sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma 
elemanlarıda yenilenecektir. Önümüzdeki yıl itibariyle sit 
alanının diğer bölgelerinde restorasyon çalışmalarına devam 
edebilmek için gerek mali gerekse proje bazında hazırlıklarımız 
devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ortamahalle kentsel sit alanı Ilçemiz için nitelikli 
bir turizm alanı kimliği kazanacaktır.

Sokak Sağlıklaştırma 
Çalışmaları Başladı

ORTAMAHALLE'Yİ 
DÜNYA TANIYACAK
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AKÇAABAT’IN GÖZDESI TARIHI ORTAMAHALLE’DE BULUNAN  ASIRLIK BINA (ST. 
MICHAEL KILISESI), SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALIYETLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

RESTORE EDILDI.

5

Akçaabat Ortamahalle’de bulunan tarihi Saint Michael Kilisesi'nde belediyemizce başlatılan restorasyon 
çalışması tamamlandı. Yapılan proje ile yeni bir çehreye kavuşan tarihi kilise bundan böyle sanat galerisi olarak 
hizmet verecek. Akçaabat Belediye Meclisinde Ortamahalle Sanat Galerisi olarak isimlendirilen proje ile, Akçaabat 
yeni bir sanat galerisi kazanmış oldu. 

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

Konu ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Biz her platformda Kültür Sanat Turizm 
ve Spor Şehri Akçaabat diyoruz. Turizm açısından da en önemli uğrak noktalarımızın başında Tarihi Ortamahallemiz 
geliyor. Ortamahalle ile ilgili bu yıl kapsamlı bir çalışma başlattık ve bu çalışmalarımızın da hem yerelde hem 
de Başkentte takipçisiyiz. St. Michael Kilisesinin restorasyonundan ( müze ve sanat merkezi olarak kullanılmak 
üzere) sokak sağlıklaştırma projesine kadar, ulaşım konusunda Pulathane Bulvarının tamamlanmasına kadar her 
platformda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz aşamada şehrimizin dışından turların Ortamahalleyi tercih 
ediyor olması, tur şirketlerinin Ortamahalleyi gezi programına alması bizim için gurur vericidir. Diğer projelerin de 
tamamlanmasıyla Ortamahalle, tarihine yakışır mekan haline gelecek ve Türkiye’de Tarih Turizmi denilince akıllara 
ilk olarak Akçaaabat Ortamahalle gelecek” dedi.

ORTAMAHALLE'YE
SANAT GALERİSİ



Akçaabat Çiçeklidüz mahallesinde yapımına 
devam eden et kombinası inşaatı hızla yükseliyor.
Akçaabat’ın son yıllarda aldığı en önemli yatırım 
olarak ifade edilen Et ve Süt Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından ihale edilerek inşaasına 
başlanılan Akçaabat Et Kombinası Tesisi inşaatı hızla 
yükseliyor. Yapımcı firmanın 700 gün içerisinde 
tamamlamayı taahhüt ettiği tesisin ana betonarme 
kısmı büyük oranda tamamlandı.

 Arsası Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tahsis edilen, Et ve Süt Kurumu tarafından hayata 
geçirilecek olan Trabzon Et Kombinası ile şehrin 
önemli bir eksiği ortadan kaldırılıyor. 70 büyükbaş ve 
200 küçükbaş kapasitesine sahip olması planlanan 
tesisin ihtiyaç olması durumunda kapasitesi 
artırılacak. 410 ton depolama alanı bulunacak 
Trabzon Et Kombinası, 2 yılda tamamlanacak. Tesisin 
hizmete girmesiyle 60 kişiye istihdam sağlanacak.

ET KOMBİNASI İNŞAATI
YÜKSELİYOR

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Akçaabat Ilçesi Akçaköy Mahallesi Sınırları 
içerisinde bulunan yaklaşık 7,5 dönümlük alan 
turizm amaçlı yeme içme ve dinlenme alanı 
olarak kullanılmak üzere, vaziyet planındaki plan 
kararlarına uygun hale getirilmek koşuluyla ihale 
yoluyla kiraya verilmiştir.

Akçaköy Mahallesi Sınırları Harmancık Mevkiinde 
bulunan C Tipi Mesire yerinde; halihazırda 
kır lokantası, kır kahvesi mescit ve çeşme 
bulunmaktadır. Kiralama ihalesi kazanan yüklenici, 
mevcut yapılara ilaveten vaziyet planındaki plan 
kararlarındaki tesisleri de yaparak bu alan turizme 
kazandırılmış olacaktır.

Konu ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim “Akçaabat’ın geleceğinin turizmde 
olduğunu biliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Turizmin her alanında projelerimiz 
hazırlanıyor ve olgunlaşan projelerimizi hayata 

geçiriyoruz. Spor turizminden kongre turizmine, yayla 
turizminden tarih turizmine kadar her platformda 
çalışmalarımız mevcut.  Özellikler Körfez Ülkelerinden 
şehrimize gelen turistler yaylalarımızı ziyaret ediyor. 
Yayla turizmine katkı sağlayacak noktalardan bir 
tanesi de ihale ile kiraya verecek olduğumuz,  Akçaköy 
Mahallemizdeki 7,5 dönümlük Mesire alanıdır. Bu 
alanda kır lokantası, kır kahvesi mescit ve çeşme 
bulunmaktadır.  Harmancık C Tipi Mesire yerinin 
plan notlarında ise yöresel ürünlerin satış reyonu, 
otopark, kamelya, seyir terası, tuvalet, giriş kontrol 
noktası ve çocuk oyun alanları yer almaktadır. Bu 
tesisler de tamamlandığında bu alan, şehrimizin 
ve bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacak. 
Akçaabat Merkeze 20 km, Trabzon Havalimanına 
yaklaşık 30 km mesafede bulunan Mesire alanında 
yerli ve yabancı turistler doğa ile iç içe huzur içinde 
vakit geçirebilecekler.” Dedi.

AKÇAABAT’A
YENİ BİR TURİZM ALANI
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DOĞALGAZ ATEŞİ YANDI
YAYLACIK MAHALLESİ'NDE

Akçaabat'ta doğalgaz ateşini 
Trabzon Milletvekili Adnan Günnar 
ve Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim yaktı.

Akçaabat Yaylacık Mahallesi, 
Ilkadım Caddesinde düzenlenen 
Doğalgaz bağlama programına 
Milletvekili Dr. Adnan Günnar, 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Akçaabat Belediye 
Meclis Üyeleri, Yaylacık Mahallesi 
Muhtarı Hakan Karan, Aksa 
doğalgaz yetkilileri ve vatandaşlar 
katıldı. 

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim ise yaptığı 

değerlendirmede,  2021 yılı 
sonuna kadar Akçaabat’ın diğer 
bölgelerinde de gazı ulaştırmayı 
hedefl ediklerini belirtti. Ekim 
“Gelecek yıl projelendirilen 
Akçaabat Hamam Çimeni Çarşısı’na 
kadar olan kısmı doğalgaz ile 
buluşturmayı hedefl iyoruz. Buradan 
AKSA Doğalgaz yetkililerine de 
teşekkür ediyorum. Dedi.

AKSA Karadeniz Yapım 
Şefi Hasan Koç ise Yaylacık 
Ilkadım caddesine kadar olan 
kısımda, doğalgaz kutusu takılan 
her vatandaşın işlemlerini 
yaparak evlerine doğalgaz 
bağlatabileceklerini söyledi.

AKÇAABAT'TA 
DOĞALGAZ ATEŞINI 

TRABZON MILLETVEKILI 
DR. ADNAN GÜNNAR VE 

AKÇAABAT BELEDIYE 
BAŞKANI OSMAN NURI 

EKIM YAKTI
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SÖĞÜTLÜ VE YILDIZLI'YA
YENİ PAZAR YERİ

Akçaabat Belediyesi, vatandaş 
odaklı hizmet anlayışıyla 
modern ve günün gereklerine 
uygun projeler üretmeye devam 
ediyor. Son olarak geçtiğimiz 
günlerde hizmete açılan Söğütlü-
Yıldızlı Kapalı Pazar Yeri, hem 
mahalle halkı hem de pazarcı 
esnafı tarafından son derece 
memnuniyetle karşılandı.

Söğütlü Mahallesi’nde hizmete 
açılan kapalı Pazar yeri, Yıldızlı 
ve Söğütlü Mahalle sakinlerine 
hizmet veriyor. Kamera sistemiyle 
güvenlik altında tutulan Söğütlü-
Yıldızlı Kapalı Pazar’ı, bay-bayan 
mescit, bay/bayan tuvalet ve 
deposuyla bölge halkına oldukça 
modern bir hizmet sunuyor.

Kolay Ulaşılabilir hizmet 
anlayışıyla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Kolay 
Ulaşılabilir hizmet anlayışıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Söğütlü Mahallemizde, Trabzon 
Üniversitesi yanında, mevcut bir 
adet Pazar yerimiz vardı. Fakat 
Söğütlü Mahallemiz oldukça 
büyük bir Mahalle. Bunun 
Yanında Yıldızlı Mahallemizden 
buraya vatandaşlarımız Pazar 
alışverişlerinin yapmaya geliyordu. 
Söğütlü’deki pazar yeri bu iki 

Mahallemizin Pazar ihtiyaçlarını 
karşılama noktasında yetersiz 
kalıyordu. Bu kapsamda Yıldızlı 
Mahallesinde kapalı bir pazar yeri 
oluşturduk. Bu pazar yeri de hem 
Söğütlü hem de Yıldızlı Mahalle 
sakinlerine hizmet edecek. Burada 
yerli üreticilerimiz ürünlerini 
satarken Mahalle sakinleri ise 
yerli, taze ve organik ürünlere 
kavuşmuş olacak. Pazartesi ve 

Perşembe günleri açık olacak olan 
Pazar yerimiz başta Söğütlü ve 
Yıldızlı Mahallelerimiz olmak üzere 
İlçemize hayırlı olsun.” Dedi.

Söğütlü-Yıldızlı Kapalı Pazar 
yerindeki satıcılar ve mahalle 
sakinleri bu hizmetten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim’e teşekkür ettiler.



AKÇAABAT SANAL TURDA
Vatandaşlarımız “Panorama Akçaabat" ile şehrimizi evlerinden, işyerlerinden, istedikleri her an her 

yerden rahatlıkla gezip görebiliyor.

Şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Akçaabat Belediyesi tarafından hazırlanan Akçaabat’ın ilk 
ve tek 360 derecelik Sanal Turu ve Gigapixel ile vatandaşlarımız, 15 noktayı ziyaret edebiliyor.

Akçaabat Belediyesi resmi internet sitesi olan https://panorama.akcaabat.bel.tr adresinde yer alan 
panoramadaki sanal tur simgelerinin tıklanması halinde Sera Gölü, Akçaabat Sahili, Akçaabat Genel, 
Ortamahalle, Kayabaşı, Ayene, Akçatepe, Akçakale, Hıdırnebi, Söğütlü, Yıldızlı, Darıca, Salacık, Düzköy Vadisi  
ve Uçarsu olmak üzere 15 noktada gezinti yapılabiliyor.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Akçaabat Belediyesi ilçedeki 
vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunabilmek amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçe 
sınırları içinde bulunan belirli noktalara Wi-Fi cihazı yerleştirdi.

"5 FARKLI NOKTADA HIZMET VERIYOR"
Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Ilçe genelinde belirli noktalara kurulmuş internet altyapısıyla Atatürk 

Parkı,  Fatih Parkı, Sahil ‘de 2 farklı nokta ve Milli Bahçesi olmak üzere 5 farklı yerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti 
veren Akçaabat Belediyesi ilerleyen zamanlarda hizmet ağını geliştirmeyi hedefl iyor.

AKÇAABAT BELEDİYESİ’NDEN 
ÜCRETSİZ WİFİ HİZMETİ

/akcaabatbel
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MİLLET BAHÇESİ 
KÜTÜPHANESİ

AÇILDI
AKÇAABAT MILLET BAHÇESI ILÇENIN YENI SOSYAL YAŞAM ALANI OLURKEN,

MILLET BAHÇESI'NIN IÇERISINDE YER ALAN KIRAATHANEDE OLUŞTURULAN 
KÜTÜPHANE HIZMETE AÇILDI.
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Toplu Konut Idaresi Başkanlığı tarafından 9 
milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare 
alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesi ilçenin 
yeni sosyal yaşam alanı olurken, Millet Bahçesi'nin 
içerisinde yer alan kıraathanede oluşturulan 
kütüphane hizmete açıldı.

Millet Bahçesi'nde açılan kütüphaneye özellikle 
çocuklar ilgi gösterirken, Akçaabat Belediyesi kitap 
okuyan herkese çayı ücretsiz veriyor. Sosyal donatı 
alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş 
parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla 
vatandaşların hizmetine açılan Akçaabat Millet 
Bahçesi, Trabzon'da yapımı tamamlanan ilk millet 
bahçesi olma özelliğini taşıyor.

Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde kitap okuyan 
vatandaşları ziyaret eden Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, kitap okuyanlara çayların 
ücretsiz verileceğini belirterek, "Millet bahçemiz 5 
Haziran'da Cumhurbaşkanımızın telekonferans ile 
katılarak açılışını yapmasının ardından halkımızın 
hizmetine açıldı. Kıraathanemiz içerisindeki kütüphane 
bölümünü açtık. Orada gençlerin, çocukların ve 
yetişkinlerimizin gelip rahat bir şekilde kitaplarını 
okuyacaklar. Ayrıca bir kampanyada yaptık. 
Kütüphaneye gelerek kitap okuyanlara çaylarını 
Belediye şirketimiz tarafından ücretsiz olarak 
vereceğiz. Okumayı teşvik edici bir durum.  Hem de 

insanları buraya çekebilmeyi hedefliyoruz. İnşallah 
faydalı olur" dedi. Millet bahçesine ücretsiz internet 
için wifi sisteminin kurulacağını kaydeden Başkan 
Ekim, "Millet Bahçemiz içerisinde biyolojik göletiyle 
çocuk oyun alanıyla çardakları ve seyir alanlarıyla 
birlikte geniş bir alana sahip. Kitap okumak isteyen 
veya dinlenmek isteyenler kıraathanenin içerisinde 
zamanını geçirmiş oluyor. Büyükşehir Belediyemizle 
beraber ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Şehir içinde 
3-4 noktaya ücretsiz internet yapacağız. Bu projeyle 
millet bahçesi de internetine kavuşmuş olacak" 
ifadelerini kullandı. 



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 
Işleri 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 Işleri Müdürlüğü Idari 

Binası, Fen Işleri 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 
Işleri Müdürlüğü idari binasında toplantı salonu, 
müdür odası, mühendis ve personel odaları, giyinme 
odaları, dinlenme odaları, mescit ve teknik hacimler 
yer almaktadır. Projenin inşaat çalışmalarında sona 
gelinmiştir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
YENİ YERLEŞKE

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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İZMİR HALKININ 
YANINDAYIZ

Içişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde başlatılan, Trabzon 
Valiliği, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, Akçaabatlılar Vakfı organizesinde ve hayırsever 
iş adamlarının ve vatandaşların destekleriyle toplanan 1000 koli gıda yardımı Izmir Deprem bölgesine 
gönderildi.

Akçaabat otogarında düzenlenen uğurlama törenine Trabzon Valisi Ismail Ustaoğlu, Akçaabat 
Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Siyasi partilerin ilçe 
Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, hayırsever iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

IZMIR’DE MEYDANA GELEN DEPREMDEN ETKILENEN VATANDAŞLAR IÇIN TOPLANAN 
YARDIM MALZEMELERINI TAŞIYAN TIR, AKÇAABAT’TAN YOLA ÇIKTI.



16

FEN İŞLERİ'NDEN
YOĞUN MESAİ

AKÇAABAT BELEDIYESI, ILÇE GENELINDE KIŞ AYLARI ÖNCESI YAŞANABILECEK YOL 
SORUNLARININ ÖNÜNE GEÇEBILMEK ADINA TÜM EKIPLERI ILE ÇALIŞMALARA DEVAM EDIYOR. 

BU KAPSAMDA FEN IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ EKIPLERI, MERKEZ VE KIRSAL 
MAHALLELERINDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDERKEN, YENI YOLLAR AÇARAK 

DA VATANDAŞLARIN YOL AĞINI GENIŞLETIYOR. 
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Ilçede yol sorununun kesin çözümünü hedefl eyen 
Akçaabat Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde 
başlattığı yol yapım atağını aralıksız sürdürüyor. Bu 
çalışmalara kırsal mahallelere asfalt döküm işini 
de ekleyen Akçaabat Belediyesi, kırsal mahallelerde 
stabilize ve sathi kaplama yol yapım çalışmalarını da 
sürdürüyor.

Başkan Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi 
olarak vatandaş odaklı hizmete devam edileceğini 
belirterek şunları söyledi: 

"Mevcut ihtiyaçlar tamamlanırken yeni yollar 
düzenleniyor, Fen İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği 
çalışmaların hızla devam edeceğini belirten Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim şöyle konuştu: 
“Ekiplerimiz çalışmaları iki koldan yürütüyor. Birincisi, 
mevcut yollarda ihtiyaç duyulan bakım ve onarım 

çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yollardaki bozuklukları 
gören vatandaşlarımız gerek Whatsapp gerek Sosyal 
Medya üzerinden ihtiyaçları bizlere ulaştırırken 
ekiplerimiz de hızlı şekilde gerekli düzenlemeleri 
yapıyor. Diğer çalışmalar ise özellikle kırsal alanlarda 
yeni açılan yollarda gerçekleşiyor.  Belirlenen 
programlar dahilinde Akçaabat’ımıza daha güvenli 
ve daha modern yollar kazandırmak amacıyla 
çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, vatandaşların huzuru ve güvenli ulaşım 
sağlamaları için çalışmalar devam edecektir. “ Dedi.

Mahalle sakinleri Akçaabat Belediyesinin yol 
yapım hizmetinden duydukları memnuniyeti dile 
getirerek başta Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

SICAK ASFALT (TON) 27.310

SATHI KAPLAMA (m) 40.000

BETON PARKE (m2) 1350

BETON TRETUVAR (m) 700

BETON BORDÜR(m) 85

TAŞ DUVAR (m) 390

BETON KANALET (m) 280

BETON YOL (m3) 3300

DEMIR KORKULUK (m) 1100

KARO MOZAIK (m2) 240

YOL MALZEMESI SERILMESI (m3) 20.680

YOL AÇILMASI ve GENIŞLEME (m) 5000

BETON DUVAR (m) 100

YÜZEYSUYU HAT DÖŞEME (M) 

Temmuz-Aralık 2020
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Çalışmalarımızda halkımız için hizmetin en 
iyisini, en güzelini sunmanın gayreti içindeyiz. 

Akçaabat Belediyesi Fen Işleri Müdürlüğü, kentin 
genelinde sürdürdüğü yol genişletme, duvar, asfalt, 
yol yapım ve parke yenileme çalışmaları sürüyor.

Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde Fen 
Işleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalttan kaldırıma, 
parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar 
her alanda çalışmalar yapıyor. Planlamada öncelik 
verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen çalışmaları sürdürmeye devam 
ediyor.

Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan 
yolların onarım çalışmaları devam ederken, diğer 

ekipler tarafından da yol yapım, asfalt yama, 
kaldırım yenileme, parke taşı döşeme çalışmaları 
sürdürülüyor.

Ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında 
bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, "Ekiplerimizin eşzamanlı olarak İlçemiz geneline 
yayıldığını belirterek, İlçe merkezi ve mahallelerde 
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde 
bozulan yollarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik.  
Parke taşı döşeme, yol yapım, kanal temizleme ve 
kaldırım yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. 
Şu anda İlçe genelinde yayılmış olan çalışmalarımız 
öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam 
ediyor" dedi.

BELEDIYE EKIPLERI SEFERBER OLDU
Ilçemizde şiddetli yağan yağmur sonrası meydana 

gelen su baskınları ve heyelandan dolayı Belediyemiz 
ekipleri seferber oldu.

Ağır iş makinelerinin yanı sıra çok sayıda Fen 
Işleri Müdürlüğü'ne bağlı küçük çaplı iş makineleri 
ile su tahliye, temizlik ve yardım çalışmalarını hızla 
yürüten belediye ekipleri, çalışmalarını hızlı bir 
şekilde bitirmiştir.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim; "Şehrimizde sağanak 
halinde yağan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. 

İlçemizi olumsuz durumdan ivedilikle kurtarmak 
amacıyla ekiplerimizi adeta seferber ettik. Temizlik 
İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, tüm personellerimizle 
çalışmalarımızı sürdürdük. Cadde ve sokaklar çamur 
ve su birikintisinden arındırıldı. Yapılan temizliğin 
ardından yıkama araçlarıyla tazyikli suyla ana 
arterler yıkandı. Akçaabat’ımızın pırıl pırıl olması için 
yaptığımız çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz" dedi.

Aşırı yağmurun etkisi ile su ve çamur baskını 
yaşanan evleri ziyaret eden Başkan Ekim, ev 
sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

‘HIZMETIN EN GÜZELINI SUNMANIN GAYRETI IÇINDEYIZ’
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Akçaabat Belediyesi, Temizlik Işleri Müdürlüğü 
ekipleri, temiz bir Akçaabat için yoğun bir tempo ile 
hizmet vermeye devam ediyor.

Ekipler, günlük çöp toplamanın yanı sıra cadde ve 
sokakların temizliğine de devam ediyor. 

Günlük toplanan evsel atık ve geri dönüşebilen 
atıkların toplanması ile birlikte meydanların ve 
pazar alanlarının temizliği, mevsimsel olarak 
dökülen yaprakların yağmursuyu sistemine vereceği 
zararı engellemek için yaprakların toplanması gibi 
çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Akçaabat’ta diğer hizmet noktalarında olduğu 
gibi temizlikte de yoğun bir gayret ve temponun 
içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Osman 

Nuri Ekim; "İlçemizin güzel insanlarına en güzel 

hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğü ekiplerimiz; tüm 

mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde 

ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin 

dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi 

bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Temizlik 

hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden 

birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz 

çalışıyor. İlçemizde en temel görevlerimizden olan 

temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine 

getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

SOKAKLAR, PARKLAR, SAHİLLER
HER ALAN TEMİZLENİYOR



Akçaabat Belediyesi yaşanabilir bir ilçe inşa etme 
hedefiyle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanında 
temiz bir Akçaabat hedefini de koyan Belediye, bu 
konuda da çalışmalarına hız vermeye devam ediyor.  
Akçaabat Belediyesi Temizlik Işleri Müdürlüğü 
ekipleri yer altı çöp konteyneri montaj işiyle kötü 
görüntülerin önüne geçmek için harekete geçti. 

YER ALTI ÇÖP KONTEYNIRLARI MONTAJLARI 
DEVAM EDECEK

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
temiz bir Akçaabat hedefiyle çalışmaların devam 
ettiğini söylerken, “Bu bağlamda yer altı çöp 
konteyneri montajlarına hız verdik” dedi.

HER ALANDA SAHADAYIZ
Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı 

Osman Nuri Ekim, “İlçemizin her yönüyle gelişmesini 
ve değişmesini istiyoruz, Akçaabat’ın temizliği 
konusunda da aktif bir şekilde çalışıyoruz.

Kapakları otomatik sistemle kapanan, ayakla 
açılan pedal sistemine sahip yeraltı çöp konteynerleri 
ile vatandaşlar konteynere el değmeden daha hijyenik 
şekilde çöplerini atabilme imkanı buluyor.  Ayrıca 
bu çalışma ile koku, çöp suyu sızıntısı ve görüntü 
kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Akçaabat’ımızın  
daha çağdaş bir çehreye kavuşması adına başlatmış 
olduğumuz bu çalışmamıza ihtiyaç duyulan 
noktalarda devam edeceğiz. 

İlçemizin hak ettiği çalışmalara sahip olması 
adına durmadan çalışmaktayız. Her anlamda bütün 
birimlerimiz sahada yer almaktadır. Daha temiz bir 
Akçaabat düşüncesiyle de personelimiz fedakârca 
çalışmaktadır.” Dedi

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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YER ALTI ÇÖP KONTEYNER 
MONTAJLARI DEVAM EDİYOR



Akçaabat Belediyesi, pandemi tedbirleri 
kapsamında ilçede bulunan kamu alanlarını ve 
ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Akçaabat Belediyesi Temizlik Işleri Müdürlüğü, 
Covid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren ilçe 
genelinde dezenfekte edilmedik yer bırakmadı. 
Dezenfekte ekipleri, vatandaşların pandemi 
sürecinde yoğun olarak kullandığı alanlarda 
program dahilinde dezenfekte işlemlerini 
gerçekleştiriyor. Ekipler, yürüttüğü çalışmalar 

kapsamında kamu kurumlarını, asansörleri ve 
bekleme salonlarını dezenfekte etti.

Başkan Ekim; “Alınan tedbirlere ek olarak 
insan nüfusunun yoğun olduğu banka, ATM, park 
ve otobüs duraklarında da dezenfekte işlemleri 
yapıyoruz. Amacımız daha sağlıklı bir Akçaabat 
oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ortak kullanım alanlarına ek olarak 
ekipler, ilçe sınırlarında COVID-19 vakası olan 
yerlerinde de dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.
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VİRÜSLE MÜCADELE
TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
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Karaden�z ded�ğ�n den�z değ�l �nsan
Gel�r vurur Akçaabat pazarına.
Güneşe bırakılmış balık ağlarıyla
Kayıklarıyla kum/ara çek�lm�ş
Den�ze karşı �nsan!
Kalabalık, güzel, çalışkan,
�ner çam d�rekl� gem�lerle.

Karaden�z ded�ğ�n mav� değ�l yeş�l,
Çocuk dudaklarını yakan �nc�r,
Yaprak tütün boyatmış mısır yeş�l,
Dağ taş karanlık fındık yeş�l,
Gözler� zeyt�n koyu yeş�l,
Yeş�loğlu yeş�l Tanrı torunu yeş�l.

Den�z gelm�ş Akçaabatta durmuş
K�m�n �ç�n bu den�z?
Ağlarımız, b�r yıldız düşmüş �ç�ne,
Düşmüşüz çoluk çocuk peş�ne,
Fındık dallarını aralayıp baktığımız
Oh -ded�ğ�m�z
Yırtık ağlarımızdan can balığını y�t�rd�ğ�m�z
B�z�m �ç�n bu den�z.

Irmak dağlardan dolana dolana,
K�m�n �ç�n bu ırmak?
Tomruklar �ner kara ormanlardan,
Alabalık tutar b�r yaz günü
Gözler� sulara düşen çocuklar.
Oh -ded�ğ�m�z,
Yonttuğumuz o daldır, yüzer, y�t�k,
B�z�m �ç�n bu ırmak.

DENİZE KARŞI İNSAN
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Gece gündüz büyür fındık dalları,
K�m�n �ç�n bu bahçeler?
Gelen geçen yolcu bulutlar,
Yeş�l yağmurları bırakıp g�der,
Kızlarımız ufak ufak sefere sürdüğümüz,
Oh -ded�ğ�m�z,
Solgun yüzlerle dönülen yorgun den�z,

B�z�m �ç�n bu bahçeler.
Karaden�z�n yolları gem�lere bakar,
K�m�n �ç�n bu yollar?
Göreleye varmak �ç�n,
Ardarda otobüsler, kamyonlar,
Ana baba kardeş b�r dağ ardında,
Oh -ded�ğ�m�z,
B�r kavuştuğumuz, b�r y�t�rd�ğ�m�z,
B�z�m �ç�n bu yollar.

T�reboluda dem�rc�ler örse vursa,
Akçaabat den�z�nden duyulur.
Çarşılarda bakır dövse bakırcılar,
Den�zler kızarır gün batarken.
B�r kız peştemal dolasa bel�ne, fındık dalı bel�ne,
Köylüler konuşsa noter kapısı önünde,
B�r terz� ceket d�kse �ğnes�n�n türküsü
Duyulur Akçaabat den�z�nde.

B�r adam çıksa ses etse,
Ses� gel�r buralara kadar.
Akçaabat den�z�nde b�r ağ çek�l�r,
Ses� çıkar şu dağlara dağlara,
Horon havasıyla, elele ölüme karşı,
Yürür den�ze karşı �nsanlar.

Ceyhun Atuf KANSU
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BAŞKAN EKİM’DEN
KORONA VİRÜS UYARISI

ZORLU SÜREÇTE EN 
BÜYÜK FEDAKARLIĞI SAĞLIK 

ÇALIŞANLARIMIZ GÖSTERDI. BU 
SÜREÇTE INSAN YAŞAMI IÇIN 

BÜYÜK FEDAKARLIK VE ÜSTÜN 
GAYRETLE ÇALIŞAN SAĞLIK 

ÇALIŞANLARIMIZA MINNETTAR 
OLDUĞUMU IFADE EDEREK 

TÜM TÜRKIYE GIBI BEN DE 
SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI 

ALKIŞLIYORUM



Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim “Yaz 
mevsimini geride bıraktık 
ve sonbahar mevsiminin 
ortasındayız. Hava sıcaklıkları 
düşmeye başladı ve önümüzdeki 
günlerde, kış mevsimi 
yaklaştıkça, havalar daha da 
soğuyacak. Artık karşımızda 
sadece korona virüs ile mücadele 
yok. Kış mevsiminde yaygın 
görünen grip hastalığı ile de 
mücadele söz konusu. Grip 
bilindiği gibi ateş, kas ve eklem 
ağrıları, kuru öksürük gibi 
belirtilerle ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Korona virüsün de 
belirtilerinin bunlar olduğu 
biliniyor. Bu yüzden karşımızda 
iki şüphe ve iki virüs var. Bu 
şüpheye düşmemek için ve bu 
hastalıkları yenmemiz için ise 
yapacak olduğumuz şey çok 
basit. Maskelerimizi takalım, 
sosyal mesafe kurallarına uyalım, 
hijyen kurallarına uyarak sağlıklı 
yaşayalım.” Dedi.

KURALLARI HARFIYEN   
UYGULUYORUZ.

Tüm Akçaabatlı 
hemşehrilerimi tedbirlere 
uymaya davet ediyorum 
diyen Başkan Ekim, “Akçaabat 
Belediyesi olarak korona virüs 
ülkemizde görüldüğü ilk günden 
itibaren tedbirlerimizi aldık, 
almaya da devam ediyoruz. 
Başta Sağlık Bakanlığı ve 
Bilim Kurulu olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşların 
açıkladığı tedbir programına 
Belediyemizin hizmet 
binalarında harfiyen uyuyor, 
personelimiz ile belediyeye gelen 
vatandaşlarımızın da kurallara 

uygun davranması için çaba sarf 
ediyoruz” diye konuştu. 

ÇOCUKLARIMIZ 
YETIŞKINLER KADAR 
DUYARLI OLMAYABILIR.

Dezenfekte ve mesafe 
kurallarına uygun hale 
getirilen sınıfl arda yüz yüze 
eğitimin kademeli olarak 
başladığını ifade eden Başkan 
Ekim “Yeni yüz yüze eğitim 
öğretim dönemi başladı. 
Çocuklarımız okullarına kavuştu 
ve uzun süre aradan sonra 
okullarımızda ders zili çaldı. 
Yavrularımız öğretmenlerine 
ve arkadaşlarıyla bir araya 
geldi. Çocuklarımız yetişkinler 
kadar duyarlı olamayabilir, 
kurallara uyma noktasında 
dikkatli olmayabilirler. Annelere 
babalara ve öğretmenlere bu 
noktada önemli görevler düşüyor. 
Çocuklarımızı maske mesafe ve 
temizlik konularında uyaralım 
ve takip edelim. Bilindiği üzere 
çocuklarda korona virüs belirti 
vermemekte, çocuklar koronayı 
hafif ve belirtisiz geçirmektedir.” 
Dedi

SALGIN SÜRECINI 
AKIL YOLUNDA GERIDE 
BIRAKACAĞIZ.

Dünya ülkelerine kıyasla 
Ülkemizde koronavirüs kısa 
zamanda kontrol altına alınmış 
ve tamamen sıfırlanma 
noktasına gelmiştir diyen 
Başkan Ekim “Açıklanan 
rakamlardaki realite alınan 
tedbirlerin ne kadar yerinde 
olduğunun göstergesidir. 
Salgının başından bu yana 
Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve 
İçişleri Bakanlığımız ile Sağlık 
Bakanlığımız başta olmak 
üzere ilgili Bakanlıklarımızın 
koordinesinde doğru zamanda 
doğru tedbirler alınarak kısa 
sürede virüs kontrol altına 
alınmıştır.  Koronavirüs salgın 
sürecini; akıl yolunda, tedbirli, 
karamsarlığa kapılmadan ve 
dayanışma içinde yürüterek 
inşallah en kısa sürede geride 
bırakacağımıza inanıyorum.” 
Dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI 
ALKIŞLIYORUM.

Kovid-19 tehdidinin bertaraf 
edilmesi için herkese önemli 
görevler düştüğüne işaret 
eden Belediye Başkanımız 
Osman Nuri Ekim “Zorlu 
süreçte en büyük fedakarlığı 
sağlık çalışanlarımız gösterdi. 
Bu süreçte insan yaşamı için 
büyük bir fedakarlık ve üstün 
bir gayretle çalışan sağlık 
çalışanlarımıza minnettar 
olduğumu ifade ederek tüm 
Türkiye gibi ben de sağlık 
çalışanlarımızı alkışlıyorum” 
dedi.

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLADIĞI 
BU GÜNLERDE VATANDAŞLARI KORONA VIRÜSE KARŞI TEDBIRLI OLMALARI IÇIN 

UYARDI.
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PANDEMI SÜRECINI HASSASIYETLE 
ATLATALIM

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ile 
birlikte Içişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 
genelge kapsamında şehir merkezindeki önlemleri 
yerinde gördü, vatandaşlara “pandemi mücadelesinde 
hassas olalım” çağrısında bulundu. 

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat 
çeken Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim, Pandemi sürecini iyi yönetme kaygısını 
sürekli güttüklerini söyleyerek şöyle konuştu: 
“İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 
kapsamında zabıta ekipleri ve emniyet güçleri 

tarafından 81 ilde uygulanacak olan “Korona virüs 
Denetimlerini” İlçemizde de gerçekleştirdik. Amacımız 
hem yönlendirmek, hem de bu işin vaka sayısını 
sıfıra indirmek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve rahat 
yaşam süreceği ortam yaratmak. Akçaabat Belediyesi, 
Covid-19 pandemi sürecinin başından beri her 
alanda maske, mesafe ve temizlik denetimlerine hiç 
aksatmadan devam ediyor. Denetimler esnasında 
gördük ki Akçaabat halkı alınan kararlara riayet 
ediyor ve kurallara uyuyor. Amacımız Akçaabat’taki. 
Akçaabat’ta ciddi manada bir sıkıntımız yok. Bu süreci 
tamamen atlatana kadar vatandaşlarımızdan aynı 
hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Bu zorlu 
süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet 
etmeye özen göstereceğiz. Unutmayalım ki korona 
virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

Denetimler sırasında esnafl ara hayırlı işler 
temennisinde bulunan Başkan Ekim ile Kaymakam 
Ramazan Kurtyemez, ayrıca maske, mesafe ve 
temizlik konusuna dikkat eden esnafl ara da 
teşekkürlerini ilettiler. Maskesi olmayan vatandaşlara 
maske dağıtımı da yapıldı.
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PANDEMİ İLE
YOĞUN MÜCADELE 

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM, AKÇAABAT KAYMAKAMI RAMAZAN 
KURTYEMEZ ILE BIRLIKTE IÇIŞLERI BAKANLIĞI TARAFINDAN  ILE GÖNDERILEN GENELGE 

KAPSAMINDA VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ, PANDEMI TEDBIRLERINI YERINDE INCELEDI. 



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 Beledyes Zabıta Müdürlüğü ekpler, koronavrüs (Covd-19) salgını le mücadele 
kapsamında, Ilçe genelndek tüm bakkal, büfe ve marketlere yönelk denetmlern 

ttzlkle gerçekleştryor. 

ZABITADAN KORONAVİRÜSE 
SIKI DENETİM
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HALKIN İÇİNDE, 
HALKLA İÇ İÇE 
BAŞKAN

Göreve başladığı günden bu yana gerek hayata geçirdiği gerekse planladığı 
projelerle Akçaabat’ı geleceğe hazırlayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onların taleplerini yerinde almaya devam 
ediyor.

Gönül Belediyeciliği ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket eden Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeyi 
sürdürüyor. 

“VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERINE ANINDA ÇÖZÜM ARIYORUZ”
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim çarşı ve pazar esnafı 

ziyaretinde vatandaşlardan gelen isteklere anında çözüm bulmaya gayret ediyor. 
Vatandaşlarımızın isteği bizim için emirdir diyen Başkan Ekim “Evliya Çelebinin 
Seyahatnamesine konu olan bölgenin en eski ve en büyük pazarı Akçaabat’ımızda 
salı günleri kuruluyor. Bu vesile ile bugün de hem çarşı esnafını hem de pazar esnafını 
ziyaret ettik. Esnafımızın isteklerini, taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini not ettik. Bu 
istekleri değerlendirip çözüme kavuşturmanın yollarını arayacağız. Güzergah boyunca 
vatandaşlarımızla selamlaşıp hasbihal ettik. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de 
not ettik. Hatta bazı talepleri anında telefon ile arayarak çözüme kavuşturduk. Bu 
uygulamamız vatandaşlarımızı ve esnafımızı mutlu ederken bizler de memnun olduk. 
‘Halka Hizmet Hak’ka İbadettir’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“BÜYÜK SEVGIYLE KARŞILANIYOR”
Ziyaretler sırasında, ‘kapımız da gönlümüz de herkese açık’ vurgusu yapan Başkan 

Ekim, gittiği her yerde büyük sevgiyle karşılanıyor. Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim’in ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar, “Belediye Başkanımız Osman Nuri 
Ekim’i sık sık aramızda görmekten memnun oluyoruz, ona kolay ulaşıyoruz ve her 
türlü sıkıntımızı doğrudan kendisine iletebiliyoruz. Sunduğu hizmetlerden de oldukça 
memnunuz” sözleriyle düşüncelerini dile getirdiler.

B e l e d i y e  B ü l t e n i
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“VATANDAŞ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”
Hem çarşı esnafını hem de pazarcı esnafını gezerek talepleri 

yerinde alan Başkan Ekim, vatandaş odaklı çalıştıklarını belirterek 
“Yönetimdeki temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vererek ortak akılla 
ilerlemek. Proje ve hizmet üreterek Akçaabat’ı daha da büyütmek. 
Biz her daim halkımızın ve esnafımızın içinde olmak durumundayız. 
Vatandaşımın ve esnafımın bir sıkıntısı varken, benim rahat etmem 
mümkün değil. Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar 
devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle bu hedefl erimize doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz. Tek arzumuz var. O da Akçaabatlı’ların daha 
konforlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

/akcaabatbel
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BAŞKAN EKİM
ESNAFLA BAYRAMLAŞTI

AKÇAABAT 
BELEDIYE BAŞKANI 
OSMAN NURI EKIM 
KURBAN BAYRAMI 

VESILESIYLE 
AKÇAABAT ESNAFINI 

GEZEREK ESNAFIN 
BAYRAMINI KUTLADI 

VE HAYIRLI IŞLER 
TEMENNISINDE 

BULUNDU.
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
AK Parti Akçaabat Ilçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe 
ve yönetimi, Kurban Bayramının son günü ve 
haftanın ilk günü olması vesilesiyle, sosyal mesafe 
ve maske kuralları kapsamında, Akçaabat esnafını 
gezerek esnafın bayramını kutladı ve hayırlı işler 
temennisinde bulundu.

Akçaabat esnafını tek tek gezerek bayramlaşan 
Başkan Ekim “Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 
bayramlar, geçmiş yıllara göre biraz farklı geçiyor. 
Büyüklerimizin ellerinden öpemiyor, küçüklerimizle 
kucaklaşamıyoruz. Akrabalarımızla, sevdiklerimizle 
telefon aracılığı ile bayramlaşıyor, ziyaretlerimizi 
sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde 
gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramının son günü 
ve haftanın ilk günü olması hasebiyle esnafımızla 
bir araya gelerek bayramlaşmak ve onlarla hasbihal 
etmek istedik. 

Bu vesileyle değerli Akçaabatlı esnaflarımızın 
ve hemşehrilerimizin birlik beraberlik içerisinde, 
huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini Cenab-ı 
Allah’tan temenni ediyor, işlerinde hayırlı kazançlar 
diliyor; selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” 
dedi.

BAŞKAN EKIM, MESAI ARKADAŞLARI ILE 
BAYRAMLAŞTI
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 

Kurban Bayramı öncesinde Belediyenin tüm 
birimlerinde görev yapan personel ile tek tek 
bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesinde arefe günü Belediyenin 
tüm birimlerini dolaşan Başkan Ekim tüm çalışanlar 
ile tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma programına ilk 
olarak ana hizmet binasındaki birimlerle başlayan 
Başkan Ekim daha sonra diğer hizmet binalarında 
birimlerle bir araya gelerek bayramlaşma programını 
sonlandırdı.
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AKÇAABAT ÇİÇEK AÇTI
DAHA RENKLİ VE DAHA GÜZEL

GÜZEL ILÇEMIZ AKÇAABAT'TA ILÇE GENELINDE YÜRÜTÜLEN PEYZAJ ÇALIŞMALARI 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDIYOR. KARAYOLLARI ÜZERINDE BULUNAN KAVŞAK VE 
REFÜJLERDE YAPILAN PEYZAJ ÇALIŞMALARINDA DEĞIŞIK DESENLER VE FARKLI 
MATERYALLER KULLANILARAK VATANDAŞLARIN GÖZ ZEVKINE HITAP EDEN 

ÇALIŞMALAR ORTAYA ÇIKIYOR.
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Akçaabat Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü 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.

Mevsim şartlarına uygun çiçekler 
ve peyzaj düzenlemeleri ile şehre farklı 
bir görünüm kazandıran Akçaabat 
Belediyesi ekipleri; şehrin ana arterleri 
olan bütün kavşaklara mevsimlik 
çiçek dikimlerine devam ediyor. Peyzaj 
çalışmaları kapsamında kaldırımlardaki, 
yol kenarlarındaki ve diğer yerlerdeki 
görüntü kirliliğine neden olan yabani 
otların biçimi yapılıyor. 
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Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğinde plaj ve su sporları alanının 
açılışı yapıldı.

Akçaabat Belediyesi Spor Işleri Müdürlüğü ve 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Işleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Akçaabat Ilçesi 
Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil 
kısmında plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu ve su 
sporlarının yapılacak olduğu şenlik alanı görkemli bir 
törenle açıldı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen 
açılış törenine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, Akçaabat 

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat 
Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali 
Güngör, Gençlik ve Spor Il Müdürü Birdal Öztürk, Ak 
parti Akçaabat Ilçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe, 
Akçaabat Belediyesi eski Başkanı Şefik Türkmen, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının başkanları, Siyasi Partilerin 
temsilcileri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Daire amirleri, 
çocuklar, gençler, sporcular ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

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

PLAJ VE SU SPORLARI 
ETKİNLİĞİ YAPILDI 
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Akçaabat Belediyesi ile 
Akçaabat Gençlik ve Spor Ilçe 
Müdürlüğü koordinesinde 
düzenlenen "Ücretsiz Yüzme 
Kursu" başladı.

Düzenlenen yüzme kursu 
ile ilgili bilgi veren Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim; “Çocuklarımızın sportif 
faaliyetlerini gerçekleştirmek 
amacıyla Belediyemiz Spor 

İşleri Müdürlüğümüz tarafından 
yüzme kursu düzenledik. 8-13 yaş 
grubu çocuklara haftanın 2 günü 
Çarşamba ve Cuma günleri 14.00 
ila 15.00 saatleri arasında yüzme 
eğitimi ücretsiz olarak antrenörler 
tarafından veriliyor. Amacımız 
onlara sporu sevdirmek ve sağlıklı 
bir yaşam sürmelerini öğretmektir. 
Yeni normal yaşam çerçevesinde 
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 

hijyen kurallarına uygun şekilde 
havuzda salgına karşı sıkı tedbirler 
de alındı. Soyunma odaları, duş ve 
tuvaletler, antrenör odası ve sosyal 
alanlar dezenfekte edilirken can 
simidi, yüzme tahtası ve uygulama 
ekipmanları gibi spor aletleri de 
sürekli temiz tutuluyor. 

Personel ve yüzme eğitmenleri 
sosyal mesafeye dikkat ederek 
eğitimler veriyor. “ dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK
YÜZME KURSU

AÇIK HAVADA PİLATES KURSU
Korona virüsle mücadele 

kapsamında alınan sokağa 
çıkma yasaklarıyla birlikte evlere 
kapanan ve spor yapma imkânı 
bulamayan Akçaabat’ın kadınları, 
yeni normal hayata geçiş ile 
birlikte Söğütlü Mahallesi Sahil 
Kısmında Bulunan Sebat Spor 
Sahalarında sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına uygun bir 
şekilde Akçaabat Belediyesi Spor 

Işleri Müdürlüğü bünyesindeki 
bayan spor eğitmeni eşliğinde 
spor ve egzersiz yapıyorlar.

Konu Ile ilgili konuşan 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim “Covid-19 
Pandemisi öncesi Belediyemiz 
Spor işleri Müdürlüğü bünyesinde 
festival alanında bulunan 
Gençlik Merkezinde düzenlenen 
step, aerobik ve pilates kursları 

kısıtlamalar nedeniyle 
iptal edildi ve uzun 
zamandır Akçaabat’lı 
vatandaşlarımız 
spordan mahrum 
kalmıştı. Normalleşme 
sürecinde 
vatandaşlarımızın 
spor yaparak sağlıklı 
yaşamalarına katkı 
sunmak adına spor 
kurslarımızı açık 

alanda yapmaya karar verdik. 
Bunun için Söğütlü Mahallemizin 
sahil kesiminde bulunan Akçaabat 
Sebat Spor tesislerine ait sahayı 
kullanarak Akçaabat’lı kadınlara 
spor yapma imkanı sağladık. 
Kurslarımıza katılanlar sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına dikkat 
ederek egzersiz yapıyor. Akçaabat 
Belediyesi olarak spora ve sporcuya 
verdiğimiz desteği sürdürerek 
açık havadaki spor kurslarımızın 
çeşitliliğini arttırmaya gayret 
edeceğiz” dedi.
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BAŞKAN 
EKİM’DEN 
ÇOCUKLARA 
BAYRAM 
HEDİYESİ

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
Söğütlü Mahallesi’nde bulunan eski halı sahanın 
onarımı için, Akçaabat Belediyesi Spor Işleri 
Müdürlüğüne talimat vermişti. Gelinen aşamada 
halı saha tadilat edilerek Başkan Ekim tarafından 
mahalle çocuklarına Kurban Bayramı öncesi 
armağan edildi. 

Başkan Ekim Konuşmasında; "Çocuklarımızın 
tozlu ve çamurlu alanlarda değil modern sahalarda 
spor yapması için canla başla çalışıyoruz. Söğütlü 
Mahallemizde bulunan bu sahanın zemini futbol 
oynamaya elverişli değildi. Minik yavrularımız bizlere 
buranın onarımı için taleplerini ilettiler. Bizler de 
sahanın yaz tatili bitmeden onarılacağını ve Mahalle 
çocuklarının hizmetine sunulacağı sözünü vermiştik. 
Çalışmalarımızı hızlandırarak Kurban Bayramı öncesi 
halı sahayı Mahallemiz çocuklarına bayram hediyesi 
olarak yetiştirmeyi planladık ve bugün de buranın 
açılışını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Burada 
bulunan Akçaabat Belediyesi Halı Sahamız Söğütlü 

Mahallesi çocukları olmak üzere çevre Mahallelerdeki 
çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Burada oynayacak olan 
gençlerimizden ve Mahalle sakinlerinden isteğimiz 
sahayı koruyup kollamalarıdır. 

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. 

Bu vesile ile tüm çocuklarımızın kurban bayramını 
kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” Dedi.
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Söğütlü Mahallesi sahil kısmında bulunan Sebat 
Spor Tesislerinde gerçekleşen ziyarete Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Başkan 
Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali Güngör katıldı.  
Tesislerde yapılan idmanı izleyen Başkan Ekim 
idman sonrası sporculara Belediyemiz hazırlamış 
olduğu formaları hediye etti. Sporculara tatlı 
ikramında bulunan Ekim daha sonra Kulüp Başkanı 

Erkan Kaynar ve kulüp yöneticileri ile tesislerde 
incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından Kulüp Başkanı ve yöneticileri 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e, Başkan 
Yardımcıları Serkan Özdemir ile Ali Günör’e ve 
Belediye Spor Işleri Müdürü Ahmet Murat Baş’a forma 
hediye ettiler.

BAŞKAN EKİM’DEN
SEBAT GENÇLİK’E ZİYARET

AKÇAABAT BELEDIYE BAŞKANI OSMAN NURI EKIM BÖLGESEL AMATÖR LIG'DE (BAL)
MÜCADELE EDEN SEBAT GENÇLIK SPOR KULÜBÜNÜ ZIYARET ETTI.
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Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen Açık 
Hava Tenis Turnuvası’nda şampiyon olan ve katılım 
gösteren Takım ve sporculara kupa ve madalyaları 
düzenlenen tören ile verildi.

Yaylacık Mahallesinde Akçaabat Belediyesine ait 
Futbol Sahasındaki Ayak Tenisi turnuvasının Final 
maçına Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet 
Bayraktar, Sporsever vatandaşlar ve Sporcular katıldı. 

Başkan Vekili Bayraktar “ SPOR VE SPORCUNUN 
YANINDAYIZ ”

Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet 
Bayraktar, “Belediye Başkanımız  Osman Nuri Ekim’ın 
direktifleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Spor 
ve sporcunun her zaman yanındayız. Desteğimiz 
branş ayrımı yapmaksızın sürüyor.  Açık Hava Tenis 
turnuvasında şampiyon olan ve katılım gösteren 

sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum.  Organizede emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Belediyemiz Spor Işleri Müdürlüğünce organize 
edilen Ayak Tenisi Turnuvamıza toplamda 22 takım 
66 sporcu katıldı. 

Şampiyon Takımlar;

1. Özyaylacık Spor

2. Yaylacık Spor 

3. Fabrika Spor

4. Sebat Gençlik Spor

Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür 
ediyoruz.

AÇIK HAVA TENİS TURNUVASI 
ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU



Trabzon Valiliği, Akçaabat Belediyesi ve paydaş 
kamu kurumları ile özel eğitim çocukları için 
hayat boyu öğrenme kursları protokolü imzalandı. 
Trabzon valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza 
törenine Trabzon Valisi Ismail Ustaoğlu, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve paydaş kamu 
kurumlarının yetkilileri katıldı.

Konu ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim “Trabzon Valiliği, belediyemiz 
ve paydaş kamu kurumları ile özel eğitime muhtaç 
çocuklarımız için hayat boyu öğrenme protokolünü 
imzaladık. Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi’nde 
2. Etap TOKİ Konutları içerisinde yer alan Sosyal 
Tesis yapısı; Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı, Akçaabat Belediyesi, 
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Aile 
Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile her 
kesimden bireylerin hayat boyu öğrenme fırsatlarının 
erişimine imkan sağlayan bir eğitim yuvasına 
dönüştürülecektir. Bu kapsamda mevcut yapı, yeni 
fonksiyonun ihtiyaçlarını karşılar hale getirilecektir. 
Çeşitli derslikler, aktiviteler için salon düzenlemesi, 
çevre düzenlemeleri vs. ile yapı, özel eğitim bireylerine 
hizmet verecek şekilde tadilata alınarak tesisin fiziki 
yapısı bu amaçla kullanıma uygun hale getirilecektir. 
Tesisisin hizmete açılmasıyla özel öğrenim gereksinimli 
bireyleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilçe ve 
mahallelerde hayat boyu öğrenme kursları birlikte 
yürütülecektir.” dedi

ÖZEL EĞİTİMLİ 
ÇOCUKLAR İÇİN HAYAT 

BOYU ÖĞRENME 
KURSLARI PROTOKOLÜ 

İMZALANDI
TRABZON VALILIĞI, AKÇAABAT BELEDIYESI VE PAYDAŞ 

KAMU KURUMLARI ILE ÖZEL EĞITIM ÇOCUKLARI IÇIN HAYAT 
BOYU ÖĞRENME KURSLARI PROTOKOLÜ IMZALANDI. 
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Trabzon’daki sanatçıları bir araya getiren 
çalıştayda ressamlar, ilçemizde yaşayan 
sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini 
özgün bir ortamda görme imkânı sundu.

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

Sergi açılışına; Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim, Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve 

Ali Güngör, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Başkanları, daire amirleri, ressamlar 
ve vatandaşlar katıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
ise konuşmasına, "Sanat; dil, din ve ırk ayırt 
etmeksizin insanların kaynaşmasına vesile oluyor.’ 
Şeklinde başladı ve şöyle devam etti: “Değerli kültür 
ve sanat insanlarımız, Sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

B e l e d i y e  B ü l t e n i

AKÇAABAT'TA
7. RESİM 
ÇALIŞTAYI 

AKÇAABAT BELEDIYESI 
KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜNCE, . RESIM 

ÇALIŞTAYI YURT IÇINDEN  
SANATÇININ KATILIMI ILE 
- AĞUSTOS TARIHLERI 

ARASINDA YAPILDI
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Belediyemiz Kültür  ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünce düzenlenen, Trabzon genelinden 
12 ressamımızın katıldığı, 7. Resim Çalıştayı 
sergi açılışının  Kültür Sanat ve Turizm Şehri 
Akçaabat’ımıza hayırlı olmasını diliyor, çalıştaya 
katılan tüm ressamlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum.

Bilindiği üzere geçmişte uluslararası düzeyde 
yapılan Resim Çalıştayımız bu yıl malum 
pandemiden dolayı Trabzon genelinden 12 
ressamın katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz 
yıllarda Ülkemizin yanı sıra Gürcistan, Hindistan, 
Finlandiya, İran, Romanya ve Moldova ve daha 
birçok ülkeden de çalıştayımıza ressamlar 
katılmıştı. Vatandaşlarımızın bu tür sanatsal 
faaliyetlerden mahrum kalmaması için maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları kapsamında bu tür sanatsal 
faaliyetlerimizi açık havada sürdürmeye devam ediyoruz. 

7. resim çalıştayımız 06 Ağustos Perşembe günü başladı ve katılan 12 sanatçımızın eserlerini bugün açtığımız 
sergi ile vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu sergi 1 hafta boyunca burada 
açık olacak ve vatandaşlarımız sergimizi gezip bu güzel eserleri görebilirler.

Bu eserlerin ve çalıştayın şehrimizin kültür ve sanat hayatına ışık tutmasını, yeni bir sanatsal faaliyet 
hamlesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kültür ve sanatın her alanındakibirikimimize sahip çıkarak, 
değerlerimizi yaşatacak çalışmalara imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye gayret edeceğiz.

Bu düşüncelerle konuşmama son verirken çalıştayımıza katılan ressamlarımıza, sergimize katılan siz değerli 
sanatseverler ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.
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Akçaabat Belediyesi, 2020- 2021 Eğitim Öğretim 
yılı kırtasiye yardımlarını başlattı. Yapılan yardımlar 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç 
sahibi çocukları unutmadı. Vatandaşların yaşam 

standartlarını yükseltmek amacıyla Ilkokul 1, 2, 
3, ve 4 ; Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf paketlerinden 
oluşan yardım çekleri, Akçaabat Belediyesi Kültür 
ve Sosyal Işler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıtıldı. Ihtiyaç sahibi, okula giden çocuklar 
Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal Işler müdürlüğü 
çalışanlarının yaptığı detaylı incelemeler sonucu 
tespit ediliyor. Yardımın içeriğinde öğrencilerin tüm 
eğitim öğretim yılı boyunca kullanabileceği kırtasiye 
malzemeleri yer alıyor. Veliler ve öğrenciler Akçaabat 
Belediyesi Kültür ve Sosyal Işler Müdürlüğü’nden 
teslim aldıkları yardım çekleriyle kırtasiye 
malzemelerini temin ediyor. Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim Kırtasiye Yardımı 
projesinin toplumdaki sosyal adaleti sağlamada 
önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Ekim, 
“En önemli vatandaşlık haklarından biri olan eğitime 
ulaşım hakkını destekleyen projemizle ihtiyaç 
sahibi çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Bunu 
yaparken aynı zamanda toplumsal yardımlaşma ve 
dayanışmayı güçlendirmeyi de amaç ediniyoruz” 

SOSYAL BELEDİYECİLİK 
BİZİM İŞİMİZ
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dedi. Ekim, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında tüm 
öğrencilere başarılar dileyerek sevgilerini iletti.

Akçaabat Belediyesi, maddi durumdan yoksun 
veya düşük olan vatandaşlara gıda yardımı yapmaya 
devam ediyor. 

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal Işler 
Müdürlüğü ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere 
gıda yardımını sürdürüyor. Ihtiyaç sahibi aileler, 
gıda kartı ile istedikleri zaman kentte belirlenen   
marketlerden gıda alışverişini yapabiliyorlar. Gıda 
yardımının haricinde; Akçaabat Belediyesi, gelir 
sahibi     olmayan veya alt gelir grubuna sahip 
engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, 
hastalık   sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi 
ailelere giyim ve eşya yardımında da bulunuyor.

BAŞKAN EKIM’DEN YENI DOĞAN 
BEBEKLERE “HOŞ GELDIN” HEDIYESI 

Ilçemizde, yeni bebek heyecanı yaşayan 
ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak adına, 
ailelerimize Akçaabat Belediyesi tarafından içerisinde 
temel ihtiyaçların bulunduğu “Hoş geldin Bebek” 
paketi verilmeye devam ediliyor. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in 
talimatı ile sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata 
geçirilen projelerden birisi olan “Hoş Geldin Bebek” 
projesi vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ediyor. 
Kültür ve Sosyal Işler Müdürlüğümüze bağlı ekibimiz, 
ilçemizde ikamet eden ve yeni bebek telaşı yaşayan 
ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak adına 
ailelerimizi ziyaret ediyor. Ziyaretler kapsamında 
ekibimiz içerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu 
“Hoş Geldin Bebek” paketini ulaştırıyor. “Hoş Geldin 
Bebek” faaliyetimiz başladığından bu yana onlarca 
aileye ulaştıklarını ifade eden, Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, çocuklarımızın sağlıklı 
gelişimi ve mutlu bir Akçaabat’ta geleceğe adım 
atmaları için daima yanlarında olmaya devam 
edeceklerini belirtti.

AKÇAABAT’TA HASTA YATAĞI 
KAMPANYASI DEVAM EDIYOR

Akçaabat Belediyesi yaptığı insan odaklı 
hizmetler ile örnek işlere imza atmaya devam ediyor. 
Akçaabatlıların yaşam kalitesini yükseltme hedefi 
ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak sosyal 
sorumluluk projeleri üretiyor. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalarla hasta yatağı almak için maddi durumu 
elverişli olmayan ihtiyaçlı aileler tespit ediliyor. 
Gerekli araştırma ve incelemelerin sonucunda ihtiyaç 
sahibi hastalara hasta yatağı veriliyor. Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in başlattığı ve 
Kültür ve Sosyal Işler Müdürlüğümüz bünyesinde 
devam ettirilen ‘Hasta Yatağı Alma’ kampanyası 
ile yatağa bağımlı hastalara evdeki bakımını 
kolaylaştıracak hastane tipi yatak temin edilerek 
ihtiyaçlarına katkıda bulunuluyor. Böylece hastaların 
ve ona bakan kişilerin hayatları daha da kolaylaşmış 
oluyor.
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Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
salonunda gerçekleşen tablet dağıtımı programına 
Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Tarık Akgün, Okul Müdürleri ve Daire 
amirleri katıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrencilere 
tablet bilgisayar hediye etti. Ekim, konuya ilişkin, 
“Pandemi dolayısıyla zor bir süreç geçiriyoruz. 
Yöneticiler olarak bizlere önemli vazifeler düşüyor. 
Bu süreçte her kurum elini taşın altına koymalı. 
Yoksul ailelerimizin çocukları zaman zaman sıkıntı 
yaşıyorlar. Biz bu kapsamda Kaymakamlığımız 
ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde tablet 
aldık. Sosyal belediyecilik kapsamında İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliğinde ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize bu tabletleri veriyoruz.”  açıklaması 
yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde bilgisayarı 

bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA’ya 
giremeyen öğrencilere Akçaabat Belediyesi tablet 
bilgisayar desteği sağlayacak.

Konuya ilişkin gerçekleşen törende konuşan 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
Ekim, “Pandemi dolayısıyla zor bir süreç geçiriyoruz. 
Yöneticiler olarak bizlere önemli vazifeler düşüyor. Bu 
süreçte her kurum elini taşın altına koymalı. Uzaktan 
eğitim yaygın bir şekilde yapılıyor. Bu sene sadece 
üniversitelerde değil, ilköğretimde, ortaöğretimde, 
liselerde uzaktan eğitim yapıldığı için yoksul 
ailelerimizin çocukları zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. 
Biz bu kapsamda Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz işbirliğinde tabletleri satın aldık. Sosyal 
Belediyecilik kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bu 
tabletleri hediye ediyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak 
eğitime desteğimiz imkânlarımız ölçüsünde devam 
edecek.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE 
TABLET

DESTEĞİ

ÖĞRENCİLERE 

AKÇAABAT BELEDIYESI, AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI VE ILÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ 
ORGANIZASYONUNDA ÖĞRENCILERE TABLET HEDIYE ETTI.



/akcaabatbel

47

Çanakkale Savaşları Mobil 
Müzesi, Akçaabat Sahil Parkta 
ziyarete açıldı. Müze açılışına  
Akçaabat Belediye Başkan Vekili 
Cevdet Bayraktar ve çok sayıda 
vatandaş katılarak sergiyi gezdi.

Akçaabat Belediye Başkan 
Vekili Cevdet Bayraktar, 
“pandemi dönemine denk düşmesi 

ve okulların kapalı olması 
nedeniyle ziyaretçi sayısının 
düşük kalacağını belirterek, bu 
hizmet ayağımıza gelmişken 
okulları ve vatandaşlarımızı 
buraya davet edebilirdik ancak 
pandemi nedeniyle bu konuda 
biraz sıkıntımız var. Anıtkabir ve 
Çanakkale her bir vatandaşımızın, 
öğrencimizin görmesi gereken 

yerler” dedi.

Içerisinde Çanakkale Savaşı 
ile ilgili resimlerin, fotoğrafl arın, 
çeşitli görsel materyallerin ve 
videoların izletileceği ekranların, 
Çanakkale cephesinden günümüze 
kalan çeşitli objelerin sergilendiği 
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 
Çanakkale ruhunu yaşattı.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL 
MÜZESİ AKÇAABAT’TA

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI'NIN HAYATA GEÇIRDIĞI, "ÇANAKKALE SAVAŞLARI 
MOBIL MÜZESI", AKÇAABAT BELEDIYESI KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

ORGANIZASYONUNDA AKÇAABAT SAHIL PARKTA SERGILENDI.
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Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma 
Kurulu pandemi dolayısıyla uzun 
zamandır gerçekleştiremediği toplantısını 
mesafe kuralları ve maske kullanımına 
özen gösterilerek Kültür ve Sosyal Işler 
Müdürlüğü salonunda yaptı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in 
başkanlık ettiği toplantıda; Dr. Öğretim 
Üyesi Ilkay Canan Okkalı tarafından kurula 
sunulan dilekçenin karara bağlanması, Prof. 
Dr. Fethi Gedikli tarafından "Akçaabatlı 
Ahmed Rasim Zühdü'nün Isbat-ı Vacib 
Risalesi" adlı kitabın basılma talebinin 
görüşülmesi ve Araştırmacı-Yazar Atilla 
Alp Bölükbaşı tarafından yine kurula 
sunulan önemli şahsiyetlerin biyografik 
çalışmalarının kitap halinde basılma 
çalışması kurulca karara bağlandı. 

Görüş ve önerilen bolca yer aldığı toplantıda, 
belediyemizce basımı gerçekleştirilen "Ali Şakir 

Ağanoğlu Günlükler, Hatırat ve Söyleşi" , "Trabzon 
Yöresi Giysileri El Işleri ve Kalıpları" ve "Trabzon 
Kadı Sicilleri" kitaplarının kurul üyelerine dağıtımı 
gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı 
öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu’na, Ilçe Belediye Başkanlarına ve Meclis 
Üyelerine, Başkan Ekim, "Trabzon Kadı Sicilleri" ve  
Trabzon Yöresi Giysileri El işleri ve Kalıpları “isimli 
kitapları hediye etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde Başkan 
Zorluoğlu; "Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim arkadaşımızın bu nazik jesti için kendisine 
teşekkür ediyoruz. Trabzon için güzel bir kaynak. Kitap 
okuma alışkanlığının giderek azaldığı günümüzde, 

arkadaşımızın bu davranışının örnek olmasını 
diliyoruz" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise; 
“Hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Gedikli'nin hazırladığı 
"Trabzon Kadı Sicilleri" ve Selim Cihanoğlu’nun 
Hazırladığı Trabzon Yöresi Giysileri El işleri ve 
Kalıpları adlı kitaplar, Akçaabat Belediyesi Kültür 
Yayınları arasında yerini alırken, bugüne kadar basımı 
gerçekleştirilen kitaplar titizlikle korunarak gelecek 
nesillere aktarılmaktadır” dedi.

KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU TOPLANDI

AKÇAABAT BELEDİYESİ KÜLTÜR 
YAYINLARI HEDİYE EDİLDİ
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Akçaabat tarihini, kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını devam 
ettiren Akçaabat Belediyesi, kültür yayınları arasına iki yeni kitap daha 
ekledi.  

"Trabzon Yöresi Giysileri, El İşleri ve Kalıpları" adlı kitap ve ikinci kitap 
ise Hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Gedikli'nin hazırladığı "Trabzon Kadı 
Sicilleri" adlı kitabımız, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları arasında yerini 
aldı.

Basımı gerçekleştirilen kitaplarla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Bu kitaplar, araştırmacılar yanında 
meraklı hemşehrilerimizin de ilgisini çekeceğine inanıyorum. Bu vesile ile 
Trabzon Yöresi Giysileri, El İşleri ve Kalıpları adlı eserleri hazırlayan Uzman 
Öğretmen Selim Cihanoğlu ve Trabzon Kadı Sicilleri kitabını hazırlayan 
Prof. Dr. Fethi Gedikli hocamıza ve katkı sunan herkese teşekkür ederim." 
ifadelerini kullandı. 

TARİHE IŞIK TUTACAK

İKİ YENİ KİTAP
DAHA 
KAZANDIRILDI
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Bu yıl Gaziantep’te 3.’sü 
düzenlenen Teknofest 
yarışmasında 2. olan Trabzon 
Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi 
öğrencileri, Akçaabat Belediyesi 
tarafından düzenlenen programın 
bir araya geldiler.    

Bu yıl 3.’sü düzenlenen 
Teknofest  Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali’ne Insansız 
Su Altı Sistemleri kategorisinden 
katılan Trabzon Kız Anadolu 
Imam Hatip Lisesi öğrencileri 
Nihan Balcı, Sena Dilber, Feyza 
Baltürk, Irem Soytürk, Şeyma Nur 
Day, Beyza Kadı ve Betül Dural’ın 

kurduğu Tekno-Entalpi takımı 
Türkiye 2. oldu ve bu alanda 
çalışmalarına devam edeceklerini 
belirtti. 

Yerli üretimi amaçladıkları 
araçlarında amaçlarına ulaşmanın 
yanı sıra kullanımı da kolay 
bir araç tasarladılar. Görüntü 
aktarımı ile manuel kontrolü 
sağlanan araç tamamen kullanıcı 
kontrolü üzerine kurulu. 
Arama-kurtarma ve keşif için 
kullanılacak olan PUS S2A, detaylı 
testlerinin ardından derin sularda 
araştırmalara çıkacak.

Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, konuşmasında 
“Yeter ki hayal edin teknolojinin 
giderek çeşitlenen devasa bir 
dünya olduğunu anlatarak, 
“Bu dünyada herkese yer var. 
Yeter ki hayal edin. Hayalinizi 
gerçekleştirmek için harekete 
geçin, çok çalışın ve azminizi asla 
kaybetmeyin. Teknolojinin yerli ve 
milli imkânlarla geliştirilmesinin 
şart olduğuna da değinen Ekim, 
“Sizler hayallerinizde ısrarcı 
olursanız, geleceğin teknolojilerinin 
Türk Malı damgası ile tasarlanıp 
üretileceğine inanıyorum” dedi.

BU DÜNYADA HERKESE 
YER VAR. YETER Kİ 

HAYAL EDİN. HAYALİNİZİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 
HAREKETE GEÇİN, ÇOK 
ÇALIŞIN VE AZMİNİZİ 
ASLA KAYBETMEYİN. 

BAŞKAN EKİM 
TEKNOFESTÇİLERLE 

BULUŞTU
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıldönümü 
kutlama programı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma 
töreni ile başladı.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve 
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Istiklal 
Marşı okundu. Okunan Istiklal Marşı’nın ardından 
Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personeli Astsubay 
Çavuş Beyhan Mutlu günün anlam ve önemini 
belirten bir konuşma yaptı. Son olarak da  Ibni Sina 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gökdeniz 
Karahasan’ın şiir okuması ile program sonlandı.

Başkan Ekim;  “30 Ağustos 1922, istiklal 
mücadelemizi zaferle tamamladığımız tarihtir. 
İşgalci güçler karşısında verdiğimiz destansı 
mücadele nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti vücut 
bulmuştur. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 
milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden 
vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini 
canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya 

göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyenler 
milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz 
kalmışlardır.

Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur 
ikliminin hâkim olması için milletçe birbirimize 
kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve 
demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları 
karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Herkes emin olsun ki ülkemizin birlik ve 
bütünlüğüne kast etmek isteyen güçler, devletimizi 
bütün azamet ve kudretiyle karşılarında bulacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, 
terörle, tedhişle zayıf düşürmeye çalışan güç 
odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-
devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete 
uğrayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan 
eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, 
şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.”Dedi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 
98.YILI KUTLANDI
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal 
mesafe kurallarına uyularak, "19 Ekim Muhtarlar 
Günü" dolayısıyla Atatürk Parkı'nda Çelenk sunma 
töreni düzenlendi.

Düzenlenen programda Istiklal Marşının 
okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının 
ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Akçaabat 
Şube Başkanı Eyüp Gedikli ile Akçaabat Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ömer Hotaman Atatürk anıtına 
çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten 

konuşmasını Türkiye Muhtarlar Derneği Akçaabat 
Şube Başkanı Eyüp Gedikli yaptı.

Muhtarlar gününü kutlayan Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Halkımızın 
yerel temsilcisi olan tüm muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar günlerini kutluyorum. Bu zor ve 
meşakkatli görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Çelenk sunma programının ardından 
Muhtarlara ikramda bulunuldu.

MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal 

mesafe kurallarına uyularak, 19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla Atatürk Parkı'nda Çelenk sunma töreni 
düzenlendi.

Başkan Ekim; "Gaziler gününü idrak etmenin 
coşkusunu yaşıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin 
bölünmez bütünlüğü için sizler canlarınızı ortaya 
koydunuz. Bizler sizlere minnettarız. Bize emanet 
edip, bıraktığınız bu vatanımızda sizlerden aldığımız 
ilham ve gururla vatanımıza, milletimize, ülkemize 
hizmet etmek için gayret sarf etmekteyiz. Ülkemizin 
bağımsızlığı gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde 
korunmaktadır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, 
gazilerimize şükranlarımı sunarak gaziler gününü 
kutluyorum“ dedi.
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Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında sosyal mesafe 
kurallarına uyularak, Ilçemizde 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları Atatürk Parkı’nda 
düzenlenen çelenk sunma töreni ile 
yapıldı.

Akçaabat Kaymakamlığı ve 
Akçaabat Belediye Başkanlığı 
tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunulması ile başlayan tören, saygı 
duruşunda bulunulması ve Istiklal 
Marşı’mızın okunmasıyla devam 
etti.

Düzenlenen Törene; Akçaabat 
Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, 
Akçaabat Belediye Başkan Vekili 

Cevdet Bayraktar, Cumhuriyet 
Başsavcısı Hayrullah Şahin, 
Akçaabat Belediye Başkan 
Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali 
Güngör,  Ilçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Yavuz Gökalp, Ilçe Emniyet 
Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, 
Siyasi Parti Ilçe Başkanları ve 
yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, 
STK Başkanları ve temsilcileri, 
Muhtarlar, Kurum müdürleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkan Vekili Cevdet 
Bayraktar; "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin ilan ettiği, milletimizin 
en büyük eseri,  aynı zamanda 
gurur ve iftihar kaynağımız 
olan Cumhuriyetimiz, bugün 

97.yılına ulaştı. Bir asra yaklaşan 
Cumhuriyetimizin kazanımları 
sayesinde bugün Türkiye’nin,  
her alanda yükselen ve dünyada 
daha çok söz sahibi olan bir 
ülke haline gelmesinin gururunu 
yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 
görkemli başarılarıyla övünüyor, 
emanetinize kararlılıkla sahip çıkıyor, 
kazanımlarımızı yeni hamlelerle 
daha da yukarılara taşımak için 
azimle ve inançla çalışıyoruz. 

Tüm şehit ve gazilerimizi 
rahmetle ve minnetle anıyor, 
yüce Türk milletinin cumhuriyet 
bayramını kutluyorum.” Dedi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
COŞKUYLA KUTLANDI
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Akçaabat’ta Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 82.yıldönümü 
dolayısıyla anma töreni 
düzenlendi. 

Atatürk Anıtına Ilçe 
Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığınca çelenk 
sunulmasının ardından 2 
dakikalık siren sesi eşliğinde 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
Istiklal Marşı okundu. 

Atatürk’ün ölümünün 82. 
Yıldönümü anma programı 
Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında sosyal mesafe 
kurallarına uyularak, Erol 

Günaydın Kültür ve Sanat 
Merkezinde devam etti. Akçaabat 
Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 
hazırlanan Atatürk Konulu” resim 
sergisi gezildi.  Erol Günaydın 
Kültür ve Sanat Merkezinde 
devam eden programda 
öğrenciler tarafından günün 
anlam ve önemini belirten 
şiirler ve dünya liderlerinin 
Atatürk ile ilgili söylediği sözler 
okundu. Sinevizyon gösterisi 
yapıldı. Günün anlam ve önemi 
ile ilgili duygularını dile getiren 
Akçaabat Belediye Başkanı 
Osman Nuri Ekim, “Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, maddi olarak 
aramızda olamayabilir. Ancak 

O, düşünceleriyle, fikirleriyle ve 
bıraktığı eserlerle sonsuza kadar 
aramızda varlığını koruyacaktır. 
Mustafa Kemal Atatürk, en büyük 
eseri olan Cumhuriyet’i, ülkemizi 
ve geleceğimizi gençlere emanet 
etmiştir.” Ifadelerini kullandı.  

Son olarak 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma etkinlikleri kapsamında 
resim, şiir ve kompozisyon 
dalında dereceye giren 
öğrencilere Akçaabat Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez, Akçaabat 
Belediye Başkanı Osman Nuri 
Ekim ve Cumhuriyet Başsavcısı 
Hayrullah Şahin tarafından 
ödülleri verildi. 

10 KASIM 
ATATÜRK'Ü
ANMA
TÖRENİ 
DÜZENLENDİ 
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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2020-2021 
Eğitim Öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ekim’den Ilk Öğretim Haftası Mesajı

Başkan Ekim, mesajında; “Uzun bir aradan sonra yavrularımızın 
yeniden okula dönmelerinden dolayı mutluluk 
yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın sağlığı ve huzuru 
her şeyden önce gelir. Akçaabat 
Belediyesi olarak bundan önce 
olduğu gibi bundan sonrada eğitime 
her zaman destek olmaya devam 
edeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 
koordineli olarak okullarımızda her türlü 
tedbir konusunda bizlere düşen desteğimizi 
sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim döneminin 

şimdiden yavrularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Koronavirüs salgınından el birliği 
ile kurallara uyarak kurtulacağız. Vatandaşlarımızdan da maske temizlik ve mesafe kuralına 
uymalarını istiyoruz. Gönül isterdi ki 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılında yavrularımız geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yılda okul bahçelerinde, sınıfl arında koşarak oynasınlar. İnşallah tedbir ve 
önlemlerimize uyarak kısa süre sonra eski günler de geri gelecek. 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’na merhaba diyen tüm öğrencilerimize ve onları geleceğe hazırlayan 
değerli öğretmenleri ile tüm eğitim camiasına başarı ve kolaylıklar diliyor, ilköğretim Haftası’nı kutluyorum”  
şeklinde konuştu.

BAŞKAN 
EKİM’DEN 
İLKÖĞRETİM 
HAFTASI 
MESAJI

Akçaabat’ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
düzenlenen törenle kutlandı.

Törende Akçaabat Ilçe Milli Eğitim Müdürü 
Tarık Akgün, Atatürk Anıtına Çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve Istiklal 
Marşının okunmasının ardından Tören, Akçaabat 
17 Şubat Anadolu Lisesi müdürü Abdullah Günay’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam 
etti.

Günün anlam ve önemi ile ilgili duygularını dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
“Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi 
ile mümkün olabilir. Bizimle hayatı paylaşan, bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren 
öğretmenlerimizi unutmayacağız. Çünkü öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik 
hamuruna da biçim verir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi, Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Gününde başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum.” dedi.

24 KASIM 
ÖĞRETMENLER 

GÜNÜ 
KUTLANDI



Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında, Trabzon Valiliği 
himayelerinde ve Trabzon Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 
etkinlikte yaklaşık 4 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, 
toplumun tüm kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı 

sağlamak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye’yi miras 
bırakmak amacıyla bu yıl “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” 
sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Trabzon 
Üniversitemizin farklı alanlarında yaklaşık 4 bin fidan 
toprakla buluşturuldu.

Üniversitenin merkez yerleşkesinde ağaç dikimine elverişli 
alanların uygun yöntemlerle ağaçlandırılması ve çevre 
düzenlemesi çalışmaları kapsamında üniversite yönetimi; 
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi’nin katkılarıyla binlerce 
fidanı toprakla buluşturuldu. 

Akçaabat Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarını unutmadı. 
Belediye ekipleri, soğuk ve yağmurlu havada yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekleri düşünerek hafta 
sonu boyunca yiyecek dağıttı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim verdiği "Siz evde kalın, onlar bize 
emanet" mesajını iletti.

Akçaabat Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam saat 21.00'dan Pazartesi sabahı 
saat 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri unutmadı. 
Sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin yiyecek ve içecek bulmaları noktasında sıkıntı yaşanmaması için 
ekipler, tüm hafta sonu boyunca Akçaabat'ın bir çok noktasına mama dağıtımı yaparak kedi ve köpeklerin 
mama ihtiyacını karşıladı.

SİZ EVDE KALIN,
ONLAR BİZE EMANET

4 BİN FİDAN DİKİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Trabzon Üniversitesi ve 
TÜBITAK işbirliği ile yapılan 
proje 7 gün sürdü.  6 farklı 
üniversite ve çeşitli kurumlarda 
görev yapan “DAFET” ekibinde 
mühendislik, coğrafya, tarih, 
fizik, kimya, biyoloji, matematik, 
müzik, görsel sanatlar, bilgisayar 
ve öğretim teknolojileri gibi 
birçok disiplinden alanında etkin 
ve yetkin 25 öğretim elemanı 
yer aldı. Proje kapsamında 38 

farklı etkinlik düzenlendi. Bu 
etkinliklerde katılımcılar deprem, 
heyelan, sel, taşkın, su baskını, 
erozyon gibi doğal afetlerle ilgili; 
STEM, işbirlikli öğrenme, deney, 
modelleme, atölye çalışmaları, 
gezi-gözlem, kayaç/toprak 
analizleri yapacak, orientring, 
drama, kodlama, arttırılmış 
gerçeklik gibi farklı uygulamaları, 
açık ve kapalı alanlarda 
deneyimleme imkânı buldu.

Projeye yerel ve ulusal kurum 
ve kuruluşlardan tam destek:

Trabzon AFAD, Trabzon 
UMKE, DSI 22. Bölge Müdürlüğü, 
Akçaabat Belediyesi, Akçaabat 
Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta 
olmak üzere birçok kurum ve 
kuruluş, çok sayıda izleyici ve 
basın mensupları katıldı. Tüm 
tören boyunca sosyal mesafe ve 
hijyen konusunda alınan tedbirler 
gözden kaçmadı.
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“DAFET” 
MUHTEŞEM 

BİR FİNAL 
YAPTI. 



Akçaabat Belediye Başkan Ekim, Girişimci Bayan Çiftçimizi ziyaret etti.

Akçaabat Ziraat Odasının düzenlediği programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat 
Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ibrahim Nezir, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, Darıca 
Mahalle Muhtarı Ismail Alış, Yetiştirici Fatma Hanım ve ailesi katıldı.

Darıca Mahallesinde üzüm yetiştiriciliği yapan Fatma Köşeli Hanım, “olgunlaşan üzümler bağlardan 
toplanıp imece usulü ile kaynatılarak pekmeze dönüştürüyor. Bu konuda bizlere destek olan Belediye 

Başkanımıza, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürümüze, Ziraat Odası Başkanımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim ise konuşmasında; Ilçemizde 
bu türlü tarımsal ekonomik değerlerinden 
üzümü işleyerek değer katan Girişimci 
Fatma hanıma kolaylıklar diliyorum. El 
emeği ile tamamen doğal yollardan hiçbir 
katkı maddesi kullanmadan yapılan üzüm 
pekmezini yerinde inceleme fırsatım oldu. 
Bu yönde emek veren tüm üreticilerimizin 
yanında olmaya gayret göstereceğiz. Ayrıca, 
Doğal Kara Üzüm Pekmezini yapan örnek 
üreticimize bu gayretinden dolayı da 
teşekkür ediyorum.” Dedi.

KOKULU ÜZÜM PEKMEZI FAYDALARI NELERDIR?
ÜZÜM PEKMEZI; ÖNCELIKLI OLARAK FAYDALI BIR ENERJI VE KARBONHIDRAT KAYNAĞIDIR.

METABOLIZMA IÇIN GEREKLI GÜNLÜK KALSIYUM, POTASYUM, MAGNEZYUM VE DEMIR 
GEREKSINIMLERININ BÜYÜK BIR KISMINI KARŞILAR.

ÜZÜM PEKMEZINI ŞÖYLE DE DEĞERLENDIREBILIRIZ; ÜZÜM PEKMEZININ YAKLAŞIK OLARAK  
GRAMI KALORI BAKIMINDAN  GRAM SÜTE,  GRAM KIRMIZI ETE VE  GRAM BEYAZ EKMEĞE EŞ 
SEVIYEDEDIR.

GEBELIK DÖNEMINDE VE LOHUSALIK DÖNEMINDE UZMANLAR ÜZÜM PEKMEZI TÜKETILMESINI 
TEMBIHLER.

AYNI ZAMANDA ÜZÜM PEKMEZI KAN DOLAŞIMINI DA HIZLANDIRIR, DAMAR SERTLIĞI GIBI 
RAHATSIZLIKLARIN GIDERILMESINDE BÜYÜK ETKILERI VARDIR.

ÜZÜM PEKMEZI KALP RAHATSIZLIKLARI RISKINI AZALTIR, KANSER RISKINI DE MINIMUMA INDIRIR.

 ÜZÜM PEKMEZI; ALKOL, SIGARA VE GÜNEŞ IŞINLARININ YARATMIŞ OLDUĞU CILT SORUNLARINI DA 
ENGELLER.

Akçaabat Ziraat Odasının düzenlediği programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat 
Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ibrahim Nezir, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, Darıca 

“olgunlaşan üzümler bağlardan 
toplanıp imece usulü ile kaynatılarak pekmeze dönüştürüyor. Bu konuda bizlere destek olan Belediye 

Başkanımıza, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürümüze, Ziraat Odası Başkanımıza 

 dedi. 

Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim ise konuşmasında; Ilçemizde 
bu türlü tarımsal ekonomik değerlerinden 
üzümü işleyerek değer katan Girişimci 
Fatma hanıma kolaylıklar diliyorum. El 
emeği ile tamamen doğal yollardan hiçbir 
katkı maddesi kullanmadan yapılan üzüm 
pekmezini yerinde inceleme fırsatım oldu. 
Bu yönde emek veren tüm üreticilerimizin 
yanında olmaya gayret göstereceğiz. Ayrıca, 
Doğal Kara Üzüm Pekmezini yapan örnek 
üreticimize bu gayretinden dolayı da 
teşekkür ediyorum.” Dedi.

ÜZÜM PEKMEZI; ÖNCELIKLI OLARAK FAYDALI BIR ENERJI VE KARBONHIDRAT KAYNAĞIDIR.

METABOLIZMA IÇIN GEREKLI GÜNLÜK KALSIYUM, POTASYUM, MAGNEZYUM VE DEMIR 

ÜZÜM PEKMEZINI ŞÖYLE DE DEĞERLENDIREBILIRIZ; ÜZÜM PEKMEZININ YAKLAŞIK OLARAK  
GRAMI KALORI BAKIMINDAN  GRAM SÜTE,  GRAM KIRMIZI ETE VE  GRAM BEYAZ EKMEĞE EŞ 

GEBELIK DÖNEMINDE VE LOHUSALIK DÖNEMINDE UZMANLAR ÜZÜM PEKMEZI TÜKETILMESINI 

AYNI ZAMANDA ÜZÜM PEKMEZI KAN DOLAŞIMINI DA HIZLANDIRIR, DAMAR SERTLIĞI GIBI 

ÜZÜM PEKMEZI KALP RAHATSIZLIKLARI RISKINI AZALTIR, KANSER RISKINI DE MINIMUMA INDIRIR.

ÜZÜM PEKMEZI; ALKOL, SIGARA VE GÜNEŞ IŞINLARININ YARATMIŞ OLDUĞU CILT SORUNLARINI DA 
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BAŞKAN EKİM,
ÜZÜM PEKMEZİ YAPILIŞINI
YERİNDE İNCELEDİ
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Bu günün bir kutlama günü olmadığının altını 
çizen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 
engelliler gününün farkındalık oluşturma günü 
olduğunun bilincinde her insanın bir engelli adayı 
olduğunun unutulmaması gerektiğine inandığını 
ifade etti.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu 
belirten Ekim mesajına şöyle devam etti: “Engelli 
kardeşlerimiz azimleriyle toplumun diğer kesimleri gibi 
birçok şeyi başarabilirler. Engelli vatandaşlarımızın 
geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri son derece 
önemlidir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki 
süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan 
kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak 
çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm 
dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği 

sağlamaya devam edeceğiz. Daha iyi bir yaşam 
sürdürebilmelerine, geleceğe daha umutla bakmalarına 
ve hayattan beklentilerinin karşılanmasına, toplumsal 
farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm 
engelli kardeşlerimizin, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Akçaabat Belediyesi personeli Levent Gedikli, corona virüsten hayatını 
kaybetti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Bu küresel salgın nedeniyle 
bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Çalışma 
arkadaşımız Levent Gedikli’ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

AKÇAABAT BELEDİYE 
ÇALIŞANI HAYATI 

KAYBETTİ

AKÇAABAT BELEDIYE 
BAŞKANI OSMAN NURI EKIM, 

‘3 ARALIK DÜNYA ENGELLILER 
GÜNÜ’ YAYINLADIĞI MESAJINDA 

ENGELLILERIN TOPLUMSAL YAŞAMA 
KATILIMLARINI KOLAYLAŞTIRMANIN, 

DESTEKLEMENIN, ÖNLERINDEKI 
ENGELLERI KALDIRMANIN, 

ONLARA HAK ETTIKLERI SEVGI VE 
SAYGIYI GÖSTERMENIN SOSYAL 

SORUMLULUĞUN GEREĞI OLDUĞUNU 
BELIRTEREK TÜM ENGELLILERIN 3 

ARALIK DÜNYA ENGELLILER GÜNÜNÜ 
TEBRIK ETTIĞINI BELIRTTI.
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“SEVGİ VARSA 
ENGEL YOKTUR”
“EN BÜYÜK ENGEL 
SEVGİSİZLİKTİR”



Başkan Ekim,  COVID-19 tanısı konulan, tedavi 
sürecinin ardından iyileşen ve belirlenen şartlara 
uygun tüm vatandaşlara immün plazma bağışında 
bulunmaları çağrısı yaptı.

Başkan Ekim’de, Koronavirüs tedavi sürecinin 
ardından Trabzon Kızılay şubesine giderek Immün 
plazma bağışında bulundu. Akçaabat Belediye 
Başkanı Osman Nuri Ekim, COVID-19 tanısı konulan, 
tedavi sürecinin ardından iyileşen ve belirlenen 
şartlara uygun tüm vatandaşlara immün plazma 
bağışında bulunmaları çağrısı yaptı. Dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin 
başarılı yönetim gösteren ülkelerin başında geldiğini 
ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman 
Nuri Ekim "Devletimiz, COVID-19 tanısı konulan 
hastalarımızın tedavilerini ilk andan itibaren ücretsiz 
yapıyor. Mart ayından bu yana ülkemizde yaşanan 
vakaların ardından son derece başarılı çalışmalar 
ortaya koyuldu. Kontrollü sosyal hayata geçişin 
ardından ise özellikle son dönemde vaka sayılarında 
artış var. Vatandaşlarımızdan maske-mesafe ve 
temizlik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. 

Her birimiz, karşımızdakinin sağlığını düşünerek 
hareket etmek durumundayız. Bu konuda lütfen her 
zamankinden daha duyarlı olalım" dedi.

KOVID-19 tanısı konulan ve şu anda tedavisi 
devam eden hastaların bir an önce sağlığına 
kavuşmasını arzuladıklarını dile getiren Başkan 
Ekim, COVID-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin 
ardından iyileşen ve belirlenen şartlara uygun tüm 
vatandaşlara immün plazma bağışında bulunmaları 
yönünde çağrı yaptı. 

Her bir canın çok kıymetli olduğunu vurgulayan 
Başkan Ekim, "Millet olarak kardeşlik, yardımlaşma 
ve dayanışma duygularımızı her zaman çok 
yoğun yaşıyoruz. Bu süreçte de bu duygularımız 
her zamankinden fazla yaşayarak hastalarımızın 
tedavisinde kullanılmak üzere Türk Kızılay’ına immün 
plazma bağışında bulunabiliriz. Hastanede tedavi 
gören ve umutla bekleyen vatandaşlarımızın canına 
can katabiliriz. Bağışlanacak her kan plazması bir can 
için umut olacak. Şartlara uygun her vatandaşımız için 
şimdi sıra başka hastaları iyileştirmek için duyarlı bir 
davranış ortaya koymakta" diye konuştu.
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AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANI 
OSMAN NURİ EKİM, İMMÜN 

PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNDU



Tarih, doğa ve kültürü aynı anda ziyaretçileri ile buluşturan Ortamahalle ziyaretçilerini ağırlamaya devam 
ediyor.

Konya’dan şehrimize gelen misafirler Ortamahalle’yi ziyaretlerinde keyifl i vakit geçirdiler. Akçaabat 
Belediyesi’nin Ortamahalle’deki turist hareketliliğini artırmak için başlattığı shuttle hizmetinden 
memnuniyetini dile getiren tur firma yetkilileri “Akçaabat Belediyesinin başlattığı bu uygulama bizler için çok 
kıymetli. Türkiye’nin birçok bölgesinde uygulanan shuttle hizmetini başlatarak misafirlerimizi Ortamahalle’deki 
güzelliklerle buluşturmamıza vesile olan Akçaabat Belediyesine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki tur 
planlarımıza  Ortamahalleyi dahil edeceğiz” dedi.
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ORTAMAHALLE MERAKLILARI İLE 
BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR



Akçaabat Belediyesi bünyesinde Tarihi Ortamahallede yeme-içme yeri 
olarak hizmet veren Timurciler konağı “Güvenli Turizm Sertifikasyon 
Programına” dahil olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim 
“Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, turizm hareketliliğine katılan 
misafirlerin ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi 
sağlık durumuna kadar geniş bir yelpazede tedbirler içermektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle 
hazırlanan ve Dünyada ki ilk örneklerinden biri olan “Güvenli Turizm 
Sertifikasyon Programına” Belediyemizin Bünyesindeki bir işletmenin dahil 
etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Belediyemiz iştiraki olan Akçabel A.Ş. bünyesinde; yenilenen yüzü ile 
misafirlerine hizmet eden Timurciler Konağı Bakanlığımızın belirlediği 
tüm şartları 
yerine getirmiştir. 
Personelimizin hijyen 
eğitimleri başta olmak 

üzere covid-19 ile ilgili bilgilendirmeleri düzenli olarak 
yapılmaktadır. Timurciler konağı; misafirlerine eşsiz 
manzarası ile huzurlu ve dingin bir ortam sunmanın yanı 
sıra yaşanan pandemi sürecinde hijyen kurallarını göz 
önünde bulunduran ve bu durumunu belgelendirmesi ile 
takdir toplayan bir işletmemiz olmuştur.

Bu gurur verici programa dahil olabilmek adına gayret 
gösteren ekibimize ve emeği geçenlere şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi.

TİMURCİLER KONAĞINA
GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
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ZİYARETLERİMİZ
B e l e d i y e  B ü l t e n i

64



/akcaabatbel

65



MİSAFİRLERİMİZ
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01 Ocak Çarşamba günü başlayan, 31 
Aralık Perşembe günü bten yıl; 21. yüzyılın ve 
mlenyumun 20. Yılı: “2020”. 

Şüphesz 2020, son yılların en çok konuşulan yılı 
oldu. Felaketler, doğal olaylar, teknolojk gelşmeler 
hemen heps 2020 yılına denk geld. 2020 özellkle 
koronavrüs salgını nedenyle hatıralardan 
slnmeyecek br yıl oldu. Başkan Ekm’den 2020'ye 
bakış...

Blndğ gb 2020’nn sonuna doğru 
yaklaşıyoruz. Ancak, 2020 yılı ülkemz çn y 
geçmed. Koronovrüs pandems, afetler ve ülkemz 
çevresnde yaşanan savaşlar. 

Covd – 19 belası hem bz hem tüm dünyayı 
tehdt etmeye devam edyor. Çn’n Wuhan 
Kentnde başlayan ve tüm dünyada olduğu gb 
Ülkemz de kısa zamanda etks altına alan korona 
vrüs Ülkemzde lk vakasını 11 Martta gösterd. 
Bugünden tbaren vaka ve ölüm sayısı artmaya 
başlamış akabnde kısıtlamalar ve yasaklar başladı. 
Sokağa çıkma kısıtlamalarından şehrler arası grş 
çıkış yasağına, maske takma zorunluluğundan 
sosyal mesafe kuralına kadar br sürü önlem 
ve kısıtlamalar hayatımızdak yern aldı. Evde 

geçen dn bayram günlernden sınırlı sayıda 
katılımcıyla kutlanan mll bayram ve öneml gün 
kutlamaları sınırlı sosyal hayatımızı oluşturdu. 
Tyatro, snema ve konserler 2020 yılında özlemn 
çektğmz faalyetler arasında yern aldı. Tedbrler 
kapsamında okulların kapanmasıyla çocuklarımız 
uzaktan eğtme başlamış, evler çocuklarımızın 
okulu, EBA TV sınıfl arı blgsayar veya tabletlern 
ekranı sınıf tahtaları olmuştur. Çocuklarımız 
okullarına, sınıfl arına arkadaşlarına ve ders zlne 
hasret kaldı.

Doğal afetler 2020 yılında Ülkemze hüzün 
getrd. Elazığ ve İzmr Depremler; Gresun’da 
meydana gelen sel, Hatay lmzdek orman 
yangınları, Van’da meydana gelen çğ felaket, 
Sakarya hava fşek fabrkasındak patlama gb 
afetler 2020 yılında ülkemz yasa boğdu. Bu 
felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara şfalar dlyorum. 
Rabbm Ülkemz bu ve bunun gb felaketlerden 
korusun. İnşallah Ülkemzde böyle felaketler br 
daha yaşanmaz. 

Tüm bunlar yaşanırken Devletmz 
tüm brmleryle çalışmalarını sürdürdü. 
Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere; Sağlık 

ÇARŞAMBA’DAN 
PERŞEMBE’YE
ÇARŞAMBA’DAN 
PERŞEMBE’YE

PANDEMİNİN TÜM 
OLUMSUZLUKLARINA RAĞMEN 
İLÇEMİZDEKİ YATIRIMLARI VE 

PROJELERİMİZİ DEVAM ETTİRDİK 
VE PROJELERİN TAKİPÇİSİ OLDUK. 

2020
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Bakanlığımızdan İçşler Bakanlığımıza, Çevre 
ve Şehrclk Bakanlığımızdan Ale ve Sosyal 
Poltkalar Bakanlığına kadar Tüm Bakanlıklarımız 
salgınla mücadeleden afetle mücadeleye kadar, 
teknolojk gelştrmelerden yardım kampanyalarına 
kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sağlık 
Bakanlığımız bünyesnde kurulan Blm Kurulu 
korona vrüsle mücadele kapsamında yernde 
önerlerde bulunmuştur. İçşler Bakanlığımız 
terörle mücadelede başarılı adımlar atmış; pandem 
le mücadelede takdre şayan kararlara mza 
atmıştır. Ale ve Sosyal Poltkalar Bakanlığımız 
pandemden şsz kalan mağdur vatandaşlarımıza 
madd ve gıda yardımı yapmıştır. Çevre ve Şehrclk 
Bakanlığımız doğal afetler sonrası bölgelerdek 
şehrleşmey hızlıca yapmıştır. Koronovrüs 
pandems, afetler ve ülkemz çevresnde yaşanan 
savaşların olumsuz etklernden mücadelelernden 
ötürü  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyp 
Erdoğan’ mnnettar olduğumuzu fade etmek 
styorum. Bakanlarımıza, Mlletvekllermze, 
Bürokratlarımıza, sağlık çalışanlarına ve emeğ 
geçen herkese teşekkür edyorum.

Bu olumsuzlukların yanında 2020 yılı doğalgaz 
konusunda müjde yılı olarak hatırlanacak. Fath 
sondaj Gems Karadenz açıklarında 405 Mlyar 
metreküp doğalgaz rezerv bulmuştur. Bu rezerv 
şlenmeye başlandığında Ülkemzn doğalgaz 
htyacını büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. 

2020 yılında Akçaabat’ımızı değerlendrecek 
olursak:

Koronavrüs pandems İlçemzde de etksn 
br hayl göstermştr. Vaka sayısının artması 
sonucu uygulanan kısıtlamalar ve tedbrler 
netcesnde halkımız eve kapandı, esnafımız kepenk 
ndrd, şçler mağdur oldu ve sınırlı sosyal hayat 
İlçemzde yaşanmıştır. Kültür Sanat ve Turzm 
Şehr Akçaabat’ımızda esks gb sosyal etknlkler 
yapılamamıştır. Tyatromuz, Sanat Müzğ ve 
Halk Müzğ korolarımız sahneye hasret kalırken 
sanatsever vatandaşlarımız bu tür faalyetlere 
özlem duymuştur. Konferanslar, söyleşler, resm 
ve sanat sergler pandem sonrasına ertelenmştr. 
Yapılması planlanan 30. Uluslararası Akçaabat 
Müzk ve Halk Oyunları festval başta olmak üzere 
brçok uluslararası faalyet düzenlenememştr. Kara 
zıpkalı bıçkın gb delkanlılarımız horon tepemed 
Akçaabat’ımızda. Bayramlarda büyklermzn 
elnden öpemedk akrabalarımızı zyaret edemedk.

İlçemzde de böyle olumsuzluklar yaşanırken 
yerel yönetmler gb bzler de halkımızın her 

kesmnn yanında olmaya gayret gösterdk. İhtyaçlı 
ve yardıma muhtaç olan bütün vatandaşımızın 
derdne derman olmaya çalıştık stek ve taleplern 
anında karşılamaya çalıştık. Bzm kracımız olan 
esnafımızdan kapalı olduğu sürece kra almadık. 
Mağdur olan şç kardeşlermze gıda, eşya ve gys 
olmak üzere htyaçları doğrultusunda mkanlarımız 
ölçüsünde yardım ettk. Vatandaşlarımızın sanata 
olan özlemn br nebze olsun gdereblmek 
çn Açık Hava Tyatro günlern düzenledk. 
Maske üreterek sağlık çalışanlarımıza destek 
olmaya çalıştık. Vefa Sosyal Destek Grupları le 
şbrlğ halnde evlernden çıkamayan 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızın htyaçlarını karşılamaya 
çalıştık. Ülkemzde meydana gelen Elazığ ve İzmr 
Depremler sonrası Akçaabat halkı olarak br olduk 
ve bölgelere yardımlarımızı gönderdk. Pandemden 
kaynaklı çok sık yapamasak da vatandaşlarımızla 
ve esnafımızla br araya gelerek hasbhal etmey de 
hmal etmedk.

Pandemnn tüm olumsuzluklarına rağmen 
İlçemzdek yatırımları ve projelermz 
devam ettrdk ve projelern takpçs olduk. 
Akçaabat’ımızın çehresn değştrecek olan çarşı 
bölges le Ortamahalemzde sokak  ve cephe 
sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Tarh St. 
Mchael Klsesn restore ederek Ortamahallemze 
br müze kazandırdık. Akçaabat-Yıldızlı Kesntsz 
Bsklet ve Yürüyüş yolu projesnde sona geldk. 
Denz Manzaralı Mllet Bahçemz halkımızın 
hzmetne sunduk. Akçaabat Kapalı Yüzme Havuzu 
ve Gençlk Merkez Projelern Gençlk ve Spor 
Bakanlığımız yatırım programına aldı. Şehrmze 
kapalı otopark kazandırmak çn Büyükşehr 
Beledyemzle proje çalışmalarımızı tamamladık. 
Çevre ve Şehrclk Bakan’ımızın “Güney çevre 
Yolunun Akçaabat Geçş İnşaatı Başlıyor “ 
müjdesn Akçaabat Halkı olarak büyük br 
memnunyetle karşıladık. 

Evet Çarşamba günü başlayan 2020 Perşembe 
Günü sona eryor. Dlerm k 2020 bütün kötülükler 
alıp gtsn. Koronavrüs salgını son bulsun. 
Ülkemzde felaketler ve doğal afetler yaşanmasın. 
2021 yılının lçemz, ülkemz, mlletmz ve tüm 
nsanlık çn barış, huzur, esenlk ve refah getrmes 
temennsyle, hepnze sevglerm, saygılarımı 
sunuyorum. 

Osman Nur Ekm
Akçaabat Beledye Başkanı

/akcaabatbel
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Akçaabat Belediyesi teknolojik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Akçaabat Belediyesi tarafında şehrimizin 
muhtelif yerlerine yerleştirilen kameralar görüntü vermeye başladı. Akçaabat’ta 6 farklı noktada kurulan 
kameralar sayesinde Akçaabat’ın önemli mekanları 7/24 canlı olarak izlenebilecek. Özellikle yurt dışında 
bulunan gurbetçilerimizin yoğun ilgi gösterdiği canlı yayın kamera sayılarının arttırılacağı planlanmaktadır.

AKÇAABAT GENEL

MILLET BAHÇESI-1

ATATÜRK PARKI

MILLET BAHÇESI-2

FATIH PARKI

AKÇAABAT LIMANI

AKÇAABAT 
7/24
CANLI 
YAYINDA
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